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TARTALOM: Havi szemle. I. — A japani vértanuk ca-
nonisatioja alkalmával Romában jelenvolt főpásztoroknak ő 
szentségéhez Mattéi bibornok által intézett fölirata. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. f 

Havi szemle. 
i . 

Roma! Az örömök, a szenvedések, a remények, 
a rettegések városa. Feléd tekintenek a jámborok, el-
lened agyarkodnak a gonoszok, rajtad csüggnek a 
két részre szakadt, a két értelemben vett világ be-
csületének kincsei. A te neved, a te hivatásod: örök 
város, az emberiség vágyainak gyülpontja. A con-
spiratio neked sírt ás, neked ravatalt készit, temeté-
sedre dallamot a pokol kölcsönöz ; s te, 19 százados 
győzelmeidnek emlékein a jövőbe bátran tekintve, a 
jelennek veszélyeit feledve, diadal-ünnepet tartasz, 
,Te Deum'-ot zengedezesz, az igazságot tum irato prin-
cipi tum concitatae plebi leplezetlenül hirdeted. Ro-
ma! caput mundi, quidquid non possidet armis, reli-
gione tenet ; te tudod, hogy veled az Isten, tied a 
jövő, perfecta Christi Caritas mundi tyrannum conte-
rit; te a világ uravalál, mikor Paris, London palotái-
nak földjén még vad fű nőtt, vad csorda legelt; te 
a világ ura maradsz, midőn Senegal vadonjainak még 
késő időkben polgári miveltségre vergődött fia Pa-
ris és London romjain a mult idők borús emlékei-
ben fog merengeni, miként búváraink Ninive, Ba-
bylon, Memphis düledékein. 

Phoebe sol! cursu nitido diem qui 
Promis et celas, aliusque et idem 
Nasceris; possis nihil Urbe 

Visere majus Roma ! ! 

Roma köriil düh, lázadás, vérengzés, aggály, 
rettegés mindenütt; Romában szeretet, béke, nyu-
galom , rend uralkodik. Italia pusztuló díszeinek sér-
tetlenül maradt oasisa ez. Oda kivánkoznak az isten-
káromlók, kiknél az irgalom bün, kiknél Pius Istene 
a gyűlölet és a szitkok tárgya parlamenti szónokla-
tokban, tábornoki kiáltványokban a keresztény Eu-
ropa előtt; odahúzódnak a mi vágyaink is, nem hogy 

a Megváltó helytartóját 11 százados királyi székéből 
kiíizziik, nem hogy a kereszténységet lefejezzük, de 
hogy halljuk annak szavát, kiről mondatott: ,con-
firma fratres tuos', hogy kapjunk vigasztalást, mely 
oly édes a gonoszság zaklatásai között elfáradt szív-
nek; hogy imádkozva, hogy áldatva szabaditsuk 
atyánkat, magunkat, s a keresztény társadalmat. 
„Religiosissimae solemnitati absens corpore sed animo 
praesens recentes sanctos ferventissimis precibus ora-
bo", mondjuk Morichini jesi-i püspökkel, kit a vad 
erőszak, melyet ma szabadságnak hivnak, a romai 
úttól letiltott. Mit néhány hónap előtt nem sejthet-
tünk , mit ily hatalmas eredményben nem vártunk, 
Piusnak egy szavára 43 bibornok, 300 püspök, 6000 
áldozár, 80,000 hivő zarándok Romába siet, szent Pé-
ter íuódja előtt a keresztény világ szeretetének s hó-
dolatának kincseit kiönti, áldással, vigasztalással, re-
ményben szilárdult szivvel tér haza, hogy az atyá-
nak ajkairól kapott malasztkincseket házi fiaival, a 
hívekkel megoszsza, mivel ezek tanto plus habentur, 
quanto communicantur. Mindezekre alkalmat adott a 
conspiratio. Mit nem regéltek e gyülekezetről ! mily 
,in exitu Israel de Aegypto'-t jósolgattak ! minél kö-
zelebb jött pünköst napja, hevesebb habzásban forrt 
a düh, bomlott az ész, hiányzott a tanács. „Plus per-
díti homines cogitabant, ut perderent, quam quomo-
do sibi consulerent, ne perirent", mond sz. Ágoston. 
Romának szándékai nyíltak, nyiladozzanak a forra-
daloméi is, az elmék igy józanulnak, a szivek igy 
gyógyulnak, salutem ex inimicis nostris et de manu 
omnium qui oderunt nos. 

A szent-atya az előleges, a nagy, a félig titkos 
gyülekezetben, s a zarándok áldozárokhoz szólott ; az 
összegyűlt püspökök az összes kath. püspökség nevé-
ben föliratot nyújtottak át a szent-atyának. Mindkettő 
a legnevezetesebb okmányok között álland az egy-
házi történelemben. Ez azon diplomatiai szó, melyről 
mindenki tudja, hogy őszinte lélekből eredett, hogy 
azt ugy kell érteni, a mint szól. Pius és a püspökség 
az emberi szónak méltóságát, tekintélyét, hatalmát 
az álnok kétértelműségek, az üres határozatlanságok 
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ellen igy védi. Nem taglaljuk ezen okiratot, mivel 
ezt a fiúi szeretet, a hódolat tisztelettel s engedelmes-
séggel fogadja, s rajta, az egyházi diadalok legdi-
csőbbikén, édes észleléssel megnyugszik. Elménket a 
külső viszonyok ragadják, tollúnkat azon esélyek ve-
zetik , melyek minderre vonatkoznak. 

Roma 1862-ki piinköst napján váratlan, a tör-
ténelemben egyetlen esemény, a hivő s a hitetlen 
világra nagy meglepetés. Ki sejtette, ki várta ezt 
csak három hónap előtt is ? Oly esemény ez, melyről 
senki sem hallgathat, melyet, vele mit-sem gondolva, 
senki sem mellőzhet. Az egyházat gyűlölni, szeretni 
lehet, de figyelmetlenül megvetni nem lehet. ,Si hi 
tacuerint, lapides clamabunt.' Szólt róla a szeretet, 
szólt a gyűlölet, a szent-atya és a püspökség szavait 
a. hitetlenség lapjai a világ minden részeibe elvitték. 
,Commovit gentes, commovit Dominus desertum Ca-
des.' jlnomnem terrain exivit sonus illorum.' Kicsiny-
leni akarnák ez esemény és e szózat erejét: nem le-
liet, — gyűlöletüket, összezuzatásukat ügyetlenül ta-
kargatják. Turin a szabadság nevében letiltotta az 
olasz püspököket a polgári szabadság elsejének élve-
zetétől, lefoglalta a zárdákat, elkobozta az egyházi 
javakat; mily szabad egyházat ért a földúlt állam-
ban ? maga bebizonyította ; s az olasz püspökség, a 
számkivetés örömtelenségei, a kifosztatás szegénysé-
gei között, a tömlöczök sötét üregeiből, a hóhérok 
pallosai közül, a megszentségtelenített, az államilag 
kirabolt templomok küszöbeiről, semmit sem ret-
tegve, rablánczainak csörgéseivel kisért nyilt leve-
lekben kárhozatot sujt elnyomói ellen, ragaszkodást 
küld a szent-atyához, egy értelmet, egy érzelmet 
püspök testvéreinek, renditlen szilárdságot a világ-
nak, magáénak fogadva mindazt, a mi a szent-atya 
és a püspökök által Romában tétetett s mondatott. 
Turin ezt előre sejtette; de ha a püspököket erősza-
kosan le nem tartóztatja, az egyház iránt némi figyel-
met mutatott volna ; most az erőszakkal letartóztatott 
püspökök átkot sújtanak az egyház fosztogatói ellen, 
kimutatván, mily szabadok ők a zsarnokok rablán-
czai között is. A szent-atya maj. 24-én az előleges gyü-
lekezetben testvéreinek s fiainak közepette öröm- és 
fájdalom-könyeket hullatott; a forradalmi lapok e 
könyekből gúnyt űztek. Hagyjuk meg ezt nekik; 
Voltaire örökösei gúnyolódáson kivül mást nem örö-
kölhettek. E könyeknek becsét ők nem ismerik. Az ő 
szentségtörő merényeiken, az általuk elcsábitott pa-
pok botrányain zokogott a szent-atya ; ezen könyek-
nek becsét a forradalmi Israel ugy nem ismeri, mi-
ként a Jeruzsálem fölött öntött könyeket. „Lehet, 

hogy többé össze nem hivhatlak titeket, — igy szólt 
a szent-atya a püspökökhez — lehet, hogy rendele-
teimet sem meneszthetem hozzátok." A végbevitt me-
rények a teendő merények lehetőségét hirdetik. „Ho-
gyan felejtkezhetnénk el testvéreinkről, kik Italiában 
az igazságért üldöztetnek? Imádkozzunk, hogy az 
Isten erősitse őket a harczban. Imádkozzunk a kevés 
eltévedt papokért, kik az üldözőkhez csatlakoztak. 
Az igazak harczait, a ti gyülekezeteteket látva öröm-
ben úszik a szivem. Egy tövist hagyott az Ur a szi-
vemben , s ez a nyomorult Caputo, arianoi püspök, ez 
egyetlen, a ki a szent ügyet elárulta. Mondjon kiki 
holnap értté szent misét, hogy az Isten világositsa föl 
elméjét, lágyitsa meg szivét." E könyek tehát egy 
püspök lelkismeretére hullottak. Az egyház az ő fiai-
nak szenvedésein nem sir, hanem örvend a malaszt 
diadalainak; ha tehát a szent-atya, s az egész egyház 
egy élő püspökért imádkozik, kinek lázadását a szent-
atya az egyház előtt bemutatja, e könyek, e siralom, 
e zokogás büntetés a püspökre. Ily ünnepé-
lyen hullatott könyek alpesi súlylyal zuhannak le a 
megkövesült szivre. Mily enyhet nyújthat egy püs-
pök lelkismeretének, kinek megtéréseért az egyház 
imádkozik, Victor barátsága, Garibaldi kézszorítása? 
Egy püspök árulta el a szent ügyet; testvérei a szent-
atyával in caenaculo sirnak fölötte; ő egyedül eskü-
szik in synagoga az atyára és anyára vészt; — a szent-
atya sír, zokog fölötte, talán mivel meghalt?— Igen, 
— mortuus est. Az egyetlennek egyetlen reménye 
van az életre : a szent-atya könyei, testvéreinek imái. 
Oly magasztos a püspöki méltóság az egyházban, 
hogy ennek legmetszőbb büntetése az egyháznak 
nyilt zokogása fölötte. Néhány pap, néhány kanonok, 
néhány apostata szerzetes követi az anya-árulás lobo-
góját az olasz földön; de mi a pap püspök nélkül, s a 
püspök ellen az egyházban? Egyetlenegy püspök sző-
rit kezet azokkal, kik az egyházat fosztogatják s ül-
dözik; de mi egy püspök pápa nélkül, a pápa ellen 
az egyházban? Legyenek bár százan, legyenek eze-
ren az árulás lobogója körül, a bün, a merény, a 
botrány lenne borzasztó és iszonyatos, nem pedig az 
erkölcsi hatalom. A bűnben nincs hatalom, nincs er-
kölcs. Ez alkotmányos, de azért mégis anya-áruló 
papság lenne; az alkotmányos papoknak története 
gyászos; Gobel a nyaktilón veszett el, a házasságra 
alkotmányozott papság Talleyranddal a megtérésben, 
a kiengesztelődésben kereste s lelte dicsőségét. — Mit 
tett Caputo? A szent-atyának, az egész egyháznak 
zokogását a válaszul Victort, mint királyt a Capito-
liumban fölköszöntötte, s a hitetlen lapok szavait: 



-<> 3 

„légy tovább is tövis Pius szivében", üdvözletül fo-
gadta. — JSTe ezt, hanem a szent-atya körül össze-
gyűlt atyáinkat tekintsük, s mondjuk : „Sicuti cor-
pus capiti in omnibus condolet, ita nos Tecum con-
sentire necesse est. Tibi in omni Tua hac acerbissima 
afflictione sic conjungimur, ut quae tibi pati contin-
gat , eadem et nos amoris consensu patiamur. Praei 
nobis ut bonus Pastor exemplo; Tu sanae doctrinae 
nobis magister, Tu unitatis centrum, Tu populis lu-
men indeficiens a divina sapientia praeparatum. Er-
rores, quos Tu damnasti, damnamus, doctrinas novas 
et peregrinas detestamur, et rejicimus; sacrilegia, ra-
pinas aliaque nefanda in Ecclesiam Petri que sedem 
commissa reprobamus et condemnamus." A kath. hit-
nek ily egységén a forradalmi hitetlenség forrong, 
zavarodik, észben bomladozik, tanácsban szűkölködik, 
a 300 agg és fegyvertelen főpap ellen zsarnok tila-
lomhoz, most pedig a romai gyülekezet ellen egy 
fölirathoz kapkod; ki sejthetett, ki várhatott a szent 
ügynek ily győzelmet, ily diadalt? „Perdampruden-
tiam prudentum, etsapientiam sapientum reprobabo", 
— ily egység rettentő, a keresztény társadalom rom-
jai közül emelkedő ily kolosz a forradalmat sújtja; a 
conspiratio akarta, a conspiratio kényszeritette, — 
salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium, qui 
oderunt nos. 

A történetben vannak találkozási pontok. Az 
1139-ki laterani zsinat után 1862-ben volt legtöbb 
püspök Komában. 1862-ben nincs zsinat, valamint 
1839- és 1854-ben sem volt; de a helyzet zsinati te-
kintélyt kölcsönöz a gyülekezetnek. 1139-ben volt 
az egyháznak Mazzinije bresciai Arnoldban, akkor és 
ma az egyház ugyanazon ellenséggel áll szemközt. A 
pápai fejedelemséget lerombolni, köztársasági kisér-
letek által a Caesarok vas hatalmát emelni, az ara-
nyon kivül más Istent, a testi kéjen kivül más örö-
möt, az emberi önkényen kivül más törvényt, a földi, 
az anyagi renden kivül felsőbb rendet nem ismerni; 
a redemtiot az állami, a társadalmi intézményekből 
kizárni, az istentelenségnek szabad tért engedni, az 
istenességet pedig elnyomni, a gonoszságnak jogot 
adni, az erénytől minden jogot megtagadni; hogy a bünt 
lehessen tagadni, e czélra a törvényt megrontani, egé-
szen kitagadni ; mindezt a szabadság, a haladás nevé-
ben tenni, e végre semmi ármánytól, semmi perfi-
diától, semmi gyilkolástól vissza nem rettenni; 
1139-ben, 1862-ben ugyanazon tan, ugyanazon me-
rény ; az egyháznak is ugyanazon tana, ugyan-
azon nyilatkozata, II. Incze szavait IX. Pius ismétli; 
az 1139-ki zsinat atyáinak szavait az 1862-ki atyák 

ismétlik, az egyház mindég ugyanaz, „a világi feje-
delemséget az isteni gondviselés adta; ez az egyház 
függetlenségére szükséges; a pápa sem alattvaló, sem 
vendég nem lehet; neki királynak kell lenni." II. In-
cze győzelmei IX. Pius győzelmeit jósolják. Hová 
lettek a gibellinek ? Az egyház túlélte őket. Hová lett 
Rosa, Siccardi, Cavour, Liborio? Az egyház túlélte 
őket. Hová lesz Victor, Mazzini, Garibaldi, Rattazzi, 
Caputo, Passaglia, Liverani? Már most marják, fal-
ják egymást, az egyház túléli őket. ,Confidite, ego 
vici mundum.' A gyülekezet óriási volt; tekintve az 
indok kis-szerüségét, az akadályok nagyságát, a bi-
zonytalanságok, a fenyegetések terjedelmét, melye-
ket a forradalom a leendő püspöki gyülekezet ellen 
majusban megindított, egészen meglepő, s egyedül 
az isteni gondviselésnek tulajdonitható. ,Incompre-
hensibilia sunt judicia ejus.' A forradalom retteg az 
igazságtól, retteg a püspöki gyülekezettől ; mihelyest 
hirét vette, a fenyegetések, a rettegések ezer nemei-
hez kapott, csakhogy a püspököket a romai úttól el-
ijeszsze. Mégis a püspökök oly roppant számmal men-
tek. Mikép lett ez lehetséges? Mivel a pápa még egy 
földterületet fejedelmi hatalommal bir. Miért volt tö-
kéletlen eme gyülekezet, úgyhogy az indusi, a new-
yorki püspökök egy hónapi utazás után Romába jöt-
tek, az olasz püspökök, egy napi távolságra Romától 
mind elmaradtak? Mivel a pápai fejedelemség egy 
része elraboltatott, s a fejedelemség elvben tagadta-
tik. Gyülhettek-e volna a püspökök Romába, ha Vi-
ctor székelne a Capitoliumban? Oly kevéssé, mintha 
ma Turinban vagy Nápolyban akarnának gyülekezni. 
Mit tenne Victor velük, mutatja, mit tett az olasz 
püspökökkel; mit tennének velük Victor hivei,Bixio 
megmondja, midőn fölkiáltott: ,a Tiberisbe velük'; 
vagy Nicotera: ,ágyút ellenük, nem föliratot.' A pá-
pa nem maradhat Romában Victorral ; a mely pilla-
natban Victor belépne, abban Pius távoznék. Meddig 
Victor be nem lép, a pápa nem távozik; mikor Victor 
belép, a pápa ott nem maradhat. Victor belépése előtt 
Romából távozni annyit tenne, mint azt átadni; Victor 
belépte után Romában maradni annyit tenne, mint a 
fejedelemségről lemondani, az alattvalói szerepre le-
esni. A pápa jelenléte távol tartja a gonoszokat Ro-
mától ; a pápa távozása ki fogja őket űzni Romából ; 
azért igéniek annyit, csak hogy Pius leereszkedjék 
a fosztogatókhoz, s velük egy városban maradjon. „A 
pápa zárán do k ságban, kárhozat Piémont ellen min-
den szentélyben, minden kath. lelkismeretben", mon-
da Billault. 1854-ben senki sem akadályozta a püs-
pököket; hiszen Isabella a szeplőtelen fogantatásnak 
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kimondását kérte, Napoléon a franczia katholikusok 
voksaira még emlékezett, Ferencz József urunk és 
királyunk a concordatumon fáradozott; a viszonyok 
tehát kedvezők, a tárgy nagy volt, mégis 1854-ben 
a püspökök száma csekélyebb. — Most a táigy az 
előbbihez viszonyitva kisebb, a viszonyok nehezek, 
a püspökök száma mégis nagyobb. — A canonisatio 
nagy tárgy az egyházban 1), de ha az összegyűlt püs-
pökök számát tekintjük, mégis causa minor est quam 
effectus. Mi hozta tehát a püspököket Romába? A 
közveszélyben fölelevenedett hi t , a szivek mélyein 
lakó egyházi egység, a szeretet, a ragaszkodás a 
szent-atyához, a kölcsönös vigasztalás és szilárdulás 
vágya, az egyház jogainak, igazainak s a társada-
lomnak védelme — a forradalom ellen, mely ma 
a haladás, az uj jog árnyai alá bujt. Mindenki 
sietett a szabadság, a reformok, az amnestia, a 
hősies bátorság s renditlen szilárdság, s az Imma-
culata pápájához, a ki Britanniának, Hollandnak 
hierarchiát adott; a ki Francziaországban megölte a 
gallicanismust, a jansenisticus liturgiát; Austriábau 
megölte a joseíinismust; a ki 43 szentet canonisált; a 
ki a szakadár keletet az egység karjaiban üdvözli; a 
ki a forradalmat leálarczozta, megzavarta, leverte; a 
ki dicsőségének tetőpontján oly mérsékelt volt, mi-
ként gyaláztatásai s üldöztetései közepette rettenthet-
len. — íme, dum infirmor, tunc potens sum. Nem 
tudta az álnokság, a hitszegés, mennyit használ az 
egyháznak, miként az ördög nem tudta, mennyi üd-
vöt kap az emberiség, midőn a Megváltó ellen az 
Írástudókat, a pharisaeusokat, s a népnek véneit föl-
lázitotta. Salutem ex inimicis nostris, et de manu 
omnium, qui oderunt nos. 

A japaiii vértanuk caiionisatioja alkalmával 
Romában jelenvolt föpásztoroknak ö szentségéhez Mattéi bibornok 

által intézett fölirata. 

Beatissime Pater ! 
Ex quo Apostoli Jesu Christi sacro Pentecostes die Pe-

tro Ecclesiae Capiti in oratione adhaerentes , Spiritual San-
ctum acceperunt, et divino ejus impulsu acti. cunctarum fere 
nationum viris in Urbe sancta congregatis unicuique sua lin-
gua potentiam Dei mirabilem annuntiarunt, nunquam, ut cre-

1) Századunkban ez a harmadik ünnepélyes canonisatio : 
1807-ben VII. Pius Caracciolo Ferenczet, filadelfiai Benede-
ket , Merici Angélát, Colettát, s Mariscotti Jáczintot ; 1839-
ben XVI. Gergely Liguori Alfonsot, Geronimo Ferenczet, dél-
ia croce Jánost, severinoi Paciücot, giuliani Veronicát a szen-
tek közé sorozta ; a 10-ik századtól, szent Udalrik canonisa-
tiojától kezdve az 1862-ik tény már 197-ik lett. Civiltà, 293. 
füz. 543. lap. 

dimus, ad hanc usque diem tot eorumdem haeredes , iisdem 
recurrentibus solemniis, venerandum Petri Successorem, oran-
tem circumsteterunt, decernentem audierunt, regentem robo-
rarunt. Quemadmodum vero Apostolis media inter nascentis 
Ecclesiae pericula nil jucundius accidere potuit , quam divino 
Spiritu recens afflato assistere primo Christi in terris Vicario; 
ita nec nobis praesentes inter Ecclesiae sanctae augustias, an-
tiquius sanctiusve aliud esse potuit, quam quidquid inest ve-
nerationis pietatisque erga Sanctitatem Tuam pectoribus no-
stris , ad pedes Beatitudinis Tuae deponere, simul et unani-
miter declarare, quanta prosequamur admiratione praeclaras, 
quibus Supremus Pontifex Noster eminet virtutes, quantoque 
animo iis quae Petrus alter docuit, vel quae iam firmiter stata 
rataque esse voluit, adliaereamus. 

Corda nostra novus inflammat ardor, vividior fidei lux 
mentem illuminât, sanctior animam corripit amor. Linguas 
nostras flammis illius sacri ignis vibrantes sentimus, quae Ma-
riae, cui assidebant Apostoli, mitissimum cor ardentiori pro 
hominum salute desiderio incendebant, ipsos vero Apostolos 
ad magnalia Dei praedicanda impellebant. 

Plurimas igitur agentes Beatitudini Tuae gratias, quod 
nos ad Pontificium solium difficillimis hisce temporibus ac-
currere, Te afflictum solari, nostrosque Tibi, cleri item ac po-
puli nostrae curae commissorum animi sensus aperire permi-
seris, Tibi uno ore unaque mente acclamamus, omnia fausta, 
cuncta bona adprecantes. Vive diu, Sancte Pa te r , valeque ad 
Catholicam regendam Ecclesiam. Perge, ut facis, earn Tuo 
robore tueri, tua prudentia dirigere, Tuis exornare virtuti-
bus. Praei nobis, ut bonus Pastor, exemplo oves et agnos coe-
lesti pabulo pasce, aquis sapientiae coelestis refice. Nam Tu 
sanae doctrinae nobis Magister, Tu unitatis centrum, Tu po-
pulis lumen indeficiens a divina Sapientia praeparatum. Tu 
Petra es, et ipsius Ecclesiae fundamentum, contra quod infe-
rorum portae numquam praevalebunt. Te miramur inter tan-
tas molestias totque procellas fronte Serena et imperturbato 
animo sacri muneris partibus fungentem, invictum et erectum. 

Dum tamen justissima in his gloriandi nobis suppetunt 
argumenta, non possumus quin simul oculos ad tristia con-
vertamus. Undequaque enim menti nostrae se sistunt imma-
nia eorum facinora, qui pulcherrimam Italiae terram, cujus 
Tu, Beatissime Pater , columen es et decus, misere vastarunt, 
ipsumque Tuum ac Sanctae Sedis principatum, ex quo prae-
clara quaeque in civilem societatem veluti ex suo fonte di-
manarunt, labefactare, ac funditus evertere connituntur. Nam 
neque perennia saeculorum jura, neque diuturna regiminis 
pacilica possessio , neque tandem foedera totius Europae au-
ctoritate sancita et coniirmata impedire potuerunt, quominus 
omnia susdeque verterentur, spretis legibus omnibus, quibus 
hactenus suffulta stabant imperia 

Sed ut ad nostra propius accedamus, Te, Beatissime 
Pater, iis provinciis, quarum ope, et dignitati Sanctae Sedis, 
et totius Ecclesiae administrationi aequissime providebatur, 
nefario usurpatorum hominum scelere , qui non habent n i s i 
v e l a m e n m a l i t i a e l i b e r t a t e m, spoliatum cernimus. 
Quorum iniquae violentiae cum Sanctitas Tua invictissimo ani-
mo obstiterit, plurimas ei gratias, Catholicorum omnium no-
mine, censemus rependendas. 

Civilem enim Sanctae Sedis principatum ceu quiddam 
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îiecessarium ac providente Deo manifeste institutum agnosci-
mus ; nec declarare dubitamus , in praesenti rerum humana-
rura statu, ipsum hune principatum civilem pro bono ac liberó 
Ecclesiae animarumve regimine omiiino requiri. Oportebat 
sane totius Ecclesiae Caput Romanum Pontiiicem nulli Prin-
cipi esse subjectum, imo nullius hospitem; sed in proprio do-
minio ac regno sedentem suimet juris esse, et in nobili, tran-
quilla, et alma libertate Catholicam Fidem tueri , ac propu-
gnare, totamve regere ac gubernare Christianam Rempu-
blicam. 

Quis autem inficiari possit in hoc rerum humanarum, 
opinionum, institutionumque conflictu necessarium esse ut 
servetur extrema in Europa médius, très inter veteris mundi 
continentes, quidam veluti sacer locus, et Sedes augustissima, 
uncle populis principibusque vicissim oriatur vox quaedam 
magna potensque, vox nempe justitiae et veritatis , nulli fa-
vens prae caeteris, nullius obsequens arbitrio, quam nec ter-
rendo compescere, nec idlis artibus quisquam possit cir-
cumvenire ? 

Qui porro vel hac vice fieri potuisset, ut Ecclesiae An-
tistites securi hue ex toto Orbe accurrerent cum Sanctitate 
Tua de rebus gravissimis actur i , si ex tot et tam diversis re-
gionibus gentibusque confluentes, principem aliquem invenis-
sent Iiis oris dominantem, qui vel principes ipsorum in suspi-
cione haberet , vel illis , suspectus ipse , adversaretur ? Sua 
sunt etenim et christiano, et civi officia : haud quidem repu-
gnantia inter se, sed diversa tamen, quae adempleri ab Epi-
scopis quomodo possent, nisi perstaret Romae civilis princi-
patus , qualis est Pontificum, juris alieni omnino immunis, et 
centrum quodammodo universalis concordiae, nihil ambitionis 
humanae spiráns, nihil pro terrena dominatione moliens ? 

Ad liberum ergo Pontiiicem Regem venimus liberi, Ec-
clesiae rebus utpote Pastores, et patriae utpote cives bene et 
aeque consulentes , neque Pastorum, neque civium officia 
posthabentes. 

Quae cum ita sint, quisnam principatum illum tam ve-
terem, tanta auctoritate , et tanta necessitatis vi conditum, 
audeat impugnare ? Cui, si vel jus illud humánum, in quo po-
sita est principum securitas populorumque libertás, attenda-
tur, quaenam alia potestas possit comparari? Quae tamvene-
rabilis et sancta? Quae sive pristinis sive recentioribus sae-
culis monarchia vel respublica juribus tam augustis, tam an-
tiquis, tam inviolabilibus possit gloriari ? Quae omnia si se-
mel et in hac Sancta Sede despecta atque proculcata fuerint, 
quisnam vel princeps de regno, vel respublica de territorio 
possint esse securi ? Ergo, Sanctissime Pa te r , pro religione 
quidem, sed et pro justi t ia, juribusque, quae sunt inter gen-
tes rerum humanarum fundamenta, contendis atque decertas. 

Sed de hac tam gravi causa vix nos decet amplius verba 
proferre, qui Te de ipsa non tam disserentem quam docentem 
saepe saepius audivimus. Vox etenim Tua, quasi tuba sacer-
dotalis, toti orbi clangens proclamavit, quod „singulari pror-
sus divinae Providentiae consilio factum sit, ut Romanus Pon-
tifex, quem Christus totius Ecclesiae suae Caput Centrumque 
constituit, civilem assequeretur principatum" ; ab omnibus 
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igitur nobis esse pro certissimo tenendum non fortuito hoc 
regimen temporale Sanctae Sedi accessisse , sed ex speciali 
divina dispositione illi esse tr ibutum, longave annorum serie, 
unanimi omnium regnorum et imperiorum consensu, ac paene 
miraculo corroboratum et conservatum. 

Alto pariter et solemni eloquio declarasti : „Te civilem 
Romanae Ecclesiae principatum ejusque temporales posses-
siones ac j u r a , quae ad universum Catholicum orbem perti-
nent , intégra et inviolata constanter tueri , et servare velle ; 
immo Sanctae Sedis Principatus Beatique Petri patrimonii tu-
telam ad omnes Catholicos pert inere; Teque paratum esse 
animam potius ponere quam hanc Dei, Ecclesiae, ac justitiae 
causam ullo modo deserere" 1). Quibus praeclaris verbis nos 
acclamantes ac plaudentes respondemus, nos Tecum ad car 
cerem et ad mortem ire paratos esse ; Teque humiliter roga-
mus, ut in hac constantia, ac firmissimo proposito maneas im-
mobilis, Angelis et hominibus invicti animi et summae virtutis 
spectaculum factus. Id etiam a Te postulat Christi Ecclesia, 
pro cujus feliciori regimine Romanis Pontificibus civilis prin-
cipatus providentissime fuit at t r ibutus, quaeque adeo sensit 
ejusdem tutelam ad ipsam pertinere, ut, Sede olim Apostolica 
vacante, gravissimis in angustiis, temporales Romanae Eccle-
siae possessiones omnes Constantiensis Concilii Patres, uti ex 
publicis patet documentis, in unum administrarent ; id postu-
lant Christi fideles per omnes terrarum orbis regiones di-
spersi, qui libéré ad Te venire, libereque conscientiae suae 
considéré gestiunt ; id denique ipsa civilis deposcit societas, 
quae ex Tui regiminis subversione sua ipsa nutare sentit 
fundamenta. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 29-én. A kath. érdekeket éber figyelemmel ki-

sérő, s mellettük lankadatlanul harezoló ,P. Hirnök'-ben olvas-
suk: A dicsőséghez, melyet ő herczegsége érdemei a primatialis 
székre már eddig is árasztottak, egy ujabb kitüntetés járult. 
0 eminentiája magyar püspök társaival együtt Romából a 
curulis széken tér t vissza. Ugyanis — mint már tudva van, — 
az összes jelenvolt püspöki kar a romai nemességgel diszitte-
tett föl. Szerencsénk volt az erre vonatkozó diplomát láthat-
ni. Gazdagon aranyozott zaffiánbörbe van kötve, s függő 
pecsétje piros és sárga zsinór on ezüst kapsulában foglaltatik, 
Roma mostani czimerével, melyen a nyilt koronával fedett 
paizst rézsut átmetsző szalagon f . S. P. Q. R. (Senatus Po-
pulusque Romanus) olvasható. A pecsét körirata fönn : Aeter-
na et invicta Roma ; alul : Almae Urbis Conservatores. A di-
ploma szövege következő : „Pio IX. Pont. Max. Sedente anno 
XVI. Senator et Conservatores Almae Urbis, Marchio Ma-
thaeus Antici Mattéi Senator, Conservatores Joannes e Prin-
cip. Chigi, Eques Joannes Ricci Paracciani, Comes Ascanius 
Di Bracca, Marchio Franc. Del Bufalo Deila Valle, Eques 
Laurentius Alibrandi, Eques Aloisius Dall'Olio, Eques Jose-
phus Pulieri, Eques Petrus Merolli. Cum IX. Kai. Junias in 
Senatu verba facta sint de auspicatissima die VI. Idus Jun., 
qua per Pium IX. Pont. Max. Principem Optimum Munificen-
tissimum , solatorem populi Christiani XXVI. Beatis Marty-
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ribus Japoniis, item Beato Michaeli Desanctis Conf. coelitum 
honores solemni ritu tribuuntur, deque Maxima V. V. P. P. 
Cardinalium, Patr iarcharum, Primatum, Archiepisc. Episcop. 
ab Universo Orbe in Urbem convenientium frequentia, idem 
censuit universali suffragio istos V. V. P. P. strenuos augustae 
fidei adsertores, de catholica religione optime meritos. in al-
bum Nobilium Civium Romanorum esse censendos, eodemque 
cumulandos honore, quo D. P a u l u s Apostol. Doctor Gen-
tium gloriabatur, utque tantae diei et decreti memoria per-
petuo servaretur, lapidem in Capitolinis aedibus esse ponen-
dum. Itaque placere Eminentissimum ac Reverendissimum 
Cardinalem J o a n n e m S c i t o v s z k y Principem Archiepisc. 
Strigoniens. Primatem Ilungariae in amplissimum Nobilium 
Civium Romanorum ordinem cooptari, publicasque eilitteras 
conscribi, quarum auctoritate palam fiat, ipsum Emmum ac 
Reverendissimum Cardinalem J o a n n e m S c i t o v s z k y 
Principem Archiepisc. Strigonien. Primatem Hungáriáé Nobili 
Civitate donatum, eumque e Nobilium Civium Romanorum 
numero censendum esse, ipsique licere omnium Nobilium Ci-
vium Romanorum juribus, muniis, ac privilegiis ut i , frui, ve-
luti qui optimo jure u tun tur , f ruuntur , ut quaecunque ad 
hanc diem ab ipso inita gestaque sunt praeclara, haud absi-
milia his inposterum ab eodem ad Apostolicae Sedis et Urbis 
nostrae utilitatem et splendorem referantur. Actum in Capi-
tolio IX. Kai. Jun. anno ab Urbe Condita MMDCXVI. — 
Christ: MDCCCLXII. Aláirások mint fönn. Aloisius Vannu-
telli a Secretis. 

VESZPRÉM, jun. 20-án. Nagyméltóságú ß a n o l d e r 
János veszprémi megyés-püspök ur folyó hó 11-én hagyta el az 
örök várost, s tengeren-szárazon való egy héti utazás után 
17-én székvárosába, Veszprémbe szerencsésen visszaérke-
zett ; azért gyorsítván meg leginkább ú t j á t , hogy az urnapi 
isteni-tiszteletet székvárosában személyesen végezhesse ; mit 
meg is tőn, azzal lepvén meg környezetét és híveit, hogy a 
vérnélküli áldozat bemutatása, és a pápai áldás után a szó-
székre lépet t , s apostoli buzgósággal, s lélekből fakadó mély 
lelkesedéssel beszélte el a szentek közé iktatott japani vérta-
nuk tör téneté t , a romai pünkösdi ünnep nagyszerűségét, és 
a romai szent-szék mostani helyzetét ; egész óráig tartó szó-
noklatában buzditván arra különösen a nagy számmal egy-
besereglett hallgatókat, hogy rendületlen hivei legyenek az 
egyháznak, s az egyház fejének ügyét , fájdalmát magukévá 
tevén, imádsággal és tettleges részvéttel bizonyítsák be kath. 
hitüket. A mély ünnepélyes csend, melylyel a hivek hallgaták 
a kenetteljes beszédet, a folytonosan a főpásztorra szegzett 
könytelt szemek, s az ezekből kiragyogó lélek tanúskodtak : 
mi mélyen hatottak az édes főpásztori szavak, s mily szent 
megindulást idéztek elő a lélekben leginkább akkor, midőn ő 
exclja a Romában egybegyűlt püspökök azon apostoli hatá-
rozottságát emlité föl, melynél fogva kijelenték, hogy azon 
esetre , ha Isten egyházát s egyházának fejét nehéz időkkel 
látogatná meg, készek börtönt és halált megosztani a szent-
séges-atyával. A magas szónok minden szaván ihlettség öm-
lött e l , s oly valami szivet lelket megragadó varázs, melyet 
csak a keresztben helyzett rendületlen hit ad a léleknek, és 
minőt Krisztus urunk szavai : „én veletek maradok a világ vé-
gezetéig" égetnek lángjukkal a szivbe. Szinte fáj t a léleknek, 
hogy az Ut fáradalmaitól bágyadt főpásztor egy óráig tartó 

szónoklatát befejezte. Mint egy perez mult el az óra, oly oda-
adással csüggtünk elragadó szónoklatán. Az angyal, ki Ro-
mába vezette s visszahozta, kisérje minden léptét s a boldog-
ságos Szűz, a tengerek csillaga áldja meg szeretett főpászto-
runkat , ki határtalan kegyessége szerént összes clerusa min-
den tagjának, s a papnövendékeknek a szent-atyától megál-
dott egy-egy szent olvasót hozott. 

SZILAGY-SOMLYÓ, jun. I4-én. A fájdalom és részvét 
gyászos könyei közt kisérénk, egy buzgó keresztényt, buzgóbb 
papot, példás szerzetest, s nemeslelkü ember-barátot örökös 
nyughelyére : R a d m a t i c s Amánd minorita-rendü atyát, a 
somlyói ház praesidensét, kit e hó 12-én halva találtak szobájá-
ban hosszabb gyengélkedése következtében Hogyis ne hullat-
tunk volna könyeket oly kitűnő jellemű férfiúnak tetemei fö-
lött ! Az erényeknek melyikében lehetett ő nagyobb : a jó Is-
ten , kitől érdemei jutalmát elvevé, tud ja ; ez elég az igaznak. 
Elöljárói is feddhetetlen élete miatt emelék őt a diszes állás-
r a , melytől többszöri kérelmére sem mentették föl. Egész 
élete a szent ajtatosságnak, ártatlanságnak, engedelmesség-
nek volt szentelve, mely által nem csak Istennek, de ember-
társainak is kiérdemlé osztatlan szeretetét. A boldogultnak 
tetemeinyugodjanak békében a föltámadás nagy napjáig! XP. 

ROMA, jun. 9-én. Azon emlékérem, melyet a szent-atya 
a püspököknek adott, eme föliratot hordja : „Episcopis — ex or-
be universo — qui apóst, sedis jurib. popugnatis — re Roma-
na ubique defensa — Pii IX. Pont. Max — desiderio obsequuti 
—eidem VI. id. jun. an. MDCCCLXII .—coeles tes honores 
sanctis novensilib. — decernenti ad fue re—cives Romani — 
patribus et adsertoribus — catholici nominis — sanctorum ma-
ter quos dat nova —- sidera coelo." — A romai városi hatóság 
minden püspöknek egyenként a polgári jogot megadván, ennek 
örök emlékére a Capitoliumban ezen föliratot vésette : „Quod 
bonum, faustum,felixque sit —reique catholicae benevertat — 
S. P. Q. R. — auctoritate Pii IX. Pont. Max.—• Principis opti-
mi — solatoris populi christiani — episcoposomnes — strenuos 
catholicae fidei adsertores — ex orbe universo Romám con-
venientes — VIII. idus jun. a. MDCCCLXII.— quo coelitum 
honores XXVI. beatis martyribus Japoniis —item beato Mi-
chaeli de Sanctis conf. — solemni ritu tribuuntur — lubens ge-
stiens — in album civium censendos utque auspicatissimae rei 
memoria — perpetuo servaretur — titulum poni curavit." 

ROMA, jun. 10-én. A tegnapi szertartásról, melylyel a 
püspökök fölirata a szent-atyának á tadato t t , a helybeli lapok 
rövid jelentést tesznek. A tegnapelőtti ünnepély, a pápai al-
locutio, s a püspökök föliratának szövege igen igénybe veszi 
a lapokat. — A fölirat latin és görög nyelven olvastatott. A 
latint Mattéi bibornok olvasta. — A consistorium után a 
könyvtári csarnokban volt az ebéd. Minden püspök meg volt 
hiva. A csarnok már magában tekintélyesen pompás, ez alka-
lommal a virágok, a malachit, porphir , ős és ujabbkori mű-
vészetnek csudapéldányai által a fönségben nyert. A püspö-
kökön kivül a pápai benső udvar főtisztjei is hivatalosak va-
lának, úgymint: JBoromeo, Pacca, Mérode, Hohenlohe, Stella, 
Talbot. A szeretet étkezése volt ez : az arezok oly vidámak 
voltak, mint Diocletián császár alatt, a tiszta lelkismeret nyu-
galmat adott mindenkinek. A kávé a kertben szolgáltatott az 
árnyok alatt. A Vatican ablakjaiból lehetett látni az egész 
gyülekezetet. A fák lombjai között ki lehetett venni a fehér 
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ruhá t , s a szent-atyának mindig vidám arczát , ugyszinte a 
biboros és violaszinü hosszú ruhákat. A főpapok társalgása 
latin volt, a mely nyelvben mindnyájan találkoztak. 

F O G G I A , j u n . 10-én. A csendőrség püspökünket mezei 
lakán, mely a püspök személyes birtoka , mint menekülő ra-
bot elfogta ; s kutatást tevén a szobákban, talált egy rozsdás 
t ő r t , ócska papirba göngyölitve. Ezt azonnal a püspök jó ne-
vének marására fordították a lapok. „Kereszt való a püspök-
nek kezébe, nem pedig tőr; áldásra emelje kezeit,nem pedig 
gyilkolásra stb." Ép azok beszélik ezt, a kik a gyiloknak mes-
terei, azok lármáznak a gyilok ellen, a kik azt szüntelen hor-
dozzák ; a gyilok, mely a püspök szekrényében volt, a püspök 
kezében senkit nem gyilkolt, mégis a forradalmi factio előtt 
bün ; szent pedig a gyilok, mely az ő kezükből a kiszemelt 
áldozatnak veséit átfúrja. —• Azonban erkölcsöt ne keressünk 
azoknál, kik minden isteni és emberi törvényt gúnyolnak ; 
beszéljük el inkább a püspöknél talált tőrnek történetét. Fres-
cola Bernardin, most foggiai püspök, midőn még andriai ka-
nonok volt a „Mater gratiae" kápolnában esténként a hit czik-
kelyeit elemezte, s gyónásokat hallgatott. Ezen estvék egyi-
kén egy ismeretlen férfi közeledik a kanonokhoz, kiván gyón-
ni, de e czélra kér külön s távolabbi helyet, mivel,úgymond, 
ő igen nehezen hall , a kápolnában nem gyónhatik. — A ka-
nonok azonnal a kápolnába nyiló oldalterembe ment, s egy 
székre leült, intvén az ismeretlennek, hová térdepeljen. Az 
ismeretlennek arczán feltűnő volt a zavarodás, és az ismételt 
körültekintés. Ezt a kanonok bünbánásnak, és a siketségnek 
tulajdonitá, semmi vészt nem sejtett. Az ismeretlen a kano-
nok felé közeledik, mereven rá néz, kis szünet után a gyón-
tató lábaihoz rogy, zokog, — — de nem szól semmit. A 
gyóntató bizalomra bátorítja a vezeklőt, szólásra biztatja, az 
Isten irgalmassága által kecsegteti. Erre a vezeklő fulladásig 
fokozódó zokogásba tör ki, végre megszólal : , Atyám ! én nem 
vagyok siket, én e hazudsággal téged e helyre akartalak hozni, 
hogy itt meggyilkoljalak, mivel te szent életű férfi vagy, tit-
kos társulatunktól már többeket elvontál. De látván ártatlan 
arczodat, kezeim reszkedtek, itt a gyilok, melynek éltedet 
kellett volna kioltani. Bocsáss meg, és imádkozzál érttem." 
Ily eset nem első a gyóntatóknál. A vértanuk, a hitvallók 
többször látták bakóikat, kinzóikat az ő lábaikhoz borulni : 
Frescola, Bernadinnal is ez történt. Ezen gyilkot, a szűz szent 
Anya védelmének jelét a püspök ur megtartotta, s a papirosra, 
melyben göngyölitve a gyilok föltaláltatott, ezeket irta : „E 
gyilok életem kioltására készült; ezt megtartom, mint a bol-
dogságos szűz Anya védelmének diadaljelét." — Ezt egész 
Andria városa tudta , és t ud j a : de a forradalmi factio nem 
gondol vele, neki scandalum kell. 

PARIS. Az okmány, melylyel Magnan inarschall a dis-
sidens páholyokat föloszlatja, következőleg hangzik: „Mi, 
Francziaország marscliallja , a francziaországi szabadkőmive-
sek nagymestere, figyelembe vévén császár ő fölségének 
1862-ki januar 11-ről kelt határozatá t , melynél fogva mi a 
francziaországi szabadkőmivesek nagymesterévé neveztettünk 
ki, és tekintve az t , hogy ezen határozat szerént a császári 
kormány nem ismer el semmi egyéb szabadkőmivesi hatal-
mat Francziaországban, mint a nagy Orienst, és a többi elá-
gazott szabadkőmivesi rítusokat a mi vezérletünk alá helyezi ; 
tekintve továbbá azt, hogy mi apr. 30-ról kelt körlevelünkben 

ezen tényeket a dissidens rítusok minden szabadkőmivesei-
mühelyei- és elöljáróinak tudomására juttattuk és őket fölszó-
lítottuk, hogy a nagy Oriens zászlója alá sorakozva a törvény-
nek hódoljanak ; tekintetbe véve azt is , hogy ezen különféle, 
sem az államfő sem pedig az ő rendjük szerénti kőmivesektől 
ki nem nevezett, szabadkőmivesi hatóságok a szabadkőmives-
ség alapelveivel ellenkező hatalmat képeznek ; tekintetbe véve 
még azt is, hogy daczára testvéri fölhivásunknak és a nekik 
engedett , eléggé hosszú időköznek, a különböző rendeknek 
elöljárói, különösen pedig azok, kik a főtanácsot vezérlik, föl-
hívásunkra siketek maradtak ; megfontolva azt, hogy ezen ma-
gaviselet ellenkezik a szabadkőmivességgel, és a reánk rótt 
kötelem kényszerit bennünket annak megszüntetésére ; meg-
fontolva végre, hogy elkerülhetlenül igen kívánatos, miszerént 
a szabadkőmivesség a lehető legnagyobb gyorsasággal szer-
veztessék, minthogy egyedül az egység teheti képessé a ren-
det nagy és magasztos törekvéseinek valósítására, ennél 
fogva határoztuk és határozzuk : 1 czikk. A Suprême Conseil, 
Misraim vagy bármily czimü szabadkőmivesi hatalmak föl-
oszlattatnak. 2 czikk. Föloszlattatnak és föloszlatva maradnak 
azon minden fokú műhelyek is, melyek ezen rendi testvérüle-
tekhez tartoztak, ha mostantól kezdve jun. 10-ig apr. 30-ról 
kelt körlevelünkhez való csatlakozásukat határozottan nem 
nyilvánítják, és ki nem mondják, hogy csak a francziaországi 
nagy Orienst ismerik el Francziaországban egyedüli szabad-
kőmives hatalomnak. 3 czikk. Minden műhely, minden kőmi-
vesi gyülekezet, mely meghódolását nem tudja bebizonyítani, 
és ennél fogva személyes védelmünkre sem hivatkozhatik, a 
törvény szigora alá esik. 4 czikk. A Suprême Conseil páholyai, 
melyek hozzánk csatlakoznak , megtartják dogmájukat, scót 
szertartásukat, és általunk azon jóakaratban, azon testvéri-
ségben részesittetnek, melylyel a nagy Oriensnek a scót szer-
tartás szerént működő páholyait karoljuk á t , csakhogy más 
főnök alatt fognak állani. Kelt Parisban maj. 22-én, 1862. 

Viennet ur, a Suprême Conseilről czimzett szabadkőmi-
vesek nagymestere ezen okmányra a következő választ kiil-
dé : Paris, maj. 25-én 1862. Marschall ur ! Harmadszor hí föl 
ön engem, hogy ismerjem el szabadkőmivesi tekintélyét, és 
ezen fölhivás kíséretében egy okmány van, mely állítólag a 
Suprême Conseilről nevezett, régtől befogadott scót szertar-
tást föloszlatja. Kinyilatkoztatom önnek, hogy fölszólitásának 
nem engedhetek, és önnek körlevelét nem-történtnek tekintem. 
A császári okmány, mely önt a franczia Oriens nagymesterévé 
nevezte ki , az-az oly szabadkőmivesi szertartás elnökévé, 
mely csak 1772 óta létez, semmi esetre sem vetette ön alá 
azon szabadkőmivességet, mely 1723-ban keletkezett. Egy 
szóval, ön nem nagymestere a francziaországi szabadkőmives-
rendnek, mint állítja, és nincs önnek joga a Suprême Conseilfö-
lött hatalmat gyakorolni, melynek szerencsés vagyok elnöke le-
hetni; az én páholyaim függetlensége nyilván elismertetett 
még azon okmány óta is, melyre ön m i n d e n jog nélkül támasz-
kodik. Egyedül a császárnak van joga fölöttünk rendelkezni. 
Ha ő fölsége föloszlatásunkat szükségesnek t a r t j a , minden 
ellenkezés nélkül alá fogom magamat vetni; de minthogy semmi 
törvény sem kötelez bennünket akaratunk ellen is szabadkőmi-
vesnek lenni, bátorkodom személyemre nézve Önnek uralma 
alól magamat kivonni. Vagyok szolgája Viennet. — A ,Temps' 
Viennetnek egy másik nyilatkozatát közli, mely alkalmasint 
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egy más, még közzé nem tet t iratában foglaltatik : „Magnan 
marschall oly követelésekkel lép föl, mint egy párisi érsek, ki-
nek eszébe ju tna , a protestáns pastorokat és a rabbinusokat 
isteni-szolgálatra a Notre-dameba parancsolni." Végre hozzá 
teszi a Temps : „Mi nekünk a marschall beszédében leginkább 
föltűnik, az a legutolsó védv és a 3-ik czikk Az utolsóban a 
nagymèster nem csak a rend szabályaira, hanem az államtör-
vényekre is hivatkozik ; egyszerre ugy beszél, mint nagymes-
ter , de mint nyilvános hivatalnok is ; mi inkább kinevezésé-
nek logicájával, mint az intézmény szellemével egyez meg. 
A szabadkőmivességnek ezután hivatalos létezése leend az ál-
lamban. 0 hozzá tartozik erre nézve jó szerencsét kivánni 
magának; de mindenkihez tartozik azt constatirozni, ezen 
ujitás által mennyire csonkittatik az intézmény jelleme." — 
Hadd kötekedjenek az ellenséges testvérek ! Reánk nézve a 
császári önkénynek ezen ujabb csinya azért bir érdekkel, mi-
vel a császár többi ellenein kivül még a szabadkőmivesek egy 
részét is maga ellen uszitja. Megmérgezni ugyan nem fogják 
ő t , de talán színmézet sem készítenek számára. Ik. 

IRODALMI HIRDETÉS. 
Megjelent : S a l v i a n u s marseilli áldozár Isten kor-

mányzatáról irt VIII. könyve. Forditották a győri nagyobb 
papnövelde Szent-Imre-egyletének tagjai. 1862. Nagy 8-ad 
rét, XXX. 172 lap. 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 1-én. Ő eminentiája a bibornok herczeg-pri-

más Hartleben K. A. pesti könyvkereskedőt a Szent-István-
Társulat könyveinek terjesztésében tanúsított buzgalmáért 
egy ezüst feszülettel méltóztatott elismerése jeléül megaján-
dékozni 

— S i m o r János, győri püspök ő mlga jun. 24-én ér-
kezett meg székhelyére romai útjából. Fogadtatása a Gy. 
Közlöny és a hozzánk intézett tudósitás szerént fényes, szí-
vélyes volt. 0 mlga szerencsés megérkezésének emlékére 200 
frtot osztatott ki a város szegényei közt minden valláskü-
lönbség nélkül. 

— A pesti m. k. egyetem újjáalakításának 82-ki év-
napja, 15 évi szünet után, jun. 25-én nagy ünnepélylyel tar-
tatott meg. Az isteni tisztelet- és beszédeken kivül m. F a r-
k a s Imre székesfehérvári püspök és V i l l i g e r József ke-
gyesrendi tag mint 50 éves bölszészeti tudorok uj oklevéllel 
diszittettek föl. A ngs rector által kitűzött pályadíjak is ek-
kor osztottak ki, melyek egyikét az akadémia által is már 100 
aranynyal jutalmazott F r a n k i Vilmos központi növendék-
pap nyerte el, ki azonban ad i j t a jövő évben netán kitűzendő 
pályakérdés jutalmazására kérte fordítani. 

— Őszentsége, trónraléptének emléknapján a hódolatot 
tevő bíbornoki testülethez a következő szavakat intézte : 
„Mint a sz. collegium, ugy én is csodálkozom azok fölött, mik 
szemeink előtt történtek, és ily nagy eseményeket egyedül szűz 
Mária közbenjárásának kell tulajdonitanom, ki megengedte, 
hogy szeplőtelen fogantatása csak napjainkban mondassék 
ki hitágazat gyanánt. Minthogy tehát az egyháznak oly dicső 
oltalmazója van az égben, sem jelenje, sem jövője miatt nem 
aggódhatom. Igen, mi győzedelmeskedni fogunk ellenein ; nem 
mondom, hogy ezt hiszem ; hanem bizonyos vagyok benne." 

— Mint sz. Pált vádolták ellenei, hogy kifosztva az 
egyik egyházat, a másikban pedig mitsem fogadva el nagy-

lelkűséget látszik gyakorolni : ugy bánnak a mai liberálisok a 
szent-atyával, ki a gentieknek 10,000 frankot küldvén segé-
lyül, a belga szabadelvűektől hála fejében azt kénytelen hal-
lani, hogy hisz könnyű egykét ezeret visszaadni abból, mit a 
belgiumi katholikusoktól Péteríillér gyanánt kiszivott. 
Ugyan ki tudná az emberiség ezen faját kielégíteni? 

— A mechelni bibornok nem rég egy gazdag földbirto-
kos részéről 100,000 frankot küldött a szent-atyának. A de-
rék férfiú mitsem gondolt a radicalisok zajával, kik Belgiumot 
tele lármázták a „középkori feudal-urnak ezen nemzet-ellenies 
pazarlásával." — Kétségkívül nagyobb patriotismus lett vol-
na a szájhősökkel azon összeget ellakmározni. 

— A ,P. Lloyd' Dupanloup-ból egyszerre gallicanus 
püspököt csinál, mint ki vonakodott volna a Wisemannféle 
föliratot aláirni, mivel abban mellőztetik a franczia őrség 
Romában léte jótékonyságának fölemlitése. De lia gallican ér-
zelmű a méltán nagyhírű és nevű főpap , miért írja a Lloyd 
egy pár sorral alább: „Der Papst hat den Prälaten (Dii-
panloup) beim Abschiede Vorsicht empfohlen und gerathen, 
eifrig für die weltliche Gewalt zu wirken, doch alles zu ver-
meiden , Was einem direkten Auftreten gegen die Regierung 
des Kaisers Napoleon ähnlich sehe." így ellenkezik magá-
val, ki minden áron pikant híreket akar közölni keveset 
törődve az igazsággal. Ebben pedig a nevezett lap valódi ezer 
mester, és sokaknak épen azért tetszik. 

— A lapok a „Köln. Ztg." után hiven terjesztik , hogy 
a foggiai érsek (?) megparancsolta papságának, miszerént 
senkit se oldozzanak föl, ki az általános szavazás alkalmával 
az annexio mellett szavazott. E miatt a főpásztor elfogatott és 
törvényszék elé állíttatott. —- Igen nagy zavarban kellett lenni 
a hatóságnak eljárása igazolása miatt, ha ily nyomorult vádat 
kellett koholnia. 

— Canci, bolognai helyettes, ügyvédeinek sürgetése 
következtében, elitéltetését fölebbezte. Fogsága idejét Fene-
strellában fogja tölteni, minthogy Bolognában zavartól le-
hetne tartani. A 2,300 lira, melyekre el lőn itélve, aláirás 
utján azonnal összegyűjtetett. — A fanoi püspök ellen a per 
maj. 30-án kezdetett meg. — Fermoból a minori osservanti-
atyák a piemontiak által elűzettek. 

— A vizforrás-kutató franczia abbé, R i c h á r d , sze-
rencsésen, és sok város meg tájék szerencséjére fedezi föl a 
mélyen rejlő vizet. Mily zajt tudnának ütni más táborbeliek 
ily emberükkel; de lapjaink csak ugy mellékesen emiitik meg 
a csodaembert, vagy e jótékony működése is élczül szolgál 
egynémelynek fölfedezhetlen titka kicsinyitésére. J ó , jó, 
mondja egy lap, hogy vízforrást talál, de még jobb volna, lia 
pénzforrást fedezne föl. — A Midások kora bizonyára a mi 
korunk, csak aztán 

F i g y e l m e z t e t é s . Sajnosan értesülünk, hogy la-
punk szalagja alatt a „Csatár" czimü lap egy példánya is 
szétküldetett, mi könnyen azon tévedésre adhatna alkal-
mat, mintha mi a lapot ajánlani akarnók, a mint egy t. 
olvasónk ezen oknál fogva egy negyedévi előfizetést küldött 
is be hozzánk. Kijelentjük tehá t , hogy a kérdéses példány 
teljesen tudtunk nélkül, sőt már máskor nyilvánított tilal-
munk ellenére mellékeltetett lapunkhoz, és hogy kath. szem-
pontból a „Csatár" nem ajánlható. Annyival-tartozunk önma-
gunknak és az igazságnak, melyet senkinek a kedvéért föl 
nem áldozunk. S z e r k. 

Kegyes adomány: 
0 szentségének nt 0 s v a 1 d Péter plébános ezen jeligével : „Ne 

timeas a facie eorum, quia tecum ego sum, ut eruam te, dicit Dominus." 
(Jer. 1 , 8 0 1 fr. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, Julius 5-én II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Havi szemle. II, — A japani vértanuk 
canonisatioja alkalmával Romában jelenvolt főpásztoroknak 
ő szentségéhez Mattéi bibornok által intézett fölirata (Vége.) 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i l . 

Egy aggastyán, kinek fegyvere csak az igazság 
szava, kinek hadi szere csak az angyalok serege, ki-
nek szövetségese csak az Isten kegyelme és ígérete, 
kinek reménye a kereszten meghalt, és a koporsóba 
letett Jézus ; egy aggastyán, kinek halálát a 
conspiratio epedve várja, óhajtja, a lelketlenség min-
den nemeivel sietteti ; — ezen elhagyatott, minden 
földi segélyben ügyefogyott, gúnyokkal tetézett ag-
gastyán egyszerű óhajtását nyilvánítja, hogy a világ 
püspökeit maga körül szeretné látni : s ime a püspök-
ség zarándok-utra kél, hegyen-völgyön, tengeren 
haladva, szivében a kereszténység hódolatát hozva, 
siet az atyához. A világ nemesei, tudósai, szentei ezek ; 
maguk is a kornak terhei, a gondok súlyjai, a mun-
ka fáradalmai alatt már görnyedezve, a természet 
rendje szerént pihenésre hivatva, nem nyugosznak, 
az útnak ujabb terheitől nem irtóznak, hazájuk-, fiaik-
s híveiktől mintegy örökre elbúcsúzva, mennek, men-
nek a világ örök városába, hogy az atya lábaihoz 
boruljanak, vele zokogjanak ; nem földi, nem hiu, 
nem világi dicsőségre, hanem a hitvallók, a vértanuk 
szenvedéseire szövetkezzenek. A mi kitűnően nagy, 
a mi dicső, a mi nemes, a mi tudomány és erény van 
a világon, 1862-ki pünköst ünnepén Romában gyü-
lekezett, Romában képviseltetett. „Én jövő évre tűz-
tem ki utazásomat, — igy szólt a toulousei érsek — 
de a közös atya hí, s én sietek hozzája, mivel azon 
oldalról van legfájdalmasabban sújtva, a mi előtte 
legszentebb: az igazság, a jog; s az által sértetik, a 
mi legbaromiasb : az ok nélküli erőszak által. Megyek, 
hogy az igazság és a jog zászlója alatt vele szorosab-
ban szövetkezzem; megyek, hogy az egyház hatal-
máról a világnak bizonyságot adjunk, a mely midőn 

fenyegettetik, régi győzelmeire emlékezik. Megmon-
dom neki, hogy ti vele szenvedtek, hogy a gonosz-
ság, a hitetlenség, az árulás erőszakoskodásai között 
hozzá ragaszkodtok" Igy gondolt, igy szólt min-
den püspök , sietett Romába, sietett IX.Piushoz. Hol 
van a korszak, midőn a gallican, a josefin tanokban 
annyi püspök saját megyéjébe zárkozott, a romai 
szék iránt függetlenséget keresett, liturgiát reformált, 
az apostolok küszöbeivel, az öt-éves számadással vagy 
delegatioval nem gondolt? „A francziapüspökök leg-
számosabban jöttek, — igy szólt az orleansi püspök 
— mivel a mi kötelességünk ide jönni legnagyobb 
volt." A kath. világot kellett meggyőzni, hogy a gal-
licán tanok nem uralkodnak többé a franczia egyház-
ban, vagyis az egyetemes egyháznak azon részén, 
..:.ely francziákból áll. Hol van a korszak, midőn a 
püspökség nemzeti tömörödésekben az egyetemes zsi-
natokon egymás között előjogokat, előlüléseket kö-
vetelt, a pápát birói széke elé idézni, a zsinatot a pá-
pa hatalma fölé emelni törekedett? Mindezt az idő 
eltemette; 1862-ben Pius körül csak testvérek, fiak 
gyülekeznek, szeretetben, hódolatban versenyeznek, 
egy hitvallói, vértanúi határozott szándékban egye-
sülnek — a forradalmi conspiratioval, mintegy az em-
beriségnek megromlott részével szemközt. Egyetlen 
örömük a pápa rendelkezésével egyetérteni, a pápát 
számkivetésbe, tömlöczbe, halálra követni, vele élni, 

vele halni, mivel ő pápa. Nincs közöttük 
vita, nincs meghasonlás, nincs vélemény-különbség, 
consummati in unum, a Megváltó imádságának ér-
telme szerént. Be boldog, ki ott volt ! Mennyire fe-
ledte, mily dúsan jutalmazva látta az útnak fáradal-
mait! Hol van fejedelem, mely a világot ily moz-
gásba hozni képes volna, s a mi szent, a mi becsület, 
a mi erény és tudomány van a nagy világon, lábai-
hoz vonni képes lenne ? Hol van fejedelem, kinek 
szava Java-, Ceylon-, Bombai-, Aethiopia-, Newyork-, 
Canada-, Peruban ép oly hatalmas lenne, miként sa-
ját udvarában? Ezt az Isten a pápáknak tartotta fön. 

i) Monde 9. april. 1862. 
2 
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Pedig ez nem parancs, nem fenyegetéssel toldott ren-
delet, hanem csak óhajtás volt, melyben a szent-atya 
kinek-kinek, ha nem jönne, nehézségeit, s elő sem 
terjesztett okait méltányolni igéri. — Meghalt-e a pá-
paság? Megdűl t-e a kath. egység? „A pápaság vesz-
ve van, a katholicismus veszve van, ismét és ismét 
mondom, mindez veszve van", ') igy beszélt Mazzini 
1834-ben, igy vélekedtek mások, igy vélekednek 
azok, kik Tirolba az idegen vallásokat beerőszakolni, 
minden egyház-állami kötvényt összetépni akarnak. 
Lássák, mily hatalmas a pápaság 1862-ben — Any-
nyinak kellett történni, hogy mindez lehetséges le-
gyen ; a jelen conspirationak kellett az egyház alap-
kövét megtámadni, hogy a kath. egységnek széditő 
magassága föltűnjék. Salutem ex inimicis nostris, et 
de manu omnium qui oderunt nos. 

A forradalom gyanakszik, mindenütt, kerüljön 
bár esztelen hazugságba, szakadás, meghasonlás után 
tapogatódzik. 0 egyetértést nem ismer, csak az idő-
szerű compromissioban, vagy az örökös conspiratio-
ban. A kath. egység nála viziszonyt szül, ő azt ta-
gadja. „íme, — igy szól — 43 bibornok közül csak 
21, 300 püspök közül csak 267 irta alá a föliratot. 
22 bibornok és 33 püspök nem ért egyet a fölirat-
tal ; ezek az olasz politikát (a conspiratiot) helyes-
lik." Ezen lapok ismerik olvasóikat, hogy, minta 
halak, minden rovart lenyelnek, különben nem Ír-
tak volna ilyest. Csak kissé észleljünk. Püspöki sü-
veges főpap 400-on fölül volt, megyés püspök 237, 
s ez mind aláirta. A fölirat a szent-szék eddigi visele-
tét helyesli, dicséri, megtartatni kéri; valljon azon 
bibornokok is fogják e dicséretet, e helyeslést a 
múltra, tehát saját maguknak is annyiban aláirni, a 
mennyire hivatalaik miatt mondhatják : quorum pars 
magna fui? A fölirat a megyés, vagyis a kormányzó 
püspökség nevében adatott; azon bibornokok is alá 
fogják tehát azt irni, kik csak áldozárok, vagy csak 
szerpapok, például Antonelli? azon püspökök, kik-
nek megyéjük, kormányzói tisztük nincs? A föl-
irat vasárnap Mattéi bibornoknak átadatott, az alá-
irás szombaton bezáratott, hogyan Írhatták volna te-
hát alá azon püspökök, kik szombat éjjel, vasárnap 
reggel, sőt még délután Romába érkeztek? Szeren-
cse, hogy Antonelli, Ugolini, Catterini stb. biborno-
kok hiányzanak az aláírásban, mivel a conspiratio to-
vább hazudná, miszerént az ő összeesküvéseit 22 bi-

J) „II papato è spento ; il cattolicismo è spento ; 
il papato , ripetiamolo anche una volta, è spento , spento ir-
revocabilmente " Scritti editi, ed inediti di Giuseppe Maz-
zini. Milano 1862. p. 62. 73. 

bornok helyesli. De Antonelli-, Ugolini-, Catterini-
nek érzelme sokkal ismeretesb, hogysem a conspira-
tio ezeket híveinek merné vallani Nem szólt-e há-
rom éven át a püspökség ? nem nyilatkozott-e, mint 
vélekedik a conspiratio népboldogitóiról ? A turini 
kamra a föliratban nagy súlyt fektet arra, hogy ide-
gen püspökök mernek Italia sorsáról, fővárosáról ha-
tározni. S ki tiltotta, nehogy az olasz püspökök Ro-
mába menjenek, s testvéreikkel együtt szóljanak? S 
melyik püspök Romában idegen? A romai polgárok 
szóltak Romáról, mivel a püspökök mindnyájan polgá-
rokká neveztettek a városi hatóság által. S nem szól-
nak-e sorban az olasz püspökök? Egyetlenegy sincs az 
olasz püspökök közül, ki csatlakozását a püspökök föl-
iratához nem nyilvánította volna; azon püspökök, kik 
Romában nem voltak, minden világrészről csatlakozá-
sukat közzéteszik. Az összes püspökség egyetért, egyet 
akar, azt, mit Pius, a szent-atya. Nem szólnak-e már 
a papok? S a turini kormány üldözi az aláírókat, 
azután mondja: ,a papság velem tart.' Az egyházban 
egy az értelem, egy ítélet, egy irány, egy nyilatko-
zat, szivből, lélekből, régi, jelen, s jövő meggyőződés-
ből. A conspiratio babel, zavar, tömkeleg, hol még az 
összeesküvésben sem egyeznek. A turini követházban 
Audinot 40 követ nevében föliratot indítványoz Vi-
ctorhoz, mely a püspökök föliratát ellensúlyozza. Rat-
tazzi ezt fölöslegesnek mondja, de nem ellenzi. Bixio 
tábornok: „Jobb lett volna, ha a romaiak ama népet 
egy szép reggelen a Tiberisbe dobják, semmint hogy 
mi föliratokat készítsünk." Musolino: „Secularisáljuk 
a clerust, akkor minden bajlódásnak véget vetünk." 
Igaz, lia a püspök nem lesz püspök, ha a pap nem 
lesz pap, akkor nem lesz egyház, s igy nem lesz, a 
ki a conspiratoroknak az igazságot megmondja, s 
megszűnik minden baj a társadalomban, miként a ha-
lottnál meg szokott szűnni a betegség és fájdalom. 
Audinot: „Az Istenért! ezen föliratot egyhangúlag 
kell megvoksolni." Nicotera: „Agyú kell ama papok-
nak, nem pedig fölirat." (Ez a conspiratio tói várható 
szabadság az egyházra.) stb. Bixio : „Ha megvoksol-
tuk a föliratot, kérem a házat, hogy annak szerkesz-
tésével Pinelli (a nápolyi vérengző, kinél az irgalom 

Példa erre a ,Colonna di foco' Passaglia-féle papi 
lap, mely jun. 4-ki számában hirdeti, miszerént a capuai püs-
pök, Cosenza bibornok az olasz egységi ünnepet megtartotta, 
s papjaival megtartatta. „Ecco ! ora non è più uno episcopo 
traviato ; era un solo , ed or son due !" (íme , most már nem 
csak e g y püspök az eltévedett ; egy volt, de már kettő van !) 
A rágalom meghazudtoltatott két hét előt t , de azért a Pesti 
Napló és Lloyd .Colonna' híreit nálunk is terjeszteni fogják. 
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Mn) bizassék meg." Nevetés fogta el a conspiratio 
gyülekezetét. Ezen ész, tanács nélkül meghasonlott 
conspiratio, mely szitok és nevetés, kölcsönös gyű-
lölet és marakodás közt készit föliratot Victor elé, 
akarja a romai szent gyülekezetnek szavát ellen-
súlyozni ! 

Foszlás, szakadozás , zavar mindenütt a világon. 
Mely alkotmány, mely intézmény, melyik rend,me-
lyik viszony és helyzet nem került kérdés alá? Az 
egész világ állami, társadalmi helyzete egy nagy kér-
dés. Az egymásra nőtt kérdések nem oldatnak meg, 
minden nap egy ujat hoz az élet szinterére. így van 
ez, midőn az erkölcsi rend bomladozik, a földi, az 
anyagi rendnek szükségkép bomlani, a köznyomor-
nak be kell állani. Amerika, Mexico, az Argentin ál-
lamok , Peru, Montenegro, Syria, Bulgaria, Afgha-
nistan, China, Anam, Malabor, Madagascar, Haïti, 
Serbia lázadásban, háborúban. Britanniát Irland kér-
dése, Spanyolországot a pártok kérdése, Portugált 
Loulé kérdése, Muszkaországot Varsó kérdése, Dá-
niát Holstein kérdése, Svecziát az egyesülés kérdése, 
Görögországot, Joniát, Corfut az angol protectio kér-
dése, Francziaországot, Austriát mennyi kérdések 
fúrják? Hol nincs kérdés? Hol nincs viszály? Italia 
legkérdésesebb, mivel legbünösebb. Az erkölcsi rend-
nek sértése köznyomorral bűnhődik. Egyes ember 
mondhatja: peccavi,et quid mihi accidit triste ? de 
nem az állam, nem a társadalom. Hova vitt a hala-
dás? Haladtunk a köznyomorban. Hova vitt a sza-
badság ? Szolgaságra. Hova a pénz-szomj ? Koldus 
botra. Hova a kéjvadászat? Aljasodásra. Hova az uj 
jog , az uj rend? Dictatori vasvessző alá, fegyveres 
békére, békés ostromállapotra, hol minden inog, bom-
lik, szakadozik, minden csak mesterséges erőszakkal 
foltoztatik, s tartatik fön. A fejetlenségnek a polgári 
szabadságok elnyomásával elejét veszik, a társada-
lom lehetőségét köz-szolgaságnak árán vásárolják. Ez 
a forradalom, ez az u j j o g , ez Italia. A világosság 
megvakított, a boldogság tönkrejuttatott , a népbol-
dogitók gallérjai tündököltek aranyban, a mi nya-
kaink igát húztak; a népboldogitók zsebjei teltek, 
az adott Ígéretek reggeli ködként a távolba tüne-
deztek, rajtunk az élet terhei meggyültek, erszé-
nyeink üresedtek, a dús szabadság helyett, mely-
lyel a népet csábították, az emberi természeti szabad-
ságok is elnyomattak. Jött egy ellenvihar, a népbol-
dogitók pénzesen tovább állottak, nyomorainkat uj 
csábításokkal gúnyolják, nevünket a külföld előtt bi-
torolják , közénk meghasonlást szórnak, a beteg- test-
nek fölgyógyulását, melyet ők megsebeztek, uj tőr-

szurásokkal akadályoztatják, mivel a társadalom föl-
egészségesülése a conspiratio kétségbeesése. A sza-
badság csak azoknak volt uralkodása, kik engedel-
meskedni nem tanultak, soha nem tudtak ; a függet-
lenség azoknak volt önkénye, kik egész életükön át 
országról országra összeesküdöztek ; az uj jog, az uj 
rend azoknak a hatalma, kik maguk alig méltók, 
hogy a társadalom tagjai legyenek. Israel ! en tuos 
deos ! Oculos habes et non vides, aures habes et non 
audis, manus habes et non palpas, pedes habes et 
non ambulas, cor habes, et non sentis. Prophetae tui 
viderunt somnia. Perditio tua ex te. A szabadelvüség 
Istennel és az ördöggel szövetkezik, sima kezekkel 
egyiket is, másikat is czirógatja, a jónak és a rossz-
nak egyenlő jogokat ad, gondolván, hogy mind a ket-
tőt kielégíti. A tapogatódzás nyomorúsága ez, átme-
net a nagyobb veszélyre, miként a franczia politiká-
nak alkudozási, engesztelődési kísérletei a kath. egy-
ház és a piemonti conspiratio között. Legyen bár mi 
csekély gonoszság, mindég elég lesz, hogy az egy-
ház ezt kárhoztassa; legyen bár mi csekély hatalom, 
melyet a szent-atya az alkudozás, az egyezkedés után 
birna, mindég elég, hogy a conspiratio ezt is fölfalja. 
Hol a jó és gonosz egyiránt szabad, ott a jó mihamar 
elfőj tátik. A jónak legnagyobb sértése, hogy a go-
noszszal párhuzamba, hasonjoguvá tétetik. A világ 
ily bomladozása között hol van egység ? A kath. egy-
házban. Először kellett a társadalmi és állami rend-
nek fölszakadni, hogy az egyház befolyása mindket-
tőre becsültessék. Deus fecit haec. í gy gyógyul a 
nagy beteg e földön. Salutem ex inimicis nostris et 
de manu omnium qui oderunt nos. 

Miben volt eme roppant kath. egység? Dogmá-
ban? Ez nem volna különös. Egy földi intézmény 
szükségességében, melyet az isteni gondviselés az 
egyház függetlenségére eszközül létrehozott: a pápai 
fejedelemségben. A pápai fejedelemség szükségessé-
géről van szó; mind egytől egyig vallják. E tárgy 
vallásos, a francziák császárjának, a franczia kamrák-
nak , Cavour, Ricasoli, Rattazzi, Ondes-Reggio, Mas-
sari, Ferrari, Depretis, D'israeli, 1) Seymour,2) Gui-
zot, Broglie véleménye szerént a katholikusok lelkis-
meretét legközelebb érdekli, tehát vallásos, a mely-
ben csak a pápa, csak a püspökség határozhat illeté-
kesen; de mégis azért politikai érdekű is egyszer-
smind, miként Antonelli mondá; s e politikai érdekű 

' ) 8. maj. a lordok kamrájában. 
2) Horn-Book, for diplomatic. Beginners London 1860. 

pag. 15—17. 
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tárgyban a köztársaság, az alkotmányos országok, az egyed-
uralmi , a despota kormányok alattvalói, polgárai, a világ 
püspökei egyhangúlag megegyeznek ! A keletiek, alig mondják 
el a credo-t s filioque-t, máris a pápai fejedelemség szükséges-
ségét vallják, hirdetik. A fejedelemség maga nem dogma, hi-
szen ez világi dolog ; de ennek az egyház függetlenségére szük-
sége vagyon, ez,lehet mondani, majdnem dogmatikai bizonyossá-
gu igazság. A szent-atya, az egész püspökség ünnepélyesen ki-
mondármi hasznos, mi káros ; mi elkerülhetlenül szükséges 
az egyháznak, ennek kimondásában az egyház csalhatlan. A 
ki másként tanit , érez , beszél, az egyháznak jun. 8-án tett 
nyilatkozatával ellenkezik, s az ellen harczolni, s tanítá-
sát ü l d ö z n i fogja. ,Üldözni', azonban ezen üldözés , mely-
lyel az egyház fenyeget, habár a ,Lloyd' a pápai allocutioból 
ép eme szavakat szakitotta ki, s olvasóinak bemutatta, nem 
lesz olyan soha, milyen volt a synagogáé az apostolok ellen. 

Miként volt lehetséges emez egység? Ne feledjük a 
multakat. A fejedelmek némelyike a megye határai közé kö-
tözte a püspököt ; ma is Napoléon megkísértette , Victor pe-
dig erőszakkal megtette ; a lekötöttek lánczait aranyporral 
behintették , Roma ellen , s a Romával egyetértő papság el-
len ultramontán név alatt tilalmi codexeket készítettek. Le-
hetséges lett volna-e ily gyülekezet 1740-ben, 1762-, 1812-, 
1822-ben? Senki sem merné állítani. A kormányok a codexe-
ket föltorlaszolták volna, a püspökök a meghivásra óvással 
válaszoltak volna. Jöt t a forradalmi fergeteg, összetépte a 
codexeket, elűzte a koronái canonistákat, a püspökség sza-
bad lett. Az állam, mely a forradalomból kiemelkedett, nem 
bizalmatlankodott az egyház iránt , de ezt egészen ignorálta, 
tagadta ; mire lett tehát szabad a püspökség ? Arra, hogy 
kegyet veszteni ne féljen, a tömlöcztől, a haláltól ne retteg-
jen, az alkalmazkodás, a túlságos békeszeretet árnyait min-
den áron ne keresse, hanem szóljon a hatalmasoknak szent 
Athanáz , szent Ambrus , szent Gergely szavaival. Ily beszé-
det a forradalmak fergetegeiben tanultunk, az öldöklések ré-
mületei között ilyenekre szoktunk. „Állam ! én törvényeidet 
tisztelem, melyek a decalogust tisztelik, tovább egy hajszál-
nyit sem. Letiporhatsz, legyilkolhatsz; de soha, soha le nem 
győzhetsz." 0 felix culpa ! mely a kath. egységnek ily kolosz-
szát emelte a világ bámuló szemei elé ! A szabadelvüség nyo-
moruságossága velőkig rothasztotta testünket, a conspiratio, 
annak utódja s örököse, mely hannibali esküt mondott elle-
nünk, minket kigyógyitott. Az egyház hajszálig romai lett, 
miként soha a külső világban. Salutem ex inimicis nostris, et 
de manu omnium qui oderunt nos. 

A kath. püspökség a szent-atyával az egyház igazainak 
s jogainak védelmében halni kész. Ily nyilatkozatra a conspi-
ratio , a diplomatia csarnokaiban, vagy az éjjeli aknákban 
nem volt elkészülve. A conspirationak esze a bámulatban 
megállt. Hallgatott, vagy ha szólt, azért te t te , hogy szóljon. 
A püspökség 200,000,000 katholikusnak Ítéletét és szándékát 
mondta ki. Egy sereg, mely halni kész , mely legyőzetni nem 
akar, ha már nem volt volna győzhetlen, ily határozat által azzá 
lenne. Confidite. — Conspirator kevés van, de sok az ignorans, 
sok a hetvenkedő, sok a gyáva. A conspiratio nem párthiveinek 
nagy száma, hanem mindég a sokaság bárgyusága s gyávasága 
által győzött. — Az egyház az ő jogairól nem kétkedik, ezeket a 
renditlen hit karjaival tartja. Ez az ő hatalma Ja j aliatalomnak, 

mely saját jogairól kételkedik, mely saját védelmében ingado-
zik. Az egyház kételkedni nem tud , ingadozni nem fog , al-
kudozást nem ismer. A kath. egység hatalom, miként min-
den hatalom egység; ezen hatalomnak forrása, alapja, kap-
csa a hit. Ez az ő hatalmának győzhetetlensége. Ha a 
pápa részletes alkudozásba ereszkednék, miként két-há-
rom pápáról, utoljára a Fontainebleauban sanyargatott VII. 
Piusról szól a történet, ez pillanatnyi ingadozás lenne, szent 
Péter utódja rögtön hallaná : „Magister quo vadis ?" „ut 
in urbe cruciíigar", s a gyarló halász rettenthetlenül térne 
vissza az elhagyott ösvényre. Ilyen az egyházi egység. Ne-
vezze ezt a világ csökönös megátalkodásnak, mit-sem tesz, 
ez a Credo megátalkodása ; nevezze ezt esztelen vakmerő-
ségnek , ez a hitvallók, ez a vértanuk vakmerősége. Ily nyi-
latkozat, ily óriási egység kellett az egyháznak; csináljon a 
conspiratio, tegyen a diplomatia bár mit, omnis plantatio, 
quam non plantavit Pater meus, eradicabitur, et in ignem 
mittetur. Az Isten kezeiben az akadályok is eszközök ; a kik 
reánk halált forralnak, diadalainkat elősegítik ; a kik ölni ké-
szülnek , azok gyógyitanak. Salutem ex inimicis nostris. Tam 
grande bonum est , quod spero, ut leve sit omne malum, 
quod fero. 

A japani vértanuk canonisatioja alkalmával 
Romában jelenvolt főpásztoroknak ő szentségéhez Mattéi bibornok 

által intézett fölirata. 
(Vége . ) 

Sed quid plura? Tu tandem aliquando scelestos homi-
nes et bonorum ecclesiasticorum direptores justo judicio da-
mnans omnia, quae patraverant „irrita et nulla" proclamasti ; 
actus omnes ab iis intentatos„illegitimos omnino et sacrilegos" 
esse decrevisti 2) • ipsosque talium facinorum reos poenis et 
censuris ecclesiasticis obnoxios jure ac merito declarasti 3). 

Hos tam graves tui oris sermones, tamve praeclara ge-
sta nostrum est reverenter excipere, iisque plenum assensum 
renovare. Sicuti enim corpus capiti, cui jungitur membrorum 
compagnie unaque vita, in omnibus condolet, ita nos Tecum 
consentire necesse est. Tibi in omni Tua liac acerbissima af-
flictione, sic conjungimur, ut quae Tibi pati contingat, eadem 
et nos , amoris consensu, patiamur. Deum interea supplices 
invocamus, ut tam iniquae rerum perturbationi finem ponat, 
Ecclesiamque Filii sui sponsam, tam misere exspoliatam ac 
oppressam pristino decori ac libertati restituât. 

Sed mirum nobis non est tam acriter, et infense Sedis 
Apostolicae jura impeti et impugnari. Jam enim a pluribus 
annis, eo devenit nonnullorum hominum insania, ut non am-
plius singulas Ecclesiae doctrinas rejicere, vei in dubium re-
vocare conentur; sed totam penitus veritatem christianam, 
christianamque rempublicam funditus evertere sibi proponant. 
Hinc impiissima tentamina vanae scientiae , falsaeque erudi-
tionis contra Sacrarum Litterarum doctrinas, ipsarumque 
inspirationem ; hinc malesana sollicitudo juventutem Ecclesiae 
matris tutelae subtractam quibusvis saeculi erroribus, vei se-
clusa saepius omni religiosa institutione, imbuendi ; hinc no-
vae eaeque perniciosissimae de sociali, politico aeque ac reli-

Alloc. XXVI. Sept . 1 8 5 9 p. 7. 
2 ) Alloc. XX. Jun. 1 8 5 9 p. 8. 
3 ) Litterae Apóst. XXVI. Mártii 1 8 6 0 . 



gioso rerum ordine theoriae, quae impune quaquaversus spar-
guntur ; hinc multis familiare , in his praesertim oris , Eccle-
siae auctoritatem spernere, jura sibi vindicare, praecepta 
proculcare, ministros vilipendere, cultum deridere, ipsos de 
Religione errores, imo ecclesiasticos quoque viros in perdi-
tionis viam misere abeuntes laudare ac in honore habere. Ve-
nerabiles Antistites ac Dei Sacerdotes exauctorantur, exulare 
coguntur , aut in carceres detruduntur ; quinimo ante tribu-
nalia civilia, pro constantia in sacro ministerio obeundo, con-
tumeliose pertrahuntur. Geraunt Christi Sponsae suis expul-
sae tect is , inedia fere consumptae, vel cito consumendae ; 
viri religiosi ad saeculum inviti remeare coguntur ; sacro Ec-
clesiae patrimonio violentae manus injiciuntur ; pessimorum 
librorum, epliemeridum, et imaginum colluvie, fidei, mori-
bus , veri tat i , ipsi verecundiae continuum asperrimumque bel-
lum infertur. 

Sed qui talia moliuntur optime norunt in Sancta Sede, 
velut in arce inexpugnabili, robur ac vires omnis veritatis ac 
justitiae inesse, quibus retundantur hostium impetus ; ibi esse 
speculam , ex qua vigiles Summi Custodis oculi paratas insi-
dias a longe conspiciunt, suis annuntiandas commilitonibus. 
Hinc odium implacabile, hinc insanabilis livor, hinc continuum 
scelestissimorum hominum Studium, ut Sanctam Romanam 
Ecclesiam ejusque Sedem déprimant, ac si fieri umquam pos-
set , prorsus excindant. 

Quis , Beatissime P a t e r , talia conspiciens, vel etiam 
recensita audiens sibi temperet a lacrymis ? Justo igitur do-
lore correpti oculos ac manus ad coelos levamus, Divinum il-
ium Spiritum toto mentis affectu implorantes, ut qui hac die 
olim nascentem Ecclesiam sub Petr i regimine sanctiücavit et 
roboravit ; earn nunc, Te Pastore , Te Duce, tutetur, ampliet, 
ac glorilicet. Testis sit votorum quae nuncupamus, Maria per 
Te Immaculatae titulo hoc ipso in loco solemniter aucta ; tes-
tes hi sacri cineres quos veneramur Sanctorum Romanae Ec-
clesiae Patronorum Petr i et Pauli , testes venerandae exuviae 
tot Pontiücum , Martyrum , ac confessorum, quae liane ipsam, 
quam premimus t e r ram, sanctam reddunt ; testes tandem 
praecipue nobis adstent Sancti isti , qui Coelitum Ordini hac 
ipsa die supremo Tuo judicio adscripti, liodie Ecclesiae tu-
telam novo titulo sunt suscepturi , primasque Omnipotenti 
Deo preces pro Tua quoque incolumitate suis de altaribus 
oblaturi. 

Adstantibus igitur istis omnibus , nos Episcopi, ne illud 
impietas vel ignorare simulet, vel audeat denegare , errores 
quos Tu damnasti, damnamus ; doctrinas novas et peregrinas, 
quae in damnum Ecclesiae Jesu Christi passim propalantur, 
detestamur, et rejicimus ; sacrilegia, rapinas, immunitatis 
ecclesiasticae violationes, aliaque nefanda in Ecclesiam, Petri-
que Sedem commissa reprobamus, et condemnamus. 

Hanc vero protestationem, quam publicis Ecclesiae ta-
bulis adscribi pet imus, Fratrum etiam nostrorum qui absunt 
nomine, tuto proferimus ; sive eorum qui, tot inter angustias, 
vi detenti domi liodie silent ac plorant , sive qui gravibus ne-
gotiis, aut adversa valetudine impediti,nobiscum hodie adesse 
nequiverunt. Jungimus insuper nobis fidelem nostrum Clerum 
ae populum, qui eodem ac nos in Te amore , eadem piareve-
rentia animati, suum in Te Studium, qua precibus sine inter-
missione fusis, qua opibus in Obulo S. Petr i mira , ut pluri-

mum, largitate oblatis luculentissime comprobarunt, probe 
scientes sacrificiis suis id quoque curari , ut dum necessita-
tibus Supremi Pastoris consulitur, simul et ejusdem libertati 
servandae prospiciatur. 

Utinam ad communem hanc totius Orbis christiani, 
imo omnis socialis ordinis causam in tuto locandam universi 
populi conspirarent ! 

Utinam intelligerent erudirenturque Reges et saeculi 
potestates, causam Pontiíicis omnium principum regnorumque 
esse causam, et quo tendant nefarii adversariorum ejus cona-
tus , ac tandem novissima providerent ! 

Utinam resipiscerent infelices illi aliquot ecclesiastici 
et religiosi viri , qui vocationis suae immemores debitam Ec-
clesiae Praesulibus obedientiam denegantes . atque ipsum 
quoque Ecclesiae magisterium temere usurpantes , in viam 
perditionis abierunt ! 

Hoc a Domino Tecum fientes, Beatissime P a t e r , enixe 
atque ex corde exoramus, dum ad Tuos sacros pedes provo-
luti , a Te robur coeleste expetimus , quod apostolica ac pa-
terna benedictio Tua valet impertire. Sit liaec copiosa et ex 
intimis penetralibus Cordis Tui largiter effluens, u t non tan-
tum nos, sed absentes quoque dilectissimos Fratres , i temque 
Fideles nobis commissos irriget ac perfundat. Sit talis quae 
nostros et totius Orbis dolores leniat et demulceat, infirmita-
tem sublevet , operam ac laborem foecundet, feliciora demum 
Ecclesiae Sanctae Dei tempóra acceleret. 

Romae, hac die VIII. Mensis Junii anno Domini 
MDCCCLXII. >) 

' ) Ezen föliratot a következő főpásztorok irták a lá : Marius Card. 
M a t t é i Episc. Ostiensis et Velilernensis. Constant. Card. P a t r i z i 
Episc. Portuensis et S. Rufinae. Alois. Card. A m a t Episc. Praenestinus. 
Anton. Maria Card. C a g i a n o de Azevedo Episc. Tusculanus. Hyer. 
Card. D ' A n d r é a Episc. Sabinensis. Lud, Card. A 1 1 i e r i Episc. Alba-
nensis. Engelbertus Card. S t e r c k s Archiep. Mechliniensis. Lud Jac. 
Maur. Card De B o n a I d Archiep. Lugdunensis. Fried Joan. Jos. Card. 
S c h w a r z e n b e r g Archiep. Pragensis Domin. Card. C a r a f a de Traet to 
Archiep. Beneventauus. Xystus Card. Riario S f o r z a Archiep. Neapoli-
tanus. Jac. Maria Ant. Caesar Card. M a t h i e u Archiep. Bisuntinus. 
Thom. Card. G o u s s e t Archiep. Rhemensis. Nie. Card W i e s e m a n n 
Archiep Westmonasteriensis. Franc. Aug. Card D o 11 n e t Archiep. Bur-
digalensis Joan. Card. S c i t o v s z k y Archiep Strigoniensis. Franc. 
Nie. Maddalena Card. M o r l o t Archiep. Parisiensis. Jos. Maria Card. 
M i 1 e s i Abbas Commend, et Ordinarius Trium Fontium. Mich. Card. 
G a r c i a Cuesta Archiep Compostellanus. Cajet. Card. B e d i n i Episc. 
Viterbiensis et Tuscanensis. Ferd Card. D e l a P u e n t e Archiep. Bur-
gensis Melchiades F e r I i s i Patr. Constantinopolitanus. Car. B e I g r a-
d 0 Patr. Antiochenus. Jos. T r e v i s a n a t o Patr. Venetiarum. Thom. 
I g l e s i a s y Barcones Patr. Indiarum Occidentalium Ant. H a s s u n 
Primas Constantinopolitanus rit. armen. Alois. Maria C a r d e 11 i Archiep. 
Achridensis. Steph. M i s s i r Archiep. Hierenopolitanus rit. graec. Laur. 
T r i o c h e Archiep. Babilonensis Latinorum. Tob. A u 11 Archiep. Bery-
tensis Maronitar. Eman. M a r o n g i u N u r r a Archiep. Calaritanus. 
Joan. Jos. Maria De J e r p h a n i o n Archiep. Albiensis. Joan. Franc. 
C 0 m e 11 i Archiep. Nicomediensis. Mellonus J o l l y Archiep. Senonen-
sis. Leo de P r z y I u s k i Archiep. Gnesnensis et Posnaniensis. Alex. 
A s i n a r i de Sanmarzano Aichiep. Ephesinus. Eduard. H u r m u z A r -
chiep. Siraccnsis arm. rit. Raph. D' A m b r o s i o Archiep. Durrachiensis. 
Jos. Maria D e B e l a y Arehiep. Avenionensis. Paul. C ii 11 e n Archiep. 
Dublinensis. Thom. Lud. C o n n o l l y Archiep. Halifaxiensis. Joan. Bapt. 
P u r c e 11 Archiep. Cincinnatensis. Joan. H u g u e s Archiep. Neo-Ebo-
racensis. Renat Franc. R é g n e r Archiep. Camaracensis. Max. de T a r -
n o c z y Archiep. Salisburgcnsis. Ant. L i g i B u s s i Archiep. Iconiensis. 
Alois C1 e m e n t i Archiep. Damascenus. Silv. G u e v a r a Archiep. De 
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mint egy nagy eszmétől lelkesült, és lelkesedése közt öröm-

Venezuela. Joan. Z w y s e n Archiep. Ultrajectensis. Frid. de F ü r s t e m-
b e r g Arehiep. Olomucensis. Paul. B r u n o n i Archiep. Taronensis. Äthan. 
S a b u g h Archiep. Tyrenus Melchitar. And. B i z z a r r i Archiep. Phi-
lippensis. Franc. Xav. A p u z z o Archiep. Surrentinus. And. G o 11 m a y r 
Archicp. Goritiensis et Gradiscanus. Vine. T i z z a n i Archiep. Nisibinus. 
Petr . V i 11 a n o v a Castellacci Archiep. Petrensis. Vine. S p a c c a p i e -
t r a Archiep. Smyrnensis. M i c h . Alexandriorum Archiep. Hyerosolimi-
tanus armenor. Marian. R i c c i a r d i Archiep. Reginensis. Salvator No-
bili V i t e 11 e s c h i Archiep. Seleuciensis. Alex. F r a n c h i Archiep. 
Thesalonicensis. Greg. S c h e r r Archiep. Monacensis et Frisingensis. 
Georg. C h a l a n d ó n Archiep. Aquensis. Jos. C o s t a y B o r r á s Ar-
chjep. Tarraconensis. Lud. De la L a s t r a y C i e s t a Archiep. Valliso-
litanus. Gust, d ' H o h e n l o h e Archiep. Edessenus. Cajet . P a c e -
F o r n o Archiep. Melitensis. Phil. G a l l o Archiep. Patracensis. Petr. 
G i a n n e 11 i Archiep. Sardiensis. Eman. G a r g i a G i l Archiep. Caesar-
augustanus. Goffred. S a i n t - M a r c Archiep. Rhedonensis. Julian. D e -
s p r e z Archiep. Tolosanus. Spirid. M a d d a l c n a Archiep. Corcyrensis. 
Marian. B a r r i o y F e r n a n d e z Archiep. Valentinus. Franc. Aug. 
D e 1 a m a r e Archiep. Anxitanus. Car. De la Tour D'Auvergne L a u r a -
g u a i s Archiep. Bituricensis. Meled. Archiep. Dramas rit. graec. Petr. 
Dom. M a u p a s Archiep Jadrensis. Ign. G i u s t i n i a n i Episc. Chiensis. 
Raph. S a n d e s C a s a n e 11 i Episc. Adjacensis. Lud. Car. F e r o n Episc. 
Claromontensis. Guillel. S i 11 a n i Episc. Jam. Terracinensis. Nie. Jos. 
D e h e s s e l e Episc. Namurcensis. Ign. B o u r g e t Episc. Marianopoli-
tanus. Jac. G i 11 i s Episc. Lymirensis. Frid. De M a r g u e r y e Episc. 
Augustodunensis. Jos. M o n t i e r i Episc. Aquinatensis , Pontis Curvi et 
Soranus. Lud. Jos. D e l e b e c q u e Episc. Gandavensis. Lud. B e s i Episc. 
Canopensis. Georg. Ant. S t a h l Episc. Erbipolensis. Thorn. Jos. B r o w n 
Episc. Neoportensis. Car. G i g l i Episc. Tiburtinus. Franc. V i b e r t 
Episc. Maurianensis. Joan. Armatus de V e s i n s Episc. Agenensis Joan. 
T o p i c h Episc. Philippopolitanus. Nie. C r i s p i g n i Episc. Mandelensis. 
And. R a e s z Episc. Argentinensis. Nie. W e i s Episc. Spirensis. Jos. Ar-
mand. G i g n o u x Episc. Bellovacensis , Narioniensis et Sylvaneclensis. 
Joan. B. B e r t a u d Episc. Tutelensis. Joan. Jac. B a r d o n Episc. Ca-
durcensis. Guill. A r n o 1 d i episc. Trevirensis. Joan. Franc W h e 1 a n d 
Episc. Aureliopolitanus. Paul. Georg. D u p o n t des Loges Episc. Meten-
sis. Joan. Bern. F i t z p a t r i c k Episc Bostoniensis. Joan. M a c C 1 o s-
k e y Episc. Albanensis in Amer. Petr. S e v e r i n i Episc. Sappensis in 
Albania. Joan. H e n n y Episc. Milwaohiensis. Joan. B. R o s a n i Episc. 
Aerytrensis. Joan. D o n n e y Episc. Montis Albani. Petr. Josi De P r e u x 
Episc. Sedunensis. Gasp. B o r o w s k i Episc. Luceoriensis et Zytome-
riensis. Car. M a c - N a l l y Episc. Clogheriensis. Bern T i r a b a s s i 
Episc. Ferentinus. Urb. B o g d a n o v i c s Episc. Europensis. Jac. B a i 1-

1 è s Episc. Jam. Luconensis. Joan. B. P e 11 e i Episc Aquipendiensis. 

Steph. M a r i 11 e y Episc. Lausannensis et Genevensis. Theod Aug. F o r -

c a d e Episc. Niverncnsis Lud. Ant. P a v y Episc. Julia Caesarensis. 

Ant. Mart S l o m s c h e r Episc. Lavantinus. Guill. Ber. U 11 a t h o r n e 

Episc. Birminghamiensis. Alois. R i c c i Episc. Signinus Jos. De M o r 1-

h o n Episc. Aniciensis. Joan. T i m o u Episc. Buffalensis. Amadeus R a p-

p e Episc Clevelandensis. Guill. K e a n e Episc. Cloynensis. Jos. S e r r a 

Episc. Daulensis. Paul. D o d m a s s e i Episc. Alexiensis Ang. P a r s i 

Episc. Nicopolitanus. Joan. M ü 3 l i e r Episc. Monasteriensis. Cainil B i s -

1 e t i Episc. Cornetanus et Centumcellarum. Joann M u l l o c k Episc. S. 

Joann. de Terra Nuova. Domin. C a n u b i o y Alberto Episc. Segobricen-

sis. Joann. B a I ni a Episc. Ptolemaidensis. Alois. K ô b e s Episc. Meto-

nensis. Julian. M e i r i e u Episc. Diniensis. Joann. F o u I q u i e r 

Episc. Mimatensis Franc. K e l l y Episc. Titopolitanus. Ant. Fe-

lix D u p a n l o u p Episc Aurelianensis. Joann Ant. Episc. Are-

thusinus. Joann. R a n o 1 d e r Episc. Vesprimiensis. Petr. D e D r e u x 

B r e' x é Episc. Molinensis. Jos A r a c h i a 1 Episc Trapepenti-

nus armen. Franc. P e t a g n a Episc. Castrimaris. Guill. De K e t t e -

l e r Episc. Mogunlinus. Ant C o u s s e a u Episc Engolismensis. Clem. 

M u n g u i a Episc. Mecoaeanus Car. B a i l l a r g e o n Episc. Thloanus. 

Guill. T u r n e r Episc. Salfordensis. Math. M e n c a c c i Episc. Civ. Ca-

árban kitörő népsokaság. Tapasztaltuk ezt tegnap, midőn 
mlgos püspök-atyánk Romából, a kereszténység központjából, 

stellanae Hortanus et Gallesinus. Joann. M a b i 1 e Episc. Versaliensis. 
Thorn. G r a n t Episc. Sutbwarcensis. Caiet. B r i n c i o 11 i Episc. Bal-
neoregiensis. Joann. L y o n n e t Episc. Valentinensis. Ign. F e i g e r 1 e 
Episc. S. Hippoliti. Ludov. H a y n a 1 d Episc. Transilvaniensis. Joann. 
G u e r r i n Episc. Lingonensis. Ludov. R e g n a u 11 Episc. Carnutensis. 
Jos. L a - R o c q u e Episc. S. Hyacinthi. Jos. C a r d o n i Episc. Ca-
ristensis. Gesuald. V i t a 1 i Episc. Agathopolitanus. Laur. B i a n c h e r i 
Episc. Legionensis. Alois. F i 1 i p p i Episc. Aquilanus. Jos. G i n o u 1-
h a c Episc. Gratianopolitanus. Franc. R ü d i g e r Episc. Linciensis. Jos . 
C a i x a l y E s t r a d e Episc. Urgellensis Joann. K i I d u f f Episc. Ar-
dagadensis. Joann. L o u g h 1 i n Episc. Broklyniensis. Joann. V e r e a 
Episc.. De Linares. Jac. l î o o s e v e l l B a y l a y Episc. Nevarcensis Petr . 
E s p i n o s a Episc. de Guadalaxara. Alois. C i n r c i a Episc. Scodrensis. 
Ottoc. de A 11 e m s Episc. Secoviensis. Nie. B e d i n i Episc Terracinen-
sis. Ludov C a v e r o t Episc. S. Deodati. Hier. F e r n a n d e z Episc. 
Palentinus David M o r i a r t y Episc. Kerriensis et Aghadonensis. Be-
ned. R i c c a b o n a Episc. Tridentinus. Olymp. G e r b e t Episc. Elnen-
sis. Alois. J o n a episc. Montis Falisci. Petr. B a r a j a s Episc. S Aloisii 
Potosiensis. Dav. B a c o n Episc. Portlandensis. Franc. R o u 11 e t del a 
Bovillerie Episc. Carcassonensis. Joan. J. V i t e z i c h Episc. Vegliensis 
et Arbensis. Cajet. R o d i 1 o s s i Episc. Alatrinus. Nie. R e n a t u s S e r -
g a n t Episc. Corisopitensis. Pelag. L a v a s t i d a Episc. Tlascalensis 
Guill. V a u g h a n Episc. Plymoutensis. Laur. S i g n a n i Episc. Su t r i -
nus et Nepesinus. Nie. P a c e Episc. Amerinus. Claud. P1 a n i t e r Episc. 
Nemausiensis. Jac. D u g g a n Episc. Chicagiensis. Clem. S m i t h Episc. 
Dubuquensis. Andr. C a s a s o 1 a Episc. Concordiensis. Ant. J. J o u r -
d a n y Episc. Forojuliensis et Tolonensis. Laur. G i 1 o o 1 y Episc. Elphi -
nensis. Dan. M a c - G e t t i n g a n Episc. Rapotensis. Joan. D o 11 o n 
Episc. Portus Gratiae. Joan. F a r r e 1 Episc. Hamiltonensis. Steph. S e -
m e r i a Episc. Olympensis. Car. D i d i o t Episc. Bajociensis. Conr. M a r -
t i n Episc. Paterbonensis. Joan. O n o r a t u s B a r a Episc. Catalaunensis. 
Jos. W i b e r Episc. Halaniensis. Laur. B e r g e r e t t i Episc. Sanctor ien-
sis. Mich. M a r s z e w k i Episc. Wladislaviensis. Vine. G a s s e r Episc. 
Brixinensis. Franc. M a r i n e I i i Episc. Porphyriensis. For tunat . M a u -
r i z i Episc. Verulanus. Federic W o o d Episc. Pbiladelphiensis. Joan . 
M a c Eviley Episc. Glaviensis. Thorn. F u r l o n g Episc. Fernensis. Guill. 
J o s e p h Clifford Episc. Cliftonensis. Petr. G e r a u d de Longalerie 
Episc. Bellicensis. Lud. D e 1 c a u s y Episc. Vivariensis. Joan. S i m o r 
Episc. Jaurinensis. Joan. B S c a n d e i l a Episc. Antinoensis Paul. M e 1-
c h e r s Episc. Osnabrugensis. Petr. De P o m p i g n a c Episc. S. Flori. 
Anast. Rodrigus Y u s t o Episc. Salamantinus. Joan. M o r e n o Episc. 
Ovetensis. Anton. D o m i n g u e z - y-Valdacanus Episc. Guadixensis. 
Mich. O' H e a Episo. Rossensis. Bern. C o n d e y Corral Episc. Placenti-
nus Prov. Comp. Franc. B e n a v i d e s Episc. Seguntinus. Ferd. B l a n c o 
Episc. Abulensis. Joan. C a s t a n n e r y Rivas Episc. Vicensis. Cosm. 
M a r r o d a n y Rubio Episc. Tirasonensis. Matthaeus J a u m e y Garan 
Episc. Minoiicensis. Petr. A s e n s i o Episc. Jacensis. Jos. P a p a r d o 
Episc. S i n o p e n s i s. Clem. P a g 1 i a r i Episc. Anagninus. Franc. Ma c-
F a r 1 a n d Episc Harfordiensis. Franc. Lacroix Episc. Bajonensis. Ign. 
S e n e s t r e y Episc. Ratisbonensis Joan. D e v o u c o u x Episc. Ebroi -
censis Eduard. H o r a n Episc Kingstoniensis. Franc. K e r r i 1 Amherst 
Episc. Northanteniensis Paschal. V u i h i c Episc. Antiphellensis. Andr. 
R o s a 1 e s y Munnoz Episc. Gienensis Mich. P a y à y Rico Episc. Con-
chiensis Petr. C u b e r o y Lopez de Padilla Episc. Oriolensis Joan. 
B ê 1 e v a I Episc. Apamiensis. Valent W i e r y Episc. Gurcenis. An to -

nius II a 1 a s i Episc. Arturiensis rit. arm. Joan. J. L y n k Episc. Toron-

tinus. Jos. L o p e z - C r e s p o Episc. Santanderiensis. Ludov. E p i v e n t 

Episc. Aturensis Petr. C e I e s i a Episc. Pactensis. Alex. S p o g 1 i a 

Episc. Ripanus. Joan. M o n e 11 i Episc. Cerviensis. Petr. M a c - I n t y -

r e Episc. Carolinopolitanus. Mich. D o m e n e c Episc. Pittsburgensis. 

Alexander B o n n a z Episc- Csanadiensis et Temesvariensis. Darius B u c -

c i a r e 11 i Episc. Pulatensis. Gherardus P e t r u s W i l m e r Episc. Harle-

mensis. Georg. B n 11 e r Episc. Cidoniensis. Patri t . F. C r u i c a Episc. 

Marsiliensis. Jos. C o v a r u b i a s Episc. de Antequera. Rob. C o r n t h -

w a i t e Epis. Beveiiacensis Alois. Di C a n o s s a Episc. Veronensis. Laur. 

S t u d a c b Episc. Orthosiensis. Jos. B e r a r d i Archiep. electus Nicenus. 
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sz Péter és Pál apostolfejedelmek sirjától, Krisztus földi 
helytartója —; IX. Pius oldalától, a kath. anyaszentegyháznak 
ama jeruzsálemi óta legdicsőbb, legnagyszerűbb pünkösd-ün-
nepéről harminczhét napi fontos és jelentőségteljes távollét 
után székvárosába, Istentől reá bizott hü nyája körébe vissza-
érkezett. Gyorsan jöt t a liir tegnap Bécsből a távirda villám-
szárnyain, gyorsan terjedt el városunk derék polgárai között, 
hogy a szeretett főpásztor romai nagy útjából az esti vonat-
tal 10 és fél órakor megérkezendik ; s az örvendetes hir hal-
latára mint egy gondolat villant meg a mi vallásos keblű jó 
katholikusaink agyában, hogy a buzgó főpapot és szerető 
atyát nagyszerű ovatioval, s a mennyire rögtönözni lehetend, 
minden kitelhető fénynyel s ünnepélyességgel fogadandják. 
-— Ugy is lön. A kérdéses időpont közeledtével mint raj gyü-
lekezett a minden rangú, nemű és állapotú népség az indóház-
hoz ; hol a megyei s városi hatóságok várakoztak a magas ér-
kezőre. Némi várakozás után végre hangzott a mozdony har-
sány fü t ty je , s a tömegben a feszült érdekeltség és látvágy 
előidézte csendes hullámzás volt észrevehető. —- — Itt van, 
— -— most száll ki a waggonból mindenki tisztán lát-
hatja őt, mert a temérdek fáklya szikrázva lobogó fénye nap-
pali világosságban tüntet föl mindent. De hangot nem 

hallani a beszédből, mert riadalmas, viharos éljen-kiáltás tölti 
be a tündéri tűzben égő levegőt. — Első, ki a vidor, üde 
egészségben, örömsugárzó átszellemült arczczal hivei közé 
lépő főpásztort üdvözlé, B a l o g h Kornél főispán ur ő mlga 
volt, ő kisérte szintén kocsijáig ; hova midőn eljutott, az öröm-
regyult körülállók fölrántották a hintó üvegajtaját — s az 
volt boldogabb, ki a fölszentelt kezeket előbb csókolliatá. — 
Most a menet megindult, s a fáklyások között lassú méltóság-
gal haladt a kocsi egész a székesegyházig, hol a „peregrina-
tor apostolicus" szent imában önté ki szive háláját a Magas-
ságbelinek; majd meg folytonos éljen-ektől kisérve — palotá-
jába hajtatott . Ott várta már öt a nagy lépcsőnél az összes föl-
szentelt és a növendék-papság, mig az egész udvar tömve volt 
néppel, melynek arczait, sajátos világban láttaták a lobogó szö-
vétnekek. Midőn ő mlga hintájából leszállt, a lépcsők alján 
mindnyájunk forró szerencsekivánatait ns. és ft. T a r t s a y 
Ferencz czimz. kanonok és növeldei kormányzó ur tolmácsolá 
rövid meleg szavakban, melyekre elérzékenyült szeretettel 
válaszolt a majdnem karra ölelt főpap ; boldogitva minket 
szentséges Atyánktól majdan kiosztandó apostoli áldás Ígé-
retével. Örömünk kitörő, majdnem gyermekies volt, látva a 
szerencsésen megérkezett jó atyát. De kendőzetlenül meg-
valljuk, — minek is tagadnánk ? ! —- fölöttébb örültünk a 
nagyszerű vallásos tüntetésnek, mert az volt, melylyel jó né-
pünk fényes bizonyságát adá mind közvetlen főpásztora-, 
mind a kereszténység szorongatott, de szenvedéseiben is nagy 
és dicső atyja iránti benső, űui hő ragaszkodásának. Oh bár 
látták volna ez ünnepélyt a nagy Pius álnok ellenségei, hadd 
kényszerültek volna tapasztalni, hogy minden fekete rágal-
maik s aljas tervezgetéseik daczára mennyire romlatlan ép-
ségben él a nép keblében a főpásztorai iránti ragaszkodás és 
szeretet ! Pedig mig ez igy van : „nolite timere pusillus grex, 
complacuit enim Patri vestro dare vobis regnum !" Midőn ő mlga 
termeibe fölérkezett, rövid pihenés után, — mialatt lenn a zene-
kar tisztelgő darabokat játszott , — az ablakhoz lépve megkö-
szöné népének tanúsított hű ragaszkodását és szeretetét, Mi 

pedig lelkesült, fölmagasztalt kebellel tértünk szállásunkra, 
előre is kéjelegve azon dicső szellemi élvek elképzeltén, me-
lyeket a jövő vasárnapi főpásztori szózat a vallásos szívnek 
fog nyújtani ! ! Isten sz. kegye virraszszon az egyház fölött ! 

T U R I N , maj. 27-én. Barolo Falletti Júliának neve mi-
nálunk azonos a jótevőséggel, az ő nevét olvastuk a romai és 
turini lapokban legtöbbször. Az ő jótevősége munkás és okos. 
Számosak már a jámbor intézetek és alapitványok, melyeket 
Barolo marquisnő te t t ; de uj jótékonyságát csak a keresztény 
szeretet, és az isteni malaszt sugalhatta. Városunk ujabb idő-
ben fölötte ter jedet t , a templomok a hivő néptől messze es-
nek ; midőn mások színházak építését tervezik, Barolo asz-
szonyság templomot epittet. Nagy városokban a nyomor is 
nagy; parochiális templom a szegények háza, melynek ajtajá-
hoz rokkant testét leteszi, s könyörög égi és földi kenyérért. 
Azon szegény , kinek nincsen temploma, plébánosa : a legsze-
rencsétlenebb a világon. Barolo a szegények anyja , de ő itt 
örökké nem él, épit tehát templomot, hogy legyen a szegény-
nek vigasztaló anyja. A városi község maj. 24-én tárgyalta 
Barolo Julia tervét, öszhangzó szavazattal elfogadta, sőt a lel-
kes hölgynek köszönetet küldöttség által nyilvánított ; s a tem-
plomhoz vezető utczát Alacelli névről Barolo névre változtatni 
határozta. A templom gót izlésü lesz. A terv és költség kész. 
A város a helyiséget adja; s az alapitványhoz egyszerre 50,000 
lírát, évenként pedig a templom szükségeire 500 lirát. 

SPOLETO, maj. 20-án. A spoletoi érsek a régen rebes-
getett, de most, sok kutatás után, erkölcsileg bizonyos csodá-
ról pásztori levelet menesztett híveihez. „Sz. Luca közelében, 
Castelrinaldi és Montefalco között, a spoletoi főmegyében, a 
mező közepén, uton kivül, távol a lakosoktól van egy kis dom-
bon szűz Máriának képe, a kis Jézust ölelve. E kép egy régi 
templomból maradt romos fülkében vagyon ; vannak nyomai a 
többi képeknek is, de már meg nem ismerhetők, s a mint a 
régi hagyomány mondja, sz. Bertalan templomának maradvá-
nyai ezek. Az érseki levéltárban 1713-ból találtam egy kis 
nyomára. Ugyanis ezen évben sept. 24-én canonice látogatta 
az érsek a megyét, az okmányban ezt olvassuk : „Ecclesia sa-
cra S. Bartholomeo distat medium millium a villa S. Lucae. 
Illius origo ignoratur. Structura vero est mediocriter ampla, 
figuráé oblon'gae, bene sarta ac tecta, cum duabus portis, una 
faciali, alia laterali, unico altari ornata ; tribuna picta in muro 
cum imaginibus B. M. Virginis amplexantis puerulum Jesum, 
et SS. Bartholomei, Sebastiani, Blasii ac Rochi etc." Ezen 
szentek képeit az idő letörülte, a bold, szent Szüzét érintet-
lenül hagyta. — Néhány hónap előtt e képnek tisztelete nép-
szerűvé kezdett lenni, alkalmul szolgálván erre némely cso-
dás jelenetek beszélése a nép között. Mart. 19-én a csoda köz-
tudomásá lett. Egy férfi, 30 éves, nagy betegségben szenved-
vén több éven át, sugallatot érzett magában, hogy menjen, és 
a kép előtt imádkozzék. Ez bevallja, hogy miután a kép előtt 
imádkozott, azonnal jobban érezte magát, s teljesen gyó-
gyulva tért haza. Mások hasonlóan indíttatva érezték magu-
kat ezen képhez zarándokolni, s kegyelmet, malasztot nyertek 
az Istentől. E legújabb események emlékezetbe hoztak egy 
régebbet. Egy anya a mezőre ment alig öt éves gyermekével. 
Gyermekét elvesztette, és sok keresés után ezen képnél meg-
találta. A gyermek elbeszélte, hogy hozzá jött egy asszony, a 
ki egy évvel ez előtt meghalt, több nyomoroktól kínoztatva, 
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leginkább pedig a gonosz szellemtől halálakor, mondá, hogy a 
szent Szűz akarja, miszerént neki e helyen templom épittes-
sék, s a hivektől itt tiszteltessék. S valóban, nem csak me-
gyémből, de 5 mérföldnyi távolságról jöttek a népek, a szent 
malaszttól indíttatva ezen képnek, s a szűz Máriának e helyen 
tiszteletére. A népek sokasága napról napra nő. A népnek 
ezen önkéntes gyülekezete, magában egy csoda, mivel az is-
teni malasztnak rendkívüli munkálása és gyümölcse ; az egy-
ház ellenségei is bevallják, hogy e nagy gyülekezet, mely na-
ponta a képnél található , papi csalásnak nem tulajdonitható. 
Sokan hirdetik, hogy betegen és bizodalommal ide za-
rándokolva , meggyógyultak ; mások az Istennek különös 
malasztjáról, melyet itt kaptak, beszélnek, s egy leány-
ról tudjuk, hogy az itt tisztelt sziiz Máriának segélyül 
hivása után azonnal meggyógyult. S. Giacomóból egy flu 
szekeren hozatva, s mankón járva ide hozatott, s erős, egész-
séges lábbal tért haza. A helybeli plébánosnak megparancso-
lám, szedje össze ezen adatokat, hogy vizsgálni lehessen, mi-
vel ezek a szent Szűz dicsőségére lehetnek e földön. Azt is 
megrendeltem, hogy az oda tett jámbor adományok két be-
csületes polgár őrizetére bízassanak. Ebbe a montefalcoi csend-
őr beavatkozott, követelvén az adományokat. Óvást tettem 
ezen beavatkozás ellen, s a nép annyira fölingerült a csendőr 
ellen, hogy ez tanácsosabbnak tartotta tovább állani. Maj. 
8-án, helyettesem és több papok kíséretében magam mentem 
a tett színhelyére, hogy a szűz sz. Anyát ottan tiszteljem. Sok 
ezer népet találtam ottan. Parancsolám, hogy ügyes festesz a 
képet javítsa ki, s az adakozások 600 scudira menvén, tem-
plomot építeni rendeltem. Most az anyagok hordatnak a helyre. 
Előmozditni akarván szűz Mária tiszteletét, ideiglenes fedelet 
csináltattam a fülkének, melyben a csodatevő kép vagyon. 
Ezen a híveknek kimondhatlan örömük volt , azóta naponta 
több szent mise mondatik a csoda képnél. Miután pedig a szent 
képnek neve nem volt, azt hittem legalkalkalmasabb nevet 
adok neki: Auxilium Christianorum ; mivel napjainkhoz enév 
legillőbb , s mivel e hónap 24-én ugy is ezen czim alatt tisz-
teltetik Mária. Rendelést te t tem, hogy ott mindég egy pap 
legyen őrizetéül a szentélynek, s hogy a lorettoi litania s há-
rom Ave és Gloria mondassék a mi szent-atyánk diadaláért. 
Gondom volt azután, hogy a kép réz-, vagy aczélmetszésben a 
nép között terjesztessék. E napon, midőn irok, hallok u j cso-
dát a szent helyen. Egy ifjú leány kolostorba akart fölvétetni, 
de betegeskedése miatt sehol be nem vétethetett. Az orvosok 
minden lehetőt megkísértettek, míg végre négy évi szenve-
dése után hallván az e képnél történt csodákat, vágyakodott 
ő is ide hozatni, s alig hozatott a szent kép elé, rögtön javu-
lást érzett, tagjai az erős csúz által össze levén húzódva, eresz-
kedni, szabadulni kezdtek, s gyalog ment haza. A fulignoi hi-
vek közül többen más kegyeket kaptak e helyen, de nincs 
Szándékom ezeket mind itt elsorolni. Elég említenem, hogy a 
szent Szűz tisztelete örvendetes módon gyarapodik. Legyen 
áldott az Urnák neve , a ki véghetlen irgalmasságából egész 
Umbriában kegyelmes volt szűz Mária csoda-megjelenése ál-
tal a hitet a hivekben föléleszteni. Áldott legyen a szent Szűz, 
a ki az ő különös megjelenésével méltóztatott a spoletoi ér-

seki megyében kitűnni. Áldott legyen Jézus és Mária, a kik e 
csodák által fölnyitották a hivek sziveit a legszilárdabb re-
ményre, hogy az egyház és fönséges feje győzelmeskedni fog, 
a bűnösök pedig megtérnek az Istenhez. Spoleto maj. 17-én 
1862. A r n a 1 d i János, spoletoi érsek." 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 4-én. Gr. Montalembert a pesti növendék-

papok magyar iskolájának, mely a nagynevű kath. iró „Szent 
Erzsébet" czimü, hazai nyelvünkre forditott munkájából egy 
diszpéldánynyal tisztelte meg a nemes grófot, elnökéhez kath. 
érzelmeinek megfelelő levelet intézett, melynek közlését kény-
telen vagyunk jövő számunkra halasztani. 

— Áz ,1. T.' losonczi levelezője i r ja , hogy egy szinész 
jelenvén meg nála az adandó darab látogatására ekkép szó-
litá őt föl : „Ma első fölléptünk alkalmából adunk egy b o r -
z a s z t ó darabot, kérem legyen szerencsénk." A darab „II. 
Rákóczy Ferencz fogsaga" volt. — A korunkban oly igen be-
szennyezett Thaliának ezen nyomorult szolgája a b o r z a s z -
t ó t bizonyára a jezsuitáknak a darabban festett tetteire ér 
tette. És ezek csakugyan borzasztók, de melyek nem a szer-
zetnek válnak szégyenére, hanem minden okos ember előtt 
gyalázatjára annak, ki ily borzasztóságokat szemtelenül vak-
merősködött a szerzetre fogni. Borzasztó benne az is, hogy 
színészek, kik gyakran iskolát alig végeztek, vagy kikkel az 
iskolázást csakhamar b e v é g e z t e t t é k , oly szerzetet állí-
tanak magukkal együtt pelengérre, melynek nevét szerepükön 
kivül nem épen becsületes forrásból tanulták ismerni. A t. le-
velező jól oda is felelt a meghívó színésznek. 

— Romában a canonisatio alkalmával jelenvolt főpapok 
ekkép osztályoztatnak : 43 bibornok ; 30 olasz , 6 franczia, 3 
magyar és német, 2 spanyol, 1 angol, 1 belga. Jelenleg 61 bi-
bornok levén, hiányzott 18 ; kik közül 10-en a piemontiak ál-
tal birt és bitorolt tartományokban vannak, tehát megjelen-
niük nem volt szabad. Ezek : a ferrarai , ravennai, fermoi, pi-
sai és capuai érsekek ; a perugiai, imolai, sinigagliai, anconai 
és jesii püspökök. A többiek : a bécsi, zágrábi, kölni, toledoi, 
sevillai, chamberii érsekek és a lissahoni patriarchia. (Egy bi-
bornok in petto van.) A l i patriarchia közül 5-en voltak je-
len: a 1. sz. konstantinápolyi, nyugatindiai, velenczei, az an-
tiochiai, és a g. sz. konstantinápolyi. Az érsekek száma 53 volt, 
ezek közül 9 franczia, 7 német, a lengyelek- és dalmatokkal 
egyetemben ; 7 keleti, 4 spanyol, 4 amerikai, 3 olasz, 1 irlandi 
a többi 18 in partibus. Püspök volt 187; tudnillik: 41 fran-
czia, 27 amerikai, 24 olasz, 21 német az osztrák tartományok-
kal együtt, kivévén Velenczét; 20 angol és irlandi, 16 spanyol, 
5 keleti, 3 belga, 2 orosz-lengyel, 29 in partibus. Mindösz-
sze 288. 

— A lapok igen nagy önmegtagadast gyakorolnak. 
Egyszerre elhallgattak a pápa betegségével, közeli halálával. 
De hiresztelik némi kárörömmel, hogy Genuában a főpászto-
rokon a csőcselék méltatlanságokat követett el. — Csodáljuk, 
hogy ezt teszik, mert hisz a méltatlankodók azon elvek szerént 
járnak el in praxi, melyekre ily lapok által tanittatnak, és leg-
alább a gyakorlatból láthatnák a mesterek, hogy azok bizony 
megbecstelenítők. 

Kegyes adomány: 
Nt. J o r d á n Tamás, darázsfalvi plebánus a Szent - I s tvánt -Társu-

lat házára . . . • • • • • 1 fr . o. é. 

IGAZÍTÁS : Az 1 - s ö s z á m 1. hasábján Horatius verseiből a ,ma-
j u s ' szó az alsó sorba csúszott. A ,Figyelmeztetésben' ,Annyival ' he 
lyet t olv. ,Ennyivel ' 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(Dunasor, kegyes-rendiek 

épületében.) 

Pesten, julius 9-én. II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Hitnyomozás. — Ő szentségének válasza 
a püspökök föliratára. — Ő szentségének a sixtina kápolná-
ban az áldozárokhoz intézett allocutioja jun. 6-án. — Néhány 
észrevétel. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
Ecclesia Dei inter multam paleam, mul-

taque zizania constituta multa tolerat. 
S. August. 

Igen gyakran halljuk a kath. anyaszentegyhá-
zat, a megtestesült isteni szeretetnek választott jegye-
sét szere tétlenségről, türelmetlenségről vádoltatni el-
leneitől , és pedig csakis azért, mert isteni mesteré-
nek bizományát hivatásához képest mindenkor hiven 
őrizvén, nem akarja — mert nem is akarhatja — a 
későbbi századok folytán fölmerült tanokat isteni bi-
zományához tartozóknak nyilatkoztatni, hanem a 
gyarló emberi ész szüleményeinek nevezi azokat; 
minthogy igen jól tudja, mi az a hitbizomány ? mely-
nek mindenkori megőrzésére hivatva lőn, s melyet 
igen helyesen ecsetelt lerinei sz. Vincze a következő 
szavakban : „Quid est depositum ? id est, quod tibi 
creditum est, non quod a te inventum est ; quod acce-
pisti, non quod excogitasti, res non ingenii sed do-
ctrinae, non usurpationis privatae sed publicae tradi-
tionis ; res ad te perducta, non a te prolata ; in qua 
non author debes esse, sed custos ; non institutor sed 
sectator, non ducens sed sequens." 

De midőn az isteni tekintélylyel fölruházott 
kath. egyház más hitfelekezetek irányában azt nyil-
vánítja, hogy némely tanaikat nem találná a 18-szá-
zados hitbizományban, egyebet cselekszik-e ebben, 
mint ellenei? kik — habár nem is egyenlő joggal — 
a kath. egyháznak mindazon tanait, melyek véletle-
nül nincsenek Ízlésükre, a buta és romlott középkori 
egyház koholmányainak keresztelik; holott a kath. 
egyház minden egyes tana fonalán egész az apostoli 
időkig képes visszamenni, mig azalatt ellenei mai ta-
naikkal Lutherig vagy Calvinig sem hatolhatnak visz-
sza. Vagy azt tanitják-e ma minden tekintetben, mit 
ezen két, általuk nagynak neveztetett reformátor ta-

nított ? — Vádoltatik tehát a kath. egyház, mert nem 
akarja a tévelyt igazságnak, a sötétséget világosság-
nak, az ember-férczelte torz-alakokat az isteni bölcse-
ség kijelentett remekeinek nevezni. Hogy ez ugy va-
gyon, nem tagadjuk, de nem is akarjuk tagadni, 
mert tagadva anyaszentegyházunkat gyaláznék. — 
De mig az egyház a tévelyt kíméletlenül üldözi, az-
alatt anyai szeretetének lángoló hevével karolja föl, 
a jó pásztor példáját követve, a tévelygőt, hogy őt 
ismét busuló anyai szivéhez szoríthassa; őt minden-
napi imáiba foglalván, őt tehetsége szerént a keresz-
tény irgalmasságnak lelki és testi jótéteményeiben 
is részesítvén. — De mig az egyház isteni mesteré-
nek fönséges példáját naponta követi, ki nem cseké-
lyebb kegyességgel és nyájassággal viselteték a sa-
mariai asszony, mint Izrael valódi fiai irányában: az-
alatt nem szűnnek elleneinek panaszai és szemrehá-
nyásai, azt állítván, hogy az egyház irányukban sze-
retetlen , türelmetlen, sőt midőn szerét teheti, zsar-
nok és kegyetlen is; és panaszaikat támogatandók, a 
történelem-jegyezte egynémely tényekre hivatkoz-
nak , melyekből aztán megczáfolhatlanul vélik állítá-
saikat bebizonyíthatni. 

Ezen tények között természetesen első, sőt leg-
első helyet foglal a hitnyomozás, melynek véres kín-
padjai, gyalázatos bitófái, lángoló máglyái, számta-
lan ártatlan áldozatai oly kiáltó bizonyságai az anya-
szentegyház szivéből kihalt keresztény szeretetnek, 
hogy ez már egyedül magában minden egyéb bi-
zonylatot fölöslegessé tesz. — El levén az anyaszent-
egyház elleneinél határozva, hogy kebeléből az anyai 
szeretetnek utolsó szikráját is kitagadják, nem csoda, 
ha, állításukat indokolandók, nem igen törődnek a 
használandó kútfők hitelességével, csak találjanak 
bár kit is, ki látszólag a vizet malmukra hajtsa, ak-
kor már kész a történet-igazolta tényálladék, mire 
aztán nagy lármát szoktak csapni a dologgal; mi-
nek megint az a következménye, hogy a nagy 
tömeg, a gyengébb elméjű emberek, kik nyilvá-
nos botrányokban gyönyörködvén, birkák módjára 
követik a kolomposokat, annyi szemtelen lárma 
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után nem is mernek többé a dolog valódiságáról ké-
telkedni. 

Igy vagyunk az emiitett hitnyomozás dolgában 
is, főkép azóta, hogy az egyház- és hazaáruló L1 o-
r e n t e e folyó század második évtizedében „Histoire 
critique de l'inquisition d'Espagne"-féle munkáját Pa-
risban közzé tevé. Azóta ez az egyház elleneinek ez 
ügybeni evangeliuma, melyre esküsznek; de nem is 
csoda ; hisz egy katholikus, ezenfölül még áldozár is, 
sőt, mi több, a hitnyomozásnak egy egykori főtit-
kára lép föl édes anyja ellen mint tanú; — hogy is 
kételkedhetnék már most valaki többé a dolog való-
diságáról, midőn egy szakavatott ember, ki maga is 
tisztviselője volt az annyira elhíresztelt hitnyomo-
zásnak, annak minden gyalázatos titkait és emberte-
len kegyetlenségeit leleplezte. — Már most az egész 
világ méltán kiált kigyót-békát a hitnyomozásra; — 
de nem annyira a rossz akarat, mintsem a tudatlan-
ság kiáltatja velük az egyház elleni átkot; mert meg 
vagyok győződve, hogy a kajánok seregének min-
den századika sem olvasta a csapodár áldozár emiitett 
müvét; mert ha ugy volna, nem ujjongnának any-
nyira, és nem örülnének annyira kath. anyaszentegy-
házunk szándékolt megbecstelenitésén ; minthogy ő 
munkája folytán talán akaratlanul is itt-ott bizony-
ságot tőn az igazságról ugy, hogy midőn az igazsá-
got kivánná korcs politikai szellemének fogolyává 
tenni, akaratlanul is kényszerült a vélt fogolynak 
több izben hódolni. 

Soha sem ostromoltatik az ellenség hatalmasab-
ban, mint midőn saját fegyvereivel verettetik; mi-
dőn tehát elleneink, az egyházat gyalázandók, foly-
tonosan Llorente-nek a hitnyomozásról irt kritikátlan 
kritikai történelmére hivatkoznak, a keresztény sze-
retetnek igen szorosan kötelező kötelességét véljük 
az által teljesiteni, hogy hitrokonink- és elleneinkkel 
egy jeles német tudósnak jelesebb és nagyobb terje-
delmű munkájából ') mutatványkép egy kitérő ér-
tekezést közlünk, ki ritka ügyességgel magából Llo-
renteből bizonyította be, hogy a kath. egyháznak 
legcsekélyebb oka sincs az annyira elhíresztelt hit-
nyomozás miatt pirulni, és hogy csak a rossz indu-
lat, vagy a tudatlanság, vagy mindkettő egyesülten 
piszkolhatja ezen intézmény miatt folytonosan az egy-
házat. De halljuk már az értekezőt *). 

' ) Dr. Anton Westermayer : Das alte Testament und sei-
ne Bedeutung, dargestellt mit Rücksicht auf die Behauptun-
gen des modernen Unglaubens. 

*) Kinek nagyérdekü értekezését a tárgy fontosságán 
kivül igen szivesen közöljük azon oknál fogva is, minthogy 

Mindenki egészen rendben és igen szépnek ta-
lálja azt, hogy a kereszténységnek alapelve- és szel-
leméhez képest vallási tévelyeik miatt ma már nem 
bűnhődnek többé a bűnösök éltükkel, ugy hogy mai 
nap nincsen már a bálványozásra a halálbüntetés szab-
va, mint volt az ó-szövetségben. — De ha a szelidség 
és szívélyes könyörületesség jellemzi a keresztény-
ségnek szellemét : akkor a kath. anyaszentegyház bi-
zonyára nem Krisztus egyháza; mert semmikép sem 
volt a szelídségnek szelleme az, mely a középkorban 
a máglyákat és vérpadokat emelé, és az eretnekek 
ezreit legkegyetlenebb módon kivégezteté.—- Inkább 
a romai egyháznak vérszomja és boszuvágya volt, 
mely mindezen üldözéseket okozá, és a középkori 
történelem lapjait vérrel A hitnyomozás-
nak, az autodafé-knek, a boszorkány-pereknek, az 
eretnekek itélőszékeinek, a párisi vér-mennyegzőnek, 
Magdeburg pusztulásának, és még némely egyébnek 
nem szabad bizonyos történelmi könyvekben hiá-
nyozniok, hogy a kath. egyház az üldözésvágy- és 
vérszomjról vádoltathassák, és igy azon bizonyíték 
nyújtassák, hogy a valódi Krisztus-vallás lényeges 
jellegének hiányával vagyon, hogy nála hiányzott 
mindenkor a szelidség, szívélyes könyöriilet, és hogy 
ennek következtében nem is lehet ő Krisztusnak igaz 
egyháza. Szokássá vált már ma mindezeket állítani, 
és — hinni; és a hitnyomozásra utalva még mindég 
ijesztgetnek, vagy legalább szeretnének egynémelyek 
ijesztgetni a kath. egyház üldözésvágyával. Hisz a 
nevet szerzett Madiai szolga- és házaspár is forma sze-
rént a vértanuságnak pálmájával diszittetettföl ! Ugy 
hogy ez alkalommal helyén levőnek látszik, misze-
rént ezen tömnyomatuakká vált szemrehányásokat 
közelebbről megtekintsük, bebizonyitandók, hogy 
ezen, minden esetre igen szomorú és borzasztó ese-
mények miatt mi sem terheli a kath. anyaszentegy-
házat ; hogy nem ő volt az, ki tűzzel-vassal dühöngött 
eretnekek, mohamedánok, boszorkányok és bűvészek 
ellen ; hogy nem ő rendelé el az ezek elleni vizsgála-
tot, hanem hogy az erre szolgáló indokok egészen 
máshol keresendők és föl is lelhetők. 

A mi mindenek előtt a kath. egyháznak az eret-
nek-tanitókhozi viszonyát illeti, erre nézve mindég 
az szolgált alapelvül, hogy ez tisztán egyházi ügy, 
mely nem is tartozik a világi hatóságokhoz. Ezen vi-
szony , mely egyedül méltó az egyházhoz, legvilágo-

ép e napokban olvastuk hirdetését egy nem sokára megjele-
nendő német műnek a spanyol inquisitioról, és Spanyolország 
más titkos társulatairól. Tájékozásul is szolgálhat tehát a je-
len tárgyalás. S z e r k. 
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sabban tlinik föl a Priscillianusok korában. Ez egy 
gyalázatos hitfelekezet volt, mely megvetette a há-
zasságot és azt állította, hogy saját vallásuk eltitko-
lására és a kath. vallás színlelésére a hazugság és ál-
eskü szabad. Ezen eretnekség, mely Priscillian ügyes, 
bőbeszédű, sokat olvasott, gazdag és dölyfös ember 
által terjesztetett, Spanyolhonban legelőször Hyginus 
cordovai püspök által támadtatott meg, és később a 
meridai püspöktől Idaciustól; amaz azonban mire sem 
mehetett, ez pedig túlbuzgóságával a dolognak in-
kább ártott. A dolgok ezen helyzetében a spanyol-
honi kath. püspökök társaik közül kettőt, a főnérin-
tett Idaciust és a Sulpitius Severus történetiró által 
rossz névvel bélyegzett buzgólkodót, az ossonobai 
Ithaeiust küldötték Gratian császárhoz, hogy egy csá-
szári parancsot eszközölnének általuk, melynek ere-
jénél fogva Priscillian és követőinek ketteje, Instan-
tius és Salvian püspökök számkivetésbe küldetnének. 
Midőn Gratian ily parancsot valójában kiadott volna, 
a három eretnek Romába mène azon szándokkal, hogy 
Damasus pápa előtt a rájuk fogott — mint hazugan 
álliták — eretnekségtől magukat kimentenék ; Da-
masus azonban nem ámittatá el magát. — Romából, 
a hol Salvian meghalt, elmenének Priscillian és In-
stantius Milanóba, hogy sz. Ambrusnál hasonló ki-
sérletet tegyenek, ki azonban hasonlólag visszauta-
sitá őket. A 384-ik évi bordeauxi zsinaton, melyre 
Priscillian a felekezetnek több fejével megidéztetett, 
Instantius letétetett; és miután Priscillian hasonló 
sorstól tartott, tanácsosabbnak tartá ezen elitélést 
megelőzni, és ügyét a császárhoz fölebbezte ; hanem 
ez által csak saját vesztét mozditá elő, minthogy a 
császár az ügyet saját Ítélőszéke elébe idézé. Ezek 
után Priscillian és társai Trierbe vitettek, hol Maxi-
mus tartózkodott; másrészt eljövének a felekezetnek 
heves ellenei is, Idacius és Ithacius mint vádlók. 
Épen akkor tartózkodott a császári udvarnál sz. Már-
ton , toursi püspök is , oly férfi, ki egészen más gon-
dolkozásmódu volt mint Ithacius ; mert azalatt még 
ez utóbbi — legalább Sulpitius Severus tudósítása 
szerént — már azokat is a Priscillianismusról gyanú-
soknak tartaná, kik sokat tanultak és sokat böjtöl-
tek; és minden régebbi egyházi szokás ellenére egy-
házi és vallási ügyben heves vádlókép lépne föl a vi-
lági hatóság előtt : — sz. Márton kárhoztató ujitásnak 
tartá azt, hogy valamely egyházi ügy a világi bíró-
ságnak vettessék alá, és az eretnekek kínpaddal és 
halállal büntettessenek. Ennekokáért azon kérést in-
tézé Márton Maximushoz, hogy bizná ezen ügynek 
ítéletét a püspökökre, vagy legalább intézné el azt 

vérontás nélkül. Valójában meg is igéré ezt neki a 
császár, de azonnal, hogy Márton eltávozott, meg-
szegte adott szavát ; mire őt Ithaciuson kívül még más 
két spanyol püspök, Rufus és Magnus birták. És igy 
rendeltetett Ephodius praefectus császári vizsgáló-bi-
rának ; a vizsgálat valószínűleg a kínpad alkalmazását 
használta, Priscillian- és Euchrociára a gazdag öz-
vegyre, s több másokra a bűnös kicsapongások rá-
bizonyittatván, egyik része lefejeztetett, a többi pe-
dig vagyon-elkobzás- és számkivetéssel büntettetett. 
Igy folyt az eretnekek első vére az egyházi ítélet kö-
vetkeztében. Hanem sz. Ambrus és az egyháznak 
minden nemeskeblü képviselői eliszonyodtak Itha-
ciusnak ezen kegyetlenségén, és nem akartak vele 
közösülni. Ezen vér tehát nem terhelheti a kath. anya-
szentegyházat. 

De a hitnyomozás! valljon fölmenthetjük-e az 
egyházat ennek gyilkolásaitól is? Mi megelőzőleg 
határozottan „igen"-nel felelünk, daczára azon tömör-
nyomatuvá vált szólamnak, hogy a spanyol hitnyo-
mozás a romai hitzsarnokságnak volt légyen szüle-
ménye. Ezt bebizonyítani nem igen nehéz dolog, ha 
a részrehajlatlan történelemhez folyamodunk. Épen 
azon kath. áldozár, Llorente, kinek a spanyol hit-
nyomozásról irt munkája megczáfolhatlan jós-ige gya-
nánt magasztaltatik, minthogy ő maga is a hitnyo-
mozásnak tisztviselője volt, és ki — mint hiszik — 
annak titkait kifecsegte, valamint a hitnyomozás fö-
lötti ujabb nyomozások is minden kétségen kivül he-
lyezik azt, hogy Krisztusnak kath. anyaszentegyháza 
ártatlan azon vérre nézve, mely a hitnyomozás által 
ontatott. 

A pápák voltak épen azok, kik legcsekélyebb 
hajlandósággal viseltetének ezen intézet iránt, és 
majdnem minden alkalommal megkísérték annak kor-
látozását. Ezt bizonyitja Llorente, kit, jóllehet kath. 
áldozár volt, oly kevéssé lehet a pápaság iránti elő-
szeretetről vádolni, mint egy jakobinust a királyság 
iránti részrehajló szeretetről ; — bizonyitja pedig ezt 
számtalan esetekben és példákban, mint ezt most kö-
zelebbről megmutatni óhajtjuk. (Folyt, köv.) 

0 szentségének válasza a püspökök föliratára.. 

Sensus, quos hactenus Nobis exposuistis, Venerabiles 
Fratres et Dilecti Filii. summára Nobis attulerunt laetitiam ; 
sunt enim amoris vestri pignus erga Sanctam hanc Sedem, 
multoque etiam magis testimonium praeclarissimum illius vin-
culi charitatis, quo Ecclesiae Catholicae Pastores non solum 
inter se, verum etiam cum hac Veritatis Cathedra arctissime 
coniunguntur ; ex quo manifesto apparet Deum auctorem pa-
cis et charitatis nobiscum stare. Et si Deus pro nobis, quis 
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contra nos? Ipsi ergo Deo laus, honor et gloria; Vobis vero 
pax, salus et gaudium ; pax cordibus vestris ; salus Christi fi-
delibus curae vestrae commissis ; gaudium vero Vobis et illis, 
ut una cum Sanctis exultetis cantantes canticum novum in 
domo Domini, in saecula saeculorum. 

0 s z e n t s é g é n e k 
a sixtinakápolnában az áldozárokhoz intézett allocutioja jun. 6-án. 

Mirabile quoddam, et visu jucundissimum exhibet No-
bis insueta frequentia vestra , auspicatissimo hoc tempore, 
quo vos cum Venerabiiibus Episcopis ex Orbe universo circa 
Nos et prineipem hanc B. Petri Sedem cernimus congregatos. 
Quod cum intuemur, acerbitates Nostras nedum leniri senti-
mus, sed eas ferme obliviseimur. Scilicet id effecit unus pacis 
et concordiae auetor Deus, qui Ecclesiae suae dedit servare 
unitatem in vinculo pacis, ut fideles omnes unura corpus, unus 
spiritus essent. In ea unitate sita est maxime fidelium gloria, 
in ea decus Ecclesiae, in ea hostium formido, quibus idcirco 
Ecclesia ipsa terribilis apparet tamquam castrorum acies 
ordinata. In hac acie constituti sub pastoribus vestris, quibus 
praeest Supremum Caput, unusquisque in suo ordine, ad in-
star exercitus sub Imperatore et dueibus, mandata peragite. 
Hoc sane inter causas doloris aetati nostrae feliciter obvenit, 
ut pastores cum Capite aretissime jungerentur. Eorum vesti-
giis insistite, vosque Apostolicae Sedi vinculum triplex, ora-
tionis, charitatis, doctrinaeque conjungat. Orationis, quae 
pénétrât nubes, per quam impetratur obtentio omnis boni, et 
liberatio ab omni malo. Charitatis, qua crescimus in illo per 
omnia, qui est Caput Christus, ex quo totum corpus compa-
ctem et connexum augmentum facit in aedificationem. Do-
ctrinae demum, qua retinetur fidei depositum illibatum, qua 
velut Domini luce perfusa per Orbem totum radios suos por-
rigit Ecclesia. Seimus utique tristissimis Nos versari tempori-
bus , et Petri Sedem potissime impugnari. Sed ipsa tanta est 
divinitus soliditate munita, ut earn neque haeretica unquam 
corrumpere pravitas , nec pagana potuerit superare perüdia. 
Sic incrudulae impietatis ausus huic lapidi impingent, et tan-
quam somnia et fabulae abolita et antiquata evanescent. Haeo 
discant a vobis, in regiones vestras reversis, fideles vigilantiae 
vestrae concrediti, et catholico spiritu usque magis imbuan-
tur , quem de ipso fonte unitatis vos plenius hausistis : sciant 
rivos a fonte praecisos arescere ; sciant eos coronari, qui le-
gitime certaverint ; sciant Ecclesiae unitatem firmiter tenere 
omnes, et vindicare oportere. Ita animo comparati et Pasto-
rum vestrorum aemulantes exempla, pro certo habete, Deum 
Optimum Maximum hoc unitatis vinculum benedictione cae-
lesti confirmaturum, cujus solidum pignus esto Apostolica Be-
nedictio Nostra, quam vobis omnibus amantissime imperti-
mur ; nec vobis modo, sed et fidelibus vigilantiae vestrae com-
missis, quibus hanc praesentiam vestram apud Nos spirituales 
fruetus allaturam speramus. Itaque veniam libenter tribui-
mus, ut, dieaproprio cujusque vestrumEpiscopo designanda, 
quicumque ex vestris regionibus profecti hic adestis, Aposto-
licam Benedictionem cum applicatione Plenariae Indulgentiae 
Fidelibus spirituali vestrae curae concreditis semel impertire 
possitis, dummodo illorum singuli Sacramentali Confessione 
expiati et Sacra Synaxi refecti pro Sanctae Matris Ecclesiae 

exaltatione et triumpho ferventes ad Patrem misericordiarum 
preces effuderint. 

MONITUM. 

Apostolica Benedictio, de qua supra mentio est, danda 
erit in forma Ecclesiae consueta, et ab iis tantummodo dari 
poterit, qui aut Parochi sunt, aut Parochorum auxiliares, aut 
Religiosarum Domuum , aliorumve Piorum Locorum, aut In-
stitutorum christinae iuventuti educandae, aut Hospitalium, 
aut carcerum poenalium moderator es. 

Néhány észrevétel. 

A „Magyar Sajtó" f. é. 142 számában a tárcza-rovatban 
Bolnai ur az „öngyilkosságról" értekezvén többi közt ezeket 
mondja: „Mai világban majd mindenkinél könnyen áll az ön-
gyilkosság , és ez a kor hibája. Mi hiszünk és nem hiszünk, 
birunk a mult század előítéletével, s a jelen század cynismu-
sával, a mult és jelen összeolvad, a régi előítéletek elhomályo-
sítják azon hi te t , mely még a jövőben rejlik." Alább : „Hol 
merítsen lélekerőt a munkára, vigasztalást a szenvedésre ? 
Önmagában ? Erre erős lélek kell, az ifjúnak pedig nincs erős 
lelke, mert nincs erős meggyőződése sem a hitben, sem a hi-
tetlenségben. Ha hinne, akkor megedzené lelkét a hitben ; ha 
nem hinne, visszaborzadna a semmiség borzasztó fogalmától. 
— De ő hisz és nem hisz, bízik és kétkedik. O a jelenkor gyer-
meke, bírja a mult homályát, s a jövendő világosságát, ő az 
átmeneti korszak embere, ki az első alkalommal azon könnyű-
séggel vet véget életének, melylyel a chinai mandarin hasát 
fölmetszi a vesztett csata után." 

A fönebbiek nyomán egész könnyűséggel hármat lehet 
constatirozni: 1) Hogy B. u r a mult század hitét e l ő í t é -
l e t n e k , és homálynak tartja, és így előítéletnek, homálynak 
a lélek halhatlanságáról, az örök életről, s az öngyilkosság 
vétkességéről szóló tanokat is ; mivel ezeket tanítja a mult 
század, és így nyilván ezek „homályosítják el azon h i t e t , 
(?) mely a j ö v ő b e n rejlik." 2) Hogy miután B. urnák a hit 
— homály és előítélet ; igen természetes következtetéssel a 
hitetlenség— a jövendő világossága, vagyis a hitetlenség 
azon hit , mely még a „jövőben rejlik." 3) Hogy B. ur azt 
t a r t ja , miszerént a „jövendő világosság" más néven hitetlen-
ség korszakában a s e m m i s é g borzasztó fogalma volna azon 
panacea, mely a világot az öngyilkosságtól elrettentse ; „ha 
nem hinne, úgymond , visszaborzadna a semmiség borzasztó 
fogalmától." 

Tiszteljük mindenki meggyőződését, s egyátalán ne iri-
gyeljük senkitől ama hitet (?), mely még a jövőben rejlik, s a 
jövendő világosságát. Legyen kinek-kinek az ő hite és vilá-
gossága szerént. De midőn egy nagy napilap tárczairója oly 
közerkölcsiségi tárgyban, minő az öngyilkosság, fölszólal, 
méltán követelhetjük, hogy azon magas és szent hit-elveket, 
melyek az emberiség örökké drága kincsei, s a nemesebb tár-
sadalomnak alapjai, s melyek egyszersmind legerősebb motí-
vumok arra, hogy a szenvedő emberiség az öngyilkosságtól 
visszariadjon, tiszteletben tartsa, s ne igyekezzék azokat pro-
stituálni, az által, hogy homályos előitéleteknek mondogatja. 
IIa B. ur, mint állítja is, csakugyan a kor hibájának tekinti az 
öngyilkosságot, hogyan nevezheti homálynak s előítéletnek a 
hi tet , mely azt legnagyohb erejével súj t ja? Ebben nem sok 
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logikai következetesség van. És viszont , hogy nevezheti „vi-
lágosságinak azt a h i t e t , vagy jobban mondva , hitlenséget, 
mely csak „semmiséget" a semmiség borzasztó fogalmát ké-
pes az öngyilkos szemei elé állitani ? — Ez utóbbit meggon-
dolván, noha annyi öngyilkosságot hallunk naponként , mégis 
tűrhetőn boldognak kell tartanunk a kor t , mely a hit és hit-
lenség között ingadozván, még nem jutot t el egészen ama ré-
mítő világosságig, melynek fényénél már nem csak a túlvilági 
s e m m i s é g e t lá tnók, hanem könnyen megérnők minden 
erény, minden nemesebb érzet s társadalmi erkölcs fölbomlását, 
végmegsemmisülését. 

Különben igen furcsa , hogy az , ki a hitlenséget a j ö-
v e n d ő v i l á g o s s á g á n a k mondja , a kor hibájául rójja 
föl az öngyilkosságot. A hi t lenségben, mely egy a túlvilági 
semmiséggel, ha nem erénynek, bizonyára közönyös dolognak 
kellene lennie az öngyilkosságnak. Ha a földi léttel végződik 
minden, nem mindegy-e akkor élni vagy halni, a mint kinek-
kinek privát ízlése hozza magával? sőt többet mondunk: mi 
borzasztó van abban, ha egy bukott családapa, egy becsvesz-
te t t , végkép eladósult, életunt i f jú vagy leány, egy , nehéz 
munkáját vagy rabigáját viselni irtózó ember a s e m m i s é g -
b e n keres vigasztalást, hol örömre nem számol ugyan, de ál-
tala a keserűségtől menekül ? Ha a j ö v e n d ő v i l á g o s s á -
g á n á l sem halhatatlanság, sem örök számadás nem áll előt-
tünk, ki irtóznék az örök nyugalmu és semmiségü sírba dőlni ? 
Tökéletesen elhiszszük, hogy a boldog ember valami borzasz-
tót láthat a megsemmisülésben (lia ugyan a megsemmisülés 
gondolatával képes valaki csak egy perezre is boldog lenni) 
de hogyan kivánhatjuk, miszerént igy gondolkozzék a boldog-
talan is ? A megsemmisülés óhaj tása egy hitnélküli boldogta-
lannál természetesebbnek látszik előttünk, mint az attóli ir-
tózás, mint általában kedvesebbnek tapasztaljuk az emberek-
nél a halált — a hosszú rabigánál. 

Ennélfogva bát ran ál l i that juk, hogy ha a napról-napra 
rémitőleg szaporodó öngyilkosságban van is némi része a hit-
kétségnek ; de hasonlithatlanul több van a j ö v e n d ő v i l á -
g o s s á g á n a k , a hitetlenségnek, mely a társadalmi erkölcsö-
ket megront ja , megmérgezi, s daczára annak mégis uton-ut-
félen, sőt a saj tó ut ján is legyeztetik. — Valamint kimondhat-
juk azt is, miszerént az öngyilkosságok megkevesbülésének 
tényezője nem a j ö v e n d ő v i l á g o s s á g á b ó l kisötétlő 
semmiségi borzasztó fogalom leszen, hanem a homálynak és 
előitéletnek gúnyolt i g a z s e r ő s h i t h e z i v i s s z a -
t é r é s . 

Igen, ez a mi tántorithatlan meggyőződésünk. Ha majd 
az emberek azon meggyőződésre jutnak ismét (persze nem a 
jövendő világosságánál) hogy „társadalmi életük a pap látása 
által nem szenved" — ha a „nagybátya élezei" elég gyáván 
vissza nem tartóztat ják őket az őseiktől öröklött hitnyilatko-
zatok- s gyakorlatoktól, — ha „a templomi esküvést nem 
puszta czeremoniának" tekintik, — ha a „törvényesség'1 mel-
lett még a hitkötélyek teljesítését is lelkismeretes dolognak 
tar tandják, — ha a „vallásról, vigasztalásról, s szenvedések-
rőli" tanokat nem fogják „asszonyi beszédeknek" gúnyolni, — 
ha „térdelni" is tudnak , s nem gyarló, teljesen okadatolatlan 
elbizakodottságban csak „fönállani", — ha megtanul ják, mit 
kell tartaniok a tanokról, melyek benső vigasz helyett csak a 

semmiség borzasztó fogalmával" biztatják — ha belátják, 

hogy erős lélek csak a hi tben van, a hitetlenségben pedig csak 
a megsemmisüléstőli erős félelem, — ha elvetvén a kevélység 
előítéleteit megtanulnak az Isten és a gondviselés beláthat lan 
és igy természetesen kissé „homályos" de igaz Ítéletein meg-
nyugodni, s azokban teljes odaengedéssel bizni, — ha a mér-
séklet isteni vallása szerént élve erejüket s vele életkedvüket 
idő előtt el nem fecsérlik, s szenvedélyeiket nem bálványoz-
zák, végre ha az öngyilkosságnak már csak a társadalmi jólét 
és erkölcs szempontjánál fogva is — nem akadnak közönyös 
nézői, vagy épen csodálói : akkor, igen, akkor lehet reményle-
nünk , hogy kevesebb lesz az öngyilkosok száma. A j ö v e n d ő 
v i l á g o s s á g á v a l , a hitlenséggel azok csak szaporodni fog-
nak Kinek ereje lesz hitlennek lenni, lesz ereje a megsemmi-
süléstől sem félni. A liitlenség nem ismeri a „non occides"-t, 
övé a „patet exitus." — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul. 4-én. A pesti növendékpapság magyar egy-

ház-irodalmi egylete leforditván a Montalembert gróf által 
remek tollal írott „Magyar sz. Erzsébet élete" czimü munkát, 
egy igen diszes kötésű példánynyal kedveskedett a nagynevű 
szerzőnek , ki Parisból egy sajátkezüleg írott levelet küldött 
az egylet elnökéhez, mely a nagynevű Széchenyi két levele 
által is gazdagított levéltárnak igen kedves gyöngye marad. 
A levél franczia nyelven Íratott s magyar fordítása követke-
ző : Uram ! Megkaptam néhány nap előtt azon latin iratot , 
melyet szives volt ön a pesti központi seminarium növendékei 
részéről hozzám küldeni, s melyhez egy példány volt csatolva 
az általam irott sz. Erzsébet tör ténete czimü könyv magyar 
forditásából ; e kettős küldemény nagy megtiszteltetés reám 
nézve, s nagy elégtételül szolgált. Önök nemzeti nyelvébeni 
nagy (profonde) tudatlanságom nem engedi ugyan meg, hogy 
méltányolhassam a magyar forditás becsét azon életrajzot il-
letőleg , melyet nekem oly nagy szerencsém volt Írhatni : de 
más részt nem tudom eléggé meghálálni, hogy láthatom, mi-
szerént e hős nő , ki az Árpádok családjának legdicsőbb s leg-
bájolóbb leánya va la ; egy kis figyelmes tiszteletet gerjeszt 
v é g r e v a l a h á r a a z o n h a z a k e b e l é b e n , m e l y ő t , 
u g y l á t s z i k , n a g y o n e l f e l e d t e . Egyébként igen hízel-
gő reám nézve azon személye3 rokonszenv, melylyel ön, s ön-
nek if jutársai engem annyira megtiszteltek. Nem viszonozha-
tom ezt mással, mint azon forró kivánatommal, hogy : egye-
sítsék önök mindég sziveikben azon nemes hazafiasságot — 
mely minden magyarnak természeti adománya — azon legyőz-
hetlen ragaszkodással a katholika egyház i ránt , melynek sz. 
Is tván és sz. Erzsébet halhatat lan példáját adta. Fogadja ön 
e kivánatommal azon őszinte hálámat és nagyrabecsülésemet, 
melylyel vagyok önnek legalázatosabb lekötelezett szolgája 
Paris jun. 20-án 1862. Montalembert gróf. 

KIS-VARDA (egri megye), szent Pé ter és Pál ünnepén. 
Nem tudom, ugy van-e más is ; de reám mindég oly külön-
szerüen, oly kedvesen hato t t fa lun, vagy ily kisebszerü vá-
rosban már az ünnep estéjéni előkészület is. Midőn langyos 
alkonyaton a mezőről hazatért nép elsepri háza előtt az ut-
czát ; az édes megpihenést élvezendő ablaka alá ül beszélget-
ve , s midőn a szokott estéli imára megszólal a nagy harang 
ünnepélyesen, méltósággal, kalaplevéve, kézösszetéve imád-



kőzik. Annál édesebben hat pedig maga az ünnep, milyennek riai nevezetességű hely, hol a tatárokon vett győzelem emlé-
ma a kis-várdaiak szerzői s részesei voltak ! . . . Kilencz és 10 kére szent László által épitett templom sanctuariuma még 
óra között szóltak a harangok, fogadva a szomszédhelységek most is áll — méltó azon kitüntetésre, hogy a megye főespe-
processióit, — mert e nap búcsúnap Kis-Várdán. 10 órakor rese benne lakjék ; — én azt teszem hozzá, hogy a derék kis-
dörögtek a taraczkok, a templomkeritésben álló nép pedig várdaiak, kik ennyire átértik és tudják méltányolni az érde-
örömtől sugárző arczczal várta szeretve tisztelt lelki-atyját ; met , kik ily szép koszorút tudnak kötni szeretetből, kik igy 
ki , midőn nságos és főtiszt. F e r e n c z y Imre , prépost, egri szeretik ékiteni az Ur házát , s szolgáiban dicsőiteni az Istent, 
fő-székesegyházi kanonok s mintegy 14 lelkész kiséretében a megérdemlik, hogy köztük legyen a jeles főesperesur. M.L. 
parochia lombozott kapuján á t , a zöld fákkal szegett uton a T U R I N , jun. 5-én. Midőn mindenféle összeesküvő sza-
templom közelébe é r t , édes meglepetéssel látott egy zászlók- ' badon barangolhat az egész félszigeten ; midőn Garibaldi a 
kai ékesitett, kereszttel koronázott , s virággal beirott dia- királyi ministernek ajánló levelével diadal körutat tesz Lom-
dalkaput. — Ugy mondom, a mint volt. A diadalkapu hom- bardiában ; midőn Rattazzi egy milliomot igér idegen földre, 
loka virágbetükben e szót tartalmazta „Hálánk." A kapu alatt s barátságos fejedelmek ellen szervezett hadi betörésekre : a 
a város birája köszöntvén a ngs kanonok ura t , — kit még mint püspököknek megtagadtatik az útlevél, hogy Romába mehes-
itteni segédlelkészt i s m e r t , — a forrón szeretett szabolcsi senek. Ez jól esik, mivel a mérsékelt forradalom arczárói le-
főesperes, helybeli plebánus, G y ö r g y é n y i Ignácz úrhoz for- rántja az álnokság mezét, s kimutatja, hogy ő zsarnok, mi-
dult. Tolmácsolja hivei érzelmeit .. szeretetét, mély tisztele- kor szabadságot kiált; kegyetlen, mikor barátságot szinlel; 
t é t . . . s egyúttal az egész várost illető érdemei iránti szives istentelen, midőn az egyháznak hódolatot hazudik. A turini 
elismerését. „Áldjuk az I s t e n t — m o n d j a többek k ö z t — h o g y érseki tartomány püspökei a szent-atyához levelet küldtek 
érzelmeink nyilvánithatására ily szép alkalmat adott ; midőn ezen alkalommal, a levél szövege ez : „Szentséges atya ! A 
azért lépsz az Urnák általad annyira szeretett házába, hogy sok keserűségek között édes vigasztalás gyanánt jö t t hozzánk 
ujabb dicsőség boruljon rád . . . (Azért várták oly örömmel, any- a bibornok-praefectus levele, melyben minket fölszólít, hogy 
nyi megtiszteléssel... mert a szabolcsi főesperestségbe volt szentséged kivánja, miszerént a japani vértanuk és De San-
ünnepélyesen beiktatandó). Ezután a 4-ik felső elemi osztályi ctis Mihály canonisatiojának ünnepére Romába zarándokol-
igazgató-tanár szónokolt, elmondván a főesperes ur érdemeit junk. Ezen fölhívásnak engedelmeskedni legédesebb köteles-
kiválólag az iskolákra nézve, mint olyannak, ki ezek megala- ségünk lett volna, mivel kedvező alkalom leendett hódolatun-
kulásának hatalmas tényezője volt, jelenleg pedig buzgó igaz- ka t , s fiúi tiszteletünket szentséged előtt személyesen meg-
gatója , a főesperes ur meghatottan, szokott kenetteljes hang- tenni, gondosságunkra bizott nyájunkról számot adni, s az egy-
ján válaszolt, köszönve a népnek kifejezett szeretetét , édes ház középpontjához vonzó és tör hetlen ragaszkodásunkat be-
ragaszkodását. .. Ezek után az öröm hangos nyilatkozata s a bizonyitani. Gondoltuk, hogy a kormány ebben nem akadályoz-
taraczkok zúgása közt a nép a templomba vonult. A jeles be- hat, miután minden polgárnak joga és szabadsága van utazni, 
széddel kisért formaszerénti, ünnepélyes beiktatás megtör- s hogy, miután a szabad egyházat, szabad államban hirdetik, 
ténvén, a beiktatott főesperes ur mindenekelőtt elmondá ke- nem vethetnek akadályt a püspöknek kötelességei teljesitésé-
gyelmes érsek-atyánk iránti fiúi hódolatát , hálás, mély tisz- ben , midőn az apostolok küszöbeit tisztelni akarja. Azonban 
teletét , megköszöné a nagyságos beiktató kanonok urnák szi- elszomorodott szívvel tapasztaltuk, hogy az ut elzáratik előt-
ves fáradozásait; azután a jelenlevő lelkészek személyében szólt tünk , s kötelességünk teljesítése lehetetlenné tétetik. Vegye 
az egész szabolcsmegyei papsághoz. Az egyház e viharos ide- kegyesen szentséges atya tiszteletünket, s hódolatunkat, me-
jében kitartás-, védelem-, példás életre buzditá őket, s kéré, lyet lábaihoz lélekben teszünk; szentséged szenvedései a mi 
hogy terhes hivatalában — ha netán az idők méginkább meg- szenvedéseink is , s mi örök hűséggel és engedelmességgel 
nehezednének fölöttünk — gyámolitsák. Végre kedves népé- leszünk parancsolatjai iránt; adja reánk atyai áldását, melyet 
hez fordult—melynek szeretetét, bizalmát, saját szavai szerént magunkra, papjaink- s híveinkre könyörgünk. Saluzzo 1. jun. 
—többre becsüli a bíbornál.—Elmondja,hogyezutánis azakar 1862. a turini érseki tartomány püspökei. János saluzzoi ér-
maradni reájok nézve a mi volt. Atya, testvér,barát. Jöjjenek sek; Modestus, acqui-i püspök; La jos , ivreai; János mondo-
hozzá panaszaikat elmondani, könyeiket elsirni... ő a Jézus ne- vii, Kelemen, cuneoi, Antal susai püspök." A nápolyi püspök-
vében, tehetsége szerént mindenkin a legédesebb örömmel ség is hasonló föliratban nyilatkozott, ennek körlevelét a ca-
segit. „S most vegyétek áldásomat" mondá oly meghatón, oly puai püspök az ,Armonia'szerkesztőségéhez közzététel végett 
édes hangján a szeretetnek, hogy gyönyörű végszavait, kö- beküldte. „Útlevelet kérve a politikai helyi hatóságtól, azt 
nyekben uszó szemekkel hallgatták s arczaikról mondhatlan kaptuk válaszul, hogy kérésünknek igen ismert indokok miatt 
édes érzet sugárzott . . . mint mikor nedves légen megtörik a hely nem adatik. A püspökség tehát hallgatag szenved ; szen-
napsugár s szivárvány borul át az égen.. . A fölköszöntések védéséit a szenvedő atyának beszéli el. A pecsétőr maj. 15-
alkalmával legelőbb a főesperes ur kelt föl, beszélt igaz egy- rőli körlevelében oly elvet pendit meg, melyet soha nem fo-
háziasságról, beszélt tündöklő erényekről... s midőn, a mit gunk elismerni, mintha az állam supremus Pontifex volna, a 
már elsőszavainál sejténk.. . kegyelmes atyánk nevét liallot- pogány Roma divatja szerént, s ő határozná meg, mit üdvös 
tuk, a lelkesedés szavával dörgött az ,éljen.' Csak ilyen haza- tenni a püspöknek, mit nem üdvös. Mi az apostolok küszöbei-
fit , ne jobbat adjon nekünk az ég !. . mondták valláskülönb- hez zarándokolni akartunk, a kormány azt válaszolja, ez nem 
ség nélkül. Csak ilyen atyát! ne jobbat adjon nekünk az Is- üdvös. Megvallom, ilyesre nem valánk elkészülve,midőn sza-
tén ! . . mondták hivei, s papjai kivétel nélkül. . .N t . S i m o n bad egyházat szabad államban kiabálni hallunk. Elkobozta 
Endre alesperes ur azt mondotta, hogy Kis-Várda, e histo- ezen állam az imádság-szabadságot, midőn üldözi a papságot, 
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mely a pápa engedélye nélkül nem akar Victorért imádkozni ; 
elkobozta a szertartás-szabadságot, midőn ő maga imákat 
szab ki , mit csak a pápa tehet ; elkobozta a gyónási szabad-
ságot , midőn tömlöczbe veti azokat, kik a szent poenitenczia-
ria leiratához szabják magukat. Elkobozta a tanszabadságot, 
midőn a hittanulmányi tételeket vizsgálja; elkobozta a sajtó-
szabadságot, a midőn a. ,clericalis' melléknév elég , hogy a 
fiscus és a piaczi nép megsemmisitsen valamely lapot és nyom-
dát ; elkobozta a papnövendékek bevételének szabadságát, le-
kötvén a püspöknek kezeit. Ezek és más ezerfélék mind nap-
fényre hozzák, miként kelljen érteni a szózatot: szabad egy-
ház szabad államban. Ebben azt is mutat ják, mily szabad 
volna az egyház, ha Pius Victor Emmanuel hatalma alatt 
lenne : pedig azt hirdetik, hogy a pápa soha nem volt oly sza-
bad , mint Victor alatt volna. Püspöktársaimnak nevében ké-
rem a szerkesztő u ra t , tessék az ide csatolt föliratját az egész 
nápolyi püspökségnek becses lapjában közölni. Capua, Maria 
Auxilium Christianorum ünnepén 1862. Cosenza bibornok, 
capuai érsek. A fölirat ez : „Beatissime Pater ! Quam bonum 
et quam jucundum convenire fratres in unum ad Sanctam Ec-
clesiam Romanam, ad quam propter potentiorem principali-
tatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est omnes 
qui sunt undique üdeles, cunctosque pastores, ut rationem 
reddant villicationis suae ! Quam bonum et quam jucundum 
accedere ad Vaticanum montem et ad princeps templum et ad 
multorum millium fidelium frequentiam in die, qua S. Mater 
Ecclesia induta vestimentis gloriae suae et coelestis Sionis 
aemula, hic coronat íilios suos, qui supe r principatus et potestates 
tenebrarum eo vel maxime triumpharunt, cum a tyranno Ja-
ponicae gentis pro fidei obstinatione damnati atque post Chri-
stum et pro Christo de terra in crucem exaltati vicerunt, cu-
stodientes opera ejus ; digni iccirco , qui potestatem habeant 
super gentes. Rursus quam bonum, et quam jucundum adstare 
tunc temporis fratres in circuitu Petri cathedrae, unde unitas 
sacerdotalis exorta est , atque episcopatus unus episcoporum 
multorum concordi numerositate diffusus. Quam bonum et 
quam jucundum Beatitudini Tuae communione consociatos fra-
tres coram pendere in illa die ab ore tuo; quippe Vicarius il-
lius, qui verba vitae aeternae habet, quotidie a sacro tuo do-
ctore Petro doceris, agnos non modo, sed et oves Christi per 
totum habitabilem mundum Tibi concreditas pascere ! Quam 
bonum et q u a m jucundum Tibi in illa die super sedem sedenti 
in medio seniorum adstare et placito tuo respondere : Amen, 
et cantare Tecum canticum novum Leoni de tribu Juda , qui 
vicit per martyres suos, quique solus dignus est accipere gló-
riám et honorem, et virtutem. Quam bonum ! quam jucun-
dum ! Atqui hujusmodi jucunditate et gaudio sancto frui no-
bis tantummodo Neapolitanae Ecclesiae Episeopis minime da-
tu r , et confluentibus undique ab oriente et occidente fratri-
bus et fidelibus ad tantam Romanae Ecclesiae solemnitatem 
nobis solummodo abesse necessum est! ! ! Utique Tu nosti B. 
Pater dolorem nostrum ac tribulationem nostram : Tu scis 
quare gubernium, quod hie imperat , id nobis prohibeat: 
unde casus nostros miseratus Tu ipsa ea qua polies caritate no-
bis indulgens fuisti. Quid ergo ? Soli Neapolitani episcopi su-
per flumina sedent hujusce Babylonis, et nonpoterunt cantare 
in illa die canticum Domini, quippe quasi in terra aliéna? At 
videat Dominus ! et praestet fides supplementum ! Absentes 

quidem corpore, praesentes erimus spiritu. Siquidem Deua 
totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione 
nostra, in sapientia sua disposuit, u t ex nostris fratres non-
nulli vel ex ipso Ecclesiae senatu, praesenti saevissima tem-
pestate ab Ecclesiis suis abrepti, ac ab hisce regionibus ex-
torres, isthic commorentur, atque adeo in templo isto prin-
cipe aderunt ad solemnitatem celebrandam. Istis ergo, vide-
licet Xisto Riario Sforza A-eppo Neapolitano, S. E R. Pres-
bytero Carclinali, nec non Francisco Xaverio Archieppo Sur-
rentino, Mariano Archieppo Reginensi, Josepho eppo Sorano, 
Aloysio eppo Aquilano, per praesentes mandatum damus, eos-
que precamur ut etiam nomine episcoporum Neapolis eccle-
siarum, qui hisce litteris subscribimus, opportuno tempore 
Tibi super thronum sedenti preces supplicationesque pro bea-
torum martyrum Japonensium, nec non pro b. Michaelis de 
Sanctis ordinis SS. Trimitatis canonisatione instanter, instan-
t e s , instantissime submittant; et tibi interroganti respon-
deant: Placet , et si quid aliud accepta occasione docenti re-
spondeant : Amen ; u t ad Trinitatis instar, cujus una est atque 
individua potestas, unum, uti loquitur S. Symmachus, per 
diversos antistites sacerdotium sit et appareat. •— Interim 
flectimus genua nostra ad Deum ac Patrem D. N. J . Christi 
suppliciter exorantes, ut per mérita sanctorum, qui laverunt 
stolas suas in sanguine Agni, dies probationis brevientur, et 
Ecclesia catholica tandem aliquando devictis erroribus univer-
sis secura Ilii serviat libertate. Sperantes ergo futurum, ut 
Immaculata B. Virgo, de qua tam bene meritus es, pro no-
bis intercedat ad Deum ülium suum Unigenitum, per quam 
lidenter Ecclesiae triumphum, Te duce invictissimo expecta-
mus, atque ad pedum tuorum osculum in terra provoluti 
Apostolicam benedictionem enixe efflagitamus. Datum Nea-
poli, die sacra Apparitionis S. Michaelis Archangeli anno 1862. 
(Aláirva 14 érsek s 48 püspök.) 

RHEINAU. Mint emiitők, a rhenaui apát és convent 
ünnepélyes tiltakozást intézett a zürichi kanton kormányta-
nácsához ; a tiltakozás szövege a következő : „Mélyen tisztelt 
elnök ur ! Mélyen tisztelt tanácsnokok ! A legbensőbb fájda-
lom legkeserűbb érzetével hallottuk e kanton legfőbb államha-
tósága részéről kolostorunk elhatározott eltörlésének hirét. 
Habár eddig is kellett némely sanyargatást szenvednünk, és 
habár különféle jeleneteket és tapasztalatokat a legújabb idő-
ben nem is tekinthettünk jobb jövő előhírnökeiül : mégis a 
könyörtelen megsemmisités e csapására nem voltunk elké-
szülve. Mi az utolsó pillanatig biztunk jogunk igazságos ha-
talmába, intézetünk keresztényiesen jámbor czéljainak elisme-
résébe , dicsőséges múltjába, a mostani tagjainak részéről is 
teljesített kötelmek öntudatába, a schweizi szövetség alapitói 
és legrégibb tagjai kormányainak nemes pártolásába, végre a 
protestáns kantonnak egy más confessioju, egyetlen vallási 
testület iránti loyalis nagylelkűségébe. Ámde legigazságosabb 
reményünkben, fájdalom, csalatkoztunk. Fájdalmasan meg le-
vén lepetve intézetünk eltörlésének elhatározása által, hasz-
talan kérdezősködünk ezen kemény rendszabály alapos okai 
után. Már maga a tisztelet, melylyel az ősrégiség iránt tarto-
zunk viseltetni, megvédhette volna intézetünket a sürgős ok-
nélküli megsemmisítés ellen. Ezer évnél több vonult már el 
fölötte ; rövid tizenhét év elfolyása után alapításának 11-ik 
százada folyt volna le. És igy alig van thrón, melyet az idő 
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annyira megszentelt volna, mint intézetünket. Az ős idő min-
den zivatarait kiállotta, és maga a reformatio is, melynek kö-
vetkeztében nem egy templom dölt romba, a mienket meg-
kímélte. Többször kellett magát átküzdenie nem érdemlett 
megtámadásokon, de ügyének igazságossága mindég meg-
menté azt. Csak ezen szempontnál fogva is nem látszhatott-e 
volna méltán aggodalmasnak ily tiszteletre méltó testületnek 
elnyomása ? Valóban a humanitás parancsolatjának „tiszteljed 
az öregséget" meg kellett volna óvnia intézetünket minden 
erőszakos kéz ellen. Vagyonunkat nem becsteleníti meg egyet-
len igazságtalan fillér sem. Azt, mivel birunk, Isten áldásán ki-
vül részint kegyes, hálás adományoknak, részint saját szorgal-
munk- és rendezett takarékosságunknak köszönhetjük. Oly 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az eziránt ne tán támad-
ható kétségeket okmányok által eloszlathatjuk. Egész birto-
kunk, minden jogaink elismertettek, elismertettek ünnepé-
lyes, és levéltárunkban őrzött okmányok által. Fejedelmek, 
királyok, császárok, mindenkor kegyesek voltak jogainknak 
oltalmat igérni, és ebben részesítettek is bennünket minden 
előforduló alkalommal. Még II. József császár is, ki különben 
legünnepeltebb védnöke volt a korszerű humánus törekvések-
nek, összes birtokállásunkat ünnepélyesen biztosította. —• 
Már 1455-ben fölkérte Eberhard apát a hét ős várost a ko-
lostor védnökeiül, és különösen Zürich nem csak elfogadta 
ezen védnökséget, hanem nem sokára valóban segélyt is nyúj-
tot t a Sulz grófok ellen, valamint később a kyburgi és tliurgaui 
grófságok ellen is, melyek intézetünket magukhoz akarták ra-
gadni és adókkal terhelni. A reformatio első zavarai és félre-
értései közt a hithüség miatt ugyan másod izben is kénytele-
nek voltak sorsosaink elhagyni a kolostort; de már 1531-ki 
dec 21-én a badeni gyűlés és Zürich, Luzern, Ur i , Schwycz 
védvárosok közbenjárására az apát ismét ünnepélyesen be-
helyeztetett. 1564-ki jun. 23-án minden védvárosok-, tehát 
Zürichnek nevében is okmányilag biztosíttatott, hogy az Isten 
házának kezelése az apátot, ennek halála esetében pedig a con-
ventet illeti, mely nem esak az apátot, hanem fölügyelőket és 
kezelőket is szabadon rendelhet, ily szabadalmakat annál szive-
sebben hagyták helybe és erősítettek meg, mert ők (a hét város) 
régentén az intézet által azért választattak védnökökül, hogy 
azt jogaiban védelmezzék , oltalmazzák. (Vége köv.) Ik. 

VEGYESEK. 
P E S T , jul. 8-án. Pápa ő szentsége az ,Idők Tanuja' 

szerkesztőjét, kit nem rég apostoli irattal örvendeztetett meg 
az általa gyűjtöt t szeretett adományért, sz. Gergely jeles 
rendjének lovagjává nevezte kí a, katholicismus ügye körül 
kifejtett buzgalmának elismeréseül. 

— A különben jól értesülni szokott,Augsburg. P. Zei-
tung' az egyszer nagyon falnak ment. Julius 4-ki számában 
ugyanis olvassuk : „A hajóraszállás alkalmával Genuában meg-
sebesitett veszprémi püspök Marseilleben mint veszélyesen 
megbetegedett fekszik. Fején oly ütést kapott , hogy véresen 
és aléltan rogyott a földre." A honi lapokban is terjesztett, de 
már illetékesen meg is czáfolt ilyféle hirt csak azért emiitjük 
föl, hogy örömünket fejezhessük ki ő excljának szerencsés és 
minden baj nélküli megérkezése fölött. 

— Bizonyos lapok, le akarván valamit vonni a japani vér-
tanuk iránti tiszteletből, azon állítással lépnek föl, hogy a ja-
pani császár nyilatkozata szerént ezen vértanuk mint lázan-
gók bűnhődtek a szégyen-fán. De hát Krisztus maga nem 
mint lázadó feszíttetett keresztre ? A keresztények nem mint 
a romai birodalom ellenei üldöztettek-e ? És a protestantis-
mus anticipativ-martyrja gyanánt dicsőitett Husz nem mint 
lázangó Ítéltetett-e a világi hatalom által máglyára? Valami 
okot csak kell a japani császárnak is kitalálni, ha mégis ő szólt 
volna már erről ! 

— Romában pünköst-vasárnap a domonkosiak 12 évre 
ismét megválaszták generálisuknak J a n d e 1 atyát. A szoká-
sos kézcsók alkalmával két spanyol érsek és egy püspök is já-
rult a megválasztotthoz , és a hódolat e jelével tanusiták há-
lájukat a szerzet i ránt , melyhez egykor ők is tartoztak. A sz. 
Ferencz-rendüek Raphael a Ponticulo atyát választák meg 
rendfőnöknek. 

— Romában pünköst-szombaton a laterani egyházban 
egy zsidó és egy török kereszteltetett meg. 

— A ,Siéclé' romai levelezőjének alkalma volt a kis Mor-
tarával találkozhatni. Fekete öltönyt visel, mig a többiek fe-
hérben járnak. Kérdeztetvén a 10 éves Edgard, meg van-e 
elégedve ? felele : igen. Szülőinek nem szabad a kolostorba 
hozzá menni ; kétszer ir egy év alatt szülőinek, akkor is a meg-
térésre kéri szülőit. A levelező mondja, hogy soha sem fogja 
elfeledni azon arczkifejezést, melylyel a fiúra fölügyelő pap 
mondá : Igen sok lármát ütöttek ezen gyermek idehozatása 
alkalmával az atyai és természeti jogokkal ; pedig az isteni tör-
vény erősebb amazoknál ; egy igy megkeresztelt gyermek a mi 
j ó s z á g u n k . —- Ily leirás megértéséhez természetesen min-
dég hozzá kell gondolni a Siècle szellemét, és a mi honi né-
met lapunkét is. 

— A freiburgi egyetem tanulói részvétföliratot intéztek 
a zürichi kantonkormány által jogtalanul eltörlött rheinaui 
kolostor apátja- és conventjéhez. Az aláirók közt orvosok és 
jogászok is vannak. Az indítvány egy jogásztól származott, ki 
a föliratot fogalmazta is. 

— Hamburgban már annyira vitték, hogy ker. szülőknem 
köteleztetnek gyermekeik megkereszteltetésére, mint pogá-
nyokat is fölnevelhetik. — A hol az uralkodó planéta mindég 
Venus és Mercurius, ott a kereszttől nagy az iszony ; becsü-
letesen élni akaró ember soha sem akarhatja megtagadni a ke-
reszténységet ; a kereszttől azok iszonyodnak, quorum deus 
venter est, et gloria in confusione. 

— A st. pölteni tanács 20 tagja közül 12-en szavaztak 
a concordatum ellen és a vallási edictum mellett. Erre az ot-
tani főpásztor értesitette a hősöket, hogy ő máshová is átte-
heti püspöki székét ; mert ha a pölteniek a vallási edictum 
mellet harczolnak , többé nem katholikusok ; ha nem katholi-
kusok, ne is legyen körükben kath. püspök. Mire meghökken-
tek a szabadosok, mert a kis város igen sokat fogna veszteni 
a püspök eltávozásával. 

— A ,Times'-nek romai, természetesen prot. levelezője 
a legújabb események alkalmából a következő megjegyzést 
teszi : „Saját meggyőződésem irányában ugyanazon tisztele-
tet igénylem, melylyel másé iránt viseltetem ; de azt ki kell 
mondanom, hogy igen könnyelmű vagy tudatlan emberek 
azok, kik azt képzelik, mintha egy tollvonással vagy vala-
mely iratkával el lehetne törölni oly religiot, mely a sziv leg-
bensőbb érzelmeivel oly igen össze van fűzve ; vagy mintha 
ők vagy gyermekeik volnának hivatva azon egyház enyésze-
tét megérni, melynek alapja századokon nyugszik." 

Kegyes adomány: 
A gyöngyösi hívek a Lipót-templomra . . . 2 fr. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1862. 
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TARTALOM : Hitnyomozás. (Folyt.) — „Adatok a tü-
relem történetéhez" czimü közlés utóhangja. — Nyilt levél. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

I. Már kezdettől fogva oly kévéssé volt IV. Six-
tus pápa az nj hitnyomozás fölállításának királyi ter-
vével megelégedve, s e miatt a romai és spanyol ud-
var között oly feszültségre került, hogy a két rész-
rőli követek bebörtönöztetnének, és Ferdinand Ro-
mából minden alattvalóit visszahívná. Sixtus enge-
dett végre az erőszakoskodásnak és kiadatá az 1478. 
évi november 1-ről kelt bullát ; — de miután panasz 
emeltetett volna a szent-szék előtt a sevillai első hit-
nyomozók szigorúsága ellen, 1482-ki januar 29-én 
ismét egy erélyes breve-t bocsátott k i , melyben az 
előbbi bullát kicsikartnak nyilatkoztatja, és kemény 
feddés mellett tudtul adá a hitnyomozóknak, hogy 
csak is az uralkodók iránti tekintetből akarja ezúttal 
elmellőzni hivataltóli elmozdittatásukat. Hogy azon-
ban a hitnyomozóknak ilyes kihágásait jövőre meg-
akadályoztatná, ezen brevében továbbá azt rendelé : 
hogy ezután többé már nem egyedül, hanem csak a 
megyei püspökkel egyetértőleg léphetnek föl az eret-
nekek ellen. Ugyanezen brevében határozottan tilta-
kozik Ferdinand és Izabellának azon szándoka ellen, 
melynél fogva birodalmuk többi részeiben is ugyan-
azon hitnyomozást kívánták behozni mint Sevillá-
ban , tiltakozását avval indokolván, hogy ott már a 
régi, azaz : az egyházi és püspöki biróságok létezné-
nek; és midőn Izabella nem sokára a hitnyomozás el-
járásánál a püspököknek ezen közbejöttét meg kíván-
ná szüntetni, Sixtus csupa udvarias kifejezések között 
ismét tagadó választ adott. 

II. Az 1483-ki, következő évben a pápa a spa-
nyol hitnyomozásnak szigorát, mely iránti rosszalá-
sát az azon évi febr. 23-ról kelt brevéjében minden 
tartózkodás nélkül kijelentette,avval igyekezett mér-
sékelni, hogy ezen időtájt Don Inigo Mauri que-t, 

a sevillai érseket pápai fölszéki bírónak rendelé, a 
kihez fölebbeztethettek a királyi hitnyomozók ítéle-
tei. Midőn azonban ezen enyhitési rendszabály is ered-
ménytelen maradt, és a királyi hitnyomozók által 
tekintetbe sem vétetnék, akkor a pápa elfogadá az 
üldözöttektől a fólebbezést önmagához, és az 1483-ik 
évi aug. 2-ról kelt bullájában kijelentette tüzetesen, 
hogy erre a sevillai érseknek adott teljhatalmának 
megvetése által, és különösen az által érezné magát 
kényszeríttetve, mivel némely vádlottnak meg sem 
is engedtetett, hogy. a pápai fölszéki biróhoz folya-
modhassák. — Ugyanezen bullájában a pápa igen ha-
tályosan és szépen inti a hitnyomozókat, hogy a túl-
ságos szigortól ovakodjanak, az eretnekségből töre-
delmesen visszatérőket pártfogása alá fogadja, és bo-
csánatért folyamodik érettük, habár a kegyelem ideje 
már el is mult volna, és fölszólítja az uralkodókat, 
hogy az ily töredelmeseket jövőre vagyonuk nyu-
godt birtokában hagynák. — Ha valamely világi fe-
jedelem , vagy köztársasági tanács bocsátott volna ki 
ily kegyes rendeletet, a szabadelvű Llorente bizo-
nyosan nem talált volna elegendő magasztaló szava-
kat. Most azonban, mivel ezen rendelet a pápától jő, 
nem képes abban egyebet ellenszegülésnél, és a se-
villai érsek jogai sérelménél látni, és inkább egypár 
ezerrel többet égettetett volna meg, hogysem a fó-
lebbezést Romába megengedte volna. — Kiviláglik 
ebből, hogy az ál-liberalismus már ezelőtt is ugyan-
az volt, mi ma. A hitnyomozás gyaláztatik, és a ro-
mai egyház tétetik felelőssé minden kegyetlenségei-
ért.; ha azonban a pápa magát erélyesen közbevetni 
bátorkodott volna, kétségkívül az állittatnék, hogy 
a pápák az államok belső ügyeibe avatkoztak itt is, 
valamint mindenütt. Hisz ezt még ma is igen gyak-
ran halljuk, a midőn egészen másnemű dolgokról va-
gyon szó, mint politikai intézményekről, és ilyen 
volt a spanyol hitnyomozás, mit már ma az egész 
világ belát. — IY. Sixtus pápa számtalan folebbezé-
seket fogadott el a spanyol hitnyomozók ítéleteitől, 
sok pereket megsemmisített, némelyek büntetését 
enyhítette, és szelídebb bánásmódot követelt azok 



számára, kik eretnekségüket megbánnák és arról le-
mondanának. Sőt Krisztus könyörületességére kéré 
föl még a királyt és királynét is, hogy eddigi té-
velybe esett alattvalóik irányában kegyesek és irgal-
masok lennének. Hanem daczára mindezeknek a ro-
mai egyház mégis kegyetlen és vért szomjúhozó! — 
Ezen fölebbezéseket Romába Ferdinand király, és 
később unokája V. Károly császár meg akarták hiú-
sítani, és ez által igen sok kellemetlen érintkezést 
okoztak a szent-székkel. A ki a hitnyomozók ítélete 
által terheltetve érezné magát, az forduljon a királyi 
igazságügyi ministerhez, nem pedig a romai curiá-
hoz, ezt kívánták a királyok. Ezen kívánság kétség-
kívül tökéletesen következetes volt, a mennyiben ők 
a hitnyomozást kezdettől fogva nem másnak, mint 
állam-intézménynek tekintek. Mely szemtelenség kí-
vántatik tehát ahhoz, hogy valaki a hitnyomozásra 
a romai hitzsarnokság- intézményének rossz nevét 
költse? 

III. Valamint a fölebbezések elfogadásával, ugy 
az által is igyekeztek a pápák a hitnyomozás szigo-
rán enyhíteni, hogy számtalan elitéltnek polgári be-
csületét és vagyonát is visszaszerezni iparkodtak, és 
ez által igen számos családok elszegényedését meg-
akadályoztaták. Ezeket szinte a leghitelesebb kútfők-
ből tudjuk; mert ha Llorente mondott valamit a pá-
pák dicséretére, annak bizonynyal tagadhatatlan tény-
nek kell lennie. 

IV. Még inkább pártfogolták a pápák az elitél-
tek gyermekeit, oda hatván, hogy ezek, a mennyire 
lehetséges, ne szenvedjenek szülőikkel együtt, és ne 
büntettetnének a becstelenség és vagyon lefoglalása 
által. Sajnos azonban, hogy igen sok pápai rendelet, 
mely erre vonatkozott, királyi parancs következté-
ben tekintetbe sem vétetett. 

V. A hitnyomozás pápai enyhítése osztályába 
taztozik azon tény is, hogy a töredelmes eretnekek 
megkimélésére a pápák a hitnyomozókat ismételve 
oda utasították, hogy ilyféle vezeklőket oldoznának 
föl titokban, hogy ez által mentek maradhassanak a 
polgári büntetéstől és nyilvános megbecstelenitéstől. 
Valójában a pápának 1486-ik évi febr. 11-ki paran-
csára 50, ugyanazon évi május 30-ki parancsára to-
vábbi 50, egy nappal később ugyanannyi, és egy 
negyedik, jun. 30-ról kelt breve által ismét 50 eret-
nek oldoztatott föl titokban. Egy hóval később, 1486-
ki jul. 30-án egy ötödik rendeletet adott ki a pápa a 
titkos kiengesztelődés végett; Llorente nem mondja 
azonban, hogy hányat részesített ezúttal is ugyan-
azon kegyelemben ; megvallja ellenben, hogy ily pá-

pai kegyelemlevelek igen gyakran tekintetbe sem 
vétettek a spanyol kormány részéről. 

VI. II. Gyula és X. Leo pápa alatt nem csak 
folytattattak a fölebbezések Romába, hanem maga 
Llorente által értesülünk oly események soráról, me-
lyekben a nevezett pápák ilyen fölebbezők számára 
külön bírákat neveztek, hogy a hitnyomozás körmei 
közül kiragadnák azokat. Nem ritkábban történt az 
is, hogy a pápák a fő-hitnyomozókhoz intézett külön 
leveleikben azon kivánságukat fejezték ki komolyan, 
hogy kevesbbé terhelt foglyok szabadon bocsáttassa-
nak. Másokat a pápa szabadított föl a Sanbenito vagy 
vezeklő-ruha hordásának büntetésétől; ő vétette le 
ezen büntetőjelet a már kimúltak sírjairól, hol az a 
büntetésnek súlyosbítása végett akasztatott föl, és ál-
talában sok kimultnak megmenté emlékét. A pápai 
enyhitési kísérletek közül több kedvező eredmény-
ben részesült, mások pedig meghiusulának, minthogy 
a spanyol királyok, jelesen a katholikus Ferdinand 
és V. Károly, a hitnyomozók helyébe a pápától föl-
hatalmazott bírákat fenyegetéseikkel nem ritkán meg-
rezzenték, vagy pedig a pápai brevék foganatosítását 
letilták. A pápai kegyelemlevelek némelykor a spa-
nyol hitnyomozók által el is sikkasztattak, vagy pe-
dig oly gyorsan hajtaták végre ítéleteiket, hogy a 
pápának közbenjárása későre érkezett, vagy olykor 
egyszerűen megtagadák tettleg a pápának az enge-
delmességet. Egyúttal az uralkodók voltak mindég 
azok, kik a pápának az irgalmasság végetti beavat-
kozását megliiusitani, a fölebbezéseket akadályoztatni, 
és a hitnyomozást az egyháztól tökéletesen függet-
lenné tenni törekedtek. 

VII. Nem épen ritkán történt az is, hogy a pá-
pa, vagy annak nuntiusa vagy delegatusa a hitnyo-
mozókat kérdőre voná és kiközösitéssel fenyegeté 
őket, ha a Romában segedelmet keresőt konokul ül-
döznék, és többször az átok valójában ki is lőn mond-
va rájuk; igy például 1519-ben X. Leo pápa által a 
toledoi hitnyomozók ellen, V. Károlynak nagy bosz-
szuságára. 

VIII. Sőt a hitnyomozásnak tettleg kimondott, 
és félig végre is hajtott ítéletei is megsemmisíttettek 
a pápák által; igy például azon Ítélet, mely Virues, 
V. Károly udvari hitszónoka ellen hozatott, ki midőn 
néhány Luther-féle nézetekről gyanusittatnék, egy 
kolostorba vala zárandó, hanem III. Pál pápa által 
1538-ban ártatlannak, és minden egyházi hivatalra 
képesítettnek nyilatkoztatott. Később a canariai szi-
getek püspökének neveztetett ki. 

IX. A hamis tanuknak a hitnyomozás itélőszé-
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keitől való visszarettentetését eszközlendő, X. Leo 
1518-ki dec. 14-én azt rendelé, hogy azok éltükkel 
bűnhődjenek. 

X. Alkalmat vévén többrendbeli kegyelem-le-
veleinek megvetéséből X.Leo, 151 9-ik évben töké-
letes átalakítását kivánta eszközölni a spanyol hit-
nyomozásnak. Az eddigi fő-hitnyomozók el valának 
mozditandók, minden püspök által két kanonok volt 
hitnyomozónak kijelelendő, ezek közül egy okvetet-
lenül tartományi hitnyomozónak nevezendő; hanem 
még ezen választás is a szent-széknek jóváhagyásától 
tétetett függővé, és az uj hitnyomozók minden két 
évben szigorúan meg valának vizsgálandók. — Ha-
nem Y. Károly mindent elkövetett, hogy a pápának 
ebbeli szándékát meghiúsítsa, és a márkiadott három 
breve foganatbavételét megakadályoztassa ; és mint-
hogy épen ekkor lett Károly romai-német császárrá, 
a pápa nem teheté ki magát irányában a nagy fe-
szültségveszedelmének.— Hogy a pápára ráijeszszen, 
a spanyol követ azt tanácsolá urának, hogy kedvezne 
Luthernek ; de mindezek daczára még sem tartoztatá 
magát vissza Leo, hogy ki ne jelentené, miszerént a 
spanyol hitnyomozás igen sok rosszat szül. 

XI. Hogy a hitnyomozás mérséklésére nézve a 
későbbi időkben sem hagytak föl kísérleteikkel a pá-
pák, azt hasonlóan ismét Llorentetől tanuljuk. III. 
Pál nevezetesen igen keservesen panaszkodik a spa-
nyol állam-hitnyomozás ellen, és istápolá azokat, kik 
annak Nápolyba való behozatalát akadályoztatni tö-
rekedtek. Hasonlóan cselekedett IV. Pius pápa is, és 
szent unokaöcscse, a nagy Boromeo bibornok, kik 
a hitnyomozás Mailandba való behozatalának sze-
gültek ellen, és Llorente bevallja nyiltan, hogy a 
spanyol kormány hosszasan abban leié különös ked-
vét, hogy a hitnyomozókat pártolná mindannyiszor, 
a hányszor a romai udvar olyasmit rendelne, mi nem 
vala Ínyükre. — Azonban hogy mennyire visszatet-
szők voltak légyen a pápának a hitnyomozás mérsék-
lésére irányzott megfeszített törekvései a spanyol kor-
mány előtt, azt világosan bizonyítja Ferdinándnak 
1509-ik évi aug. 31-ről kelt azon nevezetes királyi 
rendelete, melynek következtében mindenki halállal 
büntettetett, ki a hitnyomozás hátrányára a pápától 
vagy annak követjétől bullát, vagj^ másféle okleve-
let nyerne és azt közzé tenné. A hitnyornozásnak ezen 
véres pártolását is egészen természetesnek és igazsá-
gosnak találja Llorente, ugyanazon történész, ki a 
hitnyomozást oly iszonyatos színekkel festi; és még 
ez sem képes őt azon véleményében megzavarni, hogy 
a hitnyomozás egyházi intézmény volt! (Folyt, köv.) 

„Adatok a türelem történetéhez" 
czimii közlés utóhangja ')• 

Egy, általam mélyen tisztelt uri emberhez volt szeren-
csém, ki engem figyelmeztetett, hogy az „ A d a t o k a t ü -
r e l e m t ö r t é n e t é h e z " czimü közlést, az általam nem 
ismert „Magyar Sajtó" 126- és 127-ik számában — Bocsor 
ur figyelemre méltatja. — B. ur válaszát igy kezdi : „Venio 
nunc ad fortissimum Aladarium ! Köszönöm a bókot ; én ma-
gamat gyengének tartom és meg lehet B. ur győződve, hogy 
ez ügyben ő általa dicsértetni nem óhajtok. 

Jun. 23-án végre kezeimbe került a „M. S." idézett két 
száma, elolvastam. Megszületett tehát valahára nagy keser-
vesen három hónap után , gondolám magamban. Még nem ol-
vastam : tartottam tőle, mert sokáig és sokat dolgoztak e 
„v á 1 a s z o n", és nem annyira tartottam a „ s z ü l ö t t ő 1", mint 
inkább a keresztatyák- és komáktól. 

Előszó gyanánt szabadjon B. ur valaszára előlegesen 
megjegyezni, hogy nekem ezen adatok közlésére semmi sem 
adott alkalmat saját akaratom- és meggyőződésemen kivül. A 
mit irtam , az minden más személy tudta és befolyása nélkül 
történt. Hogy vannak, kik közlésemet helyeslik . az csak azt 
mutat ja , hogy ön irkája minket sért. Egy jeles történeti ca-
pacitástól, és pedig a szó legteljesebb értelmében ilyentől, 
ezen Ítéletet hallottam B. ur könyvéről : ha prot. ember ol-
vassa e könyvet, lehetetlen , hogy meg ne gyűlölje a katho-
likusokat; — ha pedig kath. olvassa, lehetetlen föl nem is-
merni a katholikusok iránti gyűlöletet, papjainak és azok el-
járásának kigunyolását. 

B. urnák sajátszerű eszmemenete és modora van védni 
szülötteit; — vagyis inkább, miután ön azt állitja, hogy má-
sokéból irta, — mások elmeszüleményét. Ha valaki B. ur vá-
laszát megolvassa , azonnal lá t ja , hogy ő mindazt, mi minket 
bánt , simpliciter tagadja. „Nem tudtam", „nem akartam": 
„ tu m i h i t u r b u l e n t a m f e c i s t i a q u a m". O Metello 
innocentior ? Nagy és ismert szerénységénél fogva még bizony 
nyakam közé keriti, hogy tulajdonkép én bántottam B. urat 
és nem ő minket. B ur sokat sajtóhibának mond, és fölhi, 
hogy nézzem meg, ha nem hiszem. Isten mentsen, hogy én 
még önök sajtóját is inquiráljam. Egyet azonban mondok, hogy 
tudnillik nagy phantasia kívántatik ahhoz, e szarvashibákat 
sajtó hibákul hinni. B. ur azt mondja, hogy „ennyi erőlködés-
sel történelmi kritikát is Írhattam volna." Szép az élez ; de nem 
kellő helyen használva nevetséges. Meg lehet győződve B. 
u r , hogy egy szerény „Adat-gyüjtés" nem vesz nálam három 
hónapot igénybe ; mint önnél a „ t u d ó s v á l a s z " ; és még 
nem is erőltetem meg magamat annyira, hogy B. ur szives, 
szánakozó és tán jóakaró (?) figyelmeztetésére szorulnék. 
Nézetem szerént válasz és válasz közt nagy a különbség. B. 
ur mit elpalástolni nem tud, azt kerteléssel akarja mentegetni. 
Sí fecisti nega. 11a combinatio által B. ur az egyetemes ker. 
egyházról akart fogalmat szerezni tanítványainál ; ugy, miért 
közlött csak egyes absurdum töredéket? és miért csak min-
dég contra és nem pro is ? Ugy-e bár szerző ur, ha valami jót is 
közlött volna, a czél nem leendett egészen elérve ? Látja B. 
vir ! én nem irtam ki mindent ön munkájából ; de mit idéz-

J ) Ret I. 12. 2 5 . sz. 
4* 
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tem , az bárki előtt is (kivéve önt és társait) elég a r r a , és vi-
lágosan bizonyitja önnek irányunkbani jó akaratát . 

En B. u r ! a kath. ügyben , ha protestáns lennék is,még 
akkor sem merítenék adatokat oly embertől , ki maga magát 
sem é r t e t t e , és nem szeretnék tőle tanulni. Vak itél a színről ; 
bíró és vádló egy. Hegel és idézett társai ez ügyben olyan te-
kintélyek; mint hajdú a harangöntésnél. 

A papság világi javait illető szavaimra ezt jegyzi meg 
B. u r : „A f é l t e t t j a v a k e l s z e d é s e i r á n t i m o z -
g a l m a k m á s o k t ó l e r e d n e k . T e s s é k a z o k r a ki-
ö n t e n i n e m e s h a r a g j á t . " — Ön iratából Ítélve csak 
azt jegyzem meg a világi javakról : hogy a v o 1 o megvan, 
csak még a p o s s u m hiányzik ! — A jezsuitákra fogott el-
vet „finis sanctiíicat media" , B. ur nagy okossággal (?) védi, 
és néhány munkárai utasitással véli bebizonyithatónak rágal-
mát. B. ur oly Írókat idéz , kik ex professo ellenségei a je-
zsuitáknak, tehát „ l u p u s i u d e x i n c a u s a a g n i . " — 
Szépen kérem ne csináljon fucust (társaival együtt) e tárgy-
ban , mert ugy én is kénytelen leendek elhalmozni idézetek-
kel , pedig önöket illetőleg oly szerzőktől, kik önök elveit vall-
ják , de kevesbbé elfogultak mint ön. Kár , hogy a „T i s e h -
r e d e n" szerzőjének , a jezsuitákétól természetesen nagyban 
eltérő mondatait nem idézi ellenemben. Clara pacta — inimi-
cus causae sed non personae. A gyanúsítás- és tagadásnál mi-
sem könnyebb e világon. 

B. ur azt véli, hogy az idézett munkák megnevezésé-
ve l , elnyerte a Roh jezsuita atya által kitűzött 1000 tal lér t ; 
és ezen nyereményt nagylelküleg a „Religio" igen tisztelt 
(t. i. én általam, nem ön által tisztelt, ne sit iniuria) szerkesz-
tőjének és csekélységemnek fölállitandó emlékre ajánlja. — 
E n hiszem, hogy az igen tisztelt szerkesztő ur véleményével 
is találkozom, midőn ezt Önnek egyszerűen megköszönöm. 
Ugyan nem itta-e be előre B. ur a medvebőr árá t ? — Be 
kellett volna ám B. ur először a tételt és pedig a meghatáro-
zott föltételek nyomán a jezsuiták munkáiból bizonyitani, és 
csak azután a nagylelkűség köpenyét felölteni ! — E n i n-
k á b b o h a j t o k e t á r g y b a n s a j á t j a i m k ö z t m e g -
v e t v e é l n i , m i n t a z ö n á l t a l e m e l t e m l é k b e n 
é l n i *). 

B. urnák egyik gúnyos, a contextusból igen is kivehető 
megjegyzését és illetőleg tudós előadását ezzel védi : „csak 
azon eszmének adtam kifejezést , mit a pécsi főegyház egyik 
szobra ábrázol." Nagyon meg lehetett szerző ur szorulva, mi-
dőn ezt irta ; mert kath. ügyben nem kath. embernél legjobb 
ut az, lia az illetők tan- vagy más, egyházi uton helybehagyott 
könyveiből meriti adatait. A szoborrai hivatkozás annál kü-
lönösebb , mert ön először „jogfejlési" történetet irt ; másod-
szor ön előtt a szobor nem ábrázolhat többet mint legfölebb 
a szobrász ügyességét. H a én hivatkoznám a szent szobrokra, 
lenne értelme a dolognak ; de ön , ki Hegel és társa i ra , azu-
tan a pécsi sz. Mária szoborra hivatkozik **), és innét meriti 
jogfejlési történeti adatait, ez csudálatos lehe t , — de előttem 
n e m , mert én ez életben minden absurdumot lehetségesnek 

* ) Mi is ; ámbár a vélt nyereme'ny által emelendő emle'k még ily 
eredeténél fogva sem lenne oly szégyenteljes, mint minőt B. ur sa já t ma-
gának emelt ily munka által. S z e r k. 

**) Ezen passust jó lett volna bővebbe« fölhozni , igy homá-
lyos. S z e r k. 

tartok : exempla non desunt , et ab esse ad posse valet con-
clusio. (Vége következik.) Egri Aladár. 

N y i 1 1 l e v é l . 

K e c z e 1, jun. 2 9 - é n 

Főtisztelendő szerkesztő ur ! A kalocsai közép egyház 
kerület lelkészei f. hó 24-én Hajóson ta r to t t koronájuk alkal-
mával egyhangúlag elismerték : miként önnek derék lapja a 
„Religio" az egyházias szellem élesztése, a katholikus érde-
kek minden oldalróli fölvilágositása, megvi ta tása , különösen 
pedig a pápa világi hatalmának védelme körül legszebb , és 
senki által el nem vitatható érdemeket szerzett magának. A 
ritka elme-éllel irt czikkek, különösen a „Havi szemle" dönt-
hetlen védvei , folytonos kapzsisággal s érdekeltséggel ol-
vastatnak. Mi végett alulirottat bizták meg : hogy n y i l v á -
n o s ü d v ö z l e t ü k - , k ö s z ö n e t ü k - , é l é n k r o k o n -
s z e n v ü k - , t i s z t e l e t ü k - é s n a g y r a b e c s ü l é s ü-
k e t e lapok érdemdús szerkesztője és a „Havi szemle" r i tka 
olvasottságú, termékenységü és bátorlelkü i ró ja i ránt nyilvá-
nítsa. — Ugyanezen alkalommal hálás elismerés szavaztatott a 
kath. irányú politikai lapok derék szerkesztőinek is. 

F ő t szerkesztő ur ! Bár mennyire tiltsa is önnek sze-
rénysége e sorok közzétételét , mindazonáltal kerületünk 
egyenes — mondhatom — határozot t kívánságának már csak 
azért sem szabad ellenállnia, miután nem egyedül ön van ér-
dekelve. . . Aztán hadd lássa a vi lág, hogy embereinket mi is 
föl tudjuk ismerni és méltólag becsülni ! Azok, kik a küzd-
liomokon, a minden oldalról jövő sürü megtámadások ellen 
erős és fáradságos harezot vínak, többre érdemesek ugyan : 
mindazonáltal ha csak arról értesülnek is , miként több ol-
dalról őszinte rokonszenv, helyeslés és elismerés kiséri min-
den mozdulataikat, kétségkívül föllelkesülnek, ujabb ösztönt 
és nemes bátorságot nyernek a nehéz harcz küzdelmeihez *). 
— Többiben fogadja ön különös tiszteletem és nagyrabecsü-
lésem biztosítását, melylyel maradok 

Főtisztelendőségednek 
alázatos szolgája 

Molnár Ev. János, keczeli plebánus. 

*) Engedve a nt. egyházkerület „ha tá rozo t t k ívánságának" k ö -
zöljük a bennünket kétségen kivül igen megtisztelő sorokat ; köszönetet 
mondván egyszersmind az el ismerésért , mely mig egy részről drága 
emlékgyöngy gyanánt fogja besugárzani egész életpályánkat : más rész-
ről kellő fényben r agyog ta t j a azon , korunkban kétszeres becsű egyházi 
szel lemet, mely a nt. egyházkerület tagjai t Ielkesiti. Fáradalmaink l eg -
szebb jutalma , lia ezen szellem ébresztéséhez vagy föntartásához mun-
kálkodásunk is járulhat valamivel. Nehogy pedig háládatlanoknak l á t -
szassunk lenni az ily nyilatkozatok iránt, alkalmat nyerve köszönetünket 
fejezzük ki a pécsi megye n á d a s d i egyházkerületének is , mely g y ű -
lésében jegyzőkönyvbe iktat ta működésűnk iránti el ismerését , melynek 
kivonatából lelkünk teljes örömével közöljük a következő s z a v a k a t : 
„Részünkről biztosít juk ö n t , miszerént az ü g y e t , melyet ön védelmez, 
magunkénak val l juk , és készek vagyunk egyenként és mindnyájan föl— 
állni méltatlanul megtámadott testületünk védelmére , és a rakonczátlan 
sa j tó rágalmainak megfelelni , azokat megezáfolni." — A reményteljes 
i f jabb nemzedék hozzánk intézett becses irataiból is közölhetünk hason-
lót. Igy a győri növendékeknek sz. Imréről czimzett egylete ekkép 
ír : „A mi pedig csekélységünket i l le t i , biztossá tehet jük ft. u r a t , hogy 
mindnyájan dicsőségünknek i smerendjük , ma jdan azon igaz kath . elvek 
mellett küzdhetn i , melyeket a jeles „Rel ig io" oly kitűnően képvisel 
s vall magáénak ." Mig ily trophaeumjaink vannak , elleneinknek külön-
böző véleménye vizbuborék előttünk. S z e r k. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGYVÁRAD, junius l-jén. Tisztelet és hála a buda-

pesti clerusnak ! „Ki kell hát tűzni azt a zászlót ; hadd leng-
jen bátran, szabadon!" Elmondtátok a „mea culpa"-t: megyéről 
megyére, kerületről kerületre utánatok mondandjuk el a „ma-
xima culpa"-t. Kimondottátok a vezér-igét, és lehetetlen hogy 
viszhangra ne találjon ; szivről szivre járand az ige, mely föl-
rázza szenderükből az illetőket. Kitűztétek az eszmét, mely 
világit és tüzet gyulaszt, mely lángot vet lélekről lélek-
r e , hasonlólag az est égboltozatához, melyen csillag csillag 
után gyulád meg, mig fölragyog a csillagzat egész tábora a 
szeptőlen szent egyház körül. Quae est ista, quae progreditur, 
velut aurora consurgens, pulclira ut luna, terribilis ut astrorum 
acies bene ordinata?! Eleget piszkoltak már színházakban, 
melyeknek emeltéhez pénzünkkel járultunk ; eleget gyaláz-
kodtak már a hírlapokban, melyeket részvétünkkel tartottunk 
fön ; tovább így folytatnunk nem lehet, nem szabad ; az nem 
lehet, az nem szabad, hogy az egyház jövedelméből fizessük 
az egyház ellenségét, hogy részvétünkkel járuljunk vállalat-
hoz, mely a keresztény hitnek Magyarországon sírját igyek-
szik ásni. Nem, örökre nem ! Egy fillért sem hírlapra, mely il-
letlenül szól az egyházról! Az egyház filléreit van hova tenni. 
A szükségletek napról napra szaporodnak. Az egyháztól von-
jam-e meg a kenyeret, hogy vele hizlaljam annak ellenségét ? 
Magam pénzével fizessem-e az t , a ki engem és magamnál is 
véghetetlenül becsesebb egyházamat károsítja, gyalázza?! 
Az irodalom napjainkban hatalom jobbra-balra; itt az idő, hogy 
sorakozzunk. Mit hagyjuk magunkat gyaláztatni? Ha mi 
megvonjuk részvétünket az ellenséges irodalomtól, legalább 
nem mondhatandjuk, hogy mi is elleneinkkel tartunk. „Eja, 
f ra t res , pergamus simul ; Jesus erit nobiscum. Sequamur vi-
ri l i ter, n e m o m e t u a t t e r r o r e s ; nec inferamus crimen 
gloriae nostrae." Tisztelet és hála a buda-pesti clerusnak, 
mely első hozta koronájában a határozatot, hogy nem fizet 
elő hírlapra, nem járul részvétével irodalmi vállalathoz, mely 
az egyház irányában ellenséges elveket és érzelmeket hirdet. 
Ugy kell. Ugy legyen megyéről megyére, kerületről ke-
rületre ! 

SZIKSZÓ. Az időszakonként megtartott papi gyűléseken 
tárgyaltatni szokott ügyek, ezen egyházi közlöny utján esz-
közlött közrebocsájtása, régtől kívánatosnak mutatkozott, 
nem csak a mennyibeu az egyházi élet fejlődésének s tevé-
kenységének fokmértéke gyanánt tekinthető; hanem mivel 
egyszersmind számos köz-hasznu eszmék terjesztése által a 
köz-szellem dajkájává is válhatnék, s így a közvélemény fej-
lesztésére nyomós, sokszor döntő befolyást gyakorolhatna. 
Ezen szempontból kiindulva, talán nem is menthető azon kö-
zönyösség , mely e tekintetben mutatkozik, mert oly h é z a -
g o t támaszt, mely közérdekeink sírjának látszható, s mely a 
külföldi egyházi lapokban a legérdekesebb közlemények által 
betöltve szemléltetik. Ezen szempontból közlöm a kassai egy-
ház-megyéből f. é. tavaszán Szikszón, néhány szomszéd kerü-
leti paptárs szives részvéte mellett tartott papi gyűlés tanács-
kozmányainak néhány jelentékenyebb pontjait; bár gyakrab-
ban hasonlókkal találkoznánk e becses lapokban ! —- Az el-
pök szokásos megnyitó beszéde helyzetünk rajzát néhány kör-

vonalban föltüntetvén arról törekedett meggyőzni, hogy mióta 
a keresztény hit és egyház titkos ellenségei már nyilt roham-
mal támadják meg a társadalmi s erkölcsi rendnek alapját, 
az igazságot, s ennek oltalmára az isteni küldetési! tekintélyt, 
— azóta minden hú katholikusnak már kétszeresen, mulaszt-
hatlan kötelessége az eldobott keztyüt férfias elszántsággal, s 
Istenben vetett bizalommal fölvenni, s hogy küzdelme annál 
biztosabb sikerre vezessen, hitfeleivel szövetkezni. Hogy pe-
dig a kath. közérzület minden oldalróli nyilatkozata a mester-
ségesen készített közvélemény befolyását ellensúlyozza, s le-
hetőleg árthatlanná tegye, — ily hatályos nyilatkozatok tö-
meges általánosítása legkivált a zsinatok által volna eszkö-
zölhető , melyekben az egyház minden időkben a vészes irá-
nyú törekvések s a kor ferde kinövései ellen méltósággal, s 
többnyire sikerrel küzdött. Ennek nyomán, miután számos 
egyházi törvények a leghathatósabb eszközt ezen zsinatok 
időnkinti megtartásában ismerték föl a tévelyek leküzdésére, 
a kishitűek bátorítására , az elcsábítottak megtérítésére, az 
egyházias közszellem fejlesztésére : a kerületi gyűlés, érdekes 
eszmecsere után egyhangúlag elhatározta : megyés püspök ő 
nagyméltóságát fiúi tisztelettel fölkérni, a régtől elejtett zsi-
nati intézmény kegyes fölkarolására. Mert tagadhatlan, mi-
szerént a hitélet hátrányára számos, oly természetű tárgy 
merült föl az ujabb idők tömkelegéből, melyeket az egyház 
kormányzatára hivatott püspöki méltóság elszórtan, vagy is 
egyenként, s önmagára hagyatva óhajtott sikerrel rendezni 
alig képes. Ilyen többek közt : a többnyire megszűnt kegyúri 
viszonyok lehető szabályozása; az elhagyott egyházak, s ezek-
ben fölmerült kiáltó szükségek fedezése ; az adóterhek által 
károsodott mostohább helyzetű lelkészek és tanítók nyo-
masztó sorsának enyhítése ; a kegyes alapítványokból kelet-
kezett egyházi és iskolai alapnak, az egyháznak szabad és 
független rendelkezése alá helyezése, s más több effélék. A 
lelkipásztorkodásban elaggott , vagy szolgálatra képtelenné 
lett papok sorsa már másodizben felkölté ezen kerület lelké-
szeinek figyelmét. Leverő , sőt kinzó azon kilátás, betegség 
vagy aggkor által meggyengült testben, midőn az elerőtlene-
dett test fogyatkozásai csak gondosabb ápolásban lelik némi 
enyhülésüket, — akkor a nélkülözhetlenek hiányával küz-
deni ! —- Uj megyénk alapja még csekély levén, ennek évi 
kamatjai, tisztességesb ellátást, kivált lia több oldalról igénybe 
vétetnék, — nem enged, elhatároztuk tehát ; hogy ezen ke-
rület minden lelkésze évenként 5 forinttal járuland ezen alap 
neveléséhez , reménylve, hogy tiszta szándékunk a többi ke-
rületek , s a székváros papsága által is támogattatni fog. — 
A közelebb lefolyt években a tüz által okozott károk szembe-
tűnő , sok helyen nagyon is érzékeny pusztitásokat tőnek az 
egyházi épületekben. A ki figyelemmel kiséri azon rendkívüli 
nyomort, mely kivált a nagyobb részben megszűnt kegyúri 
kötelmek mellett sok helyen letelepedik ; és számba veszi az 
ily pusztításból szükségképen eredő erkölcsi s anyagi káro-
kat ; — annak lehetlen nem Örülni az egri érseki megyé-
ben te t t azon bölcs és előrelátó intézkedésnek, melynél 
fogva minden egyházi epületek a tűzkárok ellen nem csak 
biztositandók, hanem ezen biztositások tömeges befizeté-
seiből egy u j forrás nyittatott azon megyei alap növe-
lésére, melyből a megye minden fedezetlen szükségei pótolan-
dók. Ugyancsak e megyében a tűzkár elleni biztosítás a me-



gyei hatóság által kezeltetvén, az eddigi magány üzérkedők 
javára történt adózások, az egyház hasznára fordittatnak. 
Ezen eszmének horderejét kellőleg méltányolni tudván, elha-
tároztuk : püspök ő nagyméltóságát a legmélyebb tisztelettel 
fölkérni, miszerént addig is , mig a korszerű eszme általáno-
sítva , minden egyházi megyék által elfogadva egy központi 
biztositás létesíttetnék, — az egri érseki megyéhez e részben 
csatlakozásunkat kegyesen eszközölni méltóztatnék. — Ha 
számba veszszük azon nagy pénz-összeget, mely évenként az 
egyházi épületek tűzkár elleni biztosításáért egyes pénztőzsé-
rek kezeibe átszivárog s meggondoljuk, mily sok szegény egy-
ház segély-forrásává válhatnék ezen biztositás, ha ország-
szerte egy központi biztosító intézet által a magyar egyház 
kezelése alá vétetnék, — talán méltónak találtatnék a meg-
fontolásra, a mennyiben idegen pénztőzsérek gazdagítása he-
lyett, a szegényebb egyházak javára fordítható volna. Lesz-
nek olyanok, kik az ilynemű ünánciális operatióktól idegen-
kednek. Miután azonban az egyházi épületek, s általában a 
cultus a pénzt nem nélkülözheti s az úrbéri viszonyok meg-
szűntével a kegyúri kötelmek nagyobb részben megszűntek, 
mulaszthatlan kötelességünk utat és módot keresni, melynek 
segítségével az egyházi vagyon ilynemű biztosítás által ide-
gen pénztőzsérek kezeiből elvonva az egyház javára legyen 
forditható *). A 

ROMA, jun 7-én.Mult vasárnap ő szentsége a jeruzsá-
lemi szent keresztről nevezett templomba ment, hogy ott az 
,Agnus Dei'-ket megáldja. A nép örömkiáltásokkal fogadta a 
szent-atyát, melyekről nem mondjuk, hogy a nép imádta a 
szent-atyát, mivel ezen szócsak a forradalom lapjaibanfoglalhat 
helyet , midőn Victornak fölbérelt fogadtatásáról Nápolyban 
beszélnek. A romai nép nem imád mást , mint az Is tent , de 
tiszteletének, szeretetének, ragaszkodásának minden jeleivel 
környezi a pápát, ut qui ex adverso est, vereatur, nihil habens, 
qviod loquatur. Ezen nép, midőn üdvkiáltásokkal fogadja a 
szent-atyát, nem kap a kiáltásért 6 carlót, miként Nápolyban, 
hanem űzet a pápai pénztárba kétszer annyit. Van tüntetés, 
mely fizettetik, ez Victore Nápolyban ; van tüntetés, mely fi-
zet , mely nélkülöz, mely üldözést szenved, ez Piusé Romá-
ban , és az egész világon. — A szent-atya naponta fogadtatá-
sokat adott, mivel mindég u j meg uj püspökök érkeztek. Szer-
dán és csütörtökön estve kegyes volt a szent-atya fogadni a 
zarándok papok nagy részét. Minden fogadtatáson több ezer 
a zarándok ; s a buzgalom oly nagy volt a szent-atya lábaihoz 
borulni, hogy a bevett illemszabályok sem tartathattak meg ; 
de a szent-atya ebben csak szerető fiainak ragaszkodását látta. 
Tegnap , pénteken fogadta a szent-atya a zarándokpapokat 
a Sixtus-kápolnában, mely elég tágas , de a nagy számnak 
mégis szűk vol t , mivel 4,000 papnál több volt jelen ; csak a 
franczia papok száma fölülhaladja a 2,000-et. A szent-atya a 
jelenlevőkhez latin beszédet mondott. A latin beszéd után 

*) Kétségkívül igen érdekesek volnának az egyházkerületi tana'cs-
kozmányokban tárgyalt köz- vagy magánügyekröli tudósítások, melyeket 
még azon szempontból sem kellene elhallgatni, nehogy azon balvéleményre 
szolgáltasson az ily hallgatás okot , mintha a szokásos és bölcsen e l ren-
delt gyülekezetek többet foglalkoznának más mint tisztán egyházi ü g y e k -
kel. Semmi sem volna könnyebb , mint a jegyzőkönyvet hozzánk bekül-
deni és az abból közlendőket belátásunkra bizni. Kérjük ezt a jó ügy 
nevében. S z e r k. 

szólt a szent-atya francziául, mondván, hogy mindenkinek 
emlék-érmet akar adni: „a püspököknek adott emlék-érem 
ábrázolja sz. Pál templomát megujitva ; a tietek ugyan azt 
ábrázolja, a mint volt romjaiban ; hogy megemlékezzetek, mi-
vel az egyház mindent fölemel, a minek állni kell." A hallga-
tóság ezen szavakra nagy mozgalomba j ö t t , s kétségkívül 
csak a szent-atya iránti tisztelet tartóztatta vissza az öröm-
kiáltásoktól; de azért az egyik pap, nem tudni, k i? hangosan 
fölkiáltott: „Oremus pro Pontifice nostro Pio nono"! Mind-
nyájan fönszóval feleltek: „Dominus conservet eum et vivili-
cet eum, et beatum faciat eum in terra , et non tradat eum in 
animam inimicorum ejus. Ez háromszor ismételtetett. —Vasár-
nap S t u d a c h Lőrincz szenteltetett püspöknek ; apostoli vi-
cariussá van kinevezve Sveczia- és Norvégiába. A romai ifjú-
ság esti zenével tisztelkedett az összegyűlt főpapoknak Altieri 
palotája előtt , mely kétszer hetenként gyülhelyül szolgál a 
püspököknek, vasárnap és szerdán tiz órától kettőig. Wise-
man bibornok szózatot intézett az ifjúsághoz. Több ujak ér-
keztével a tanuló ifjúság ismét tisztelkedett, ekkor S c i-
t o v s z k y János , bibornok, s Magyarország primása latin 
beszédet tar tot t hozzájok, megköszönvén fiúi hódolatukat a 
főpapok iránt. Szerdán Dupanloup, az orleansi püspök prédi-
kált sz. András templomában a keleti egyházról. Hassoun prí-
más pontificált. Mise alatt a perzselyben 5,200 frank gyűlt 
be. A püspök szent beszédje nyomtatásban is megjelenik. Va-
sárnap sz. Lajos templomában a tullei püspök mondott szent 
beszédet, Roma városának rendeltetéséről, a pápa jogairól, 
a népek kötelességéről iránta. Oly ékesszólással beszélt a püs-
pök, hogy a keresztény ékesszólás magasságának szélső fo-
kára látszott emelkedni. Csütörtökön a zarándokok a new-
yorki érsek vezetése alatt a coliseumban tartották a kereszt-
menetet. Egész nap esett az eső; délután megállt, a felhős ég 
zivatarral fenyegetett; de mi az utasnak a zivatar? Ez őt 
nem szokta zavarni. A coliseum óriás tere megtelt ; az ,Osser-
vatore' újság 20,000-re teszi a jelen-voltakat. Ha t óra felé is-
mét a tullei püspök lépett a két keresztúti kép között fölállí-
tott szószékre, s egy órán át szónokolt ezen nagyszámú so-
kaságnak. 

SOISSONS, jun. 1-én. Mult hónapban kegyes püspö-
künk a vasutat szentelte be ; oh hiszen mily hasznos és jogos 
vállalatot ne szentelne meg az egyház, az életnek mely he-
lyére ne vinné az ő imáinak áldásait ? E czélra a püspök u j 
imát szerkesztett , melyet a romai szent-szék jóváhagyott , s 
ezen ima most alkalmaztatott először ; közzéteszszük a szép 
ima szövegét, hogy épüljünk azon öntudaton, miszerént a 
Szentlélek sugalma most is oly gyengéd s oly tömött értelmű 
szavakra fakasztja a főpásztorok ajkai t , mint egykoron az 
egyháznak kezdetén : „Pro benedictione viae ferreae. Oremus. 
Omnipotens sempiterne Deus, qui omnia elementa ad tuam 
glóriám utilitatemque hominum condidisti ; qui facis angeloa 
tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem ; qui mittis 
fulgura et eunt , et cui revertentia dicunt : adsumus ; tu, 
Domine, qui constituisti hominem super opera manuum 
tuarum et omnia subjecisti sub pedibus ejus; t u , qui sci-
entiarum Dominus es, in conspectu cujus cogitationes mor-
talium sunt timidae et incertae providentiae nostrae ; di-
gnare, quaesumus banc viam ferream diversique generis in-
strumenta servorum tuorum usibus accommodata, tua coele-
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sti benedictione per nostrae humilitatis officium perfundere, 
et benigna semper providentia tueri ; ut dum velocius homi-
nes properant in v ia , citius et imparati non discedant a vita, 
aut dum rebus suis nimium dediti anbulare gaudent super 
pennas ventorum, in lege tua ambulare et viam mandatorum 
tuorum currere non omittant. Propitiare ergo misericors Deus 
precibus nostris. Angelis tuis manda ut accédant, et jun-
gant se ad currus istos, cunctisque qui in eis vehuntur , viam 
salutis ostendant ; quemadmodum viro Aethiopi, dum rever-
teretur super currum suum sedens et legens, verbo tuo ac 
spiritu íidem et gratiam contulisti. Et sicut famulus tuus Elias 
in curru igneo et equis igneis per turbinem ascendit in coe-
lum , ita famuli tui inter aestuosos hujus saeculi turbines ad 
beatam et tranquillam vitam deveniant. Per D. N. J. Christum, 
Filium tuum, qui tecum vivit et régnât in unitate Spiritus 
Sancti Deus in saecula saeculorum. Amen. 

RHEINAU. (Az apát és a convent tiltakozásának vé-
ge.) A Napoleonféle közvetitő szervezet behozatala alkal-
mával intézetünk apátjának, midőn az souverain jogairól 
önkénytelenül lemondván, a zürichi kanton fölsőbbsége alá 
helyeztetett , Schweiznak akkori kormányzója Louis d'Af-
foy által azon ünnepélyes biztosítás adatott 1803-ki marcz. 
28-án, hogy Rheinauban semmikép sem fog háborgattat-
ni , és a 7-ik törvényczikkelyben nyiltan kimondja a kor-
mányzó : „hogy az ujonan alakított szövetség a rheinaui 
kolostort ugyanazon oltalomban (salva guardia) részesi-
tendi, melyben az a forradalom előtt a nyolez város által 
részesült." Zürich városával intézetünk oly baráti viszonyok-
ban volt, hogy az apát mint olyan a város tiszteletbeli polgá-
rának ismertetett el és annak előnyeivel birt. Intézetünk pro-
testáns kantonban fekszik ugyan, de sok százados történel-
münk bizonyságot tesz, hogy a confessionalis békét soha sem 
zavartuk meg. Magában a schweiczi vallásháborúk idejében 
sem lett intézetünk hűtlen engesztelékeny és szelid elveihez. 
Midőn az 1528-ki télhóban Luzern, Ur i , Schwyz, Untenval-
den és Zug védvárosok tudni akarták, mihez fogná magát in-
tézetünk tartani háború esetében mind erre, mind pedig a val-
lásra nézve ? az apát saját és a convent nevében azt válaszolá, 
hogy az intézet ugyan minden bizonynyal szilárdan megmarad 
ősi hite mellett, de a háborúban nem veend részt, inkább övéi-
vel együtt buzgón fog imádkozni a béke föntartásáért. Ezen 
gondolkozásmódot később is mindég megőriztük , senkit sem 
bántalmaztunk vallási meggyőződése miatt, és mindenkivel, 
volt legyen közel hozzánk, vagy távol tőlünk, igyekeztünk bé-
kében egyetértésben élni. Ugy hiszszük a keresztény jótékony-
ság kötelességét sem mulasztottuk el. Mi egyébiránt evvel nem 
dicsekszünk ; de az igazságos történelem nem fogja soha elfe-
ledni, mit intézetünk rendesen és különösen a köz-szükség ide-
jén (például 1635- és 1817-ik években) a szegények és szen-
vedők javára tőn; és talán nem alaptalan azon reményünk, 
hogy annak szives emléke egy-némely hálás kebelben fön fog 
maradni. Ez rövid vázlatban intézetünk története a zürichi 
kantonhoz való közelebbi viszonyaiban. Ezekben talán senki 
sem talál csak szinleges okot is annak megszüntetésére. Szá-
zadok lefolyása alatt, igen természetes, sokféle viszony meg-
változott : uj nézetek, uj szükségek jutottak érvényre és let-
tek érezhetők. A kormány szavára hallgatva, mely a keresz-
tényileg jámbor és közhasznú tevékenység más alakzatait 

látszott kívánni vagy követelni, Önkénytesen alkalmazkod-
tunk , és szivünk egész őszinteségével ajánlkoztunk az illető 
kantonhatóságoknál korszerű működésre. Alapítására és fön-
tartására ajánlkoztunk a) algymnasium- vagy reáliskolának, 
mely díjmentes hely lenne 10 vagy több szegény növendék 
számára; vagy b) szegény-intézetnek, tulajdonkép ápoldának, 
melyben 25—30 ügyefogyott személy nyerne ingyen-ellátást ; 
vagy c) földgazdászati szegény iskolának, melyben elárvult 
vagy elhagyatott fiuk munkásságra és alapos földmivelésre 
neveltetnének. Később ugy látszott , mintha a legfőbb állam-
hatóságban oly hangok emelkedtek volna, melyek tevékeny-
ségünket inkább óhajtották volna kifejteni a lelkipásztorko-
dásban a zürichi kanton kath. híveinek körében. Nem mulasz-
tottuk el erre is teljes készséggel ajánlkozni, és magunkat le-
kötelezni, hogy a kanton minden fönálló plébániáit méltólag 
ellátjuk jövedelemmel is, sőt elvállaljuk Vintertliurban egy 
uj plébániának szükségesnek látszó alapítását is. Távol legyen, 
mintha az elvállalt nagy tehert és nehéz áldozatot kellőleg 
nem ismertük volna föl. De ép azért számoltunk is arra, hogy 
nagyobb méltányossággal találkozandunk. Biztunk, ismételve 
mondjuk, biztunk az utolsó pillanatig jogunk hatalmába, va-
lamint a más confessioju államhatóság türelmébe ; remény-
iettük , hogy kolostorunkban csend- és nyugalomban fogjuk 
imádhatni Istenünket, és a keresztény szeretet müveiben to-
vább is dicsőithetjük őt. Erősen meg vagyunk győződve, hogy 
az intézetünk ellen irányzott eljárás nem csak méltánytalan,^ 
lia nem törvényellenes is. Az érvényben levő magánjogi tör-
vénykönyvnek 5. szerént a nagy tanács fönálló testületeket 
(melyekhez a 19 §. magyarázata szerént a kolostorok is tar-
toznak) csak akkor oszlathat föl , ha tilos, vagy erkölcstelen, 
vagy a közjóra nézve káros czélok elérését tűznék ki maguk-
nak ; és még ezen esetben is alkalom nyújtandó nekik az ön-
védelemre. Intézetünk ellen oly kifogást, mely ezen értelem-
ben megalapíthatná a föloszlatást, senki sem mert fölhozni ; 
egy más alapra fektetet t kifogás ellen pedig nyilt kérésünk 
daczára még a védelem lehetősége is megtagadtatott tőlünk. 
És igy nem maradt egyébb hátra, mint az utolsó és nehéz, de 
a kötelem és lelkismeret által parancsolt lépése a gyengéknek, 
kik ellen erőszak gyakoroltatik, tudnillik a nyilt és komoly til-
takozás intézetünk megszüntetésére vonatkozó minden ol-
dalróli alaptalan határozata ellen. Tiltakozunk tehát és ün-
nepélyes óvást teszünk Isten és emberek előtt az ellenünk, 
intézetünk ellen elkövetett erőszak ellen, és az ebben rejlő 
igazságtalanságnak minden következményeiről való felelőssé-
get elhárítjuk magunktól. Tehetetlenül és gyámolytalanul en-
gedünk az erőszaknak, és hagyjuk el a szent falakat, melyek 
közé egykor a legfőbb állam-oltalom biztosítása mellett lép-
tünk , és hol életünket az egyház és állam iránti kötelmeink 
lm teljesítésében reméltük bevégezhetni. Elhagyjuk azokat 
gyűlölet és boszu nélkül, de a legnagyobb fájdalom keserű érze-
tével. Vajha soha sem fertőztettetnének meg e falak, és még ké-
ső korban is bizonyságot tehessenek, hogy mi szeplőtelenül ha-
gyok azokat el, és hogy nem mi voltunk okai, ha azok valaha 
alapitványszerii kegyes czéljaiktól elvonatnának. Köteles tisz-
telettel : a rheinaui zárda apátja és conventje." Ifi. 

- - ^ ^ g ^ J f ^ j o s a  
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KÖNYVHIRDETÉSEK. 
Megjelent,és H o l l ó s y Lajos nagyváradi könyvkereskedésé-

ben s általa kapható : 

PÓCSI NEFELEJTS. (A pócsi csodálatos-kép történe-
tével.) N o g á 11 János , nagyváradi kanonok. Nagyvárad, 
1862. Pauker János, nagyváradi könyvkötő tulajdona. Ara 
60 kr. 

BOLDOGASSZONY GYÖNGYKOSZORUJA. Máso-
dik kiadás. N o g á 11 János, nagyváradi kanonok. Nagyvárad, 
1862. Imádságos-könyv, különös tekintettel a Bold. Szűz tisz-
teletére. Ara 50 kr. 

A FORRADALOM és ennek megtestesülése a divatos 
államban. Mindenkinek szóló könyvecske. Franczia nyelven 
irta S e g u r abbé. Németből forditotta H u s z á r Károly, püs-
pöki titoknok stb. Székesfehérvár, 1862. 16-odr. XVL. 194 1. 
Ara 40 kr. 

VEGYESEK. 
P E S T , j u l . 11-én. Utolsó számunkban befejeztük a ro-

mai okiratok közlését, melyek örök érdeküek maradnak, nem 
csak a bennük kifejtett igazságok-, hanem a körülményeknél 
fogva is, melyek azokat szülék, szükségesekké tevék. A ma-
gyar egyház dicsőségére örömmel jegyezzük föl különösen a 
püspökök föliratát illetőleg, hogy, lehető leghitelesb külföldi 
értesítés szerént, annak szerkezete főkép I l a y n a i d Lajos 
erdélyi főpásztor ő excljának tollából folyt; kinekfölszólalása 
következtében mellőztetett a romai franczia őrség miatt né-
melyek által ajánlott hálaszavazat is. 

— Győri püspök ő mlga az isteni gondviselés iránt há-
latelt kebellel értesiti a megyei papságot Romából való sze-
rencsés megérkezése felől. — A többi értesitések közt a se-
decima iránt ezen tudósítás fordul elő : „Negotium compen-
sandae sedecimae per concernentia regia Dicasteria eo jam 
deductum est , ut usque finem mensis Octobris h. a. plene 
terminandum censeatur. Eapropter Excelsum Consilium R. L. 
H. disposuit, ut illa ejusdem sedecimae reluitio, quae hucdum 
parochialis congruae complendae causa ex religionario fundo 
anticipative praestabatur, nonnisi usque praedictum terminum 
ultimae Octobris per c. r. solutoria officia dependeretur, ab-
inde in posterum non jam e fundo religionario, neque habita 
ratione congruae, sed e fundo compensationis onerum agrari-
orum e t jux ta conscriptionem redituum anni 1802praebenda." 

— A ,Magyar Sajtó' jul. 6-ki számában J. M. egy kissé 
bonczkése alá veszi a budapesti papság határozatát az anti-
katli. sajtóra nézve ; de elhibázza magát a határozat fogalmát, 
minthogy az nem a magyar alkotmányos élet mellett küzdő,ha-
nem egyedül az egyházat, hitet, pápát megtámadó, és azért a n-
t i k a t h o l i k u s n a k méltán elnevezett sajtót illeti. Az illetők 
majd bővebb fölvilágosítást adandnak J. M. költői kifejezései-
re. Czikkét ekkép zárja be: „a magyar kath. clerusnak nem sza-
bad , nem lehet azt a tölgykoszorut, mit a hazafiúi elismerés 
font pásztorbotja körül, feláldozni a bourbonok minden li-
liomaiért sem"; mi a fönforgó tárgyban ennyit tesz: a magyar 
kath. clerusnak nam szabad, nem lehet az antikath. sajtót, 
melyet nemzetiségből, jobbat remélve eddig pártolt , elha-
nyagolni az egyház legszentebb érdekeiért sem. — Erre nézve 
nem a ,M. S.' ad nekünk irányt ; a papi javak iránti fenyege-
tése idétlen; a hirlap-tulajdonosoknak megbocsátható pium 
desiderium pedig alkalmasint jobban illeti J. M. urat. 

— A ,Győri Közlöny' 54-ik számában a pesti levél írója 
az ó-budai bucsu lefestésében a többi közt ezt is mondja : 
„elismerem oh ó-budai bucsu, hogy soha olyan piros, pozsgás, 

tenyeres talpas m á d o n á k k a l még nem volt szerencsém 
tánczolhatni, mint a te kebeledben." — Van e lap tárczájában 
egy történeti elbeszélés is, melyben a haldokló Beauville kö-
rül egy Kiroch nevíi szerzetes-atya foglalkozik, és munkál-
kodása ekkép iratik le : A szerzetes megkettőztette igyeke-
zetét , mennél inkább látta a beteg erejét fogyni. Az ágyra 
hajolva minden pokolbeli kínokat előszámitott, s a beteg fü-
lébe kiáltotta, hogy vétkeit valami ajtatos alapitvány által 
igyekezzen kisebbíteni. „A szerzetes, ki még mélyebben 
meghajolt, hogy a beteggel szavait megértesse , csalatkozva 
emelkedett föl. Itt van, egy lélek megint az ördögé ! szólt in-
gerülten , semmi megbánás, semmi föloldozás ! Igy megy a 
pokolba mindaz, ki az anyaszéntegyházra nem gondol. — A 
kolostornak oly nagy szüksége van az ajtatosan elhunytakra, 
a mi alvó czelláink felette kicsik, s pinczénk dűlőfélben van" 
stb. — Ezen lap is megérdemli a pártolást a győri katholiku-
sok részéről? 

— Az Aradon megjelenő , Alföld' az ottani cs. k. rend-
őrbiztosságtól megintést kapott a katholicismus folytonos 
becsmérlése , és legújabban a herczeg-primás és a többi Ro-
mában volt magyar főpásztorok elleni nemtelen kikelése miatt 

— Romai tudósítások szerént ő szentsége visszautasí-
totta Lavalettenek legújabb egyezkedési kísérletét, mely sze-
rént Franczia-, Spanyol-, Bajorország és Austria biztosítanák 
a pápai birtok jelen állását, és az elrablott tartományok he-
lyett bizonyos évi adó fizettetnék a szent-széknek.— A kalmár-
világ mindenütt kalmár-lélekre számol, mert rút anyagiságá-
ban már nem tudja fölfogni az elv és jog szentségét. 

— A turini parlamentben a katonák gyakori elszökése 
került tárgyalás alá. A ,Lloyd' tudja, hogy az „durch die kle-
rikale Bearbeitung im Beichtstuhl veranlaszt worden.. . Um 
diesen Umtrieben ein Ende zu machen, bedarf es einer ei-
sernen Strenge." Mily bölcs tanács ! Az ,Alföld' is ily gyülö-
letességeket terjesztett ! 

— A spanyol királynő szerencsés lebetegedésének al-
kalmából ő szentsége részére egy alájegyzett utalványi blan-
cot küldött azon kéréssel, hogy tetszése szerénti öszveget Ír-
jon reá, de semmi esetre sem kevesebbet 100,000 franknál. 

— Mint mondják, Antonelli bibornok Parisból igen kelle-
metlen tudósitásokat kapott. Chigi hosszú kihallgatáson volt a 
császárnál, ki a fölötti boszuságában, hogy a püspökök föliratá-
ban nem tétetett emlités a romai franczia őrségről, kimondá, 
miszerént minél előbb véget vet a romai kérdésnek. Ezen el-
ismerés fölemlitése a német, irhoni és spanyol püspökök tilta-
kozása következtében maradt el, sőt több franczia püspök is 
vonakodott volna aláirni, ha a franczia császár ezen eljárása 
fölemlittetnék. — Es csakugyan miért is kellene köszönetet 
szavazni a franczia császárnak ? talán mivel az egész olasz-
kérdést ő támasztotta, és oka volt a pápa megraboltatásának ? 
E sorok Írójától kevesebbet loptak el, de még azért sem sza-
vaz köszönetet az illetőnek, ki netán alkalmat és módot nyúj-
tott a rablásra. Vagy talán a non-interventio gyönyörű elve 
miatt érdemel Napoleon elismerést? Meglehet, majd aző ügyé-
ben is fog az alkalmaztatni, és akkor fogja legérzékenyebben,, 
de legméltóbban is érezni, mit tesz a megtámadottat a gyá-
molyitástól megfosztani. 

— Bizonyosnak mondják, hogy Oroszország is elismerte 
már az uj olasz királyságot ; az elismerés föltételei közt a pá-
pa jelenlegi birtoka status quo-jának íöntartása is foglaltatik. 
— Ha a legitimitást eddig védő kormány ezen status quo mel-
lett elismerheti az uj királyságot, biztosak vagyunk, hogy a 
tények logikája által netán előidézendő más fordulatot is el 
fogja ismerni. Egyik bün a másiknak szokott szülője lenni. 

E k e c s i n e k : A folytatást kér jük. 
A „Magyar egyházi s zónok" IX. füzete megjelent. 
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TARTALOM : Hitnyomozás. (Folyt.) — „Adatok a tü-
relem történetéhez" czimü közlés utóhangja. (Vége.) — Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

A mondottakhói bizonyára tagadhatlanul kitet-
szik , hogy valójában becsülettel, s az üldözöttek vé-
dője gyanánt — mi mindég is volt — tűnik föl a ro-
mai szent-szék a spanyol hitnyomozás ügyében. Épen 
a pápák és a papok voltak azok, — a mi természete-
sen ritkán mondatik, — kik a középkorban a zsidó-
kat oltalmuk alá vették, ' ) és még jelenleg is birunk 
II. Sándortól, Hildebrandnak eldőde- és barátjától 
egy, minden spanyol püspökökhez szóló oly tartalmú 
brevét : hogy helyesen cselekedtek, midőn a zsidókat 
megvédték és legyilkolásukat megakadályoztatták 2). 
— Hasonló dicsérő-levelet bocsátott ugyanaz Beren-
gár narbonnei grófhoz a zsidóknak általa lett védel-
meért; a narbonnei érseknek pedig rosszalólag ezt 
irja: „tudja meg bölcseséged, hogy minden, vala-
mint egyházi, ugy polgári törvény is, tiltja a vér-
ontást" ;i). — 150 évvel később nem kevesbbé pár-
tolta a zsidókat III. Honorius is, és megvédte őket 
minden durva bántalomtól i). 

Minden következetlenség nélkül azonban más-
részt azt kívánták a pápák, mint VII. Gergely VI. Al-
fonz-, Castilia királyától, hogy a zsidók ne gyako-
rolhassanak semmiféle hatalmat a keresztények fölött, 
sem mint birtokosok, sem mint felsőbbség, sem mint 
birák. Azonban ennek daczára mégis találunk min-
denkor zsidókat közhivatalokban, különösen X-ik, 
vagy csillagász Alfonz óta, ki csillagászati ismere-
teikért kedveié őket, és sok zsidó tudóst gyűjtött 
maga körül. Zsidók voltak továbbá nem ritkán a ki-

] ) Nem ártana, ha az a sok mostani zsidó ujság-szerkesztő 
ezt szivére venné ! 

2) Harduin T. VI. P. I p. 1100. 
3) Harduin T. VI. P. I. p. 1116. 
4) 1. c. p. 1479. 

rályok és grandok udvarmesterei, igazgatói, pénz-
tárnokai; sokan gyakorolták közülök az orvosi tudo-
mányt, és ez által szereztek maguknak utat minden 
családokhoz és titkokhoz ; nemkülönben az országnak 
minden gyógyszertárai is kezeikben valának, saját 
biráikkal birtak, és különös jogaik és törvényeik sze-
rént Ítéltettek, gyakran a keresztény felek kárával. 
Azonfőlül még több más előjogokkal is birtak, még 
a keresztények elől is, és — például mint a nemesek 
— csak a királynak határozott parancsára fogattat-
hattak el. Sőt még zsidó pénzügy-ministerekre és ki-
rályi kegyenczekre is akadunk, kik a kormány-
gyeplőt is vezették valójában. Azért szorgalmazták 
már a 14-ik században valamint a cortesek, ugy az 
egyházi zsinatok is ismételve a zsidók nevezetes elő-
jogainak megszorítását, és egyes népzendülések bizo-
nyiták a spanyol nemzet általános érzelmeit ezen ve-
szedelmes jövevények irányában. 

Hanem a valódi zsidóknál sokkal veszedelme-
sebbek valának a kereszténységre színleg megtértek, 
kiknek száma a 14-ik század végével bekövetkezett 
zsidó-üldözés óta tetemesen gyarapodott. Ha már az 
előbbiek is a nemzeti vagyont és a spanyol kereske-
delmet nagyobbrészt magukhoz ragadák, akkor szint-
annyira veszélyeztetők ez utóbbiak a spanyol nemze-
tiséget, valamint a keresztény hitet is az által, hogy 
ezen rejtekező zsidók egyrészt igen számos egyházi 
hivatalba, sőt még püspöki székekbe is belopództak, 
másrészt pedig magas polgári méltóságokra jutának, 
minden nemes családokba beleházasodtak, és ezen vi-
szonyokat gazdagságukkal együtt arra használák föl, 
hogy a zsidó elemnek győzelmet szerezzenek a spa-
nyol nemzetiség és keresztény hit fölött. — Ezek el-
len — és ezt szükséges jól megjegyezni — lépett föl 
később az állam-hitnyomozás, de soha sem valóságos 
zsidók ellen. — Az ezen ügygyei megbizott tisztvi-
selők, — akár papok voltak azok, akár világiak, — 
alkalmazásukat és utasításaikat a királytól vevék, és 
nem az egyház, hanem az állam szolgáinak tekintet-
tek. Valamint a zsidóság ellen, ugy működött az ál-
lami hitnyomozás az islamismus ellen is, melynek 
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ismét a keresztelt mórok vagy moriskos-ok igyekez-
tek uralmat szerezni Spanyolországban. Hanem volt 
még egy más politikai ok is arra, hogy miért ked-
veztek a spanyol királyok minden módon ezen inté-
zetnek, mely szinleg egyházi levén, mégis épen az 
egyházi elöljárók, a pápák és püspökök által vádol-
tatott és támadtatott meg majdnem folytonosan. Fer-
dinand és Izabellának kormányával tudnillik a régi 
államnak az újba, a germán államnak az elvont és 
korlátlan állambai átmenetele kezdődött, mint ezt 
Ranke is világosan megmutatta „Fürsten und Völker 
von Südeuropa im sechszehnten und siebzehnten Jahr-
hunderte" czimü munkájában 1). A régi államban a 
központi, vagy királyi hatalom három eléggé szabad 
testület által volt korlátozva: a nemesség, papság és 
városok által, és pedig annyival inkább, minthogy 
ezen három rend igen szoros viszonyban állott a kül-
földdel, a papság Romával, a nemesség és városok 
pedig külföldi rendtársaikkal, ugy hogy az államnak 
magába való zárkózása, és ez által a királyi legfőbb 
hatalom is nem kevéssé gátoltatnék. — Egész Euró-
pában pedig közelitőleg legcsekélyebb volt a királyi 
hatalom Castilia- és Arragoniában, és ezért találko-
zunk itt előbb mint máshol az uralkodóknak azon tö-
rekvésével, hogy a rendek hatalmát kisebbitve, íi 
központi hatalmat öregbitsék. Ez előbb sikerült még 
Castiliában mint Arragoniában, mind a két országban 
pedig a hitnyomozás leghathatósabb eszköz volt az 
összes alattvalóknak, és nevezetesen a nemességnek 
és papságnak a korona részére való föltétlen meghó-
dítására, és az uralkodók korlátlan tekintélyének tö-
kéletes eszközlésére. Ezt szintén bevallja Ranke, mi-
dőn mondja : „a hitnyomozás vala az, mely által esz-
közöltetett a kormány föltétlen tekintélyének töké-
letes foganatosítása" 2). — Ig e n nevezetes az, mit 
Saint-Priest Elek franczia gróf a „Revue de deux 
Mondes"-ban (1844. april) a jezsuitáknak Portugál-
ból való kiűzetéséről szóló történelmében Pombalnak 
a hitnyomozáshozi viszonyáról közöl. Ezen portugali 
minister, a jezsuiták megsemmisítője, az absolutis-
musnak apostola, Romának és az egyházi szabadság-
nak rendkívüli ellensége, lelkesült magasztalója volt 
a hitnyomozásnak. „Ezen rettenetes (hitnyomozó) tes-
tületben — úgymond Saint-Priest — kényelmes és 
gyors eszközre, a jólét-bizottmány (Wohlfarts-Aus-
schusz) egy nemére ismert; nem is beszélt róla soha 
máskép, mint lelkesedéssel. Egy nap ezeket monda a 

I. köt. Berlin 1837. 
2) Ü. o. 1. 248. 

franczia ügynöknek : ki akarom önnek hazáját engesz-
telni a hitnyomozással, és a világnak bebizonyítani 
ezen itélőszéknek hasznosságát; a leghívebb király-
nak tekintélye alatt csakis azért hozatott be, hogy a 
püspököknek némely teendőit végezné, teendőket, 
melyek egy, a íolségtől nevezett testületben sokkal 
inkább biztositvák, mint egy férfiúnak kezében, ki 
vagy önmagát, vagy másokat is ámíthat." — Hogy 
ily elveket példákkal is támogasson, igen pikantnak 
találá Pombal azoknak a jezsuitákrai alkalmazását. 
Előhozá a tömlöczből, a hol elfeledve epekedett, Ma-
lagrida atyát, és eretnekségről vádoltatá őt a hitnyo-
mozók által, kik is a világi hatalomnak adák őt át, 
azaz: a gyanúsok itélőszékének, azon önkényes bi-
zottmánynak, mely a grandok összeesküvése óta ál-
lott fön. Malagrida azonnal meg lőn fojtva, és egy 
ünnepélyes autodafé alkalmával megégetve. — Pom-
bal saját testvérét nevezé ki Portugalia fő-hitnyo-
mozójának , s épen ez által nyert korlátlan hatalmat 
az országban a nemesség és papság fölött. Innen van 
az, hogy épen ezen két fő-rend gyűlölte volt legin-
kább a hitnyomozási intézetet, és ők leggyakrabban 
inkább mint ennek, ellenei, semmint eretnekek ül-
döztettek; nevezetesen pedig az egyházi méltóságok 
voltak azok, melyek nem sokára igen számos perek-
be kényszerültek magukat keveredve látni ezen uj 
itglőszékekkel. Hanem nem kerülheté el a pápáknak 
figyelmét sem, hogy a spanyol hitnyomozás inkább 
a politikai absolutismusnak, mintsem az egyházi pu-
rismusnak szolgál, és azért igyekeztek annak igazait 
ugyanazon mértékben csonkitani, a melyben részük-
ről a régi egyházi hitnyomozást előmozditák. 

A spanyol hitnyomozásnak ezen állami jellemét 
elismerte tökéletesen már az ujabb kornak pontosabb 
történetbuvárkodása, és maga Ranke is e tekintet-
ben igy fejezé ki magát : „birunk róla (a hitnyomo-
zásról) egy hirneves könyvet Llorentetől ; és ha ily 
eldőd után bátorkodom valamit mondani, mi nézeté-
vel ellenkezik, akkor ez abban találja mentségét, hogy 
ezen oly jól értesült szerző az afrancesados-ok, a jo-
sephinus kormány érdekében irt. Ezen érdekben ta-
gadja ő a baski tartományok szabadságait, jóllehet 
csak igen nehezen tagadhatni azokat. Ugy ezen mun-
kájában a hitnyomozásban az egyházi hatalomnak az 
állam-hatalom fölötti bitorlásátlátja. Ha azonban nem 
csalódom tökéletesen, akkor azon tényekből, melye-
ket ő maga is idéz, az tűnik ki , hogy a hitnyomozás 
csak egyházi fegyverekkel ellátott királyi Ítélőszék 
volt. Először is a hitnyomozók királyi tisztviselők va-
lának; a királyok bírtak azok alkalmazási és elbocsá-
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tási jogával ; az udvarnál működő többi tanácsosokon 
kivül volt a királynak eg y hitnyomozási tanácsosa is; 
valamint a többi hatóságok, ugy a hitnyomozói Íté-
lőszékek is a királyi vizsgálatnak valának alávetve, 
és ezeknél többnyire ugyanazok valának az ülnökök, 
kik Castiliának legfőbb törvényszékein ültek. Hiába 
vonakodott Ximenes egy katholikus világi embert, 
kit katholikus Ferdinand nevezett ki, a hitnyomozási 
tanácsba fölvenni. Nem tudja-e ön, — igy szóla a ki-
rály — hogy, ha ezen tanács törvényhatósággal bir, 
csak egyedüla királynak kell lenni annak, ki által azt 
birja? Ha Llorente egy perről beszél, mint melyet maga 
V. Károly és II. Fülöp ellen megkísértettek volna, 
akkor tudósításából ugyan annyi világos, hogy IV. 
Pál, ki akkorában nyilvános háborúban volt a csá-
szár* és királylyal, ilyesmit indítványozott légyen ; — 
de az nem, hogy valaha foganatba vétetett, vagy bár 
mikor is hasonló kisérlet tétetett volna. — Másod-
szor: az ezen ítélőszékek által lefoglalt jószágok jöve-
delme mind a királyokra szállott Ezen elkobzások 
jövedelme a királyi kamra rendes jövedelmének egy 
nemét képezék. — Harmadszor: csak ez által lőn az 
állam tökéletességre hajtva; az uralkodó egy tör-
vényszéknek jöve birtokába, mely elől sem a grande, 
sem az érsek nem menekülhetett. Esezvala rajta leg-
föltünőbb a külföldiek előtt is. — „A hitnyomozás — 
úgymond Segni — azért lőn föltalálva, hogy a gaz-
dagnak birtokát, a hatalmasnak tekintélyét rabolja 
el." Midőn Károly nem tudna más módot, hogy a 
püspököket, kik a comunidad-ok fölkelésében részt 
vettek, bizonyos büntetésnek vetné alá, azt kívánja, 
hogy a hitnyomozó ítélőszék ítélje őket. Midőn II. 
Fülöp kételkednék arról, valljon megbüntetheti-e An-
tonio Perez-t, a hitnyomozó itélőszékhez folyamodik. 
Valamint tehát a királyi teljhatalmon nyugszik ezen 
Ítélőszék, ugy csakis a királyi hatalomnak szolgált 
előnyül annak kezelése is. Az egyházi hatalomnak 
azon ragadományaihoz tartozik, melyek által hata-
lomra vergődött ezen kormány, mint például a nagy-
mesteri állomások kezelése és a püspökségek betöl tése 
által; — értelme- s czéljára nézve mindenek előtt po-
litikai intézmény volt. A pápának érdekében feküdt 
útját állani, és a hányszor teheti, meg is teszi; a ki-
rálynak pedig érdekében feküdt, azt folytonos gyara-
podásban föntartani" — Ranke Lipóthoz hasonló-
lag itél a hitnyomozásról Leo Henrik is, midőn azt 
mondja: „Izabella meg tudta alázni Castiliának ne-
mességét és papságát a hitnyomozási hatóság által, 

Ranke, Fürsten und Völker. T. 1. p. 242—245. 

mely egy, tőle tökéletesen függő vallási intézmény 
volt egyiránt a világiak, mint a papok ellen irá-
nyozva" ; és minthogy ezen uralkodók valamint Ca-
stiliában a hitnyomozás által, ugy többi országaikban 
más hasonló intézetek által politikai faltörő-kosokat 
tudtak alkalmazni, melyek által a nemesség és pap-
ság hatalmát aláásták, a középkor vége felé kormá-
nyuk alatt a pyrenaei félsziget nagyobb része a szo-
ros egyeduralomhoz közeledett" — Ezen nézettel 
egyetért G-uizot a franczia minister is következő sza-
vaiban: „a hitnyomozás inkább politikai, mintsem 
vallási volt, s inkább arra rendelve, hogy a rendet 
föntartsa, mintsem a vallást megóvja." Legyen sza-
bad G-uizotnak ezen nyilatkozatához a párisi egyetem 
történelmi tanszékén őt helyettesítő Lenormantnak 
nyilatkozatát is, mint ezt a „Morgenblatt" közli, hoz-
zá csatolni. „A hitnyomozás — igy szól — eredeti 
eszméje- és lényegében nem volt vallási, hanem po-
litikai intézmény, és a spanyol távol levén attól, hogy 
az igazság-kiszolgáltatásnak a titok áthathatlan leplé-
be burkolt iszonyait megvetné, utálná, még büszke 
is volt arra, hogy ily jeles intézetnek örvendhet. Már 
azon körülmény is, hogy ezen titkos ítélőszék na-
gyobbrészt világi tisztviselőkből állott, nagyon bé-
lyegző jellemére. A hitnyomozás nem volt egyéb egy 
jól szervezett polizei-nál, mely előtt minden szemé-
lyi tekintet elenyészett" 2). — Ezen igazságot azon-
ban már 70 év előtt ismételve kifejezte Spittler Ti-
moleon a würtembergi tudós, érdekes élőbeszédé-
ben Reusznek spanyolországi hitnyomozási utasítások 
gyűjteményéhez. „A hitnyomozás — úgymond a 17-ik 
lapon — a királyok eszköze volt, kik a nagy nem-
zeti szabadságok romjain törekedtek a zsarnokságot 
megalapítani" ; — 15-ik lapon : „az uj Ítélőszék csak 
királyi Ítélőszék volt"; és 18-ik lapon: „minden a ki-
rály-, és nem az egyháznak hasznára." 

Protestáns részről származó ezen Ítéletek után 
csak még néhány katholikus nyilatkozatot akarunk 
hallani a hitnyomozásnak állami jelleméről. A hírne-
ves Le-Maistre gróf azt mondja róla : „Az az általános 
hiedelem, hogy a hitnyomozás csak egyházi törvény-
szék ; és ez nem igaz... a hitnyomozó ítélőszék csak 
királyi. A király nevezi a fő-hitnyomozót, és ez is-
mét a királynak beleegyezésével a különös hitnyo-
mozókat. A törvénykezési rend 1484-ben a királynak 
megerősitése után hirdettetett Torquemada által." — 
Szintúgy nyilatkoznak már azl812-ki túl-szabadelvü 

') Leo, Weltgeschichte. T. II. p. 431. 
a) Morgenblatt 1841. 6. apr. Nr. 82. p. 327. 

5* 



és önkéntes cortesek ezen szavaikban: „a spanyol ki-
rályok mindenkor visszautasiták azon tanácsokat, me-
lyek az iránt adattak nekik, hogy szüntetnék meg a 
hitnyomozást; minthogyők nevezhették ki,függeszt-
hették föl, vagy bocsáthatták el minden esetben a 
hitnyomozókat kényük-kedvük szerént." Nem ok nél-
kül ajánlotta tehát V. Károly, ki a kormányzást iga-
zán értette és az egyeduralmat szerette, utódjának 
végrendeletében a hitnyomozó intézetet, hogy ural-
kodói kötelmeit teljesithesse. 

Minő helyesek pedig a hitnyomozás állami jel-
leméről nyilvánult ezen nézetek, kitetszik ugyanan-
nak 1484-ik évi rendszabályaiból is. Ezek tudnillik 
a hitnyomozást félreismerhetlenül mindenütt állami 
intézménynek jellemzik, azért is ismétlik folytonosan 
ezen kifejezéseket: ő fólségeik (Izabella és Ferdinand) 
határozzák és rendelik; ő fölségeik megkegyelmez-
nek; nem is fekszik ő fölségeik akaratjában; a leg-
fönségesebb uralkodók a király és királyné paran-
csolják; ők azt találják jónak, s több efféle, mig az-
alatt az egyházi hatalomról, annak akaratáról és ren-
deleteiről emlités sem történik 1). (Folyt, köv.) 

„Adatok a türelem történetéhez" 
czimü közlés utóhangja. 

(Vége . ) 

B. ur válaszában azt állítja, hogy a pápaság (középkor-
ban) a még ezután fölfedezendő földekhez is jogot szerete 
tartani. Sz. ur elméje itt ismét bakugrást tett ; mert mi köze 
a fölfedezéseknek a magyarok megtérésével ? Mással talán 
nem tudta betölteni papirosát ? Továbbá az sem igaz, mintha 
a pápaság sajátjaul szerette volna tartani a fölfedezendő tar-
tományokat. Látja B. ur, a világi fejedelmek folyton czivakod-
tak egymással, és igy nem tudván megosztozkodni a konczon, 
mi természetesebb, minthogy e vallásos korban a fejedelmek 
is viszályaik elintézését a pápára bizták. Mily jóakarólag és a 
mennyire lehetet t , mindenkit kielégitőleg jártak el a pápák 
bíráskodásukban: arról sz. ur egy kis utánnézés és csekély jó-
akarat mellett meggyőződhetett volna. — Én egy könyvben 
(igaz hogy nem Hegeltől) ezt olvasám a fölfedezett földré-
szekről : „Certior factus (Pontifex Alex. V.) a Ferdinando V. 
C a t h o l i c o de novi orbis inventione , ei enixe petenti adju-
dicavit insulas detectas ac regiones omnes in posterum dete-
gendas, initio facto a circulo m eridiano, qui centum leuca-
rum intervallo ab Azoribus et Hesperidum insulis in occasum 
et meridiem distaret. Hinc ortum dissidium inter eundem 
Ferdinandum V. et Joannem regem Lusitanorum. Itaque pon-
tifex, n e q u a n d o l i s a d a r m a d e d u c e r e t u r , ducto a 
septemtrionibus ad australeum polum circulo... totum ter-
rarum orbem ex aequo in bifarium secuit. Quae pars ad ori-

*) Reusz, Sammlung Hannover, 1788. p. 9, 1 5 , 3 0 , 
31, 32. 

entern solem era t , hanc Joannes facta optione desumsit, quae 
ad occidentem, Ferdinando relicta est. — A nem-katli. pápák 
ily esetben aligha tudnák megállni, hogy ne annectálnának, 
például angol stb. 

B. ur azt is vitatja, hogy ezen kifejezése „papok és ba-
rátok rakásokként hordattak össze" nem lehet sértő , mert ő 
ezt más könyvből szedte ki. Es logicáját igy folytatja : ha ezen 
kifejezés nem bántotta az akkori katholikusokat, nem látja át, 
miért bánthatna egy magyar katholikust? Ez ám'aztán a He-
gel utáni logica ; ha engem egyszer Márton arczon ütött ; mi-
ért lehetne haragudnom azért, hogy János is azt teszi. Én 
szeretem férfiúban a hizelgésektől ment kifejezéseket, de nem 
az igaztalan durvaságot, és modort. Különösen tűnik föl 
e kifejezés oly embernél, ki a mondern humanismusnaknagy 
pártolója. 

Mi B. urnák a bőjtrőli mentegetését illeti, arra csak ezt 
jegyzem meg : mindenről lehet kétféleképen beszélni és irni ; 
gúnyolódva és becsületes jó értelemben. 

B. ur jónak látta válaszában igy nyilatkozni : „hogy én 
kilökvén fullánkomat megcsillapodtam; és igy folytatja : med-
dig üzendi ellenem az adatkeresést nem tudom, de gyanitom." 
— A férfias nyiltságot (mert nevem alatt irtam) csak a véd-
vekből kifogyott ész nevezheti fulánknak. Ha kifejezéseimben 
itt-ott erősebb voltam, az csak azt bizonyítja, hogy Ön gyö-
nyörű irmodora rám is hatott és utánoztam, noha ez ön jó 
akaratának árnyéka sem lehet. B. ur azt állítja : „hogy ő 
ugyan nem tud ja , de gyanítja, hogy meddig üzendem én ő 
ellene az adatkeresést." Igaz hogy második közlésem után 
megcsillapodtam, de mi volt az oka ? — Nem merem állitani, 
hogy B. ur tudtával vagy a nélkül történt-e ; midőn egyik ta-
nártársa M. A. hozzám Jött és e tárgyat feszegetni s ön mun-
káját védeni kezdette. Én a jobbat tettem föl azt gondolván, 
hogy ön által van küldve vagy legalább tudtával jött — é3 
ezt mintegy kezességül vevém, hogy jövőben nem fog elle-
nünk oly kiméletlen lenni. Hihetőleg csalatkozám. Ez volt B. 
ur, az oka, hogy megcsillapodtam ; és pedig nem azért, mintha 
ön gyönyörű?? müvében vagy fordításában nem találtam 
volna a kath. egyház és papság iránti gyűlöletet lehelő ada-
tokat, de megcsillapodtam az említett oknál fogva Igy pél-
dául még azt sem feszegetém, hogy ön a papokat mint csuda-
gyártókat tünteti föl. Van-e ezen vádban csak egy szikrája a 
józan észnek ? Igy csak az évek hosszú során át a katholicis-
mus gyűlöletében megrögzött szív irhát. Ha B. ur vádja áll, 
ugy sz. Istvántól Kálmánig minden pap csaló, csudagyártó 
volt, csak azért, hogy a népet fanatizálják és tévútra vezes-
sék. Ezen állításából corollariumként foly, hogy minden király 
az összes magyar kereszténységgel, vagy oly ostobák voltak, 
hogy e csuda készitési csalást be nem látták — vagy oly ga-
zok , hogy ezt akarva és tudva ápolták ? — Mi Isten termé-
szetfölötti hatalmában (csuda) hiszünk ; igaz hogy ez az elő-
ítéletek ködétől elhomályosult elmét és szemet elvakítja. Pe-
dig látja B. ur nem csuda-e, nem más értelemben vett termé-
szetfölötti ignorantia-e, midőn oly iró, ki egész éltét katho-
likusok közt tölté, oly csekély fáradságot sem vesz magának, 
hogy a katholikusok e kegyeletes hitéről csak némi kis fogal-
mat szerezne magának A protestánsoknak is (ha még azok) 
vannak bibliai csudáik, melyeken magukat tul nem tehetik a 
nélkül, hogy de facto nieg ne szűntek volna azok lenni a mik. 
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— ß . ur könyvének 101-dik lapján igy ir az aradi gyűlésről 
(132. 1.) „Az elvett javaknak szent czélokrai fordítása s egy-
házak közt felosztása e l a l t a t á a te t te t rosszalt papi rend 
lélekismeretét." — Ily aljas gyanúsításra megjegyzést sem te-
szünk. 105-dik lapon a keleti egyház-szakadásnál, a k é p-
i m á d á s i perekről csacsog a magát tudósnak mutatni akaró 
szerző. (Mert, sub parenthesi, ki oly sok történeti könyv czimét 
tudja, az csak tudós?) —-Tehát mindég csak képimádók ma-
radunk mi önök előt t , vagy ezt is más baj társától vette ön 
á t ? Olvassa el, ismételve mondom, a mi „Kis káténkat". Tud-
va hitágazatainkat ilyenek Írására csak az képes , kinek lel-
kétől a keresztény szere te tés igazság utolsó szikrája is bucsut 
vett. 112. és 113-ik lapon is a pápa mennyköveiről t a r t ja B. 
ur tudós előadásait , összehord i t t ábrándot s tb. , és tudja Is-
ten mi mindenfélét. E néhány idézetet most csak azért irtam 
ki, hogy ne látszassam adatok hiányában sinyleni. B. ur gyö-
nyörű müvéből és még sokkal dicsérendőbb jó akaratából akár 
50 közlést lehetne írni, ha nem sajnálnék a papirost ily silány 
munka vagy forditás megbirálására. 

B. ur válasza végén ezt mondja : Még egy szóm van E. 
ur és társaihoz : „ H a k e d v ü k t e l i k , t e s s é k e n g e m e t 
ü t n i , v é t n i stb. M i n e m j a j g a t u n k , h o g y a t o u -
l o u s e i é r s e k k ö r l e v é l l e l h i v j a f ö l h i v e i t a 3 
s z á z a d o s p r o t . v é r f ü r d ő m e g ü n n e p l é s é r e." — 
I t t Kisfaludy K. Sulyosdi Simonja ju t eszembe, ki egykor 
gyűlésbe ment , s mig mások tanakodtak , ő bóbiskolt : szom-
szédja felkölté, és azt sugá fülébe : „Simon oda minden ne-
mesi szabadság ! mondj ellene," — Simon egyet pislogván igy 
kiáltott. „ É n p r o t e s t á l l o k." — Sulyosdi sorsára ju to t t 
B. ur is , ki a toulousei érsek által rendelt ünnepély czélját és 
szellemét nem tudván , azt a vérfürdő megünnepléséről vá-
dolja. Ha ezen ünnepély ellen valaki protestál ; ugy legalább 
olvassa meg azt is, miként értelmezi ezt maga az ünnepély 
rendezője. Ezt egy történetirótól megvárjuk. Egyébiránt sok-
kal közönségesebb azon ünnepély, melyet Angliában tar ta-
nak , a pápa arczképének megégetése alkalmával. 

Nekem is csak egy szóm van B. ur és társaihoz. í r jon 
Ön mint protestáns , protestáns szellemben (saját szavai) , és 
ha tetszik, adja elő munkájában bővebben a protestánsokat 
érdeklő dolgokat; de soha ne torzitsa el és ne protestantizálja 
az adatokat a mi rovásunkra. Mint történetirónak ugy kell 
önnek irni, mint mi vallási dolgainkban irunk és beszélünk. 
Ha ki másként t e sz , megszűnt lenni történetíró. Ön szavai 
szerént : szenvedély-harczot nem koszorúzhat béke. Isten ve-
lünk. Egri Aladár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. ap. Fölsége f. é. jun. 2 7 - r ő l kelt legfelsőbb hata'rozatá-

val C s a t h ó Dániel püspök-ladányi lelkészt tisztel, kanonokká az egri 
érseki káptalannál legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

BÁLÁNBÁNYA (erdélyi megyéből), jun. 22-én. A hit-
élet jelenségei nem kis varázs-erővel birnak annak a szuny-
nyadozókbani fölvillanyozására ; az ébrékenyekbeni szilárdí-
tása- s fölfokozására; kath. anyaszentegyházunk gyarapodá-
sára. Miért is e lapok hasábjain némelyeket innen is közzé 
tenni czélszerünek véltem. Igaz, valamint az ég urának föl-
sége véghetet len, ugy őtet a szabadban is mindenütt dicsér-
hetni ; még is Isten akar ja , hogy sz. nevének tiszteletére bi-

zonyos hajlék készíttessék, ho lő magasztaltassék, imádtassék, 
és hol a buzgón könyörgőkre a mennyei áldás szálljon le. Már 
az ó-szövetségben mondá az Ur Dávidnak: „Mivel ez volt a 
te akaratod , hogy az én nevemnek házat építenél, jól csele-
kedted, hogy ilyetén akaratod vala" (II . Paralip. 6, 8.) Az u j 
testamentomban pedig Jézus mondotta : „Nemde irva van, 
hogy az én házam imádság házának fog hivattatni." (Mark. 
11, 17.) Mindez föltételezi az Ur akaratá t a templomok épí-
tésére nézve és ezeknek szükségességét. Azért megemlítésre 
méltó, hogy itt is a régi roskadozó templom helyébe, egy u j 
diszes hajlék épitése, Isten dicsőségére — és a hivek örök 
boldogságának gyarapítására meg van kezdve. Minekutána 
maj. 25-én egy alkalmas imaház ünnepélyesen megáldatott, 
hogy abban ideiglenesen isteni tisztelet tar tassék, jun. 11-én 
az u j templom alapköve té te te t t le az anyaszentegyház szer-
tartásai szerént. Az alapkőbe következő okmány zá ra to t t : 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Emlékül: Ezen templom alap-
köve le té te te t t Krisztus urunk születése után ezer nyolczszáz 
hatvankettődik év (1862) junius hava 11-ik napján, melybe, 
miután beszentel te tet t , ezen irat záratot t : „Jelen időben az 
egyetemes egyháznak dicsőségesen uralkodó feje vagyis a 
romai p á p a : IX. Pius. A hon fejedelme, Ferencz József , ki is 
osztrák császár és Magyarország apostoli királya. Az egyház-
megyének püspöke : Dr. Haynald Lajos. Kerületi főesperes : 
Eránosz Jeremias. Helybeli lelkész: Publig Gergely hi t tudor ." 
Ezután következnek a helybeli bányahivatalnokok és más hi-
vek nevei. Folytatása pedig még igy hangzik : „Istennek ezen 
háza fölépit tetet t a templom pénztárából , mely a tőkepénz 
kamatjából, a bányászok szabályszerű havi járulékai — és ma-
gánosok adományaiból keletkezett. Boldogságos szűz Mária, 
mint Istennél hatalmas szószóló, és nep. sz. János mint e tem-
plom védszentje , mindazon buzgó hivek fohászait, kik ebben 
az Úrhoz folyamodnak, őtet imádják , jut tassák Isten szine 
elébe. S adja a mindenható ur I s ten , hogy — a mi az ő sz. 
nevében megkezdetet t , szerencsésen bevégeztessék és szol-
gáljon ha tár ta lan dicsőségének zengedése-, és a hivő lelkek 
örök üdvének eszközlésére. Gloria Deo omnipotenti !" A tem-
plom felső része teljes ivezeti-alakot nyerend, kívülről cse-
réppel, tornya pedig rézzel fog befedetni. Nem hiszszük, hogy 
a t. olvasó egykönnyen nagyobb lelki örömöt élvezne, mint 
midőn olvassa, hogy az ég ura tiszteletére vonatkozó hajlé-
kok emeltetnek, mert ezek hatalmas emeltyűk a vallásosság 
föntartását s terjesztését illetőleg. E szerént a bolgár nép fő-
papja kiáltványában méltán nagy erkölcsi erőt helyheztet az 
u j templomok épitésében a hitélet és az egységhezi mozgalom 
előmozdítása vége t t , mondván: „E mozgalom sebesebben 
menne, ha pénzbeli erőnk volna az u j egyházak és tanodák 
épitése — s ellátására." Adja is Isten, hogy sz. Cyrill és Me-
thod, mint a sláv-népek nagy apostolai esedezésére az egysé-
get kereső mozgalom teljesen czélt érjen. De itten örömmel 
üdvözölhetjük a Szent-László-Társulat keletkeztét , midőn 
egyik czélul épen a keleti keresztények fölsegélését tűzte ki 
magának. Vajha ezen, az emberiség javá t előmozditó-, hazát 
boldogító- s az összes kath. anyaszentegyházat virágoztató 
intézmény országszerte mindenütt létre jönne. I t t létrejött 
mart. 25-én. Kezdetben 75 tagot számlált , most már a t a -
gok száma 105-re emelkedett. A begyült pénzösszeg oct. 
végével fog beküldetni. — Sz. Pál azt mondotta : „Távol le-
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gyen tőlem dicsekedni, hanem csak a mi urunk Jézus Krisz-
tus keresztjében, ki által nekem e világ meg van feszít-
ve , és én a világnak." (Gal. 6 , 14.) Valljon dicsekedhe-
tünk-e mi is egyébben inkább, mint Krisztus keresztjé-
ben ? azért méltán mint hitéleti tény említhető föl a követ-
kező áldozat is. Tudnillik : a helybeli lelkész indítványára, mi-
szerént az ideiglenes imaház előtt egy díszes kereszt fölálli-
tása végett pénz-segély nyujtassék, a buzgó hivek versenyzé-
séből azonnal 38 frt. 13 kr. gyűlt be. Nem is adhatnók örö-
mestebb ülléreinket valamire, mint a kereszt magasztalására, 
hisz ezen lett a mi megváltásunk, és miután Jézus a keresz-
tet, mely egykor Golgota hegyén mint szégyenfa vala fölál-
lítva, annyira fölmagasztalta): most dicsőítsük mi is azt, hogy 
hitéletünknek mindenütt egyik fénypontja legyen. -{-

ROMA, jun. 12-én. A szentséges atya ismét egy nagy 
műnek tette le alapját, mely uralkodásának nagy tetteit szapo-
rítja. Nem régen nagy kórházat állított, mely minden szük-
ségessel bőven vagyon ellátva ; ma pedig a nagy katonai lak-
tanyának alapkövét tette le. A pápának nem volt hadserege, 
csak csendőrsége, laktanyára nem volt szükség, ez az első lak-
tanya a pápai államokban. Ezen laktanya Merode minister-he-
lyettesnek köszönhető, ki a régi praetorianusok laktanyájának 
helyiségét saját pénzén megvásárolta, s a pápai kormánynak 
ajándékozta. A helyiség közel van a vasúti főállomáshoz, 
Porta pia, és Porta di San Lorenzo között, közlekedésben a 
Viminal-magaslattal. Az ős épületből annyi fog föntartatni, a 
mennyi csak lehetséges. Délben 12 órakor tétetett le az alap-
kő, vallásos szertartás mellett. A pápai seregek a helyszínén 
voltak Kanzler tábornok vezénylete alatt. A széles tér egyik 
szegletén emelkedett szent Péter szobra, háromszor nagyobb 
mint a Vaticani szobor, e fölirattal : ,Tu es Petrus.' A szobor-
ról lengett a nagy zászló pápai czimerrel, melyen aranybetük-
kel voltak kivarrva e szavak : ,Pro sede Petri.' A szent-atya 
számára itt volt fölállitva a trón, körülötte a bibornokok és a 
püspökök számára. A térséget nagy néptömeg foglalta el, 
mely majd nem szüntelenül ,éljen a szent-atya király' kiálto-
zott, kalapjával, zsebkendőjével a szent-atya felé intett. A lel-
kesedést leírni nem lehet ; az ,éljenek' az ágyuk dörgéseit túl-
haladták. Midőn a szent-atya a trónon helyt foglalt, Cullen, 
dublini érsek, sz Patrik-zászlóalj kisérete mellett a kitűzött 
helyre ment egyházi öltözetben, hogy az első követ vallásos 
szertartással megáldja, A szertartás után a zászlóaljak a szent-
atya előtt lépdeltek. Midőn a szent-atya távozott, ép oly lel-
kesülés kisérte, mint a milyen fogadta. Jelen voltak Sterx, Wi-
seman, Donnet, Morlot, Bonald, Schwarzenberg bibornokok, 
több érsek és püspök. 

— A bibornoki testület a japani vértanuk és de San-
ctis Mihály szenttéavatásának emlékére következő föliratot 
té te te t t : V. idus jun. an. M.DCCC.LXII. — quod felix fau-
stum fortunatumque sit — et rei christianae benevertat — 
Pio Nono Pontilici Maximo —adsertori pietatis locupletatori 
orbis catholici - - qui — in templo vaticano — die auspica-
tissimo adventus Sancti Spiritus — adstantibus patribus card, 
et episcopis P.M.CCLXX — Sex et viginti hieromartyres in-
victos — pro ílde Christi in imperio Japoniae — cruci suf-
fixos immaniter trucidatos — et Michaelem de Sanctis Hi-
spániáé ornamentum — a puero integrum vitae virtute su-
bactum — coram populo frequentissimo ad laetitiam eífuso 

— ritu solemni augustisque pompis — in coelitum sanctorum 
album retulit — itemque antistites ex toto terrarum orbe — 
— Romám ob tantam faustitatem affluentes — paterna cu-
mulates benevolentia — grandi numismate argenteo — Ba-
silicam Ostiensem referente ab excidio reconditam donavit — 
eosque una cum Sacro patrum purpuratorum senatu —- ho-
dierno die in calchidico magno biblioth. Vaticanae ad agapen 
recepit — Hieronymus de Andrea S. R. E. Card, episcopus 
Sabinorum — suo et fratrum nomine vultu ipso gestientium 
— ex animo plaudit et gra tula tur— Deumque aeternum pro-
videntissimum adprecatur — ut Pontifex Pientissimus — se-
rus in coelum redeat — diuque intersit populo christiano, quo 
vaferrimis religionis hostibus ubique gentium disjectis —• Vi-
ctoria laeti triumphum agamus — epulisque agni Stephano-
phori -— coelestes inter concentus perpetuo assideamus. 

KONSTANTINÁPOLY, maj. 20-án. Brunoni apostoli 
helyettes magával vitte Romába Meletios dramai görög érse-
ket , ki alig egy hónap előtt kath. egységre t é r t , s Maragon 
áldozárt, kinek Isten után köszöni Meletios a megtérést. Bru-
noni különös meghivást kapot t , hogy magával Meletiost is 
hozza el Romába. A hivek ezt fölötte nagy örömmel fogadták 
s kik látták Meletios állhatatosságát annyi zaklattatás, annyi 
üldözés között, remélik, hogy először Romába menve, a nagy-
szerű szertartásokat az örök városban látva, hitbeli egységé-
ben még inkább szilárdulni fog , s hazatérve hiveinek elbe-
széli mit látott, mit hallott az örök városban, és meghozza a 
szent-atya áldását megtért hiveinek. Ma tehát Roma fogja 
látni az t , miért századok óta esedezett az örök atyához. Az 
érsek, a ki az uj megtért görög egyháznak megviszi hódola-
tát s hitegyességét a szent-atyához , nem tudatlan , nem is-
meretlen neophita, mivel ő nevezetes családnak ivadéka, mely 
150 éven át több papot, több püspököt és érseket adott az 
egyháznak ; s Meletios, a sultán által is elismert kath. püspök 
s nemzetének főnöke, patriarchal hatalommal bir népei kö-
zött. Ezen megtérés egy ajtatos papnak köszönhető ; mind 
kettőt az Isten szent lelke vezérlé, hogy az egyház uj diadalt 
nyerjen a világon. A mint a szakadárok, kivált a muszkák 
Meletios elutazását megtudták, azonnal gyűlöletre s üldözésre 
gerjedtek ellene, kivált a phanari patriarchának liivei, a kik, 
bajunkra, legnagyobb befolyással birnak a népre. A kormány 
is ezek közül választja legtöbb hivatalnokait, midőn a keresz-
tényekből választ, mivel ezek legálnokabbak, legmozgéko-
nyabbak. Miután tehát ezek siker nélkül kísérgették Meletiost 
a szakadárságlioz visszacsábitani,ármányt szőttek, hogy sze-
mélyét elfogják, s ő rögtön elveszszen a hely színéről, a nél-
kül, hogy valaki tudná, hol van. Paolaki Mussums, szakadár, 
s a török külügyérség titkára bizatott meg az ármány kivite-
lével. Ennek rajongása, és gyűlölete a katholikusok ellen köz-
tudomású. Az idő rövid volt, hozzá kellett látni a munkához. 
Az elutazás előestvéjén délután 5 órakor Paolaki mubachirja 
(ajtós) megjelenik Meletiosnál, s írott fölszólítást kézbesít a 
hellenek kezébe kiállított váltó beváltására, s ha némi kifo-
gása lenne, forduljon a kormányhoz. Az érsek Ambrosios dia-
cont küldé Paolakihoz azon tudósítással, hogy az egyik vál-
tónak ideje még hat hónapra szól, a másikról pedig nem tud 
semmit, s magáénak nem ismeri. Paolaki erre nem adott sem-
mit , s követelte, hogy az érsek távozása előtt kezest állítson, 
s mielőtt ezen ügyét tisztába nem hozza, elutazni ne merjen. 
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Midőn a mubachir és Ambrosios ezt tudtul hozta az érseknek, 
itt volt esetleg Stamatello-Volko, a ki átlátta az ármányt, 
hogy ez csak az érsek utazásának akadályoztatására czéloz, 
hirtelen egy örmény és kath. bankárhoz ment, kérvén, hogy 
az érsekért a kezesseget vállalja el. A bankár megirta a ke-
zességi levelet török nyelven ; az érsek is megirta a fölhatal-
mazást a bankárhoz. Másnap reggel Stamatello-Volko Paolaki 
hivatalos szobájába ment a két Írással. A kavasz (hivatalszol-
ga) tudtul adja Volkónak, hogy Paolaki már két mubachirt 
küldött az érsek elfogatására. Volkó sürget te , hogy Paolaki-
val akar szólni, mivel ezt is csak cselnek sejtette. Oh itt az 
emberek ismerik egymást! Volkó beeresztetett , s a két irást 
előmutatta. Midőn Paolaki az Írásokat olvasta, a kavasz be-
jön, mondván, hogy az érsek már a franczia hajó fedélzetén 
vagyon. Paolaki látván, hogy az ármány füstbe megy, felbő-
szült , az Írásokat földré dobta , megtaposta , kiáltván , hogy 
neki ily írásokra szüksége nincs, s hogy ő nem ezt követelte, 
hanem kezest, vagy zálogot az érsektől. Nem irjuk le, mily 
gyűlöletes szavakra fakadt a titkár ur Hellin hivataltársával 
együtt az érsek ellen. Volkó ezen illetlenségre ügyeimeztette 
Paolakit, ez avval válaszolt, hogy kavaszai által Volkót ki-
dobatta , s a franczia követséghez rögtön irt , miszerént Me-
letios a partra tétessék. Stamatello a diván korlátnokához sie-
tett , a ki csak azt kérdezte : van-e már erről hozott itélet ? 
Stamatello válaszolá, hogy az ügy törvényszék előtt nem is 
tárgyaltatliatik, mivel a váltó lejárási ideje még fél esztendő, 
az érsek pedig két hónap múlva ismét a fővárosban lesz. Pao-
laki az alatt az örmény bankárt befogatta. Volkó az örmény-
nek szabadonbocsáttatását kérte. Ezért Paolaki feldühödött : 
„üssétek, vessétek ki" kiabált kavaszaihoz. A bankár testvé-
re is közbejött, de ezt Paolaki ki sem hallgatta. Erre Stama-
tello-Volkó magát kezesül adá az érsekért. Daczára mind en-
nek , lia a franczia követ nem fejti ki azon erélyességet, mely-
nek itt egyedül van hatása, Meletios nem utazhatott volna 
Romába. — Az érsek elutazása után, daczára minden fenye-
getés- és üldözésnek, az u j kath. nyáj rendesen tar t ja az is-
teni-tiszteletet. Ignatio az allipumi, s Geronimo aranyszájú sz. 
János templomában énekelte a szent misét. Geronimo Mara-
gon tanítványa: most Adrianopolisba küldetett, hogy az egyes-
ség müvén dolgozzék. Az egység mindég szilárdul, mindég 
halad : a szakadárok fondorkodásai is csudálatosak. Csak pén-
zünk nincs az egyházi szükségek fedezésére. Brunoni havon-
ként 3,000 piastert (3000 frt.) ad, de ez mind kevés. Papjaink 
6-an vannak, két kántor, a kiknek havonként alig jut 10 
frank. A szakadások ármánykodása, s a porta tétlensége a leg-
nagyobb akadály. De megsegít az Is ten, gondviselésének je-
leit naponta látjuk. 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." Franczia nyelven irta Segur abbé. Németből for-
dította H u s z á r Károly püspöki titoknok. Székesfehér-
vár 1862. 

A napi kérdések népszerű és szerencsés megfejtője ezen 
munkácskájának fordítását minden nem-radicalis ember öröm-
mel üdvözölheti látván abban az irtózatos forradalom termé-
szetét, törekvéseit, czélját teljes meztelenségében, különösen 
pedig a kereszténység ellen törő veszélyességét. A müvecske 

belbecsének némi föltüntetésére közöljük a VIII-ik fejezetet, 
melynek czime : A forradalom összeesküvése a kereszténység 
ellen talán csupa képzelgés ? „A forradalom, mondja szerző, 
a tizenötödik század végén a pogányság föléledése, az eret-
nekség és voltairianismus által előkészíttetvén, Francziaor-
szágban az előbbi század vége felé napvilágra jöt t ,és a t i t k o s 
t á r s u l a t o k , melyek az akkori időben már igen nagy befo-
lyással birtak, születésekor segédkezet nyújtottak. M i r a -
b e a u és az 1789-ik évnek majdnem minden férfiai, D a n t o n , 
R o b e s p i e r r e és az 1793-ik év egyéb gazemberei e társu-
latok tagjai valának. Azonban negyven esztendő óta a forra-
dalom tűzhelye nincs többé Francziaországban, hanem Olasz-
országba tétetet t által, és onnau kormányozza a V e n t a vagy-
is a l e g f ő b b t a n á c s kigyó-okossággal a nag)T mozgalmat, 
a nagy lázadást egész Európában. Csak Europa van szem 
előtt, mert Europa a világ feje. 

Az isteni Gondviselés megengedé, hogy az utóbbi évek-
ben e forradalmi összeesküvés némely hiteles okmányai a ro-
mai rendőrség kezébe kerültek. Nyilvánosságra bocsáttattak, 
és mi itt néhány kivonatot közlünk belőlük. E g y g o n o s z -
t e v ő t c s i p t ü n k m e g i t t , a k i ö n m a g a v a l l j a b e 
v é t k é t . 

A forradalom m a g a mondja el most nekünk, e l i s -
m e r t v e z é r e i s z á j a á l t a l : 1) hogy egy általános, jól 
szervezett támadási tervet követ ; 2) hogy a világot megron-
tani és pedig tervszerűen akarja megrontani, hogy uralkod-
jék; 3) hogy ezen elrontással különösen az ifjúságot és a pap-
ságot törekszik hálójába keríteni; 4) hogy rágalom és hazug-
ság az ő ismeretes fegyverzete; 5) hogy a szabadkőmives-
társulat az ő készitő-iskolája ; 6) hogy még a fejedelmeket is 
a maga részére iparkodik vonni, azon szándékból, hogy meg-
rontsa őket; hogy végre 7) az egyháztól elszakadt felekeze-
tek az ő részükre jeles frigytársak. Hiszszük, hogy nem is 
kell megjegyeznünk. hogy az itt fölhozott kivonatok egészen 
hitelesek, h i t r e m é l t ó k é s i g a z a k . Az eredetiek Romá-
ban vannak, hol megtekinthetők. 

1. K ö z ö s t e r v . A terv közös : a forradalom egész Eu-
rópában az összes vallási és politikai rendet alá akarja ásni. 
„A világ minden részén elszórt testvérekből álló szövetséget 
képezünk; közös törekvéseink és érdekeink vannak; mindnyá-
jan az emberinem fölszabadítását czélozzuk ; m i n d e n n e m ű 
i g á t ö s s z e a k a r u n k t ö r n i . A szövetség ti tkos, még 
mi reánk, a titkos összeköttetések veteranusaira nézve is." 
(A Venta londoni levelezőjének írásából.) „Munkánk sükere 
a legmélyebb titoktartástól függ , és a Ventákban a beava-
tottnak , valamint „Krisztus követésében" a jámbor keresz-
ténynek , mindég készen kell lennie arra , hogy ismeretlenül 
maradjon és semmibe se számittassék." (Egy iratból, melyet 
a magas romai Venta egyik feje intézett németországi ba-
rátja- ésrokonérzetütársához. N u b i u s V u l p i s n a k , ezen 
nevek alatt leveleznek.) „Hogy megadjuk tervünknek az egész 
kiterjedést, melyre el kell vergődnie, minden zaj nélkül, egész 
csendben kell működnünk, tért kell nyerni lassanként, és so-
ha többé el nem veszteni" (Az ankonai levelező iratából a 
magas Ventához.) 

Már tehát nem valami közönséges összeesküvés van 
előttünk, nem oly forradalom, mint sok egyéb, hanem maga a 
f o r r a d a l o m , vagyis minden alap fölforgatása és fölbon-
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tása, melyet csak fokonként és hosszas, szakadatlan munkával 
lehet véghezvinni. „A munka, melyre vállalkozunk, nem egy 
napi, egy hónapi vagy egy évi munka : eltarthat több évekig, 
talán egész századig ; hanem a mi sorainkból kidül a katona 
és a harcz tart tovább." (A magas Venta közönséges titkos 
utasítása.) Ezen istentelen Összeesküvés czélpontja pedig 
Olaszország, Roma végett és Roma a pápaság vegett.,,Mióta 
mint tevékeny testület szerveztük magunkat és a legtávo-
labbi Ventákban, valamint a központhoz legközelebb fekvő 
egyletekben rend kezd uralkodni, egy gondolat veszi igénybe 
azon férfiakat, kik az általános újjászületést czélozzák, és e 
gondolat O l a s z o r s z á g m e g s z a b a d í t á s a , melyből a 
kellő időben az e g é s z v i l á g m e g s z a b a d í t á s á n a k 
k e l l s z á r m a z n i . A mi végczélunk ugyanaz, a mi Voltaire 
és a franczia forradalom czélja volt: a k a t h o l i c i s m u s n a k 
é s m a g á n a k a k e r e s z t é n y e s z m é n e k m e g s e m -
m i s í t é s e ö r ö k i d ő k r e , mert ha ez utóbbi Roma rom-
jain folytatná életét, ugy később a katholicismust ismét föl-
elevenítené és megörökítené " (A titkos utasításból.) „Csata-
vesztésről-csatavesztésre jutunk diadalra. Arra irányozzátok te-
hát szemeiteket mindég, a mi Romában történik. T e g y é t e k 
n é p s z e r ű t l e n n é a p á p a s á g o t m i n d e n l e h e t ő 
e s z k ö z ö k k e l ; tegyétek a katholicismus központján egé-
szen ugyanazt, a mit mi, személyesen vagy testületileg, a szár-
nyakon cselekszünk. Zavarogjatok alaposan vagy alaptalanul, 
teljesen mindegy, csak z a v a r o g j a t o k . Ezen szóban rejle-
nek a foganat minden elemei. Azon összeesküvés van legfino-
mabban készitve, mely legjobban mozog és legtöbb embert 
compromittál. Adjatok martyrokat, adjatok áldozatokat; talá-
lunk mindég oly embereket, kik mind erre a szükséges színe-
zést meg tudják adni." (A magas Venta titkos utasítása.) — 
„ S e n k i e l l e n s e m k e l l ö s s z e e s k ü d n ü n k c s a k Ro-
m a e l l e n , hanem e czélra minden közbeeső eseteket, min-
den történhetőségeket föl kell használnunk. Nevezetesen, óva-
kodjunk minden túlhajtott buzgalomtól ! Az i g a z i h i d e g , 
j ó l m e g f o n t o l t é s m é l y g y ű l ö l e t sokkal többet ér, 
mint a parlamentaris szószékek minden mesterséges tűzi já-
tékai , és szavalatai. Parisban nem értik ezt, hanem London-
ban beszéltem férfiakkal, kik jobban méltányolják tervünket 
és hasznosabban működnek részünkre." (A Venta egyik főnö-
kének Írásából a piemonti Venta vezetőihez.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 15-én 0 eminentiája a budapesti lelkészi 

kar utolsó gyűlésének jegyzőkönyvére adott kegyes válaszá-
ban magas megelégedését fejezi ki annak határozata fölött 
az antikath. sajtóra nézve, és dicsérettel halmozza el ilynemű 
buzgalmáért. 

— A Szent-István-Társulat jul. 10-én tartott választ-
mányi gyűlésében K á d a s Rudolf iskolai főigazgató ő nga 
érzékenyen vett bucsut a társulattól, melynek, mint mondá, 
„erőihez képest mindvégig a legjobb szándokkal, a legtisztább 
lelkismerettel törekedett czéljait,javát előmozdítani"; „melyé 
maradand lelke szive," és „melyet oly kimondhatlanul szeretett 
és szeretni soha meg nem szün." Határoztatott, hogy a távozó-
nak búcsúszavai a jegyzőkönyvbe iktatandók. Az igazgatói vég-

zendőket H o p f János másod-elnök vállalta el ; a titoknoki 
teendők I l l u c z Oláh János lemondása következtében Gra-
r a y Alajosra ruháztattak ; a ,K a t h. N é p 1 a p' szerkesztésé-
vel S z a b ó k y Adolf bízatott meg. 

—- Ő szentsége a franczia követ faggatásainak szokott 
derült és elmés válaszával talán véget vetett. Midőn ugyanis 
Lavalette föllépett civillisztájával, mondá neki a szent-atya : 
„Még milliókért sincs hatalmamban egyetlen falut is kicserélni 
azok közül, melyek tőlem három év óta elraboltattak. De a 
piemonti király is kijelenté , hogy ő Romát akarja fővárosul; 
ennél fogva semmiféle területátengedés sem fogná őt kielé-
gíteni. A mit tehát ön nekem javasol, sem a császárnak, sem 
a szárd királynak, sem nekem nem tetszik ; és azért ne is szól-
junk erről többet." Már ezelőtt is mondá a tolakodónak : „Mi 
ez ügyben rendithetlenek vagyunk, lekötve a hitre, egyházra, 
jog- becsület- és az igazságra való tekintet által. A másik ré-
szen van a mozgalom , haladás és oly elvek, melyek mindent 
megengednek, mit nagyravágyás, pénzszomj és uralkodási 
viszketeg kívánnak. Ott a concessiok könnyűek és természe-
tesek. Es azért önnek, ismételve mondom, a szárd királyhoz, 
nem pedig a pápához kell fordulnia." 

— A szent-atya f. h. 1-én fogadta a karmeliták rendfő-
nökét két szerzetessel, kiknek egyike egy előkelő franczia nő 
drága ékszereit nyujtá át ő szentségének, ki a jámbor nőnek 
a canonisatio ezüst emlékérmét küldötte meg elismerésül. 

— Bécsben Jablonowszky herczeg f. h. 9-én nyújtotta 
be az urak házának a felső-austriaiak folyamodványát a vallási 
edictum ellen, 53,000 férfiú aláirásával. Az aláírók a 18-ik 
korévet mind meghaladták. 

— Passaglia, a forradalmiaknál igen szokásos , alávaló 
tetten kapatott. A pápa elé terjesztendő fölirat alá ugyanis 
igen sok papnak nevét önkénye szerént aláirta, kik most 
rendre tiltakoznak a nevükkel való ily nemtelen visszaélés ellen. 

— A mainzi főpásztor a freiburgi aggastyán érseknek 
születése napja emlékeül a szent-atyától nevezetes ajándokot 
hozott: tudnillik egy értékes gyűrűt , melyet a lyoni katholi-
kusok az elhunyt turini érseknek ajándékoztak állhatatossá-
gáért az egyház jogainak védelmében. A gyürü belső részén 
e szavak olvashatók : R e d i v i v o E u s e b i o . (Szent Euse-
bius vercellii főpásztor volt Piemontban, és nagy veszélyek 
közt védelmezte a kath. hitet az arianusok ellen.) Fransoni e 
kedves emléket a szent-atyának hagyományozta , ki most az 
egyházi állhatatosság e szép jelét a nemeslelkü V i c a r i n a k 
küldé meg. 

— A milanói főmegye uj áldozárai fölszenteltetésük nap-
ján az egyesült bolgároknak ezüst kelyhet ajánlottak föl. 

— Junius 27-én törültetett el a 13. század minden vi-
szontagságait kiállott salernoi kolostor , melyet még a sara-
cenok is megkíméltek. Húsznál több élemedett apácza, kik 
itt csend- és nyugalomban várták halálukat, minden segitség 
nélkül az utczára tétettek. 

— Vollmer ur Göttingában 200 tallért aranyban tűzött 
ki jutalmul annak, ki történeti okmányokkal bebizonyítja, 
hogy a göttingeni prot. tanárnak, Ewaldnak „Explicatio Jo-
hannis Apocalypsis" czimü munkájában csakugyan tiszta és 
meghamisitlan igazság foglaltatik a jezsuitákról ; névszerént 
hogy tiszta és elvitázhatlan történelmi igazság az , miszerént 
a 30 éves háborút a jezsuiták támasztották és szították. Bo-
csor J . ur ismét nyerhet ! 
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sék máskép rendelkezni a beküldött ősszegről. 
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Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

A hitnyomozás czéljának és állami jellemének 
ezen helyes elismerésével párosul legújabb időben 
ezen intézetnek s működésének igazságosabb méltány-
lása, és valamint a történelem általában egy idő óta 
a tömörnyomatuakká vált hazugságok egynémely ré-
gi salakjától megtisztult: ugy megkezdetett a hit-
nyomozási történelem terén is néhány, már régóta 
forgalomban levő hamis pénz értékének leszállítása. 
Nem a hitnyomozásnak, hanem az igazságnak védel-
mére szentelvék a következő jegyzetek: 

1) A hitnyomozás gyakran a 19-ik század elvei 
szerént Ítéltetik meg a tizenötödik- és tizenhatodikéi 
helyett, és ezért az Ítélet szükségkép igazságtalan. 
Mig körülbelől egy század óta a világ igen hajlandó 
arra, hogy épen az eretnekek és hitetlenek minden 
nemében találja az állampolgárok legmiveltebbjeit s 
legnemesbjeit: azalatt a hitnyomozás, tökéletes ellen-
tétben evvel, a középkornak azon nézetén alapult, 
hogy a vallástóli eltérés fölségsértés, és hogy csak 
az állam-vallás követője lehet biztos, bizalomra méltó 
állampolgár. Igen természetes, hogy az egyik szem-
pont képviselője semmikép sem Ítélheti meg részre-
hajlás nélkül azon jeleneteket, melyek a másikon ke-
rültek napfényre, ha ítéleténél nem képes magát sa-
ját korából kiemelni és a másikba és annak nézeteibe 
áthelyezni. Igy tesz minden valódi történész; hanem 
épen a hitnyomozás az, mely többnyire azoktól fes-
tetett és jobbadán olyanoktól taglal tátott, kik kuta-
tás helyett csak szólamot, nyomozás helyett csak ál-
lításokat, tárgyilagos állítás helyett csak románszerü 
rajzolatokat nyújtanak, és a tudománynak hiányát 
az úgynevezett szabadelvű virágocskákkal igyekez-
tek pótolni. Ilyenféle emberek természetesen nem 

fontolják meg aztán, hogy ezen elv: cujus regio illius 
religio, melyen az egész hitnyomozás alapul, a régi 
időben általánosan el volt légyen ismerve, és oly ké-
véssé tagadtatott, hogy azt jelesen a protestánsok is 
különösen védenék és gyakorlatilag foganatosítanák. 
Példa gyanánt a Palatinatusra hivatkozom, hol is 
III. Frigyes választó-fejedelem, ki eddigelé Luthert 
követvén, 1563-ban Calvin tanához tért át, országá-
nak minden községeit hasonló lépésre kényszeritette, 
és mindenkit számkivetett, ki vonakodék a heidel-
bergi kátét elfogadni. Tizenhárom évvel később, 1576-
ban, fia Lajos ismét az orthodox luther-tant hozá visz-
sza, elüzé a calvin-predikátorokat és tanítókat; alatt-
valóit pedig kényszerité, hogy ismét lutheránusokká 
legyenek. Hasonló erőszakkal állitá 1583-ban János 
Kázmér palatinusi gróf, mint IV. Frigyes gyámnoka, 
;3mét vissza Calvin tanát, és igy ismételve és untig 
tapasztalá a Palatinatus, hogy nem csak Spanyol-, 
hanem Némethonban is, nem csak a katholikus Fer-
dinándtól, hanem az első protestáns fejedelmektől is 
kicsikartatik az állam- és udvari vallással való egy-
formaság , és hogy az ettől való eltérés a legkemé-
nyebb polgári büntetésekkel fenyittetik. Spanyolor-
szág tettleg nem cselekedett egyebet, mint azt, mit 
a lutheránusok és calvinisták Németországban tettek. 
Az 1555-ki vallási béke följogosita minden fejedel-
met, hogy azon választást adhatja föl alattvalóinak: 
miszerént vagy a fejedelem vallását fogadják el, vagy 
bizonyos pénzösszeg lefizetése mellett vándoroljanak 
ki , ép ugy, mint ez Spanyolhonban a zsidókkal és 
mórokkal történt; és épen nem ismeretlen dolog az, 
hogy a reformatio épen ezen barátságos spanyol vá-
lasztásnak köszöné Németországban terjedésének leg-
nagyobb részét. Nem is vonható kétségbe az sem, hogy 
azok, kik német protestáns uraik kívánságának csak 
színleg engedelmeskedtek, bensejükben pedig a régi 
vallásnak hivei maradván, azt uruk területén ismét 
behozni igyekeztek, nem várhattak igen szelíd bá-
násmódot; és nem tudom, valljon rosszabb volt-e az 
ily esetben a spanyol hitnyomozás körmei közé ke-
rülni, vagy egy buzgó protestáns herczeg kezébe. 

6 
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Hogy azok, kiknek az ország ura hitvallásáhozi átté-
rése gyanús volt, vagy kik ismét az ősrégi egyház-
hoz tértek vissza, Németországban bizonyára épen-
séggel sem viselhettek polgári méltóságokat s hiva-
talokat, annál kevesbbé szükség fülemliteni, mint-
hogy még most is tudunk a hitvallások teljes egyen-
lőségéét elvileg elismerő államokat, melyekben a hit-
vallás alkalmaztatási akadály, és igen sok hivatal be-
töltésénél a főkérdés nem a legnagyobb tudományos 
és ei'kölcsi képzettségre, hanem a jelöltnek hitvallá-
sára és egyházi meggyőződésére irányoztatik. Annyi 
bizonyos, hogy volt is, van is mindég több oly hit-
nyomozó intézet, mely ezen nevet nem viseli, mint 
olyan, mely őszintén foglalkozása után nevezi magát. 

2) Feledjük továbbá a hitnyomozásnál igen 
gyakran azt is, hogy az akkori büntetőjog általában 
sokkal keményebb és véresebb volt a 19-ik századé-
nál. Némely vétségnek, mely jelenleg csak igen cse-
kély lakolással bűnhődik, akkorában vérrel kellett 
kiengeszteltetnie, és V. Károly császárnak 1532-ben 
kibocsátott német büntető törvénykönyve mindekko-
ráig is legnyilvánosabb bizonyság az akkori kornak 
szigorú bűnvádi törvénykezése mellett, melyből szár-
mazott a spanyol hitnyomozás is. A Carolina szerént 
is például az Isten és bold. Szűz káromlása a testi 
halál és csonkítás büntetésével lakolt; a gyermek-
fertőző és sodomita tűz által vala büntetendő, és a 
bűvész halállal végeztetett ki. Hasonló kegyetlensé-
get találunk ugyanabban tisztán polgári vétségek 
büntetésére nézve is ; például a pénzhamisító és az, ki 
a hamis pénzt tudva kiadta, meg vala égetendő ; a ki 
meghamisította a mérczét és súlymértéket, megvesz-
szőzteték, és ha a tárgy tetemesebb volt, ki is vé-
gezteték; a bemászással összekötött tolvajlás, habár 
kicsi vagy nagy is lett volna, kötéllel, a szemek ki-
szurásával, a kezek elvágásával stb., és minden is-
mételt lopás kérlelhetlenül halállal büntettetett. Ha-
lállal büntettetett hasonlólag hajdan Francziaország-
ban az utak biztossága ellen elkövetett minden leg-
csekélyebb vétség, és mily kegyetlenül bántak lé-
gyen hajdan a vad-orzóval is, mindenki előtt tudva 
vagyon. 

Ha tovább nézünk vissza a történelemben, itt 
sem akadunk nagyobb kegyességre, sőt ellenkező-
leg épen a Carolinának szerkesztése előtt a bünteté-
sek, és nevezetesen a kinzás még sokkal keményebb 
volt mint ennekutána, és a nagy császárnak német 
büntető törvénykönyve még enyhités gyanánt tűnik 
föl az előbbi gyakorlathoz képest. Igen, ugyanazon 
században, melyből a spanyol hitnyomozás is szárma-

zik, Európának egyik legmiveltebb és legszabadel-
vüebb embere, a hires párisi korlátnok G-erson, még 
a pápa és bibornokok ellen is ajánlá a halálos bünte-
tést, ha működésűk az egyházra nézve ellenséges in-
dulatu volna. Ha tehát Gerson a világnak legfőbb te-
kintélyei irányában is igazságosoknak találta az ily 
drastikus szereket, mit várhatott Spanyolországban 
a megfertőztetett vérű eretnek? Azonban valamint az 
eretnekekkel való azon időbeli bánásmód az akkori 
bűnvádi eljárásnak bélyegét hordja magán, ugy ev-
vel egyenlőleg közeledett a nagyobb szelidséghez, 
mint ezt dicsérőleg maga Llorente is elismeri. 

3) A hitnyomozás megítélésénél nem kell fe-
ledni továbbá azt is, hogy az eretnekségre szabott 
halálos büntetés nem csak neki volt külön sajátsága, 
hanem akkorában minden országokban és hitfeleke-
zetekben közös volt. Ennek bizonysága Servet Mi-
hály, kiről Buzer, az ismeretes reformátor márl531-ik 
évben Strassburgban a nyilvános szószékről azt mon-
dá: hogy a Szentháromságról szóló munkája miatt 
megérdemelné a leggyalázatosb halált. Es hogy ez 
nem puszta erélyes szólásmód volt légyen a reformá-
toroknál, megmutatá két évtized után Calvin, midőn 
az 1553-ki oct. 25-én az „eretneket" Genfben lassú 
tüz mellett kínosan megégettette. Ennek igazolására 
a reformátor, mint tudva vagyon, egy külön iratot 
is szerkesztett ezen czim alatt: „Servet Mihály téve-
déseinek hű előadása és azoknak rövid megczáfolása", 
melyben az taníttatik, hogy az eretnekek karddal 
büntetendők. — De hogy minden kétség eloszoljon 
a fölött, hogy az akkori protestánsok az eretnekséget 
halállal kívánták büntettetni, a „szelid" Melanchton 
ezeket irá erre nézve Calvinhoz: „Olvastam iratodat, 
melyben Servetnek iszonyatos káromlásait kimeritő-
leg megczáfoltad, és hálát adok ezért az Isten fiának, 
ki ezen harczodban neked Ítélte oda a babért. Mostan 
és mindenkorra legnagyobb hálára vagyon neked az 
egész egyház lekötve. Tökéletesen egyetértek Ítéle-
teddel és azt állítom, hogy elöljáróságod egészen az 
igazság szerént cselekedett, midőn egy istenkáromló 
embert szabályszerű vizsgálat után kivégeztetett" 1). 
— Hozzávetőleg jegyezzük meg azt is még, hogy 
Beza Tódor is szerkesztett egy munkát „az eretne-
keknek a világi hatalom általi büntetéséről", és hogy 
Serveten kivül még igen sokan, ugy mint Gentilis 
Bálint, Bolsec, Carlstadt, Gruet, Castallio, Ameaux 
tanácsos stb. börtön, számkivetés és a halál által is 
elegendőkép meggyőződhettek arról, hogy a prote-

Schröckh, Neuere Kirchengeschichte. T. V. p. 517. 
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stans egyházban nem uralkodik enyhébb hitnyomo-
zás mint Spanyolországban. Ezt elismerte már egy-
némely protestáns történetiró is, például Prescott, 
Ferdinand- és Izabelláról irt történetében. De nem 
szükség, hogy a 1 6-ik századig térjünk vissza, és an-
nál kevesbbé szükséges, hogy a katholikusoknak An-
golhonbani borzasztó bántalmait vegyük tekintetbe a 
végből, hogy föllelhessük a protestánsoknál a spa-
nyol hitnyomozásnak hasonmását. Csak Svédországra 
kell tekintenünk 1858-ban, mondám 1858-ban, hogy 
ott egy Luther tanátóli elpártolás, és egy hamis (ka-
tholika) valláshozi áttérés elleni bűnvádi eljárást lát-
hassunk, mely — hogy egy kopott szólammal éljünk 
— még Torquemadához is méltó lett volna.— Mind-
ezeket nem azért mondjuk, hogy szemrehányásokat 
tegyünk, hanem csak hogy megmutassuk, mikép a 
protestánsok szintén vallották légyen azon véres állí-
tást: „az ország vallásátóli elpártolás halállal bünte-
tendő", sőt részben, és pedig igen csekély enyhítés-
sel, még most is vallják. Ha valaki kételkedhetett 
ezen állitásnak helyességéről, akkor, ugy hiszszük, 
ezen kétkedés szükségkép épen csak a protestánsok-
nál támadhatott volna, mint kiket saját elpártolásuk 
az egyháztól más elpártoltakra nézve kegyesebb gon-
dolkozásmódra taníthatott volna! 

4) Nem mellőzendő továbbá az is, hogy a hit-
nyomozási törvényszék mindég csak azon Ítéletet 
mondá ki, miszerént a vádlott többet-kevesebbet, egé-
szen, vagy épen nem bűnös az eretnekségben vagy 
istenkáromlásban stb. Soha sem ítélt senkit halálra, 
hanem Ítélete maga után voná ezen büntetést, mint-
hogy az, ki bűnösnek találtatott az eretnekségről a 
sz. officium által, a világi karnak adatott át, és ettől, 
nevezetesen a hires castiliai tanácstól, a legfőbb spa-
nyol törvényszéktől vitetett halálra vagy börtönbe. 
A hitnyomozásnak azon Ítéletéből, melyet gróf Le-
Maistre közölt, látjuk azt is, hogy a hitnyomozó Íté-
lőszék minden egyes esetben kegyelemért folyamo-
dott annak részére a világi elöljáróságnál, kire az 
eretnekség bűne rábizonyult ; és ezen okmány annál 
hitelesebb, minthogy azt a hitnyomozásnak legelke-
seredettebb ellene, a „Die entlarvte Inquisition"-féle 
műnek szerzője közlötte először. 0 ugyan azt véli, 
hogy ezen esdeklő közbenjárás csak puszta formaság 
volt, és e mellett a hires Van-Espen egyházi jogára 
hivatkozik; eltekintve azonban attól, hogy ezen egy-
házi-jogász egészen másról, tudnillik a püspököknek 
azon közbenjárásáról szól, midőn egy áldozár adandó 
át a világi hatalomnak ; mégis félre nem ismerhető, 
hogy az ily formák, lia elvégre — a világi hatalom-

nak hibájából — puszta szólásmóddá lettek is, mégis 
eredetileg valódi belértékkel bírtak légyen, a miről 
az idézett helyen épen Van-Espen is értesít. 

5) Igen szeretik a spanyol hitnyomozást a ro-
mai curia hitzsarnoksága szüleményének magyarázni, 
a nélkül azonban, hogy meggondolnák, miszerént a 
pápák nem voltak tökéletes egyetértésben ezen inté-
zettel, és azt minden módon igyekeztek korlátozni is, 
mint ezt már fónebb megmutattuk. (Folyt, köv.) 

flsgr, I)iipa»I<mp orleausi püspök beszéde, 
melyet junius-hó 3-án . Romában, a keleti egyház ügyében 

tartott *). 

„Quid s ta t is aspicientes in coelum." 

Igen , mindnyájan az égre tekintünk! 
Az egész kath. egyházban, minden szem, minden sziv, 

az összes bizalom, minden remény az ég felé van irányozva. 
De eme rendkívüli meghatottság közepett, mi ezen nagy s ün-
nepélyes gyülekezet? Kik ezek , kiket itt a világ minden ré-
széről oly nemes versenynyel látok összegyűlve ? Miért ta-
lálkoztak ők össze eme sz. városban, s mikép jöttek össze e 
napon e szentélyben? Mindez, a mit itt szemlélek, bámulat-
tal tölt el. . . 

A kereszténység közös atyjának lábainál gyűlt össze 
két testvér, az egyik éjszakról, a másik keletről : az egyik bol-
dogabb, boldogabb daczára oly sok kegyetlen próbának, bol-
dogabb még hűségében, boldogabb a folytonos isteni áldás 
mellett ; a másik századok óta beteg, szivében érzékenyen 
megsértve ; még többet üldöztetve gyermekeitől, végre töb-
bet üldöztetve, mintsem ezt kifejezni lehetne, az isteni gond-
viselés által rá mért mély s titokteljes csapások által. És ki 
vagyok én, hogy nektek eme hallatlan összejövetelt megfejt-
sem?. .. . Igen, mindezen csodálkozom, mindez mélyen meg-
hat engem. Ez a nyugati s keleti egyház, melyeknek itteni 
egyesülésében Roma e pillanatokban a világnak legnagyobb-
szerü s legfönségesb szemlét nyújt ; egyik a másikat hivjase-
gédül a mindkettőjökre atyai áldását adó közös atya lábainál; 
és a nyugat egy püspöke, mindannyi közt a legigénytelenebb, 
egy franczia püspök az, ki az ismert világ püspökei előtt Ro-
ma egyik szószékén az örök ige zsámolyánál a keleti egyház 
s püspökei ügyében szót emel. De nem, nem én vagyok az, ki 
itt beszélek, jelenlétetek jelentősb minden szónoklatnál. És 
mily beszéddel fáraszszam türelmeteket ? Nem is beszéd ez, 
melyet a néphez tartani szándékozom, nem, mert ez csak egy 
hang, mely hirdeti : Jöjjetek s lássátok. Lássátok, kik vagyunk 
mi, kik mindezen itt összegyülekezett püspökök, s az Isten 
miért vezérlé őket ide ? Tudjátok meg egyszersmind, ezen ke-
leti egyháznak, mely felétek eseng, szükségeit. Ily magasztos 
föladat megoldása végett, kérjük a bold. Szűz közbenjárását, 
az isteni kegyelem és segítség elnyerésére. Üdvözlégy Mária. 

I. 
Mi oka tehát , kedves testvérek, a kath. püspökök eme 

rendkívüli összejövetelének e sz. város s templom falai közt, 

*) Közöljük a tárgy érdekességén kívül az apostoli nuncius ő 
excljának akarat-nyilvánitása folytán, és pedig az ,1 T.' szerént. S z e r k. 
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s épen e napon? Honnan jönnek ők? Qui sunt hi et unde 
venerunt? (Sz Jan. tit. jel. 7 , 14.) Ok idé özönlenek az is-
mert keresztény világ minden részéről, valamint nagyobb-
szerü ünnepjeik alkalmával özönlöttek Jeruzsálem városába 
azon zsidók, kikről az Ap. cselekedetei emlékeznek ; ők minden, 
az ég alatt létező nemzetségből sereglenek itt egybe : M i n -
d e n n e m z e t s é g b ő l , n y e l v - s n e m z e t b ő l , m e l y 
a z é g a l a t t v a n (Ap. csel. 5 , 9.) a világ minden ismert, 
müveit , s műveletlen tájékáról. Ti oly sok évi távollét után 
oly nagy számban összejött püspökei Spanyolhonnak, ti a hi-
tében még szüztiszta kath. földről jöttök, mely az Izlam elleni 
keresztes hadjáratot bat századon át szakadatlanul, legyőz-
hetlenül folytatá, s magát sem a hitetlenség, sem szakadás, 
sem eretnekség által megfertőztetni nem engedé ! Angolor-
szág püspökei, ti Irlandból jöttök ; első helyen emlitem ez or-
szágot, s e tisztelettel tartozom azért, mert ő a leghivebb, — 
ti azon sz. szigetről jöt tök, melynek fiai oly béketűrők, oly 
nagylelkűek, oly vitézek, s kik között oly sokan méltattak az 
apostolok s vértanuk sorsára ! . . . Ti az ős s hegyes Skótiából, 
ti a nagy Angolországból jöttök, Angolországból, melyet mély 
megindulás s szivünk fájdalma, de egyszersmind azt enyhitő 
remény érzete nélkül nem emiithetünk ! . . . Romába jővén 
azon hangnak engedelmeskedtetek, melynek hallatára indu-
lának dicső s nagy Gergely által megkedvelt földetekre azon 
sz. férfiak, kik ott a tengeren tul , a borongó sötétséget az 
evangeliumi hit világosságával szétoszlaták. Azonban mai na-
pon u j sugarak u j világosságot hirdetnek, és én remélem, 
hogy nem sokára egy akol lesz és egy pásztor. Mondám nek-
tek testvérek, hogy minden órában gyülekeznek Europa min-
den országaiból, a keresztény, s a sz. Péternek nyújtott se-
gély által oly nagylelkű Belgiumból, melynek hőslelkü fiai az 
apostoli szent-szék védelmében Irland- s Francziaország fiai-
val egyesülten oly sok vért ontottak; jönnek a tévelyével si-
kertelenül fondorkodó Hollandiából ; jönnek Savoyából, Hel-
vetiából, azon havasok magasaiból, hol még napjainkban is él 
a régi kornak egyszerű hite. Jönnek Bajorországból, a rajnai 
tartományokból, az egész müveit Németországból, a mély tu-
dományosság s heves vallási küzdelmek eme színhelyéről, a 
hol harczoltok ti nagy püspökök in obsequium Christi ( I I Co-
rinth. 10, 5.) minden hiu s büszke tudomány ellen, mely az is-
teni tudománynyal ellenkezik. J ö n n e k M a g y a r h o n b ó l , 
e m e h a z á j á b ó l a k e r e s z t é n y h ő s ö k n e k , k i k 
v i s s z a v e r t é k a z I z l a m v é g s ő e u r ó p a i b e r o h a -
n á s a i t, Jönnek végre, és ezt a visszaemlékezés dicsőségére 
kell kiemelnem — idegenek a mi gyülekezetünkbe , kik csak 
nem rég tudtak nemes módon a sötétség homályából és az 
ősi tévelyből kiszabadulni, — jönnek Porosz- s Oroszország-
ból, jönnek a nemes de szerencsétlen s ősidőktől fogva leg-
buzgóbb kath. Lengyelhonból, melynek hosszas viszontagsá-
gai, mig Isten irgalma azokat enyhitné s megszüntetné, vajha 
minden hazafias s kath. kebelben a leggyöngédebb s legmé-
lyebb rokonszenvet gyulaszthatnák föl! Mit mondjak még? 
Jönnek a szárazföld legtávolabb s legszélsőbb sarkairól. Tite-
ket, a testvér Amerika püspökei ! ezen hosszú zarándoklástól 
nem rettentettek vissza sem a tenger véghetetlen kiterjedése, 
sem az ut veszélyei s fáradalmai; a sebesen röpülő gőzhajók 
szárnyain ide jöttetek éjszakról, Délről, Kanadából, az egye-
sült államokból, Mexikóból, tiszteletre gerjesztő arczaitokon 

hordozván az apostoli lángbuzgalom kétségtelen jeleit , ám-
bár terjedelmes megyéitekben hóditásait az isteni evangelium 
még be nem végzé. Mily hitbuzgóság lelkesíti a még csak 
imént a közös atya védszárnyai alá menekült zsenge egyhá-
zaitokat ! Omegáid t i teket , s szent törekvéseiteket, s mi ő 
vele hálát adunk a Magasságbelinek a t i , nekünk mindenek 
fölött legbecsesb megérkezéstekért. De mindez nem elég; 
vannak itt néhányan Afrika pusztáiból, égő homoksivatagai-
ból, kik ide a mindennapi halál veszélyei közt költöztek át az 
enyhe s kellemes Európába, csupán, hogy mint rettenthetlen 
hittéritők itt ís áldásdúsan működjenek Isten országának ter-
jesztésében. Társaik mind elvesztek, s ők is csak Isten cso-
dája által menekültek a lassú halál torkából; azonban, mi-
ként egykor a halhatatlan cambrai érsek mondá : keblük szen-
télyében kiolthatlanul lobog a hit és buzgalom Vestatüze, 
mely őket folyvást győzelemre vezeti; — vannak itt alsó 
Guinea- és Abyssiniából, hol ők az oczeani szigetek szerecse-
neinek s a természet egyéb vad gyermekeinek is hirdetik az 
Isten igéjét; a közös atya szorongatott állapotakiszólitá őket 
messzi magányukból, hol minden vigasztalás nélkül lakozná-
nak, ha Isten képe nem lebegne szüntelenül azok szemei előtt, 
kik magukat e világ által elhagyatva képzelik, azok előtt, kik 
mindent áldozatul hoztak, és kik, sz. Pál csodálatos szavai 
szerént, lelküket áldozák föl az üdvözitő Jézus nevéért, és ön-
nönmagukat adák át az isteni kegyelemnek, traditi gratiae 
Dei (Act. 15 , 40.) Vannak ezenkívül itt, uraim, még olyanok 
is, kiket még meg nem emliték; szabadjon azonban ezennel 
egyszerűen megjegyeznem : hogy ha mi francziák itt legszá-
mosabban jelentünk meg, ezáltal csakis kötelességünknek tet-
tünk eleget, megmutatván megjelenésünk által a világnak, 
hogy Francziaország nem szűnt meg lenni az egyház legidő-
sebb leánya, s hogy a romai sz. egyházzal, mely minden más 
egyházaknak — nem véve ki a francziát sem — anyja és 
mestere — sz. Pál szavai szerént életben és halálban sz. frigy-
ben maradni meg nem szűnik. Ad convivendum et ad com-
moriendum (II. Cor. 7 , 3). Qui sunt h i , et unde venerunt? 
Azt, hogy kik ezek ,. és honnan jöttek ? megmondtam kedves 
testvérek ; azonban mikép jöttek ? 

Oh ! ismételhetném nagy sz. Gergelylyel : Az Isten 
szentjeinek lábaihoz hajoltak le : Pedibus Sanctorum substra-
ins Oceanus. A nagy Óceán, a középtenger, minden tenger 
látta őket ; megdöbbenve kérdezősködének : Hova mennek 
ezen emberek ? és hódolattal vivék az őket örök városba szál-
lító jármüvek. Ti tudjátok a többit, s én ismét idézhetem sz. 
Gergely eme szavait: „A nagy Oczeán viszhangozni hallá az 
ős s örömteljes Alleluját." Az urat dicsőitő dalokat zengedez-
vén jöttek ők ugyanazon időben, midőn sziveikben a közös 
atya iránti szeretetnek tüze föllángolt. Hajóra — mely őket 
Romába vala viendő — szállván, hallották énekelni a kedves 
„Ave maris stellat.", s ezt annak tiszteletére hangoztatni, kit 
az egyház, „tengeri csillagnak" nevez. Marseille, a kath. Mar-
seille örömittasan hangoztatá azt vissza. És ezen gyors, de a 
nyughatatlan vágy miatt mégis lassú átmenet alatt ők újon-
nan ismételni kezdék a tenger fényes sikjain messze-messze 
elhangzó énekeiket ; és midőn végre a sz. Péter örökségének 
első vendégszerető városához jutot tak, lelkes örömmel ének-
lék a szép zsoltárt : „Laetatus sum in his, quae dicta sunt 
mihi: In domum Domini ibimus." (Ps. 121, 1.) És emez ének, 
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a szeretet s lángoló hit ily kitörései közt léptek az olasz földre, 
kiáltván : Italia ! Italia ! és legbensőbb üdvözletek közt vezet-
tet tek az ide egybegyűlt nagyszámú papjaik által az örök vá-
rosba. Miért nem viszonoznám tehát az áldozárok eme nagy-
lelkűen nyilvánuló rokonszenvét ünnepélyes dicsőítéssel?! 
Igen, szivemelő látvány, titeket oly nagy számban püspökei-
tek s a közös atya oldala mellet látni e sz. városban, hogy e 
nagy napon ti is bizonyságot tegyetek a világ előtt a püspö-
kök s a többi papság föloldhatatlan egységéről a szent-szék-
kel ; mily magasztos, mily épületes , titeket eme szentek em-
lékei s vértanuk vére által megszentelt s nagyszerű szentély-
ben látni ! Csak a jó Isten tud ja , és a ti pásztoraitok sokáig 
lesznek tanúi azon nemes elhatározásnak, melylyel oly sok ál-
dozat s nélkülözések közt zarándoklástokat bevégeztétek. 
Azonban ti nemes papok, miért mutatlak én be t i teket? Ti 
boldogok vagytok az által, hogy meggyőzhetitek a világot és 
IX. Pius atyánkat arról, miszerént az egyházban csak egy lé-
lek és sziv uralkodik. 

Oh szent hierarchiája a kath. egyháznak, te az isteni 
hatalom s egyszerűség nagyszerű müve ! Krisztus egyháza 
belülről skivülről minden képzelhető emberi hatalomtól ostro-
moltatva, a termékeny s halhatatlan életrevalóság két elvét 
foglalja magában, a terjedtség és egység két levivhatlan erős-
ségét. Hasonló ezen sz. hierarchia az ég ama szép ragyogó 
seregéhez, azon csodálatos csillagsátorhoz, mely az ég kék 
boltozatán szemlélhető. A csillagok rendszerében, minden csil-
lagnak megvan a maga helye, saját Összhangzó körútja, anél-
kül hogy az ég e véghetetlen terén függetlenül és elkülönö-
zötten állana ; hanem részét képezi egy rendszernek, s a 
fénylő nap az összes mozgalmak és a világosság eme köz-
pontja felé gravitál: igy a kath. egyház is. 0 a szellemi világ 
láthatárán mintegy a világosság és éltető tüz gyülpontjából 
küldi ki püspökeit papjaikkal : „Vos estis lux mundi", (Math. 
5, 14.) mondá az Üdvözítő ; mint megannyi csillagot, mondá 
szent János evangelista. De valamint a világ, ugy az egyház 
égboltozatja csillagainak van bizonyos világos központjuk, 
mely őket magához vonzza, s mely körül biztos, kimért s ösz-
hangzó mozdulatokkal körutjukat végzik. Ezen központ, a ke-
resztény világ lelkeinek emez éltető napja a pápaság ! Itt ösz-
pontosul a szent hierarchia, s az egyház magasztos egysége : 
és ha ezen rend megbomlanék, ha ezen egység megszakadna, 
mily sors vár ekkor a jámbor lelkekre? Bolygó csillagokká 
válnának ők „sidera errantia" az ég véghetetlen mezején, el 
tévesztvén a helyes ösvényt, a sötétségben tévelyegnének ! 
(Judae 13). Azonban hála legyen az örök Istennek, az ismert 
világ, az apostoli szent-széket hódolatteljesen környező püs-
pökeinek díszes koszorúja, örvendetesb látványt nyújt a vi-
lágnak ; és ez a te dicsőséged és erősséged oh isteni egyház ! 
midőn szent Péterhez, a ti fejetekhez jól rendezett hadsereg-
ként zarándokoltok, a szent-irás szavai szerént, ut acies ordi-
náta ; föltüntetvén egy győzhetetlen sort, és tömött csapatai-
tok egész súlyával, visszanyomván ellenségeiteket. Jezu3 
Krisztus láthatatlan fejetek , igazgat titeket a magasból, és 
öszpontositja Péter vezérlete alatt minden erőtöket. (Bos-
suet). íme tudjuk tehá t , honnan és mikép jöttünk. De hol 
vagyunk ? Itt vagyunk a szent és örök városban, ezen Romá-
ban, az összes keresztény szivek eme közös hazájában; és ki 
jiem mondja, ki nem érzi, ki nem látja ezt, ki nem hallja szi-

vünk, ajkunk tuláradozását ? Mindenki megelégedettnek, bol-
dognak érzi magát, mintegy házában, családjában, itt vagyunk 
a nagyhírű visszaemlékezések , a legmagasztosabb eszmék S 
legnagyobbszerü tárgyak közepette ; hősök és vértanuk sir-
hantjai között , földön, hol a romok dicsőségesek, sőt még a 
por is szent. Es mily órában vagyunk itt ! meg kell vallanunk, 
hogy a veszély óráján, azonban aggodalom nélkül mint az 
ebédlőben Összegyűlt apostolok Krisztus menybemenetele s 
pünkösd között : imádkozván és remélvén. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, jul. 1-én. Az utolsó tudósítást az árvíz ide-

jekor irtuk ; azóta számos kegyelmekben részesített bennün-
ket az Isten. — Kegyelmes főpásztorunk maj. 12-től ugyan-
azon hó 20-ikáig a megyében tet t kőrútjából egészségben, és 
a hivek s lelkipásztorok buzgósága fölött nyilvánított atyai 
megelégedéssel tért vissza : a bérmálás szentsége által több 
ezreket megerősitve a sz. hitben, és az Isten igéjének hirde-
tésé által a híveket az isteni félelemre oktatván. Pünkösd első 
ünnepén több százan szintén kezei által vevék a bérmálás 
szentségét. Jelenleg, orvosi tanácsra, a marienbadi iürdőbe 
utazott , honnét őt a jó Is ten, minél erősebb és tartósabb 
egészségben, papjainak és szerető nyájának lelki örömére ve-
zérelje vissza ! — A főegyházban, a szokott istenitiszteletek-
nek megtartása ez évben is sok lelki ajándékokkal kinálkozott. 
Húsvét első ünnepén az apostoli széktől, nm. főpásztorunkra 
ruházott hatalomnál fogva, engedni szokott teljes bucsu ez 
évben is ki lőn osztva. Nepomuki sz. János ünnepélyes sz. 
miséit, és a nyolczacl alatt tartatni szokott délutáni ajtatos-
ságokat szintén megtartottuk. Az urnapi körmenet, az idő 
kedvezőtlensége miatt csak a templomban végeztetett. De 
már a nyolczadik napon szokásos körmenetre kimehettünk a 
templomból. Jézus sz. szivének ünnepén, a boldog emlékezetű 
gr. Nádasdy Ferencz, előbbi érsekünk által te t t alapítvány 
erejénél fogva, az ünnepélyes sz. mise ez évben is kellő aj-
tatossággal megtartatott. Utána való napon pedig, vagyis 
jun. 28-án, mely nm. főpásztorunknak születési napja , ünne-
pélyes sz. mise alatt, valamint egyébkor is, kértük a jó Istent, 
hogy fiúi szivünket megillető ez alkalmi, és mindennapi ké-
résünket venné irgalmas figyelmébe, és kegyes főpásztorun-
kat sok testi s lelki malasztokkal árasztaná el. — — — A 
papnevelőházban a félévi vizsgálatok szokott megtartása után 
nem sokára következtek a húsvéti sz. gyakorlatok, melyekre 
kegyelmes főpásztorunk, a méltóságos fölsz. püspök, és a fő-
káptalannak több érdemes tagjai is megjelentek. A húsvéti 
ünnepekben nevelőházunknak azon szerencse is ju to t t , hogy, 
kegyelmes érsekünket e napokra meglátogató, nm. L o n o-
v i c s József érsek ur ő exclja szokott kegyessége s bölcsesé-
ge szerént a papnevelő házat is megtekintésre méltatá. 0 
excljának az ily helyeni személyes megjelenése, s alkalmilag 
adott neliány, valóban főpásztori szava, a nevelés ügyére 
legohajtottabb áldást hoz, és az ily kegyes figyelem s magas 
jó akarat a nevelés ügyében gyakran több inditó erővel bír, 
mint egy heti oktatás, melynek a gyakorlati életből nyerendő 
buzditó példa nem mindég kedvező. — Házunk kegyes láto-
gatói közt volt az ország kormányzó ő exclja is, ki mart. 5-én 
nm. főpásztorunk kíséretében köztünk megjelenvén, az ille-
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tőket hivatásuk fontos jelentőségére nemes részvéttel és elis-
meréssel serkenté. Május 27-én pedig m. P e i 11 e r Antal, vá-
czi püspök ur ő méltósága, kegyeskedett leereszkedő szíves-
ségével, bennünket buzditólag megörvendeztetni. Fizesse 
meg Isten nekik a kegyes jó akaratot , s tegye gyümölcsöző-
vé ama sz. szándékot, mely által ilyszerii látogatásaikban, az 
emberiség üdvéért lelki harczra készülő ifjú sarjadék hivatá-
sának fontosságát kimutatni kegyeskednek ; s adjon Isten ezen 
sz. szándékhoz megfelelő malasztot mindazok számára, kiket 
hasonló kegyesség által hivatásukban megerősíteni s buzdi-
tani szíveskedtek Májusban megtartottuk, az ezen hónapra 
az egyház által kijelölt ajtatosságot, s hála Istennek! növen-
dékeinkről elmondhatjuk, hogy a Megváltó anyját gyermeki-
leg szeretik. Az űrnapjának nyolczada alatt elvégeztük a szo-
kott imádást azon Isten-ember i ránt , kinek szolgálatába lép-
tünk. Most pedig a sz. Alajos tiszteletére, az egyház által 
helybenhagyott ajtatossági gyakorlat fonalát kezdettük meg, 
mig innen onnan, Isten kegyelméből az iskolai esztendőnek 
vége szakad. — Egy üdvös vállalatba is bocsátkoztunk, kegyel-
mes érsekünk helybenhagyásával. A Migne-féle könyvgyűj-
teménynek megszerzésére a nemeslelkü megyebeli papság is 
testvéri kezet nyújtván , annak , könyvtárunk számára esz-
közlendő megnyerése foganatba vétetett. Isten jutalmazza 
meg mindazokat , kik e czélra közreműködni szivesek. — A 
tiszteletreméltó jezsuita-atyák szakadatlan buzgósággal fá-
radnak. Templomukban is megtartattak a böjti sz. beszédek. 
A kezükre bizott ifjúságnak pedig ily rendben voltak az úgy-
nevezett academiai : Martius 3-án t. Szigeth Ferdinand atya 
lepett meg bennünket egy kedves academiával, melyet nö-
vendékei, a 3-ik latin-osztály tanulói, a mennyei Jeruzsálem, 
az örök-haza tiszteletére ügyesen tartottak. Előfordultak itt, 
jó érzéssel elszavalva mindazon szép gondolatok, melyeket a 
szent-irás és szent-atyáknak iratai az örök város szépségéről 
kölcsönöznek. A közbevetett nyelvtani fejtegetések szép elő-
menetelre mutattak. April 29-én egy alkalmas pásztorijáték-
alaku academia tar tatot t , melyben magyar nyelven szerkesz-
tett versekben adták elő az ötödik osztálybeli (rhetor) növen-
dékek azon hü ragaszkodást, melylyel a boldogságos Szűz 
Mária iránt viseltetnek. Május, lo-án pedig a negyedik osz-
tályú ifjak adtak egy érdekes párbeszédet elő, melyben a 
nyelvtudomány körül hiányos fölfogás, kedélyes modorban 
tárgyaltatott. —• Jun. 7-én a Il-ik latin osztály adott némi rö-
vid foglalatban bizonyságot ama jeles törekvésről, melylyel a 
t. atyák az ő növendékeiket az egész májusi ajtatosság alatt 
a boldogságos sziiz Mária iránti alapos, ész t , és szivet mi-
velő ájtatosságra ébreszték. Ezen II. osztályban, a többi közt, 
t. Wotka atya vezetése alatt a jó ifjak naponként egymást 
fölváltva egy-két deák, betanult versnek elszavalásával, s a 
sz. Szűz tiszteletére vonatkozó dolgozatnak önszorgalmuk ál-
tal t e t t előállításával kedveskedtek a sz Szűznek. Mely ajta-
tosság az ifjúságra igen kedvesen és hasznosan hatott. Adja 
Is ten, hogy megmaradjon bennük a törekvés, melynek éltető 
erejében jelenleg boldognak tapasztalják magukat. — Junius 
17-én az első latin osztály lépett sikra a gyengéd ártatlanság 
magasztalására sz. Alajos védelme alatt. Jók voltak a kis 
fiuknak szavallataik is, melyek az ártatlanság dicsérésére, a 
szűz Mária , és sz. Alajos tiszteletére vonatkoztak ; de külö-
nösen meglepő s megelégedést nyújtó volt azon kipróbált 

ügyesség, mely ez alkalommal az alig, a deák-osztály neve 
alá kerülő ifjak részéről a deák nyelvtanban tapasztaltatott. 
Minden ilyen alkalommal érdekes, s a tárgyhoz mért énekek 
énekeltettek, melyeknek ügyes betanulására t. Belus atyának 
szorgalma serkenté és vezeté az ifjakat. (Vége köv.) 

PALERMO . jun. 25-én. A zárdákat sorban lefoglalják, 
a szerzeteseket és a nőket kiűzik, az éli-halálnak kiteszik, 
kolduló vándorlásra kényszeritik , azután belógják mint bour-
bon kémeket, a szent élethez szokott szerzetesnőket a kicsa-
pongókkal egy tömlöczbe csukják, hónapokig kereset sitélet 
nélkül hagyják. Ez a közigazgatásnak egyik szomorú képe. A 
zárdákat eddig hadi czélokra foglalták le, most a palermói 
praefectus kettőt lefog'alt , hogy belőlük bujasenyves kóro-
dát alakitson. Es kin k számára? Talán a közönségnek? 
Nem, de a katonaságnak. S ezt az egésznek? Nem, de az 
ujonczoknak, hogy itt először kigyógyuljanak, azután a hadi 
gyakorlatokra bocsáttassanak. Nevezetes Torelli praefectus-
nak levele az érsekhez. Átirom szóról szóra, Ítéljen az olasz 
boldogittatásról a kegyes olvasó. — «Egy súlyos tény vonta 
magára figyelmemet, a katonaság között rendkívüli mérték-
ben elterjedt bujasenyv. Szülőokait keresve ezen csapásnak, 
meggyőződtem, hogy ez nem csak a katonaságnak nagy os-
tora l e t t , de az egész város és környék egészségi állapotjára 
a legnagyobb veszély lehet , ha gyorsan eleje nem vétetik. 
Legyen a vésznek nagyságára elég mondanom, hogy a beso-
rozott ujonczoknál 10 közül8 bujafekélyes találtatott , és pe-
dig mind palermoiak. A katonaság egészségi állapota tehát 
Palermoban a legnagyobb veszélynek vagyon kitéve , ha a 
ragályos fekélyekkel telt ifjúság a sorezredekbe fölvétetik, és 
hozzá minden katonai foglalkozásokra képtelenné lesz. A volt 
kormánynak gondatlansága, és a f o r r a d a l m i k é t é v 
s z ü l t e e z t : (őszinte vallomás.) de most gátot kell neki 
vetni. Jelentést tettem a kormánynak, a tisztek és orvosok 
hivatalos bizonyságait hozzá csatolva ; melyet a kormány ke-
gyesen fogadott. Orvosságot akarván adni a közvésznek, sze-
meim a kolostorokra estek, melyek közül a legterjedelmeseb-
bet bujasenyves kórodává alakittatom át az ujonczok számá-
ra." — Tehát bujasenyvesek számára azon lakot, melyben a 
szüzesség és tisztaság lakozott. A történetben egyetlenegy 
tény a világon. A szüzesség illatjával telt szobák a bujafeké-
lyek kipárolgásaival fognak megtelni ; az olasz forradalom 
rothadt fekélyek bűzével tölti a helyeket, melyeken az egész-
ség és az életjámborság tartózkodott. A forradalom a hasitó 
fájdalmak jajjaival, a kétségbeesett türelmetlenség szitkaival 
tölti el a helyeket, hol az Isten dicsőségének hymnusai zeng-
tek. Egy szóval, a forradalom beszennyez mindent, mit a szent 
religio megtisztított; lealacsonyít mindent, mit a religio ma-
gasztossá tett. Ne vádoljon senki túlzásról. Torelli Turinból 
küldetet t , ő a forradalomnak hive, ő mondja, hogy az utolsó 
két év sulyositotta a közbajt a fiatalság között. A nagyobb 
városok fekélye ez, mindenütt megvan, megvolt a bourbonok 
kormánya alatt is; midőn tehát ezt vádolja, mit sem vádol, 
mivel csak azt mondja, mit minden kormányról, minden vá-
rosról lehet mondani; de a mit csak a forradalomról, s külö-
nösen a turini factio forradalmáról lehet mondani, az : „az 
utolsó két évnek zavargásai tetemesen nevelték a közbajt." A 
,Gazzetta del popolo' forradalmi lap , jun. 22-ről igy ir : „Ré-
gen tudtuk, hogy déli Olaszországban a bujasenyv igen ott-
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honos, de hogy ily mértékben legyen elterjedve, hogy 10 
közül 8 legyen fekélyes, nem gondoltuk. Pedig az adatok ezt 
bizonyítják. De ha Sparta siránkozik, Messina nem gyönyör-
ködik, a hallatlan mérvű baj a többi városokat is elfogta, s 
ragálya napról napra ter jed, a senyvesek száma növekedik." 
A forradalom hiveinek ily vallomása mellett, nem a mi sza-
vaink túlzottak, hanem a forradalom által az erkölcstelenség 
túlságosan előmozclittatik. — Ugyanezt vallotta az egyete-
mek ifjúságáról Matteuci minister jun. 24-én a kamarában, 
hogy a fajtalanság, a rakonczátlanság,a durvaság különösen 
jellemzi a fiatalságot, s ezt a minister annak tulajdonitá,hogy 
az egyetemi fiatalságot a democraticus gyüldék igénybe ve-
szik , náluk minden szenvedélyeket fölizgatnak, s igy a fiatal-
ság csak csendőri szabályok által tartathatik az illem korlát-
jai között. 

CAGLIARI, maj. 20-án. A mi egyetemünk hittani kara 
Ricasolitól fölszólittatva a világi fejedelemségrőli vélemény-
adásra ugy nyilatkozott, miként tőle minden jó lélek várhatta. 
Azonban a ,Popolano' újság, mely csak hallott róla valamit, azt 
hirdet te , mintha a hittani kar tanári testülete a világi fejede-
lemség ellen nyilatkozott volna. Ezen rágalom ellen Ortu , a 
hittani kar dékánja a nevezett újság szerkesztőjéhez eme le-
velet küldte: „T. U. ,Popolano' czimü lapjának 12-ik számá-
ban, 21. martiusról, 2-ik lapon ez olvasható: „A cagliari hit-
tani kar fölemeli szavát, s kárhoztatja a romai udvar világi 
fejedelemségét." A hittani karnak nevében, melynek elnöke 
vagyok, sietek ezen állitásnak ellentmondani. A hittani kar, 
midőn De Sanctis minister négy kérdést intézett hozzá a vi-
lági fejedelemségről, lelkismeretesen nyilatkozott, és pedig 
nem azon értelemben, miként ez önnek lapjában közöltetik. 
Tisztelettel. Cagliari, mart. 29-én 1862. Ortu Ferencz, tanár 
és dekán." 

J E R U Z S Á L E M , maj. 15-én. Franczia és Muszkaország 
hivatalos , s ugyanazonos jegyzéket nyújtott be a portának a 
szent-sir kupfödelének a két kormány közös költségén foga-
natba veendő igazításáról. A két kormány véget vetve az ős 
vetélkedésnek, mely őket e helyen elválasztá, most egyesült 
erővel akarja a Megváltó sírjának templomát illő fénybe hoz-
ni. Ezen jegyzékben szó sem volt a sultán közremunkálásáról 
e czélra : a két kormány kinyilatkoztatta, hogy ez által semmi 
területi tulaj don-jogot nem fognak maguknak tulajdonítani a 
szent helyiségekre, s hogy részükről ez nem más, mint érzel-
meiknek ajtatos nyilatkozata a Megváltó sirja iránt. S lia jól 
vagyunk értesülve, a két kormány késznek nyilatkozott, 
lia a porta kívánja, a tulajdonjogra nézve külön szerződést 
is kötni, s az épités föltételeit és rendjét előre kiszabni. E két 
jegyzék a porta ministereire mély benyomást t e t t , ugy hogy 
nem titkolhatták el meglepetésüket a két kormány együtties 
lépése fölött ; ők soha nem vélték, hogy Francziaország oly 
engedékeny lesz a százados vitákban. Ezen egyetértés gya-
nút gerjesztet t , hogy a két hatalmasság minden más keleti 
kérdésekben is egyetért. A sultánnak kizárása nem kevesbbé 
lephette meg őket, hozzávéve azt is , hogy más keresztény 
felekezetek is tulajdonjogot követelnek maguknak a keresz-
ténység ezen szent helyiségére az ottoman birodalomban. Va-
lóban , az örmény és görög szakadár patriarchák azonnal be-
adták tiltakozó óvásukat az ő híveik és a sultán méltóságának 
nevében oly vállalat ellen, mely által az ő tulajdonjoguk jö-

vőre veszélyeztethetnék. A porta nem sietett válaszolni Mou -
stier s Labanoffnak, habár mindketten erősen sürgették a 
liamari választ. Két liét telt el, végre megjött a válasz,hogy 
a sultáu beegyez a tervbe, sőt a többi keresztény felekezetek 
nevében a kiigazítási munkához ő is csatlakozik. Nem adhat-
juk itt a válasz szövegét, de bizonyítjuk annak értelmét. A 
két követ kormányuk nevében a sultán csatlakozását el nem 
fogadta. Szó van arról is, hogy a Porta ez ügyben Austriát 
is, mint kath nagy hatalmasságot fölszólította a csatlakozás-
ra, hanem a két követ rajta van, hogy a szent sir kúpivezetét 
egyedül csak a két hatalmasság javíttassa ki ')• 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." (Folyt.) 
Már most a következőben rejlik a l e g u j a b b i e s e -

m é n y e k n e k forradalmi titka. „Olaszország politikai egysége 
álom ; egyébként legyen bár álom vagy valóság, — minden-
kor bizonyos benyomást tesz a néptömegekre és a fölhevülő 
ifjúságra. Tudjuk, mit kell az egység elvéről tartanunk : nincs 
ennek tartalma és nem lesz soha ; m i n d a m e l l e t t j ó iz-
g a t ó e s z k ö z . Nem kell tehát kezünkből kieresztenünk. 
Működjetek a lehető legkisebb zajjal. Nyugtassátok meg a 
közvéleményt, akadályozzátok a kereskedést és közlekedést, 
mindenek előtt láthatlanul tartsátok magatokat mindég. Ez 
a legjobb eszköz , hogy a pápai kormányt zavarodásba hoz-
zuk." (Az anconai levelezőnek írásából ) — „Romában észre-
vehető haladásokat teszünk, oly jelek mutatkoznak o t t , me-
lyek a gyakorlott szemet meg nem csalhatják, és távolból, 
nagyon messze távolból érezzük a mozgalom közelítését. Sze-
rencse , hogy nem vagyunk oly mozgékonyak és békételenek 
mint a francziák. Meghagyjuk érni a gyümölcsöt, mielőtt le-
szakasztanánk , ez az egyetlen eszköz biztos működésre. Sok-
szor beszélt ön nekem arról , hogy segíteni akar ra j tunk, ha 
a közös erszényben üresség mutatkoznék, és tudja öntapasz-
talásból, hogy a pénz mindenütt, különösen pedig i t t , a há-
ború nervusa. Adjon tehát Ön tallérokat, és pedig jó sok tallért 
rendelkezésünkre, ez a legjobb tüzérség, melylyel Péter szé-
két romokba lőhetni." (Nubius némethoni barátjához.) — 
„Londonban jelentékeny ajánlatokat tettek nekem, és Mal-
tában egy könyvnyomda lesz rendelkezésünk alatt nem soká-
ra, Akkor aztán minden veszély nélkül, angol oltalom alatt, 
Olaszország egyik végétől a másikig, terjeszthetjük a köny-
veket és röpiratokat, melyeket a Venta forgalomba bocsátand. 
Helvetiában levő könyvnyomdáink is a legjobb folyamatban 
vannak, tömérdek iratot készítenek, a minőket kívánunk." 
(A piemonti Ventához intézett írásból.) 

Az összeesküvés huszonöt vagy harmincz évről képes 
kimutatni haladásait. Számit Francziaországra, hogy működ-
hessék ; e mellett azonban a fővezetés Olaszország számára 
lesz föntartva ; a többi népekben nem bizik, mert részére a 
francziák „hiuk", az angolok „buskomorok", a németek „kö-
dösek". Szeréntük csnpán az olasz egyesíti magában a gyülö-

1 ) Legújabban azon hir közö l t e t e t t , hogy a ha'rom hatalmasság, 
f r ancz ia , orosz és török egyenlőn járul a szent-hely kijavításához. 

S z e r k. 
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let, számítás, fortély, hallgatagság, béketűrés, hidegvérüség s 
kegyetlenség erejét , mely a diadalra szükséges. „Az utóbbi 
évek folytán jelentékenyen előmozdítottuk ügyünket. Minde-
nütt, éjszakon és délen, társadalmi fölbomlás uralkodik. Meg-
lehetősen egyenlő vonalon áll minden , mely alá akartuk az 
emberi-nemet lenyomni. Az elcsábítás munkája nem volt kü-
lönösen súlyos. Helvetiában és Austriában, Porosz- és Olasz-
országban, társaink csupán a jeladásra várakoznak , hogy a 
vén gépet szétrombolják. Helvetia akar a dologhoz fogni, 
hanem e helvét radikálok nem bírnak eszközzel, hogy a tit-
kos társulatokat Europa elleni rohamra vezessék. Kell, 
hogy Francziaország ráüsse pecsétjét az általános tánczra, 
és higyje el ön, hogy Paris teljesitendi küldetését." (A bé-
csi levelezőnek Nubiushoz intézett Írásából.) — „Egész Euró-
pában a kedélyeket nagy fölháborodásban találtam és már 
senki sem titkolhatja el maga előtt, hogy a régi világ csiko-
rog sarkaiban és a királyok kora lejárt. A hazavitt aratás 
gazdag volt ; a trónok bukása én előttem kétségen kívül áll, 
mióta Franczia-, Helvét- és Németországban, egészen be 
Oroszhonig társulataink tevékenységét kipuhatoltam. A vihar, 
melynek mostantól fogva néhány esztendeig a fejedelmek el-
len kell döhöngnie, bágyadt seregük és veszendő monarchiá-
juk romjai alá fogja őket temetni ; de nem e győzelem az, a 
mi oly sok áldozatunkba került. Mi nem egyes forradalomra 
törekszünk e vagy ama vidéken, mert ezt létre lehet hozni, 
ha komolyan akarjuk. Hanem inkább azon nézetben voltunk, 
hogy a k a t h o l i k u s é s k e r e s z t é n y m a g o t e l k e l l 
f o j t a n i , ha a régi világot biztosan megölni akarjuk." 
(A livornoi levelező irása Nubiushoz.) — „A titkos társulatok 
álma teljesedni fog , és pedig azon egyszerű okból, m e r t 
a z e m b e r i s z e n v e d é l y e k b e n g y ö k e r e d z i k . Nem 
kell tehát elcsüggednünk, ha valahol valami nem sikerül, vagy 
ha vereséget szenvedünk. Ha csendes gyüldéinkben fegyve-
rünket kovácsoljuk, ha minden ágyutelepünket megindítjuk, 
minden szenvedélyeknek hizelgünk, a l e g g o n o s z a b b a k -
n a k s z i n t ú g y m i n t a l e g n e m e s e b b e k n e k , ugy 
teljes okunk van reméleni, hogy a terv egyszer csak, és pe-
dig legmerészebb számításainkon fölül, sikerülni fog.1' (A leg-
felsőbb Venta utasitása.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 18-án. Esztergomi tudósitás szerént ő emi-

nentiájának láb-baja, hála Istennek, enyhül. 
— Pápáról értesitik a ,M. S.'-ót, hogy ott a helybeli 

orvostudor a p a p n ö v e n d é k e k n e k a diaetetika és rög-
tönbajokbani eljárásokról tart vasárnaponként fölolvasásokat. 
Minő papnövendékek azok ? — A múltkor egyik lapunk va-
lami bukuresti e v a n g e l i k u s k o l o s t o r r ó l tőn említést. 
Nem tudjuk, csak a szavak fusiojára irányulnak-e az ily kife-
jezések, vagy azt véli egynémely, hogy a hasonló szavak hasz-
nálatával már a dolog lényegét is elsajátítja ? Ez utóbbi igen 
gyermekded föltevés volna még azon, mindinkább lábrakapó 
szokás mellett is, melynél fogva a kath. egyházi hivatalok ne-
veit amott túl igen szeretik használni, sőt ruházatját sem 
átalják viselni azon papságnak, melyről különben oly sok szé-
pet tudnak regélni. Jó volna azért , az ily értelmű szavaknál 

azt a bizonyos melléknevet mindég kitenni, hogy határozot-
tan lehessen tudni, miről van a szó ? 

— Az orosz czár elismerte az olasz királyságot, néme-
lyek szerént minden föltétel nélkül ; mások szerént a föltéte-
lek nem ellenkeznek Olaszország becsületével ; ismét mások 
erősen állítják, hogy a föltétel Roma- és Velenczére vonatko-
zik, de csak óhajtás alakjában. Mindegy. Az „Osservatore ro-
mano" az elismerésre vonatkozólag mondja: „Az elismerés 
nem szomorit meg bennünket. Ha a fénylő kalvaria-hegy kö-
rül, melyen a pápaság áll, a hűtlenség és árulás minden neme 
be leend végezve, ott maradnak még a tiszták, a szomorko-
dók és a vezeklők, mint ott maradt Mária, János és Mag-
dolna. Akkor közel lesz a győzelem !" Különben a legvérmesb 
lapok is sejtik, hogy ezen lépés sem fog semmit is változtatni 
a romai udvar magatartásán. Igen világos; az igazságtalan-
ság az által, hogy tübben követik el, semmit sem veszt 
lényegéből. 

— Romában sz. Péter és Pál ünnepe a szokott fény-
nyel lőn megülve. Az ünnepélyen részt vett a nápolyi király-
család, a franczia és osztrák követség, az egész diplomatikai 
testület, Montebello gr. törzstisztjeivel. A népsokaság végkép 
megtölté a basilikát. Estve kivilágítás volt. A Monte Pincio-n 
egy japani templom homlokzata úszott fényben, mintegy utóje-
lenetéül a japani vértanuk canonisatiojának. A hegyen több 
zenekar működött. Az ünnep minden zavar nélkül folyt le. 
Az ünnepélyes mise után a szent-atya a trónra lépve, tiltako-
zott az egyliázi állam bitorlása ellen. —• A fegyveres ököljog 
ezt tán neveti ; de a becsület- és jogérzet előtt mindenkor 
nagy jelentőségű tény marad. 

— Kolping, a legények atyja, romai útjából visszatér-
vén, Kölnben a legény-egylet által fáklyás-zenével tisztelte-
tet t meg. Romában nagy figyelmet tanúsítottak iránta. A 
szent-atya egy aranyhimzetü és egyedül ő általa használt mi-
seruliával tisztelte meg a jeles férfiút. 

— Fulignoban elkoboztattak a képek, érmek és imák, 
melyek Máriának egy ottani kegyelemképére vonatkoznak ; 
de a legocsmányabb könyvek, rajzolatok és festmények 
szabadon áruitatnak — A forradalom valóban igen fél az 
erénytől ! 

— Felix jezsuita-atya a hivők és protestánsok nagy so-
kasága előtt szónokolt Londonban a Jézus Krisztus iránti 
szeretetről. Fölkéretett erre az irgalmas nénikék által , kik 
Westmünsterben a szegény irlandiak részére alamizsnát 
gyűjtenek. A bemeneti dij egy schilling volt, és a szónok 
fölszólítása is diís eredményű levén, jelentékeny összeg 
jött be. 

— Az orosz kormány egy ukázt bocsátott ki, melynél 
fogva Lengyelország minden egyházi megyéjében világi bi-
zottmány alakítandó, mely az egyház, iskolák stb. javait ke-
zelné. Ezen bizottmányba fölvétetnek minden vallásbeliek, 
zsidók is. A növendékpapokat különféle cselekkel igyekeznek 
a schismára csalni, és itt-ott sikerrel is. 

— Angolországban eddig zárva volt nagyhéten a szín-
ház. Palmerston megengedi jövőre annak nyitva állását abban 
a hétben is, kivévén mégis nagypénteket. Ezért a pietisták 
egy küldöttsége jelent meg a lordnál, és kérte ő t , szüntetné 
meg e botrányos engedélyt. Kérelmükben fölemliték, hogy a 
reformatio előtt a szinház az egyház fegyelme alatt állott, és 
Erzsébet királynő volt az első, ki azt saját kezei alá helye-
zé, de nem mint királynő, hanem mint az egyház feje. — 
Hogy Erzsébet az egyházat államintézménynyé változtat-
t a , az nem jutott eszükbe a jó kérelmezőknek. Palmerston 
tréfát űzött a petitioból. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

Azonban nem csak a pápáktól, hanem magától 
a hitnyomozástól is még több igazságtalan szemre-
hányás el távolitan dó. 

I. Szó vagyon a kegyetlen kínzások és gyötrel-
mek minden neméről, melyeket a szerencsétleneknek 
a hitnyomozási börtönökben kelle kiállaniok ; de min-
denek előtt még a lágyszívűnek sem szabad arról 
megfeledkezni, hogy a kínvallatás akkorában min-
den országok világi törvényszékeinél is alkalmazta-
tott légyen, sőt törvényszerüleg sok német államban 
még a 19-ik században is fönállott, és csak a mult 
század közepe óta tlint el egyaránt valamint a hit-
nyomozásnál, ugy a világi törvényszékeknél is. Llo-
rente következőleg nyilatkozik e fölött : „annyi bizo-
nyos, hogy már régóta nem Ítéltetett senki a hitnyo-
mozás által kínpadra, ugy hogy ezt ma már (a jelen 
század elején) tettleg megszűntnek lehet tekinteni." 
— Minden törvényszéknek ügyvédje az illető eset-
ben ugyan még mindég indítványba hozá annak al-
kalmazását, minthogy törvényesen a kínvallatás még 
meg nem. volt szüntetve; de a hitnyomozó bírák soha 
sem ítélték azt meg, és helyesen jegyzi meg Llorente 
azt: „hogy az ügyvéd is sajnálná, ha kívánsága telje-
síttetnék."— A hitnyomozásnál is csak ugy volt, mint 
minden államok egyéb törvényszékeinél; a szigorú 
törvény, mint például Nemethonban a Carolina, jo-
gilag még mindég fönállott, holott gyakorlatban már 
régóta nem foganatosíttatott. — Llorentenek fönebbi 
nyilatkozatában magyarázatát és megerősitését leli 
Le-Maistre grófnak egyik elbeszélése. Az 1808-ki ja-
nuar-hóban — úgymond ez utóbbi — két előkelő és 
jól értesült spanyollal beszéltem a hitnyomozásról, és 
e mellett megérintettem a kínvallatást is. Álmélkodva 

— igy folytatja — tekintének most egymásra a spa-
nyolok és nyíltan erősiték, hogy ők hazájukban soha 
sem hallottak erről mit-sem. Természetesen, mint-
hogy, Llorentenek vallomása szerént is, a kínvallatás 
már régóta nem lőn alkalmazva. 

Csak egy kis igazságszeretet kívántatik ahhoz, 
hogy meggyőződjünk arról, miszerént a hitnyomozás 
a foglyok- és elitéltekkel való bánásmódjában min-
den szigora és ridegsége mellett mégis sokkal szelí-
debb volt minden azon időbeli törvényszékeknél a 
kath. tartományokban ugy , mint a protestánsokban. 
Nem akarunk arról szólni, hogy mint bántak a ka-
tholikusokkal, és jelesen kath. áldozárokkal Erzsébet 
alatt Angolhonban ; mint vágatott föl altestük, midőn 
a bitófán még élve függtek, és mint égettettek meg 
«',emük láttára beleik. Hanem eltekintvén azoknak 
hyperinquisitiójuktól, kik a vallás-szabadság helyre-
állításával dicsekedtek, már eléggé igazolandja fö-
nebbi állításunkat a hitnyomozásnak a Carolina-vali 
összehasonli tása. 

A tűz, vas, fölnégyedelés, kerék, akasztófa és 
víz általi kivégeztetésen kivül a Carolina még eleve-
nem eltemettetésekről is, tüzes fogókkali csípésekről, 
a nyelvnek ki-, a fülek és ujjak elvágásáról stb. szól. 
Mindezen gyalázatos és fájdalmas büntetésekről a hit-
nyomozás mit-sem tudott. Ehhez járul még az is, hogy 
oly időben, midőn a börtönök egész Európában setét 
és nedves lyukak, és valódi iszap-, poshadás- és dög-
vészteljes sírok voltak, a hitnyomozás — hogy Llo-
rentevel szóljunk — rabjait már boltozatos, világos 
és száraz szobákba záratá, melyekben még egy kis 
testmozgás is lehetséges volt 1). — A hitnyomozás-
nak egyetlenegy rabja sem sínylett — hasonlólag is-
mét Llorente bizonyítványa szerént — a lánczok, ké-
zi-bilincsek , vas nyakravalók stb. terhe alatt, és csak 
egyetlenegyről értesült Llorente, ki azért veretett bi-
lincsre, hogy öngyilkolása meggátoltassák. A foglyok 
mindenkor kérdeztetének,ha valljon jól bánnak-e ve-
lük a porkolábok? és a betegek szükséges ápolására 
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kellő gond fordittaték. Az élethosszaiglanos foglyok 
számára pedig vezeklőházak neve alatt különös épü-
letek emeltettek, melyek időszakonként szoros vizs-
gálat alá vétettek. 

Nem mellőzendő továbbá az sem, hogy a pol-
gári törvénykezés, például a Carolina is, megengedi 
a vallomások kicsikarására a kínvallatás ismétlését, 
holott ellenben ismét — Llorente vallomása szerént 
— a hitnyomozási főtörvényszék a tartományi hit-
nyomozókra időszakonként ráparancsolt, hogy ugyan-
azon egy perben nem alkalmazható a kínvallatás egy-
szernél többször; nem említve azt, hogy a kínvalla-
tásnál jelenlevő orvostól függött annak meghatáro-
zása: mikor szüntetendő meg a kínvallatás, hogy 
életveszélyessé ne váljék. Azt mondja ugyan Llorente, 
hogy az al-hitnyomozók az által kerülték légyen ki 
elöljáróiknak enyhítő parancsát, hogy az első kín-
vallatást nem végeztették be teljesen, és aztán egy 
másikhoz fogtak a folytatásnak neve alatt; hanem 
mindenki előtt ismeretes, hogy még a 19-ik század 
egyes altisztjei is keményebbek a rideg törvénynél. 
E mellett figyelembe veendő az is, hogy a hitnyo-
mozás már első idejében is igen gyakran csak fenye-
getett a kínvallatással, a nélkül hogy azt alkalmazta 
is volna, és hogy a hitnyomozási főtörvényszék már 
1537-ben a kínvallatásnak alkalmazását aMoriskokra 
nézve majdnem tökéletesen betiltotta, holott az ak-
kori időnek egyetlenegy, bár miféle itélőszékéről 
sem mondhatunk hasonlót. Igen czélszerü volt azon, 
nem sokára behozott intézkedés, melynél fogva nem 
az egyes tartományi ítélőszék, hanem csak a legfel-
sőbb királyi hitnyomozási tanács, vagy, egy más 
rendelet szerént, csak a megyei püspök a tanácso-
sokkal és hitnyomozóval egyetemben rendelhették el 
a kínvallatást, és ezt is csak akkor, ha a vádlott már 
azelőtt minden lehetségest fölhozott önvédelmére. És 
minden embertelen bánásmód meggátlására, minden 
kínvallatás alkalmazásával a püspökök, tanácsosok és 
a hitnyomozó személyes jelenlétre köteleztettek. — 
Habár tehát a kínvallatás a régi bűnvádi törvényke-
zés szégyenfoltjának is nevezendő, mint ez valójában 
volt is, mégis igazságtalan volna különösen a hitnyo-
mozásnak róni föl biinül oly eljárást, melyet szintúgy 
elfogadhatónak itélt a fölvilágosodott Athen, mint a 
törvény tudós Roma, minden országoknak törvény-
székei az ős- és középkorban, és melyet, fájdalom! 
igen is gyakran alkalmaztak. 

II. Szokássá vált továbbá a hitnyomozást egy, 
mindég leskelődő és telhetetlen kopó és fogárd inté-
zet gyanánt képzelni, melynek habarczkarjai a sze-

rencsétlen áldozatot már a gyanúnak legcsekélyebb 
árnyékánál is sovárgólagátkarolják. Hanem ezen dra-
sticus képzelet, mely, fájdalom! történelmi romá-
nokban és románszerü történetekben találtatik, alap-
jában ferde és hamis, és okvetetlenül elhagyandó, ha 
csak talán Llorente-t nem akarjuk a hitnyomozás 
iránti részrehajlásról vádolni; mert 

a) minden hitnyomozási ítélőszék tevékenységét 
a kegyelem-időnek hirdetésével kezdémeg és nyilvá-
nosan hirdetteté: „hogy ha valaki a hittőli elpárto-
lásnak öntudatával bírna, de az elrendelt határidő 
alatt önkéntesen bejelenti magát és poenitentiát tart, 
az kegyesen föloldoztatik és a kemény büntetésektől 
megkíméltetik. Hogy a töredelmes bűnösre kisebb, 
jelesen egyházi büntetések rovattak, hogy nevezete-
sen azon esetben, ha elpártolása nyilvános volt, ve-
zeklésének is nyilvánosnak kellett lenni, az egyrészt 
magából is értetődik, és másrészt az ősrégi egyházi 
fegyelmen alapul; hanem mindazonáltal is ócsárolta-
tik Llorentetől, ki, mint áldozár, saját tapasztalásá-
ból is tudhatta, és jól tudhatta, hogy az önkéntesen 
gyónó is egyházi büntetésekkel fenyítendő. A hit-
nyomozásnak szabályai azonban azt kívánták, hogy 
az önkéntesen vallók büntetései a lehetőségig eny-
hék legyenek. — A kegyelemidőnek leforgása után 
ellenben a törvény szigorának kellett helyet foglal-
nia az elpártoltakra nézve, hanem a kegyelem határ-
ideje ismételve megujittatott és meghosszabbíttatott. 
Midőn például a villareali törvényszék Toledoba vi-
tetett át , negyven-napos kegyelemidő rendeltetett el. 
„Nagy tömegét lehetett látni — úgymond Llorente 

— az uj keresztényeknek, kik siettek önkéntes val-
lomásaikat letenni, és magukat a zsidóságba való visz-
szaesésről vádolni." — „Ezen határidőnek lefolytával 
— igy folytatja Llorente — még egy hatvan-napi 
második, és végre még egy harmincz-napi harmadik 
határidőt is engedtek a hitnyomozók." — Hol van te-
hát mindebben a hitnyomozóknak azon, oly gyakran 
lefestett sóvárgó dühe, mely nem foghat elegendő 
szerencsétlent? Ha egy uralkodó hitszegő alattvalóit 
— és ilyeneknek tekintettek az alattomos zsidók — 
egymásután három kegyelem-határidőben részesitené, 
ki fogná őt még ezután is sóvárgó elfogatási vágyról 
vádolhatni? 

b) Minden figyelmet érdemelnek továbbá a hit-
nyomozásnak szabályai a fiatal eretnekekre nézve: 
„ha az eretnekek fiai és leányai, — igy rendelé már 
Torquemada — kik szülőiknek tana és oktatása által 
estek a tévelybe, még a 20-ik évet meg nem halad-
ták és most személyesen jelennek meg, hogy kegye-



lemmel fogadtassanak, habár a kegyelem határideje 
után jönnének is, fogadják a hitnyomozók ezen fiatal 
embereket kegyesen, könnyebb elégtételt szabván 
rájok, mint a megnőttekre, és gondoskodjanak róla, 
hogy az anyaszentegyház hitében és szentségeiben 
oktatást nyerjenek. — Evvel összefügg az is, hogy 
a fiuk nem mondhattak le ünnepélyesen az eretnek-
ségről 14-ik, a leányok pedig 12-ik évük előtt. Mivel 
tudnillik nehéz büntetés volt szabva arra, ha valaki 
a tévelybe visszaesett, azért meg akarták óvni a fia-
tal embereket még annak lehetőségétől is, hogy ab-
ba vissza ne essenek az által, miszerént csak érettebb 
esztieknek engednék meg, hogy az eretnekséget meg-
tagadhassák. 

c) A legcsekélyebb, némelykor legártatlanabb 
nyilatkozat is — mondják — már a hitnyomozás bör-
tönébe hozá a szerencsétlent. De épen a második fő-
hitnyomozó, ki Torquemadánál is szigorúbbnak tar-
tatik, Deza 1500-ik évi jun. 17-én azon utasitást adá: 
„hogy jelentéktelen okok miatt senki el ne fogattas-
sék, sőt még azon istenkáromlás végett sem, melyet 
valaki haragjában követett el. Ezen korlátozás nem 
csak magában jó, nemes és igazságos, hanem nyilvá-
nosan a hitnyomozók vélt sóvárgó elfogatási vágyuk 
ellen is bizonyít, és Deza rendeleteinek határozottan 
a kegyesség előnyét tulajdonítja a Carolina törvény 
fölött, mely az istenkáromlást szintén a legnehezebb 
büntetésekkel fenyegeti, a nélkül azonban, hogy a 
harag végetti enyhítő megszorítást magában foglalná. 

d) Ha valaki arról vádoltatott, hogy eretnekek 
módjára beszélt légyen, akkor mindenek előtt egy 
orvos kérdeztetett meg a hitnyomozók által, hogy 
nem tébolyodottság okozta-e talán ezen büntetésre 
méltó nyilatkozatokat. Llorentenél ugyan nem talál-
hatni megemlítését ezen elővigyázatnak, ellenben egy 
siciliai hitnyomozási perben — és pedig megjegy-
zendő, hogy Sicilia a 16-ik század elején az addigi 
egyházi hitnyomozás helyett a spanyol állam-hitnyo-
mozást kapta, — világosan vagyon kifejezve azon 
körülmény, hogy az ítélőszék több orvost hallgatott 
meg a vádlottnak elme-állapotja felől. 

e) A hitnyomozási itélőszékeknél nem voltak 
épen oly igen hajlandók akármely foladónak. hitelt 
adni ; sőt maga Llorente is említ eseteket, melyek-
ben csak ismételt, bizonyos személyek elleni vádak 
bírhatták a hitnyomozókat beavatkozásra, és igen 
hajlandók valának némely eretnekek bősz magavise-
letét tébolyodottságnak tulajdonítani. 

f ) Minden nagyobb szemtelenség nélkül állit-
hatjuk továbbá azt is, hogy egy törvényszék sem 

volt azon időben az elfogatási rendeleteknél annyi 
korlátozáshoz és ováshoz kötve, mint épen a hitnyo-
mozási ítélőszékek. Torquemadának 1498-ki május 
25-ről kelt szabályai e felől azt határozzák az 1-ső 
czikkben: „Minden törvényszéknél két hitnyomozó 
legyen, egy jogász és egy hittudós, és tiltatik nekik 
az elfogatási valakire elrendelni máskép, mint egyet-
értőleg." — Ugyanazon rendeletnek 3-ik czikke pedig 
oda nyilatkozik : „senki ne börtönöztethessék be, ha 
vétsége nincsen elegendő bizonylat által minden két-
ségen túl emelve." — Ha nem egyeztek volna meg a 
hitnyomozók, vagy pedig a gyanús személy különös 
jelentőségű volna, például pap, akkor csak a hitnyo-
mozó feltörvényszék rendelhette el az elfogatást. Ezt 
II. Fülöp még tovább is kiterjesztette. IV. Károly ki-
rály pedig azt rendelé, hogy a hitnyomozó törvény-
szék általában senkit el ne fogathasson a nélkül, hogy 
erről előbb a királyt ne tudósította volna. Az tehát, a 
mi titkos elfogatásokról mondatik, melyek által az 
emberek nyom nélkül eltűntek volna a nélkül,.hogy 
valaki tudná, hogy hová lettek, annál inkább puszta 
mesének tekintendő, minthogy a foglyok számára 
különös birtoki-gondnok vala elrendelendő, és az el-
fogatásnak is mindenféle külsőségek között kellett 
történnie. — A hitnyomozók elfogatási jogának to-
vábbi megszorítása abban állott, hogy azon esetre, 
ha valaki eretnek nyilatkozatról vádoltatott, és az 
eretnekség nem volt tökéletesen bebizonyítva, az Íté-
lőszék köteleztetett az úgynevezett „qualificator"-ok, 
azaz tudós hittudorok és tanárok véleményét kikérni, 
kiknek, a nélkül hogy a hitnyomozásnál legcseké-
lyebb részük is volna, egy, saját aláírásaikkal ellá-
tott okmányban meg kelle határozniok, hogy a vád-
lott akár mondott, akár nyomtatott tétel valójában 
eretnek-e, vagy nem? Ha ez utolsó értelemben nyi-
latkoztak , akkor az elfogatásnak nem volt helye, ha 
csak előbb még más qualificatorok is nem kérdeztet-
tek , és ezek nem ítéltek máskép. Llorente panaszko-
dik ugyan, hogy a qualificatorok többnyire scliola-
sticus hittudósok voltak; természetes, hogy szabad-
kőmivesiek, minőket ö ohajtott volna, még nem vol-
tak akkor. (Folyt, köv.) 

Msgr. Dupanloup orlcansi püspök beszéde, 
melyet junius-hó 3-án , Romában, a keleti egyház ügyében 

tartott. 
(Folytatás.) 

Vannak ugyan , jól tudom, kik aggódnak miattunk, és 
kik tán gúnyolva zarándokolásunkat, mondák : „Hová men-
tek ? Nincs többé Istenetek. Eltűnt. Ubi est Deus eorum ?" 
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(Psalm. 113,14). Igy gúnyolák a zsidók is, miután lepecsételvén 
Krisztus sirját, biztosaknak liivék magukat a Péter-és Máriával 
ebédlőbe zárkozott tanítványoktól. Es még ezen istenkáromló 
gúnyok napján reggel egyszerre megrendült az ég, ismeret-
len zaj hallatszott ; a Szent-lélek, az igazság, szeretet és erő 
lelke leszálla sziveikbe, és jelenlétét a világot még ma is meg-
rendítő esemény által nyilvánitá ; az apostoli szavak ellent-
állhatlan hatalmának minden meghódolt. Ha a szeretet s ke-
gyelem törvénye megveté alapját e földön, ha én ma hozzá-
tok szólok, ha ti ma itt vagytok, lia ma 19. század után szi-
veiteket szent tüz lelkesíti : mindezt azon halhatatlan nap ese-
ményének köszönhetjük. Ti, kik az egyházat hanyatlani hiszi-
tek, tekintsétek azt meg közelről, szemléljétek tekintetében e 
t üze t , homlokán ez örök if júságot; és mondjátok meg, lia 
valljon mindez nem áll-e fön , nem élő, nem halhatatlan isteni 
kegyelem által és örökké győzhetetlen azáltal, ki leszállott az 
apostolokra ugyanezen nap hajnalán, melyen ezer hang kérdé : 
Ubi est Deus eorum ? — Lássuk tehát, mit tettünk. Mi ezen, 
vértanúink canonisátioja által ünnepélyesebbé válandó, évfor-
dulati napra jöttünk ide : dicsőséges visszaemlékezés, emléke-
zetünkba hozó, hogy az első pünkösd malasztjaiban mi is ré-
szesülünk ; hogy az evangelium apostolainak ereiben vér foly, 
mely Jézus Krisztusért kiván ontatni, és hogy az egyház nem 
térhet el soha isteni alapitója kitűzte azon hivatásától, hogy 
a földön örök tanuja legyen az igazság- és jognak. 

Néha nem ugyan a bátortalanság és kétségbeesés, ha-
nem a szomorúság perczeiben, melyek még a legszilárdabb 
lelkeket is megzavarják, a gonoszság napjaiban Isten látszó-
lagos távozásának láttára mondani szokták az emberek : oh 
mint teszi próbára Isten egyházát ! Én azonban ily alkalmak-
kor azt mondom: Mikép vigasztalja, mikép tart ja fön, mikép 
dicsőiti meg azt ! mikép tetszik az isteni gondviselésnek földi 
zarándoklása pályáján az átmenő kísértéseket váratlan és győ-
zelemhozó segélylyel fölváltani ! A kísértés hasonlítható a reg-
geli kődhez, mely néha megdöbbenti az aggódó utast. Az út-
já t bátran folytató azonban csakhamar látja oszladozni a ned-
ves párát és fényeskedni a napot az égboltozat magasán. Ke-
resztények , kicsinyhitű keresztények, mit féltek ? quid timidi 
estis ? (Máté VIII, 22.) A felhők mögött Isten van ; várakoz-
zatok egyideig és megmutatja magát, ti pedig imádni fogjá-
tok őt ereje- és dicsőségében! 

A mi engem illet, lia reátok tekintek, ha megszámlállak 
benneteket és hallom lelkeitek szavát; indíttatva érzem ma-
gam mondani : Itt Jézus Krisztusnak egy titkos és hatalmas 
ténye lappang, hasonló a korányhoz. Igen a mai nap előnapja 
egy győzelemnek , ha nem maga a győzelem. Előnapja azon 
diadalok egyikének, melyeket szent János énekelt meg, midőn 
mondá : Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra. 
(1. Joan. V. 5.) Es kérdem még azoktól is, kik nem oly sze-
rencsések résztvehetni hitünk- és reményeinkben: Van-e a föl-
dön város, nép, király, souverain hatalom, mely a sziv egyszerű, 
a legmérsékeltebb, leggyengédebb szavakban kifejezett kí-
vánságára , l á t ta , mint kezd mozogni az egész világ, látta, 
mint sietnek birodalma minden széleiről a népek képviselői, 
hogy lábaihoz letegyék ragaszkodásuk és szeretetük adóját? 
Nem, én nem vagyok igazságtalan a föld egy hatalmassága 
irányában sem, ha állítom, hogy egyik sem leendett képes igy 
mozgásba liozni az egész földet Ismételem, liogy nyilvános 

jele ez Isten jelenlétének az egyházban és biztos záloga a 
győzelemnek. 

Ha Romában vagyok, szeretem, kivánom fürkészni ere-
detünket ; szeretek leszállani a föld méhébe, meglátogatandó 
a vértanúink megszentelte halhatatlan katakombákat, hogy 
ott föltaláljam emlékét és szent csontjait azoknak, kik meg-
haltak Krisztusért. És ezen isteni mélységek között, melyekbe 
hatolni szeretek, egyet különösen fölkerestem, melyet talán 
már ti is fölkerestetek. Ertem a mamertini börtönöket. Igen, 
lia fokozni kivánom bátorságomat, oda megyek. Leszállok az 
utolsó mélységbe és elűzvén Jugurt l ia , Catilina bünrészesei-
és másoknak profán emlékét, Péter és Pál az, kit itt föltalálok. 
Mi fordulhatott meg az ezen bűzhödt tömlöczben bilincsek-
ben őrzött két nagy apostol lelkében ? Nagyobb világosság, 
fényesebb nap , szebb élet. És mindkettőt kivetik később, 
csendben, hallgatagon haladnak az egyik Nero kertjei , az 
utóbbi másfelé, hol romai polgár levén fejét veszti. Az első-
nek az apostolok fejedelméhez méltó hasonlithatlan megtisz-
teltetés tartatott fön, fölfeszittetett mint mestere, de fővel 
lefelé. Elfogulva ezen visszaemlékezésektől, elhagyom e sötét-
séget, viszontlátom a napot , és lábaim a capitolium földét 
tapodják. Itt látom még azon ingatlan sziklát, melyről a költő 
éneklé : Capitolii immobile saxum ; hanem a Péter és Pál ál-
tal látott capitoliurni Jupiter helyén, azok mesterének kereszt-
jét szemlélem. Ez uralkodik, ez áll diadalmasan ; azon dicsők, 
ők meghaltak ! . . . 

Folytatom utamat Romában és ismét föltalálom azon 
két férfiút, Pétert és Pá l t , az egyiket Traján oszlopa fölött, 
a mennyország kulcsaival kezeiben, a másikat Antoninus osz-
lopa fölött a világot meggyőző ige kétélű kardjával, — és ők 
meghaltak ! — Én tovább haladok ; belépek Nero kertjébe, 
hol e nyomorult az első keresztényeket élő fáklyákul hasz-
nálá, fényárasztókul éjjeli játékaira, in nocturni luminis usum 
(Tacitus), és itt is a mérhetlen térség közepette fölemelkedő 
obeliszken olvasom : Christus vincit, Christus régnâ t , Chri-
stus imperat. És ők meghaltak. Én meg nem állapodom : ha-
ladok az egyházak, képek, szent tornáczok között, és belépek 
e bazilikába, a világ e csodájába, ezen fény, ezen mérhetlen-
ség, minden dicsőség ezen ragyogó lakába és a próféták, evan-
gélisták , szent-atyák, rendalapitók nagyszerű alakjai között 
olvasom ezen aranybavésett halhatatlan szavakat : Tu es Pe-
trus et super banc Petrám aedificabo Ecclesiam raeara, et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam (Máté 16, 18). 
Ha áthaladok ezen roppant ellentéteken, ha ezen emlékek, 
ezen diadalok láttára bámulattól elragadtatom, elmondom 
magamban : „Vannak bizonyos emberek , kik i t t , ezen nagy-
szerű fényközepette lakni kívánnak." Ez azonban nem lehet, 
a dolgok győzhetlen természete mindenkor ellent fog mon-
dani. Maradjatok tehát helyeiteken, és engedjétek Olasz-
ország és a világ tiszteleteért Jézus Krisztus helytartóját 
is a magáén. 

Igaz, s szükséges, hogy megemlítsem : oly messzi távol-
ból elutazva, a Gondviselés sugallata folytán érkezénk a ro-
mai bibor e nagyszerűsége-, fénye- és törvényes kitüntetésé-
hez ; azonban jól tudjátok meg, mi meg nem feledkezünk ere-
detünkről, és bármily legyen a külszin, ne higyjétek, hogy 
mi e biborhoz tartozunk : az nagy erényeket és tehetségeket 
föd, melyek tizenkilencz századon keresztül soha sem hiányo-



zának a romai pápákban ; mi pedig ismételjük szent Pállal, 
és senki inkább, mint az, kinek nagylelkű szeretetünk képezi 
ma legdrágább kincsét ; igen a szent-atya fönséges szegény-
ségében ismételi, s vele és az apostollal mi is mindnyájan : 
Scio et abundare, scio et humiliari; (Philipp. 4 , 12); tudok 
élni bőségben, tudok megaláztatás- és nyomorban, s miután e 
napok fölvirradtak, a gyermekeim által nyújtott kenyér éde-
sen esik szivemnek. 

IIa Istennek tetszik békét és dicsőséget árasztani egy-
házára, az egyház, uraim, tud ennek örülni, de nem önmaga, 
hanem hivei miatt. 0 soha sem feledkezik meg sem Bethle-
hem, sem kalvária, sem a mamertini börtönök- és katakom-
bákról, kész azokba visszavonulni most is, ha Isten ugy akarja, 
azon meggyőződésben, hogy vissza fogna térni még egyszer 
a keresztény erény azon szent tüzével, mely nélkül ujolag 
visszaesik az egész világ azon sötétség-, azon örök éjbe, mely 
mint a nagy költő énekeié, szüntelen fenyegeti az istentelen 
századokat : Impiaque aeternam timuerunt saecula noctem j 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA (vége.) A Mi-asszonyunkról nevezett t. is-

kola-testvérnők szorgalommal folytatják hivatásuk rendét, és 
kitartó szerény buzgósággal fáradoznak mind a házi növen-
dékeknek minden rendű müvelésén, mind pedig a külső gyer-
mekeknek oktatásán. A templomukban megtartott böjti sz. 
beszédek a lelki megujulásra buzditottak, és a húsvéti sz. 
gyónásra alkalmatos utasításokkal készittetett az iíjuság. Az 
első szent áldozás, a külső leánynövendékekre nézve Áldozó-
csütörtök ünnepén tar ta to t t , midőn is az illető leánykák, al-
kalmas oktatások előrebocsátásával, buzgó lelki érzelmek 
között vezettettek az Ur szent testének előszöri vételéhez 
A belső növendékek közül öten e szerencsében csak imcnt, 
sz. Péter-Pál apostolok ünnepén részesültek. Mely czélra az 
előleges bevezető oktatás és gondos előkészítés épen nem 
hiányzott. Boldogok az ily gyermekek, kik szent érzelemmel 
és buzgó vágygyal eltelve veszik magukhoz először az Ura t , 
s a nevelés boldogító befolyása által el vannak telve a ma-
laszt nagyságától, mely velük a szent áldozásban közöltetik. 
— A májusi sz. ajtatosság ugyanezen, a Mi-asszonyunkról 
nevezett zárda templomában épületes módon tartatott . Külö-
nösen emelte az isteni-tiszteletet a jó rendben és épületes 
lelki emelkedettségben vitt ének, mely a mint szívből fakadt, 
ugy kétségkívül a kegyes Isten-anya előtt kedvességre talált. 
Találjon is ügyünk e jó Anya előtt részvétre, s indítsa meg 
az ő közbenjárása sz. fiát, ki ne szűnjék meg védeni, erősíteni 
és tökéletesíteni mindent, mi szent, mi jó. A májusi ajtatos-
ság naponként folyt ; ünnepélyes alkalmakkor pedig sz. beszéd 
is tar ta tot t ; ezeket a növendékparpságnak nt. lelki igazgatója 
az ,angyali üdvözlet' fejtegetésével tartotta. Legyen a szent 
Szűznek védelme ezen áldásos intézeten, és vegye oltalma 
alá mindazokat, kik benne Isten dicsőségére s az emberiség 
javára tehetségüket, erejüket, s életüket szentelik. — A ty-
pographus azon töri eszét, hogy a Vogel-féle, magyarra te t t 
Legendát , olcsó pénzen mikép lehetne kiadni. Lelkes támo-
gatások reménylhetővé teszik, hogy a közös imádság meg-
hallgattatik Istennél. Az illetőknek előre is ajánljuk a jó ügyet. 

Kívánatos lenne, hogy sok részről jönnének oly módon biz-
tositások, miszerént az ember tudhatná , hány példányt re-
mélhet biztosan eladhatni. Minél több a példányszám, annál 
olcsóbb lehetne. Három uj forintnál semmikép sem akarjuk 
drágábban adni a müvet , mely németben jó négy köte t , és 
legalább nyolcz forint. Ez a legenda oly kellékekkel bir,hogy 
a ft. Z a l k a által megkezdett jeles mű, ha hasonirányban 
folytattatik, nagyon elfér, sőt hasznos és szükséges mellette. 
Vogel a népnek ír ; neki a szentnek életleirása nem is Legen-
da , lia csak egy darab a napi életre való. de alapos és velős 
útbaigazításokat nem füz melléje. Vogel a németben három 
nagy kiadást látott rövididő alat t ; prédikácziora, tanításra 
egyiránt használható. A magyar szentek leirását persze hogy 
bőviteni kelletik. Nt. clerusunk ez ügy fölkarolásában több 
kerületi gyűléseken igen szép buzgóságot fejtett ki. A naza-
rénusok itt-ott mutatkozó gyülevésze ugy is nyomott könyv-
vel , holmi becsempészet rontott sz. írással csalogatja magát, 
— illik életrevaló könyvek (pedig nem drága és jó könyvek) 
terjesztésével irtani a mételyt; — erősiteni, támogatni az 
emberiség legszentebb érdekét.— A plébániai templomban az 
áldozó-csütörtöki első áldozás, melyben a városi figyermekek 
s a pusztai összes ifjúság nagy számmal vett részt, — szokott 
ünnepélyes örömmel tartatott meg. — A képezdei tanulók 
pedig sz. Alajos tiszteletében szép buzgóságot fejtettek ki. 
— A kárvallottak segitségben részesülnek. — Isten velünk a 
viszontlátásig. — 

TARCZAL, jun. 29-én. Vannak az életben perczek, 
melyek az Isten dicsősége, az anyaszentegyház fölvirágzása, 
a haza boldogsága, és az emberiség java után sóvárgó szivre 
kedves hatást gyakorolván : tartós édes örömöt, s felejthe-
tetlen emléket hagynak maguk után a tiszta kebelben. — 
Vannak perczek, melyekben az ember Krisztus hűbb köve-
tői magasztos példáját lá tva, a hithideg és minden jogot le-
rontó világ okozta fájdalmaiban, enyhületet s édes vigaszta-
lást nyer Vannak perczek, melyeket egy buzgó ker. katho-
likus , a folytonos szeretet gyakorlata által nyilvánuló hit sz. 
ünnepének tekintvén, tőlök a mily nehezen vál meg, ép oly 
örömmel varázsolná őket vissza. S ily édes emlékű eltűnt 
perczek bátorítottak föl engem, ft. szerkesztő úrtól , jelen 
közlésemnek, nagy becsű lapjában egy kis helyet alázatosan 
kérni. — Folyó hó 27-ke örömteljes nap volt nálunk, minden 
buzgó ker. katholikusra. Ugyanis e napon, mint dicső sz. 
László királyunk ünnepén, daczára a legszorgosabb szőllő-
munkának , ékes egyházunk, meglehetősen tele volt ajtatos-
kodókkal, s az eddig mintegy 45-rc menő, Sz.-László-Társu-
lati tagokkal ; kik óhajtva várták : miszerént kegyes főpász-
torunk ő exclja engedelmével ellátott, közkedvességü nt. plé-
bánosunk, egy buzgó, a jótéteményekben fáradhatatlan tu-
dós és istenfélő , Szent-László-Társulati tag által sz. László-
nak örök emlékül adot t , 60 osztr. frtnyi értékű képét ünne-
pélyesen megáldja, s előtte a társulat élő tagjaiért , a vér-
nélküli áldozatot az Istennek bemutassa. — Ugyanez alka-
lommal nekem jutot t a szerencse híveinket rövid beszédem-
ben , a sz. László által kiváltképen gyakorolt három isteni 
erények követésére inteni, s a ker. szeretet folytonos gya-
korlatára alakult Sz.-László-Társulatbani állhatatos megma-
radásra serkenteni. — Beszédem után kezdődött az énekes 
sz. mise, s sz. Lászlónak az oltárra helyezett, megáldott re-



mek képe , mintegy az áldás sugarait látszott lelövelleni, a 
segítsége és esedezése után sóvárgó, zsenge társulat min-
den egyes tagja i ra ; s Istenben vete t t nagy bizodalmát kife-
jező alakja , midőn szomjas seregének a sziklából dárdája 
qfintésével vizet bocsáj t , példát adot t mindnyájunknak, hogy 
hasonlóképen ez élet minden bajaiban, bizodalmunkat egye-
dül Istenbe vessük, reményünket benne helyezzük, s a vi-
gasztalás és boldogság sz. forrása a mi számunkra is fölfa-
kad ; mert valóban igazak s azon esetben ránk is alkalmazha-
tók a 39-ik zsoltár 5-ik versének azon szavai, melyek távolról 
is könnyen olvasható, arany szép nagy betűkkel vannak, a 
sz. kép alá i rva: „Boldog ember , kinek reménysége az Ur 
neve." -— Művészi tekintetben az emiitett sz. kép dicséretére 
többet mondanom nem szükséges : mint hogy az , t. cz. Jako-
bey Károly pesti képiró ur ügyes ecsetje alól került ki ; kinek 
már több remek festményei diszes egyházunkban, mindmeg-
annyi ajánló levelei, s bizonyítékai szakértőségének, s művé-
szi nagy tehetségének. — Azon köztiszteletü aggastyán pe-
dig , ki megszokott istenes bőkezűségénél fogva, már harmad-
ízben ily remek, nagy ér tékű kedves emlékkel lepvén meg 
bennünket , maga iránt ú j ra hálára kötelezett le, s kit nekem 
tisztelet-teljesen megnevezni ismert szerénysége t i l t , zsenge 
Sz.-László-Társulatunk nevében fogadja szives köszönetemet, 
s mindnyájunk közös óhaját : miszerént őt a kegyes Isten köz-
tünk még sokáig erőben s egészségben t a r t s a , egykor pedig, 
vallásos, példás, j ámbor , istenfélő és minden sz. czélokra bő-
kezű adakozó élete által szerzett , mennyei kincseinek birto-
kában örökre boldoggá tegye. Szepessy Eduard. 

ROMA , jun. 28-án. Ezen napot tűzte ki a szent-szék a 
fejedelmek által fizetendő adók letétele.- s beszedésére, kik a 
romai széktől némi kegyeket kaptak. Különös eszméje van 
némelyiknek ezen adóról, s ezeknek összegéről. Vádolják a ro-
mai szék telhetetlen kapzsiságát. Mások hűbériségnek kiált-
j ák , hogy ennek gyűlöletét a szent-szék ellen fordítsák. Töb-
ben az idők ujul t természetére hivatkoznak, hogy az adók be-
szedését avult dolognak mutassák be. Nincs szó az időről, s 
ennek változó természetéről, hanem csak jogról, mely minden 
időn át ugyanaz. Az apostoli kamara előtt a jog ama 10 ga-
rasra, melyet a ,Szent Szívről' nevezett apáczák fizetnek egy 
szőlőért, mely a Janiculus-dombon nekik á tengedtete t t , ép oly 
szent és sértetlen, mint a 2,000 aranyat érő kehelyre, melyet 
a sardiniai király évenként adni tartozik mindazon helysége-
kért, melyeket a szent-széktől kapott. A sardiniai király ezen 
kötelességtől fölmenti magá t , hiszen neki annyi sok dolga 
van ; de azért mégis 1849-ig a kelyhet minden király meg-
a d t a , az apostoli kamarának számoló asztalára jun. 28-án 
nyugta mellett letette. III. Pál 1545-ben a parmai s pia-
cenciai herczegséget Farnese-családnak adományozta 9,000 
arany évi adó mellett. Ezen család a 9,000 ax-anyat egész 
1730-ik évig fizette. Ez évben halt ki a család utolsó ivadéka. 
A spanyol királyi család a herczegséget elfoglalta, a 9,000 
aranyról semmit sem akart tudni ; de az aposoli kamara ma is 
nyugtát ir a 9,000 aranyról , habár tudja, hogy ez a hivatalos 
asztalon marad beváltatlanul. A nyugta beváltására 131 év 
alat t senkisem jelentkezet t ; az adósság ma már 11,000,000 
f rankra megy , de a szent-szék föntar t ja jogait. III. Pálnak 
utódja ma is Romában van, de hol vannak ma a bourbon csa-
lád ivadékai, kik azt 1730-ban elfoglalták? Nem lehet-e erről 

mondani, digitus Dei hic ? Azonban a szent-szék ma is kapott 
12 kelyhet, 25 ciboriumot, 9 nagy arany tálat, 4 mázsa viasz-
kot, s körül-belül 9,000 scudit , mint évi adót. Ez csekélység; 
de a jog nem csekélység. Ki legyen ennek védője e földön ha 
nem a romai pápa ? A szent-szék nem oka, hogy ma a tár-
gyaknak más nevet , a neveknek más értelmet adnak; az bi-
zonyos , hogy a szent-szék a szavak igazi értelmét megtartja, 
íme a szólam, melyet a szent-szék az ő jogainak föntartására 
alkalmaz : „Protestationem admittimus u t sartum tectumque 
sit Sanctae sedis, et camerae Apostolicae jus et dominium su-
per locis, feudis , et castris, ac adnexis territoriis in Vicaria-
tum perpetuum in temporalibus tan tum Sardiniae regi a S. 
Sede Romanaque Ecclesia concessis. Hac autem occasione 
confirmamus ea omnia, quae ad Pontificiae ditionis nostrae 
integritatem tuendam declaravimus in consistorialibus allocu-
tionibus habitis die 20 jun. 26 sept, anni 1859 ; nec non 28 
sept, sequentis anni 1860: hisce totius orbis catholici episco-
porum sententia adstipulatur. Fu turum tamen confidimus, 
ut misericors Deus , in cujus manu sunt omnium potestates, 
meliorem, quam ab eo suppliciter exposcimus, temporum 
conditionem inducat ; atque ita cesset luctuosa rerum subver-
sio, qua justitiae et Ecclesiae causa tantopere labefactatur ." 
Er re ma Turinban nevetnek, miként néhány év előtt Nápoly-
ban nevettek a tartozott fejér paripára nézve, melyet a ná-
polyi királyok évenként adózni tartoztak. De hol vannak azok 
most, kik három év előtt Nápolyban nevettek ? 

P A R I S , jun. 20-án. A franczia senatus ülése az alrendü 
papság fizetésének a kormány által t e t t javaslat előadásában 
folyt le. A javaslat szabályszerüleg bizottmányra bízatott ; 
ennek előadója báró Dupin volt. „Tekintetben kell venni, igy 
szólt a b á r ó , hogy itt nincsen szó az egyházi magas méltósá-
gokról, miután ezeknek a fejedelmek sírjainál (St. Dénis-ben) 
tisztességes sors van biztosítva. I t t csak az alsó papságról 
van szó , melynek egész élete folytán az önfeláldozáson kivül 
semmi gazdagság sem ju to t t osztályrészül ; ezekről van szó, 
hogy életük utolsó éveit nyomorúságban ne töltsék." I t t a 
báró ur történet i adatokba ereszkedik, e lőadván, mit t e t t 
minden kormány a papság sorsának javítására a 89-i forra-
dalom óta. A Napoléonok dicsősége és érdeme tűnik ki ezen 
előadásból, melyet , az adatok hűsége mellett, meg kell bo-
csátani a bonapartista bárónak, úgyis a napi politica azt kí-
v á n j a , hogy a Napoléonok az egyház védnökéül, a kath.pap-
ság jótevőjeiil tartassanak. „A forradalom előtt az állam sem-
mit sem adózott a papságnak, sőt inkább a papság az idők 
szükségei szerént szabad akarat jából segítséget nyúj tot t az 
egyháznak. A papság nemzeti gyűlése volt Francziaországban 
az egyetlen független testület . Necker 1780-ban 11 milliomra 
becsülte a papság szabad adományait az isteni-tisztelet dicső-
ségére hazánkban. A basilikák, a monostorok, a püspöki lakok 
művészeti fényben ép í t te t tek , a művészet kincseivel bővel-
kedtek. A szerzetesek könyvtárai a tudomány- s művészetben 
gazdag kincseket gyűj tö t tek , melyeknek eredete a Merovin-
giek korára megy föl. A szerzetes rendek tudományos müve-
ket hoztak napfényre, s sz. Benedek, sz. Sulpicz fiai, az ora-
torianusok oktatása tudományban dús , s tiszteletreméltó 
papságot neveltek, a XV. Lajostól adományozott előjog, hogy 
csak nemes család ivadéka lehessen püspök, a helyzeten nagy 
változást tőn ; a püspökség a király kegyeiben e lpuhul t , sze-
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rencsétlenül, a nép tisztelete is távozott tőle. A midőn a nép 
tisztelete a püspökség iránt csökkent, az egyház ellenségei 
használták az alkalmat ellenök, s keserűen megtámadták. Oly 
tévedéseknek leczkére volt szüksége ; s ez nem hagyott ma-
gára várni, a nemzeti gyűlés elkobozta a papság birtokait, az 
egyház évenként 150,000,000-t vesztett. A szerzetesek elnyo-
mása nyomban követte ezt ; az apátságok, az ajtatos alapít-
ványok lefoglaltattak , a szerzetes-rendek élő tagjai alig némi 
ellátással a világnak bocsáttattak. A minister által 1818-ban 
összeállitott adatokból kitűnik, hogy 1816-ik év jan. 1-én 
volt 61,200 fizetéses pap , kiknek ellátása 16,000,000-ba ke-
rült , egyenként 233 frank szegény évi jövedelemmel. A fran-
czia papság szegény állapotjának legvilágosabb bizonyitéka. 
Az emlékek nem kiméltettek, a templomok kiraboltattak, be-
zárattak , a harangok ágyaöntődébe hurczoltattak , a szentelt 
edények pénzzé verettek (Italiaban ezt Musolino indítvá-
nyozta ; mit Francziaországban bánatosan emlegetnek, Turin-
ban ép ez által dicsőséget vadásznak,) várván az assignaták 
sorsát, mely 14 ezer milliom kárra menő bukást hozott a ha-
zára. (A papság jószágainak erőszakos elvételét a szabadelvű 
Dupin jogtudós vallomása szerént, 14,000,000,000 franknyi 
állambukás követte.) Az első consul, daczolva a közvélemény-
nyel (a forradalom véleménye mindenütt közvéleménynek hi-
vatik ; hiába ! mivel a becsületes polgárok véleménye a hall-
gatás miatt nem hallatik,) a szent-székkel concordatumot kö-
töt t , hogy az ü g y e f o g y o t t e r é n y t hatalomra segitse, s 
a közéletnek nyugalmat szerezzen. (Tehát mégis a forradalom 
embereinek száma mellett voltak jó katholikusok is , kiknek a 
papság sorsa szivükön feküdt, s csak ezeknek megnyugtatása 
után lett a köznyugalom.) Hogy az első consulnak eme tényét 
egész becsében fölismerjük, szükséges számba vennünk az 
akadályokat, melyeket legyőznie kellett. A történészek túlsá-
gos tiszteletből egy duló korszak iránt (sancta Veritas !) nem 
merték kimondani az igazságot ez iránt. (Szokásos eljárás.) 
Mily ellenszenvet mutattak a magasabb osztályok a concor-
datum iránt, abból Ítélhetjük meg, hogy az ennek közzété-
telekor tartott ,Te Deum'-ra a tábornokok megjelenni nem 
akartak, mondván, hogy annyi csaták vívmányai mind el-
vesznek. (A Siècle emberei ezt ma is beszélik, mind elvesz-
nek a vivmányok, ha a Szent-Vincze-Társulat el nem nyoma-
tik, ha az őrség Romából ki nem vonatik stb.) Az első consul 
nemzetiségi értelmet adván a concordatumnak, a hősöket 
megengesztelte. (Ezek Voltaire tanonczai valának.) Midőn a 
törvényhozó testület szavazatját adta volna emez intézkedés-
nek , az első consul mondá : „Francziaország jobban örül a 
lelkismeret nyugalmának visszahozatalán semmint a külbéké-
nek." A forradalom kis számra olvadt papságot hagyott maga 
után, ennek szervezése nehézségekkel volt egybekötve. Nö-
veldék sehol se voltak; a szegénység oly nagy volt , hogy a 
consul a religio külső diszének tekintetéből szükségesnek 
látta meghatározni, miszerént senki sem szenteltethetik föl, 
hacsak 300 franknyi évi jövedelmet föl nem mutat. De a pap-
ságban nem 300 frankot, hanem csak szegénységet és nyo-
mort lehetett találni. A szegénység azonban csak világosab-
ban tünteté ki lelki nagyságát. Tizenöt év múlva már az újjá-
születést észre lehetett venni. Az izgatók mindent tehettek, 
csak azt nem, hogy a papsággal ennek eredetét elfelejtessék : 
mivel a jövedelmes osztályok alatt volt a népnek egy tömege, 

melyet proletárnak nevezni szoktunk, s ez büszke volt arra , 
hogy fiait az egyház szolgálat] ába küldte. Nemes lelkeket 
adott emez osztály az egyháznak és a hazának. Láttunk egy 
főpapot, ki az eke szarvától az oltárhoz ment ; fölszenteltet-
vén ép o t t , hol fiatalságának romlatlan éveit töl tötte. a nép 
örömére főpap volt. Ne keressünk más fényes példákat, a nép 
legalsó osztálya legnemesebb tagokat adott a papság testü-
letének , tagokat, melyek keresztény alázatosságuk s jellem-
szilárdságuk , Ízlésük nemessege, tudományuk nagysága által 
a köztisztelet tárgyaivá lettek. A forradalmak korszakaiban 
ezekből ujonczozott papság elevenebb, jellemében szilárdabb 
let t , a viharokban oly erőt fejtett ki, melynek magassága 
egekig emelkedett. A nyereség vol t , hogy a kis városok és 
falvak lelkes lelkipásztorokat kaptak. Hogyan lehetett tehát 
az 1815—1830-ki izgatóknak a papság iránt hányt-vetett 
érdek szine alatt a papságot a napi sajtóban s a tribuneken 
annyira rágalmazni, ugy hogy ezen izgatók (mind szabadel-
vűek valának,) a spanyol picadores (bikaviador) szerepét vi-
selték közöttünk, hogy a bikát , melyet közvéleménynek ne-
vezünk, a papság ellen ingerelje? Az u j nemzedék, melynek 
emléke a mult kor romjainak képeivel tele van , távol legyen 
ettől. Az érdek szine alatt senkit sem lehet őszinte lélekkel 
megtámadni. (Az olasz forradalmi factio mégis sokat tanult, 
mivel az egyház érdekében az egyházat kifosztja, a pápaság 
érdekében a pápa koronáját elrabolja.) (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." (Folyt.) 
Ez tehát a terv. Már most lássuk az e s z k ö z ö k e t . 
2) A m e g r o n t á s. I t t még iszonyúbb vallomásokat 

fogunk hallani. 
„Mi sokkal előbbre haladtunk, mint hogy a gyilkolással 

megelégedjünk. Mit használt az agyonütött ember ? Ugyan-
azért a bűnt nem kell egyedesiteniink, hanem hogy egész 
honszeretetig és az egyház elleni gyűlölethez mérten fokoz-
tassék, k ö z ö n s é g e s i t n ü n k k e l l a z t . A katholicismus 
szintoly kévéssé fél a hegyesitett tőrtől, valajniiit nem félnek 
a monarchiák; de a társadalmi rendnek mindezen két alapja 
a megrontás alatt összeroskadhat: nem kell tehát fölhagy-
nunk a szakadatlan megrontással. Elhatároztatott a mi taná-
csunkban , hogy már nem akarunk keresztények lenni, n é p -
s z e r ű v é k e l l t e h á t t e n n ü n k a v é t k e t a n é p kö-
z ö t t . Szivják be azt mind az öt érzékükön, igyák és aztán 
részegedjenek meg tőle, mig végre csordultig jóllaknak. T e-
g y é t e k b ű n ö s ö k k é a s z i v e k e t é s n e m l e s z n e k 
t ö b b é k a t h o l i k u s a i t o k." (A magas Venta elmélete, 
Vindex levele Nubiushoz.) Mennyire megdicsértetik az egy-
ház minden szándék ellenére ! „A testeket kimélnünk, de a 
lelket meg kell ölnünk. Az erkölcsösséget kell megtámadnunk, 
tehát a szivet kell megrontanunk. Ugy hiszem , politikai hu-
manitásból kell ezen eszközt indítványoznom." (A magas 
Venta feje Vinclexhez.) — Két forradalmi ügynök töredelmet-
len halála alkalmával, kik Romában kivégeztettek, ezt irá a 
magas Venta feje: „Hogy mint elvetemültek haltak meg, ez 
fönséges benyomást tet t a néptömegre. Ez volt a titkos tár-
sulatok első szózata c s a l c l k e k e l f o g l a l á s a . Romában 



a Popolo piaczán, a katholicismus fővárosában, és pedig sza-
badkőmivesként és töredelmetlenül meghalni, ez valami dicső 
dolog. — Csepegtessétek a mérget a kiválasztott szivekbe, 
irá egyike azon megtestesült ördögöknek, csepegtessétek ki-
sebb adagokban és mintegy véletlenül ; magatok is csodál-
kozni fogtok az eredményen. A fődolog, a f é r j t e l s z a -
k a s z t a n i c s a l á d j á t ó l , és a házikörtől elszoktatni. A 
férj természeténél fogva hajlandó a háztartás gondjai alul 
kibújni és könnyelmű gyönyörök és tilos élvek után futkosni. 
Szereti a kávéházban a kormányi dolgok hosszas fejtegetését 
és a szinházi tunyaságot. Vonjátok és csaljátok oda, adjátok 
értésére, hogy ő fontos személy, hassatok értésére, hogy 
mesterségét megutálja. Ekkép, ha nejétől és gyermekeitől el-
szakasztjátok, ha megértetitek vele, mily súlyosak minden kö-
telességei, könnyen ébresztetek bonne vágyat más tétel után. 
Az ember mint zendülő jön e világra, s z í t s á t o k a z e n -
d ü l é s u t á n i v á g y a t e g é s z a t ü z i g ; d e e t ű z n e k 
e g y e l ő r e n e m s z a b a d k i t ö r n i e . Ez a készület a nagy 
munkához, mely általatok elkezdendő." (A piemonti Venta 
levelezése.) — „E nagy munka kivitelére, mondja a forra-
dalmi ügy logikus ügyvédje, t á g a s l e l k i s m e r e t szük-
séges , mely adandó esetben házasságtörő viszonytól vissza 
nem borzad és nem irtózik hűséget és hitet megszegni, és az 
emberiség törvényeit lábbal taposni." (Proudhon.) 

Maga a magas Venta ezen egész pokoli czimboraságot 
következő szavakba foglalja : „A n a g y b a n i megrontás az, 
a mire törekszünk, a nép megrontása a papság által, és a pap-
ság megrontása mi általunk, az a megrontás, melynek segít-
ségével egykor az egyházat sirba viszszük. Ha a katliolicis-
must megakarjuk semmisiteni, azt mondák nekünk, legelőször 
az asszonyi-nemet kell eltörölnünk. Ez az észrevétel helyes 
lehet; de miután az asszonyi-nemet el nem törölhetjük, rontsuk 
meg tehát az asszonyi-nemet az egyházzal. A legjobb épen 
a legrosszabb lesz, lia már egyszer el van rontva." (Corruptio 
optimi pessima.) E czél oly nagyszerű, hogy oly férfiakra, mint 
mi vagyunk, csakugyan csábitó erővel kell hatnia. A l e g j o b b 
g y i l o k , m e l y l y e l az e g y h á z s z i v é t e l l e h e t t a -
l á l n i , a m e g r o n t á s . Raj ta tehát, fogjunk a munkához, 
és nem kell nyugôdni, mig be nem lesz végezve !" (Folyt, köv.) 

Irodalmi hirdetés. 
Megjelent: A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI 

TANULMÁNYOZÁSA. Ir ta N i c o l a s Ágost. Francziából 
fordította 1VI a j e r Károly. Harmadik kötet II. füzet. „Hazánk 
minden tekintetben tiszteletre méltó kath. papsága van hi-
vatva , mondja a forditó, általában az egész munkának, k ü-
l ö n ö s e n p e d i g a j e l e n f ü z e t n e k , m e l y j e l e n 
k o r u n k k o r s z a k o t k é p e z ő k é r d é s é t , a p á p a s á g 
é s a z e g y h á z i s t e n i i n t é z m é n y é n e k k é r d é s é t 
o l y i h l e t t e n é s m e g g y ő z ő d ő l e g t á r g y a l j a , 
minél nagyobb elterjedést, és ez által az igazságnak minél 
nagyobb diadalt szerezni. Ugyanazért legyen szabad remél-
nem , hogy e részbeni jogos várakozásomat a legörvendetesb 
eredmény követendi." Ezt nem csak a munka érdekessége, 
hanem a t. fordítónak annyi áldozattal járó jó szándoku tö-

rekvése is megérdemli. Kapható Lauffer és Stolp könyvkeres-
kedésében , a Szent-István-Társulat ügynökségében, vagy a 
forditó urnái Nőténcsen (utolsó pósta: Rétság). Ára 1 frt. 
30 kr Ezen, 357 lapra terjedő füzet önálló levén megszerzését 
ez is ajánlja. 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 22-én. H a y n a i d Lajos, erdélyi püspök ő 

exclja romai útjából székhelyére szerencsésen megérkezve, a 
papság és mindenrendü hivők részéről oly fényes fogadtatás-
ban részesült, mely nem csak az egyháznagy irányábani hó-
dolatnak , hanem az atya iránt föllelkesült szeretetnek is hű 
tolmácsolása volt. 

— A buda-pesti lelkészi karnak az antikath. sajtóra vo-
natkozó határozata a külföldi jobb szellemű lapokban kellő 
elismeréssel említtetik föl, és korszerű óvszernek mondatik. 
Mint halljuk, nálunk az önérdeket féltőkön kivül is vágynák 
oly véleményüek, hogy az nem korszerű. Ezek alkalmasint 
akkor akarnak az ellenség ellen harczolni, mikor nincs : mi 
kényelmesb is ; vagy midőn az ellenség már mindent elpusztí-
tott , és a szomorú zsákmányon elosztozva, biztos menedék-
helyén tanyáz : mi haszontalan erőködés volna. Kik azt vélik, 
hogy nem korszerű, féltékenyek tulajdonképen arra, mit ők 
népszerűnek neveznek , és népszerűségről álmodoznak. Réve-
dezésüket nem irigyeljük; hanem ajánljuk nekik egy kis elmél-
kedésül azt, mi a Maccabeusok II. könyve 4. részének 14—16. 
vers. olvasható egy bizonyos zsidó osztályról : „Graecas glo-
rias optimas arbitrabantur, quarum gratia periculosa eos con-
tentio (törekvés) habebat, et eorum instituta aemulabantur, 
ac per omnia his consimiles esse cupiebant, quos hostes et 
peremtores habebant." — J. M. ur igen könnyű biztosítási 
módot nyújt fölszólalásában a papi javak megmentésére : 
csak elő kell fizetni a ,M. S.' és több efféle lapokra ! ! Ez való-
ban korszerű ! 

— Az antikath. lapok oly hűtlen rajzát adák a Romá-
ban összegyűlt püspökök értekezletének, hogy Veuillot és 
egy franczia püspök kénytelennek érezte magát, a többieknek 
is e tekintetben forrásul szolgáló ,Patrie' ellen ünnepélyesen 
fölszólalni. De, mint a ,P. Lloyd' is mondja, „Patrie läszt sich 
nicht beirren" ; ez igen jellemző tulajdonsága több más ha-
sonszellemü lapoknak is ; napról napra bebizonyul hazugsá-
guk , „aber sie lassen sich nicht beirren." Sok kell oda, hogy 
evvel is lehessen dicsekedni. 

— A ,P. Lloyd' Romából a következő hírekkel kedves-
kedik : Romai levelek szerént IX. Pius az 1863-ki évet s z e n t 
évnek szándékozik nyilatkoztatni, hogy egyházi uj ünnepélyek 
által a kath. zarándokoknak uj búcsújárásra szolgáltasson al-
kalmat. — A szent-szék hajlandó a szent-sir templomának 
kupuláját saját költségén kijavíttatni, amúgy is aggódva 
szemléli a szent-szék azon befolyást, melyet az orosz a szent-
helyeken nyer. A jeruzsálemi patriarcha jelenlétének Romá-
ban szintén ez volna oka. 

F i g y e l m e z t e t é s . A „Szellemi Fegyver" — vagyis missiok- s 
más rendkívüli alkalmakra szánt egyházi beszédek — czimü miinek k i -
adását alulirt vállalván m a g á r a , egész tisztelettel értesíti a közönséget , 
hogy az aláirás egész julius v é g é i g , mikorra a már sa j tó alatt levő 
munka elkészül , nyitva á l l , és megrendeléseiket a t. ez. aláírók még 
mindég vagy na'la, vagy a szerzőnél , t. S z e m e n n y c i Mihály káplán 
urnái (Tóth-Kesz i , utolsó pósta Tamási) tehetik. Ara 1 frt . a. é . , mely 
ár a mü átvételével tétetik l e , és pedig vagy a fönér inte t tekhez, vagy 
a pécsmegyei püspöki hivatalhoz küldessék bérmentve. — P e s t , jun. 
25-én 1 8 6 2 . Garay A la jos , a „Magyaregyha'zi s zónok" szerkesztője 
és kiadója. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor , kegyesrendiek épületében) Pesten , 1862. 
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TARTALOM: Hitnyomozás. (Folyt.) — Msgr. Dupan-
loup orleansi püspök beszéde, melyet junius-hó 3-án, Romá-
ban , a keleti egyház ügyében tartott. (Folyt.) — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

III. A hitnyomozás némelyek által oly ember-
telen kegyetlenségről vádoltatik, hogy a perben nem 
annyira az igazságot, hanem csak a vádlottnak elitél-
tetését kereste légyen, és minden csel- és álnokság-
gal élt , csak hogy az ártatlant elitélhesse. 

a) Azt véli például Llorente, hogy a Maranosok 
és Moriskosok oly pontok miatt idéztettek meg, me-
lyek oly kevéssé alapitják meg az eretnekség gyanú-
ját , hogy az igazhitű keresztény is tehetett olyasmit, 
a mi miatt azon szerencsétlenek a hitnyomozás által 
el lőnek Ítélve. Mások, mint Prescott is, hiven leír-
ták ezt utána. Nem nehéz azonban bebizonyítani azt, 
hogy mily kevés őszinteséggel járt el az egyik Ítéle-
tében , és mily kevés itészettel a másik. Ha, például, 
az előbbeni zsidó keresztsége után folytatja azon szo-
kását, hogy szombaton nem tűr tüzet házában, s ezen 
napon folytonosan ünnepi ruhát visel, akkor minden 
bizonynyal igen is gyanús a zsidó hitbei visszaesésé-
ről. Llorente ezt természetesen nevetségesnek, vala-
mint azt is egészen közömbösnek és gyanútlannak ta-
lálja, lia az előbbeni zsidó a keresztség után azonnal 
megmosatja gyermeke testén mindazon helyeket, me-
lyek sz. olajjal kenettek meg. Régi szabály már az : 
„ha ketten egyet tesznek is, még sem egy az." A ke-
resztény szülőktől származott igen sokat tehet a nél-
kül , hogy kryptojudaismus gyanújába essék, mi a 
zsidó szülőktől származottat szükségkép ezen gyanúba 
ejti. Azon pontok, melyek kérdésben forogtak a Ma-
ranos- és Moriskosokra nézve, igazán olynemüek va-
lának, hogy a kereszténységtőli elpártolást bizonyí-
tanák: például a gyermekeknek körülmetéltetése, 
vagy azon állítás, hogy Mózses törvénye szintazon 
üdvözitő erővel bír, valamint az evangelium stb. 

• # 

b) Megtörténhetik minden törvényszéknél, hogy 
a vádlottnak szerencsétlenségére vagy szerencséjére 
hamis tanuk lépnek föl; hanem az igazságszerető tör-
vényszék meg fogja tudni büntetni egyiket is , má-
sikat is. Az elsőket azért, mivelhogy az igazságot ke-
resi, és nem a vádlottnak vesztét; az utóbbiakat pe-
dig azért, mivelhogy az igazságnak a hazugság általi 
megcsonkítását nem tűrheti. Valamint a többi tör-
vényszékek, ép ugy cselekedett a hitnyomozó is. 
Igy például egy nagy nyomozó-perben igen sok ta-
nú utasíttatott vissza Ximenes bibornok által mint 
gyanús, habár a vádlott ellen tanúskodtak, és 1559-
ben Sevillában egy autodafé alkalmával egy hamis 
tanú nem kevesebb mint négyszáz korbácsra és négy-
évi gályarabságra ítéltetett ; és X. Leo pápának egy 
rendelete a hamis tanukat halállal parancsolja bün-
tettetni. 

c) A nem és mód is, melylyel a hitnyomozó 
ítélőszék vizsgálatait eszközölni szokta, azon állítás 
ellen bizonyít, mintha az vétetett volna annál czélba, 
hogy az ártatlan is bűnösnek találtassák. — A vizs-
gálat tudnillik egy vagy két tartományi hitnyomozó 
és más két, a hitnyomozással semmiféle más össze-
köttetésben nem álló, áldozár jelenlétében, kik által 
minden önkény és méltatlanság meg vala gátolandó, 
a törvényszéki jegyző által volt eszközlendő. Meg vala 
azonfólül parancsolva, hogy szeretetteljesen bánjanak 
a vádlottal, hogy az folytonosan ülhessen, és csak 
addig legyen kénytelen állani, míg a vádirat fölol-
vastatik. Utasitáskép volt hasonlólag a hitnyomozók-
nak meghagyva, hogy a vádlóban szintoly keveset 
bízzanak, mint a vádlottban, és gondosan óvakodná-
nak attól, hogy valakinek eleve pártját fogják, mint-
hogy ilyformán igen könnyen tévedhetnének. Nem 
kevesbbé volt megparancsolva az is, hogy engednék 
meg a hitnyomozók, miszerént a vádlott a szent hi-
vatalnak a hallgatásra meghitelt ügyvédeiből magá-
nak egy ügyvédet választhasson, és hogy a választott 
meghiteltessék arra, hogy a vádlottat hiven és igaz-
ságosan meg akarja védeni. Szegény vádlottakért az 
ügyvéd a fiscusból vala fizetendő. De a vádlónak is 
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meg kellett esküdnie, hogy nem személyes gyűlölet 
indítja őt, és azon esetre, ha rágalmazna, a legkemé-
nyebb földi büntetéssel, valamint a túlvilági örök 
kárhozattal lőn megfenyegetve. 

A hitnyomozás által bevett jegyzőkönyvi hite-
lesítésnek neme és módja még a 19-ik században is 
elismerést érdemel, jóllehet az igazság kiszolgálta-
tása azóta tetemesen haladott és sokkal enyhébb lőn. 
A jegyzőkönyv tudnillik nem csak közvetlenül a ki-
hallgatás után, a két fönemlitett áldozár jelenlétében 
olvastatott föl a vádlott előtt, hogy a jegyzetek azo-
nossága a megelőzött vallomásokkal helyreállittassék, 
hanem négy nap múlva ez még másodízben is meg-
történt ugyanazon áldozárok jelenlétében, ugy hogy 
most azon észrevételek pótoltathattak, melyek talán 
első alkalommal el lőnek felejtve. Egy oly vádlott 
mellé pedig, ki nem számított még 25 évet, a vá-
rosnak legbecsületesb lakóiból, jelesen a jogtudósok-
ból egy különös ügynök vala elrendelendő, ki a per 
folyama alatt őt istápolná, vallomásait kiigazítaná 
stb. — A hitnyomozóknak meg volt továbbá paran-
csolva, hogy mindazok fölvételében, melyek a vád-
lott mentségére szolgálhatnának, különösen gondo-
sak és szorgalmatosak legyenek, és ha valamiről tu-
domást szereztek volna maguknak, kérdeznék meg a 
vádlottat, valljon nem ohajtana-e talán további vizs-
gálatokat; mely esetben mindennek meg kellene ré-
szére történnie, mi megengedve vagyon. 

Mindezeket magától Llorentetől tanuljuk, s ily-
formán ő nyújtja kezünkbe a legjobb fegyvereket, 
hogy a hitnyomozást az igazságtalan vádak ellen meg-
védhessük. Ezen hathatós eszközöket nyújtja még a 
következőkben is. 

IV. A hitnyomozáfi tudnillik az ítélet kimondá-
sánál is egy, igen ritkán méltánylott elő vigyázathoz 
volt kötve ; mert 

a) minden tartományi hitnyomozás ítélete alá 
volt vetve a legfelsőbb hatóság átvizsgálása- és jóvá-
hagyásának , a fő-hitnyomozónak és hitnyomozó fel-
törvényszéknek, és csak ezek beleegyezésével lépett 
jogi érvényességre. 

b) a fő-hitnyomozónak kötelességében állott az 
első bíróságtól átvett eredeti okmányokat áttekintés 
végett bizonyos számú jogászoknak átadni, kik „con-
sulens" czim alatt a feltörvényszék ügyvédei, de nem 
tisztviselői voltak. 

c) Valamint a gyanúsnak elfogatása előtt rész-
rehajlatlan hittudósoknak kellett a fölött vélemé-
nyezni: valljon a vádlott kifejezés eretnek-e, vagy 
nem? ugy azután is, minekutána a fogárd tételek 

már a vallatások és tanúbizonyságok által közelebb-
ről is föl valának világosítva és szorosabban megha-
tározva, a qualificatoroktól még másodszor is kéretett 
utasítás az iránt: valljon most, az adott magyaráza-
tok után is fölteendő-e az eretnekség, vagy nem? 

d) A vádlottnak jogában állott a tartományi 
hitnyomozás birái ellen kifogást tenni, mint mondani 
szokták: „perhorrescere", és ily esetben a feltörvény-
szék köteles volt másokat rendelni. 

e) Ha az önvallomás hiányzott, akkor igen meg'-
nehezült az eretnekség bebizonyítása, és ily esetek-
ben már Torquemada is a legnagyobb ovatosságot és 
pontosságot rendelte szabályul. 

f ) Tudjuk azonfölül már, hogy a pápák fölha-
talmazták a spanyol érsekeket arra, hogy a hitnyo-
mozás ítéleteitől elfogadhassák a fölebbezést, és mind 
a mellett ily fölebbezéseket számtalan esetekben sa-
ját romai curiájukhoz is megengedtek. 

V. Nehéz szemrehányás érte a hitnyomozást azon 
körülménynél fogva is, hogy soha meg nem nevezte 
légyen a vádlott előtt a tanukat, kik bizonyságot tet-
tek ellene. Ebben nyilt fölszólítást találtak határta-
lan föladásokra. Tényleg azonban egészen máskép áll 
a dolog : 

a) erre nézve már Torquemadának 1484. évi 
rendelete azt mondja : „tudomásra került, hogy a ta-
nuk nevei- és személyeinek nyilvános kihirdetése ál-
tal ezekre, valamint személyüket, ugy vagyonukat 
illetőleg is tetemes kár és veszedelem háromolhat, 
mikép ezt a tapasztalás is bizonyította és jelenleg is 
bizonyitja, hogy azok egynémelyike az eretnekektől 
meggyilkoltatott, megsebesíttetett és méltatlanságok-
kal illettetett." 

b) Maga Ranke Lipót is csak az igazat ismerte 
föl és jelentette ki e tekintetben, midőn azt mondá, 
hogy azért hozatott be a hitnyomozásnál a vádlók és 
tanuk elhallgatása, hogy a gyakran gazdag és hatal-
mas bűnösöktől megovattassanak 1). 

c) Ugyanezt mondá 1841-ben Lenormant is ezen 
szavakkal : a vádlók többnyire a társadalom legalsóbb 
rétegeihez tartoznak, és a névtitkolásnak ezen törvé-
nye által a tekintélyes és hatalmas családok boszujá-
tól és üldözésétől mentettek meg 2). 

d) Hogy helyesen ítéltek ezen tudósok mind-
nyájan , kitetszik magából Llorenteből, ki arról tu-
dósít bennünket, hogy a valladoli cortesek V. Károly 
idejében sürgették a tanuk megnevezését a hitnyo-

!) Fürsten und Völker. T. I. p. 247. 
2) Morgenblatt Nr. 82. p. 327. 



kerék, segitsék és virágoztassátok föl a hű keresztény közsé-
geket és vezéreljék az egységhez az elszakadottakat. Ismeri-
tek azon csodálatos leveleket is, melyekben ő Szentsége fölhiv 
minket, hogy fordítsuk szemeinket a Keletre; bátorítja a szo-
rongatott egyházakat és apostoli lelke minden gyöngédségé-
vel fölhívja az egyességre az elszakadt községeket. Tudjátok 
végre, vagy legalább fölötte fontos, hogy tudjátok, mivel tar-
toztok, mivel tartozunk mi mindnyájan a Keletnek, mi vala az 
nekünk, és mi lehetünk mi ő neki ? Istenem, mi mindazt feled-
jük, feledjük mint feledni szokták a távol jótet teket , de szük-
séges, hogy arról megemlékezzünk. 

Oh mily szépek valának lábaik azon férfiaknak, kik a 
Kelet bérczei közül a Sinai, Karmel, Tábor és Kalvária szen-
telt magasairól jövének hirdetni a békét és minden jót. Quam 
pulchri super montes pedes evangelizantium pacem. (Isaias 
LII. 7.) 

Oh mily napja volt az a világ történelmeinek, midőn a 
Kelet szivében azon hires és bájos tenger partjain, mely min-
ket is ide hozott, e halhatatlan isteni szavak hangzottak Kelet 
tizenkét szegény férfiához : I te docete omnes gentes. (Máté 
XXVIII. 19.) És Isten szava, mint az apostol mondja, kezdé 
befutni a földet, currit sermo Dei (II. Thess. III. 1 ) mindenfelé 
terjesztvén a világosságot és életet , hatalmasabb mint az 
első isteni szózat, mely mondá : Legyen nap, és lőn nap ! Oh 
mily szép lesz a Kelet, lia az elvesztett isteni fény ismét visz-
szatérend, midőn a hitnek a Nyugaton dicsőségesen leszálló 
napja még ragyogóbb sugáraiba fogja füröszteni a Sinai, Kal-
vária és Ararat csúcsait, a mindenség szentelt magasaiból 
megvilágosítván minden vidéket, minden pusztaságot, Afrika, 
Ázsia folyóit és az ismeretlen szigeteket ! Kelet ! Kelet ! az 
emberiség minden nagyságának bölcsője ! bölcsője a fajoknak, 
bölcsője a nyelveknek, bölcsője az ősi hagyományok-, és a né-
pek szentelt hitének. Rejtélyes és jósló Kelet , hol az isteni 
bölcseség adá jósait ! hol az emberi bölcseség keresé az ős 
emlékezéseket, a kezdetleges hitelemeket, és azon ősi ismere-
teket , melyekről Egyptus papja beszélt Göröghon bölcsével. 
Kelet ! régi tűzhelye minden polgárisultságnak, minden szent 
és profán világosságnak ! Kelet ! 4000 éven át központja az 
összes isteni és emberi ügyeknek ! Igen, 40 századon át az 
emberiség minden tekintete, minden reménye, minden sóhaja 
Keletnek volt irányozva ! I t t hallá az első emberpár, az em-
beriség szülői, Isten szavát ! I t t vala azon rejtélyes és fájdal-
mas emlékű éden az eredeti ártatlanság korában ; itt azon 
emlékezetes négy folyamnak par t ja in , melyek az édenből 
a világ négy része felé önték ki habjaikat , élvezé egy na-
pon át az emberi természet a boldogságot, melyet azon-
ban oh vajmi korán váltá föl a rémletes éj ! I t ten egy 
pillanatig minden tiszta, szent és nemes vala bennünk 
— és oh majd minden tisztátalanná, zavarttá és megalázó-
vá változott ! I t t méretett reánk az első büntetés, de itt 
adatott az első Ígéret is , itt tünt föl az első reménysugár : a 
szent jóslat , melyet a próféták századról századra ismételé-
nek. Igenis, Isten minden igéretét , minden jótéteményét itt 
vevé az emberiség ! I t t tör tént , hogy Isten nem feledé el ir-
galmát haragjában, és nem akará elfeledtetni egy perczigsem 
jótéteményeit! I t t szemeié ki Is ten, bebizonyítandó, hogy 
nem hagyá magára esése daczára az emberiséget, első bará-
tait Ádám utódai közül; Ábrahámot, Izsákot, Jakabot ; Jakab 

Istenének nevezvén magát, mintha nevét kapocsnak tar to t ta 
volna, őt összekötőt az emberiséggel Az, ki magát „az idők 
halhatatlan királyának" nevezi, az , ki magáról mondá : „én 
vagyok a ki vagyok : ugyanaz Ábrahám, Jákob Istenének is 
nevezi magát , és Jézus Krisztus az evangéliumban örömmel 
ismételi e neveket, az isteni barátság megannyi zálogát. Itfc 
ujitá meg ünnepélyesen szövetségét az emberi természettel, 
és itt lakozék Istennek népe a földön ! I t t mutattattak be elő-
képei azon áldozatnak , mely megváltandó vala az emberisé-
get ! Itt tűntek föl az isteni férfiak : nem csak a régi pátriár-
kák , hanem Melkizedek is a király-főpap, Rex et Sacerdos : 
előképe Jézus Krisztus helytartójának főpapsága és király-
sága — az igazság és béke királysága — által. I t t látjuk, 
hogy a királyi főpapság egykorú a világgal ! Mózses és Aa-
ron: Mózses, Isten népének szabaditója, Mózses, ki a füstölgő 
Sinai magasán szinről szinre látá Istent és leszállván a földre 
magával hozá a világnak romlatlan világosságát azon tör-
vénynek, melynek föladata volt fölvilágosítani minden száza-
dot : Incorruptum legis lumen incipiebat saeculo dari. (Sa-
pient.) I t t a keleten zengék énekeiket a próféták mind : Dá-
vid, Isaias, Jeremiás ; ők énekelék Krisztus dicsőségét és fáj-
dalmait, egyházuk örömét és szomorúságát ; mert a szent éne-
kekben mindenha mint a szent könyvekben az öröm együtt 
jár a fájdalommal és a győzelem dalát megelőzik a próbáita-
tások nyögései. És ugyanazon időben, mig a próféták énekelé-
nek, Isten a Kelet beljében, az emberi fajok középpontján 
előkészité távolról és rejtélyesen a jóslatok teljesülését. Ott 
válták föl egymást azon óriás birodalmak, melyeket Dániel 
előrelátott, előkészítvén a nagy romai birodalmat, mind-
azokat majdan fölemésztőt, de csak azért , hogy ez is visz-
szavonuljon egy nagyszerűbb birodalom, egy nagyszerűbb 
egység, az isteni eszmék czélja előtt. És ezen fegyvertelen biro-
dalom , melyet hit és szeretet alapított, ezen végső és fölsé-
ges birodalom, hivatva magában összpontosítania népek ösz-
szes mozgalmait, Krisztusnak ezen halhatatlan birodalma : 
te vagy Roma, kiszemelve annak fővárosául, te, melyet a Ke-
let és a régi viták gondjai negyven századon át nevelt , te 
melyet rejtélyes hivatásod kétszer tet t a világ királynéjává. 

Roma caput mundi quidquid non possidet armis , 
Religione tenet ! (Folyt, köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SOPRONY, jul. 6-án. Ft. szerkesztő ur ! Arczpirulás-

sal kell megvallanunk, hogy nagy városunkról kevés hir ol-
vasható ftdőséged becses lapjában. Tömérdek pedig az ügy, 
mely felső vidékünkön véghezvitetik, s mégis mély hallgatás-, 
mély nyugalomban hever az ezeket a világnak átadó toll ! E 
mély nyugalomból azonban fölrázott e hó 6-ka, mely eltörül-
hetlen nyomokat vésett minden igazhivő szivébe. — Mi va-
lánk tudnillik azon szerencsések, kik mlgos megyés püspök 
urunkat , Romából történt szerencsés visszaérkezése után, 
apostoli útjában legelsők üdvözölhettük. Rég tudatá ugyanis 
ő mlga velünk, hogy a bérmálás szentségét itt ki fogja szol-
gáltatni ; ez édes terhet azonban csak most, miután sopronyi 
szeretett gyermekeinek is meghozhatta a kifosztott szent-atya 
áldását, csak most végzé. Már 6 órakor tudaták a számtalan 
diszfogatok, miszerént egy rendkívüli, kedves vendég érke-



zendik közibénk ; a megyei és városi ha tóság teljes diszbeni 
kikocsikázása jelenté annak méltóságát. S nem kis dicséretére 
válik megyénk sz. hi tünkért buzgó tisztikarának , hogy a két 
alispányt és a főbirót kiküldé megyés-püspök ur nyaralója , a 
regényes fekvésű Rákosra , hogy ott fogadja , és a városba 
kisérje. Ezek kiséretében ér t ő mltsága a ha tá r ig , hol a sop-
ronyi polgárság előkelői polgármesterük élén várakoztak 
reá ; e szerencsés találkozást, mely üdvözlő beszéddel végző-
döt t , taraczkok moraja tuda tá a városban reá várakozó ez-
rekkel. — Végre harangok zúgása közt , s megyei huszárok 
előllovaglása mellett 8 óra után megérkezett a hőn szeretett 
főpásztor , a szent Mihály kapunál kiszállván áldást osztva 
bement a sz. Mihályról czimzett tágas egyházba. I t t miután 
bemutat ta a vérnélküli áldozatot, föllépett a szószékre, hogy 
kenetteljes beszédjével minket is részesítsen ama szent erő-
ben , melyet sz. Péter apostol vértanusága helyéről hozott, 
hol , miként mondá, értünk imádkozott. Szent beszédjét két 
részre osztá, melyek elsejében tudatá velünk romai u t j a czél-
j á t , s megmondá, ki volt ama 70 éves ősz , kinek egyszerű 
meghivására, nem pedig parancsára annyi egyházfő, s annyi 
ezer áldozár és hivő összesereglett ; megmondá, hogy e 70 
éves ősz ama p e t r a , super quam aediücavit ecclesiam suam ; 
hogy ő utódja sz. Pé te rnek , qui locutus est per os Pii Ponti-
ficis IX. ; adversus quem portae inferi non praevalebunt. — 
A második részben pedig, leereszkedett a megbérmálandók-
hoz ; hogy sziveikbe öntse e szentség nagy jelentőségét ; s 
megmutatta nekik, mily szükségük van különösen e viharos 
időben a Szentlélek erősitő malasztjára ; sz. Pál apóst, példá-
j á t követve kéré , in té , buzditá őket , hogy hitük szerént él-
jenek , hogy elnyerhessék az örök élet koronáját. Miután a 
800-at meghaladó bérmálandónak a Szentlelket kiosztá, 12 
órakor harangok zúgása s mozsarak dörgése közt eltávozott 
a szeretett főpap, mi pedig égre emelt szemekkel kérők a 
Mindenhatót , kisérje áldása minden utaiban! Este fáklyás-
menettel lepte meg Rákoson ő mltságát a sopronyi legény-
egylet. Is ten velünk. P. 

SZENTES, jul. elején. Oly napok emlékének szentelem 
e néhány so r t , melyek már ezrek és ezrek szivében megörö-
kitvék. Hiszen a Szentlélek-Istent vevék e városban néhány 
nap előtt ezren fölül, kik abban még eddigelé nem részesülé-
n e k , s az itteni szép számú kath. közönség ezúttal először 
gyönyörködék lelkes főpásztorának lá tásában , kit a Szentlé-
lek te t t ezen váczi anyaszentegyház kormányzatára. Ugyanis, 
mlgos és ft. P e i t l e r Antal váczi püspök, mult hó 25-én 
este hozzánk is megérkezék, hogy itt — már ez idén 39-ik 
helyen — szintén kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A val-
lási és polgári buzgalom összes erélyét k i fe j té , hogy ő mlga 
mint hon- és egyháznagy, hozzá és e város jó híréhez mél-
tólag fogadtassék. Nemzeti zászlók lengése, taraczkok durro-
gása i , lovas i f júság , fehér öltönyü, Mária-társulati nők és 
leányok, a kerületi papság nagy része , a megyei és városi 
tisztviselőkkel együt t , versenyeztek a nagy ünnepélyt érde-
kesbbé, meghatóbbá tenni. A következő két napon ő mlga az 
egyház reményeit avatá föl Jézus Krisztus harczosaivá, kö-
vetvén it t is azon neki is tulajdon szép szokást, hogy a bermá-
lást mindenkor Isten igéjének szivreható hirdetésével nyit ja 
meg. Ha már bizonyos iró szerént, egy püspöknek csak jelenléte 
is a szószéken egy predikáczio, ugy bizonyára azon igék, melye-

ket az apostolok utóda, egy püspökhirdet ,hatásukat a fogékony 
keblekre el nem téveszthetik. S ha az igéknek nagyobb igaz-
ságot nem kölcsönöz is egy ily j e l ene t , szóló bizonysága az 
azok nagy méltóságának, mint melyeket hirdetni egy püspök 
is első rangú teendőjének tart ja . Kiterjeszté ő mlga éber fi-
gyelmét az egyház csemetés ker t j é re , az iskolára is. Minden 
jelenlevők méltó bámulatát vonta magára ő mlgának kegyes 
leereszkedése a kisdedekhez. Az hagyott kebleinkben fájó ér-
zést egyedül, hogy a hiányos nyári iskolázás miatt az ő atyai 
öröme teljes nem lehetett, ennek orvoslását azonban csak egy 
nyugodtabb, megállapodottabb korszaktól lehet várnunk. Méltó 
it t a szív legbensőbb kegyeletével megemlékeznünk még azon 
valóban atyai gondosságáról is ő mlgának, hogy az iskolákon 
kivül a tanitók lakait is kegyeskedett meglátogatni, tudomást 
szerzendő magának azok mibenlétéről. Nagy súlyt fektetünk 
ezekre, mert megszoktuk, az oktatás ügye körüli gondossá-
go t , a pásztori buzgalom mértékéül venni. Följegyezzük azt 
is illő méltánylattal , hogy ő mlgánál , valamint a g. n. e . , ugy 
a prot. felekezet mindkét lelkésze is tisztelgett. Mely utób-
biak megmutat ták ebédfölötti pohárköszöntéseikben, hogy 
napjainkban is elég okot lehet találni a kath. papság dicsőíté-
sére. A bérmálás második napján egy g. n. e. hölgy is le tet te 
a hitvallást ő mlgának kezeibe, mely visszatérés az ős egy-
ház kebelébe nálunk egy év alat t már harmadik. Valamint 
nem hiányoznak itt a hitélet egyéb vigasztaló jelenségei sem, 
milyenek a legújabban alakult Oltár-egyleten kivül még négy 
más aj tatos t á r su la t , s az egyesek adakozási készsége, mely-
nek folytán méltán remélhet jük , hogy nem sokára a Szent-
háromság-szobor is fogja hirdetni Isten dicsőségét s a szen-
tesi hivek jámbor érzelmeit; ugy szinte a torony körül alkal-
mazandó rostélyról is , hisszük , nem sokára hangzani fog e, 
17 ezer protestans-lakta városban óránként a világ Megváltó-
jának dicsérete. Ugy legyen! Simon József. 

R O M A , jun. 3-án. Örülünk, hogy Morichini bibornok, 
jesi-i püspöknek a zsinati bíbornoki gyülekezet praefectusá-
hoz intézett levelét tanuságul közölhetjük. A jesi-i püspök is 
meghivatott a japani vértanuk ünnepére Romába. Morichini 
válaszol, hogy legnagyobb vágya volt engedelmeskedni a 
szent-atya fölszólitásának, de, nem megyéjének sürgős ügyei, 
hanem azon kormány tilalma akadályozza ő t , a mely jelsza-
vul tűzte ki : szabad egyház, szabad államban. íme a levél : 
„Eminentissime Reverendissime Domine Observandissime ! 
Magno animi mei gaudio humanissimas li t teras accepi, quibus 
Tu Em. D. ex mandato Sanctissimi Domini Nostri signilicabas, 
sibi gratissimum fore , si adessem consistoriis et solemnitati 
agendae, u t beati martyres Japonenses ex Franciscali et 
Ignat iana Familia , nec non beatus Michael de Sanctis Con-
fessor in Sanctorum album recenseantur. Nihil enim mihi 
optabilius quam me ad tantam celebritatem consociari, Bea-
tissimo Patr i Nostro obsequium et obedientiam praebere ac 
sacra apostolorum limina venerari. U t tamen ex ipsa Eminen-
tiae Tuae sententia haec prudenter fieri possent , ob tantam 
temporum acerbitatem, ea duxi paemittenda, quae viam ster-
nerent ad optatum finem assequendum, quin episcopalis li-
bertás , ac sacri principis dignitas aliquid detrimenti patere-
tur. At vero tandem summo moerore comperii, quod jam 
nunc omnibus notum es t , majore vi mihi omnino impediri ro-
manum i t e r , pium ac desideratissimum. Haud equidem puta-
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mozásnál, minthogy ez többé nem volna már vesze-
delmes, ha csak a vádlott nem volna lierczeg, határ-
gróf, gróf, püspök vagy praelatus. 

e) A név-eltitkolás ezen szabálya továbbá az ál-
tal is elveszté veszedelmességének nagyobb részét, 
hogy a vádlottnak jogában állott azon személyeket 
megnevezni, kiket ellenségeinek tart, és kiknek ta-
núskodását visszautasítja. Lehetséges volt talán, hogy 
a vádlott e közben oly személyeket is megnevezett, 
kik föl sem is léptek ellene, hanem ennek semmi je-
lentősége sem volt, minthogy ez csak egyszerűen 
mellőztetnék, holott ellenben igen sok függne attól, 
hogy minden vádlottnak perorvoslat nyújtatott sze-
mélyeselleneinek a tanúskodástól való kirekesztésére. 
Hogy a tanuknak visszautasítását indokolni és ujabb 
bizonyítékokkal kimutatni tartozott, ez magából ér-
tetődik, valamint más részről a törvényszéknek is ki 
kellett azon tanukra nézve is, kiket nem rekesztett ki 
a vádlott, puhatolni azt, hogy nem vezéreltetnek-e 
talán személyes ellenkezéstől. 

f ) A vádlottnak továbbá jogában állott, számá-
ra a mentegető tanuk egy egész sorozatát megnevez-
hetni, kik a hitnyomozók által ki valának hallgatan-
dók, ha Amerikában kellett is volna azokat keresni ; 
miről szinte közöl egy példát Llorente. 

VI. Igen sokat regélnek a hitnyomozók szerfó-
lötti jövedelméről, kik azért Ítéltek volna el annyit, 
hogy az elkobzott jószágokból ők gazdagodnának. — 
Minden esetre igen rossz lábon áll ott az igazság, hol 
a birák elitélései pénzbeli előnyöket szereznek, és va-
lójában igen veszedelmes és gyalázatos egy intéz-
mény volt volna a hitnyomozás, ha a hitnyomozók 
jövedelme az elitélések számától függött volna. Ha-
nem tudjuk Llorentetől, hogy az elitéltek elkobzott 
javai a királyi fiscusnak jutottak, a hitnyomozás min-
dennemű hivatalnokainak pedig rendszeresitett fize-
tésük volt, melyet változatlanul évnegyedről évne-
gyedre kaptak. Innen van az, hogy Llorente nem a 
hitnyomozókat, hanem a spanyol királyokat vádolja 
kapzsiságról, és Ranke egyetért vele. Igen, már a 
hitnyomozási törvényszékek fölállitása alkalmával 
kénytelenittetett Ferdinand és Izabella ilyesmit hal-
lani, mert ez utóbbi IV. Sixtus pápához intézett le-
velében panaszkodik azon vád fölött, mintha a kap-
zsiság , és nem a vallás iránti buzgóság határozta vol-
na őt a sz. officium alapitására. — Tudva vagyon, 
hogy az eretnekektől elkobzott vagyon Torquemada-
nak 1484-ki első rendelete szerént Isten tiszteletére, 
jelesen a mórok elleni háborúra vala a spanyol ural-
kodóktól fordítandó. 

Ferdinand király gyakran oly pénz-szorultság-
ban volt, hogy az állam-pénztár még a fizetéseket 
sem volt képes kiállítani. Elő, de szomorú példát 
nyújtott e tekintetben az akkorában ujonan fólállitott 
granadai érsekség, mely nem levén jószágokra fek-
tetve , úgyszólván soha sem juthatott jövedelméhez, 
habár Martyr Péter maga is erélyesen szorgalmazná 
valamint rendtársainak, ugy érsekének ügyét az ud-
varnál, mint ezt többrendbeli levelei jelenleg is bizo-
nyítják. Minthogy pedig a hitnyomozási hivatalnokok 
is gyakran nem kapták meg fizetéseiket, azt kívánta 
1488-ki oct. 27-én Torquemada elrendeltetni, hogy 
a lefoglalt jószágok csak akkor adassanak át a kirá-
lyi fiscusnak, ha a hitnyomozási hivatalnokok és szol-
gák fizetései azokból már lehuzattak. Ferdinand ki-
rály azonban elvetette ezen tervet. Hogy a hitnyo-
mozási hivatalnokok elkerülhetlen szükségleteiről 
mégis gondoskodnék, egy más utat választott a ki-
rály. Már 1486-ban eszközlött egy pénzforrást, mely-
nek folytán még öt éven át élvezhették a hitnyomo-
zók eddigi egyházi javadalmaikat, jóllehet akadá-
lyoztatva uj hivatalaik által nem székelhettek azok-
ban , ugy hogy a hitnyomozók az egyházi javadal-
makból valának ellátandók. 1501. évben pedig az ál-
nok uralkodó a pápától azon további beleegyezést 
nyerte ki , hogy Spanyolország minden püspöki egy-
házának egyik kanonoksága a hitnyomozó intézetnek 
legyen átengedendő, hogy az ügykezelési költsége-
ket abból fedezhesse. 

Llorente bevallja egyébiránt, hogy a királyi 
fiscus is csak igen csekély pénzbeli hasznot aratott 
légyen a hitnyomozás által, és hogy legfólebb az el-
ső három év, melynek folytán a Maranosok büntet-
tettek, lehetett talán jövedelmező. A pénzek pedig a 
mórok elleni nemzeti háborúra fordíttattak. 

A hitnyomozásnak fölállitása után körülbelől 
másfél évtizedre arról panaszkodik Ferdinand a pá-
pánál , — ha Llorente tudósitása helyes — hogy a 
hitnyomozók az elkobzott jószágok fölött, igen gyak-
ran a királyi fiscusnak kárával rendelkeznek. A pápa 
azonnal 1496-ki mart. 29-én Ximenes érseket bizta 
meg az ügy megvizsgálásával ; Llorente azonban el-
hallgatja a dolognak részletességeit, és a tényálladé-
kot csak gyanittatja velünk. Ferdinand igen könnyen 
tudott volna magán segíteni a nélkül, hogy a pápa 
segedelmére szorulna. Ezt már több esetben tanusitá. 
Ha tehát a hitnyomozók ismét valamit nyerni töre-
kedtek volna saját részükre, akkor ezen esetben is 
tudott volna Ferdinand segíteni, és nem szorult volna 
a pápai kiküldött biróra. Egyúttal emlékszünk arra 
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is, hogy az elitélt töredelmes eretnekek és gyerme-
keik vagyonát a pápák igen gyakran törekedtek 
megmenteni; és ha aztán a királyi fiscus ilyfélepápai 
rendeletek következtében a már reménylett prédától 
több izben elüttetett, akkor kitűnik, hogy miért for-
dult légyen Ferdinand Romához, és miért nem tar-
totta tanácsosnak szokott erőszakoskodásához nyúlni. 
A hitnyomozás e tekintetben is sokkal jobb hírénél. 
Castiliában azonban már sokkal előbb, hogysem a 
hitnyomozás fölállittatott, azon törvény állott fön: 
hogy a kikre rábizonyult az eretnekség, azok va-
gyona el vala kobozandó, és a kegyelem-határidők, 
melyekkel minden hitnyomozási törvényszék műkö-
dését megkezdé, tulajdonkép arra rendeltetvék, hogy 
az eltévedtek vagyonukat, birtokaikat stb. meg-
menthessék. 

A Moriskosoktól végre a fiscusnak épen semmi 
jövedelme sem volt, minthogy az elitéltek vagyona 
gyermekeikre, nem pedig az államra esett ; más el-
itélteknél ellenben az vala a fiscusnak kötelessége, 
hogy az elkobzott javak egy részét engedje át a kis-
korú gyermekeknek, és gondoskodjék neveltetésük-
ről. — Ferdinand és Izabella elvégre sok özvegynek 
és árvának visszaadá vagy egészen, vagy egy részét 
az elkobzott javaknak. (Folyt, köv.) 

Msgr. Dnpanloiip orleansi püspök beszéde, 
melyet junius-hó 3-án , Romában, a keleti egyház ügyében 

tartott. 
(Folytatás.) 

És itt, uraim, egy eszme villant meg elmémben. E pilla-
natban, midőn önök szavaimra figyelnek, a világon két város 
létezik, hol minden nyelven beszélnek, s hol a népek képvise-
lőik személyében légy-ottat adtak egymásnak : Roma és Lon-
don. London, hová az emberi ipar csodái nagy kiállítására 
összegyülekeztek a világ összes tőkepénzesei és tudósai ; és 
Roma, hová, hogy a hívek közös atyja körül sorakozzanak, 
dobogó szívvel siettek a keresztény világ minden részeinek 
püspökei. Szabadjon föltennem — a föltevés szerencsére le-
hetetlen —• hogy valamely borzasztó szerencsétlenség által 
mindaz, mi Londonban van, eltűnnék ; bizonyára ez nagy sze-
rencsétlenség lenne , méltó könyünkre, de mégis jóvátehető ; 
mert végre a földön hasonló eset már történt. Bizonyitja ezt 
maga Roma, mely a régi korban mintegy örökös kiállítása volt 
műipara,- műremekei- és gazdagságainak ; azonban egy napon 
Isten elküldé a szélvészt, a régi idők minden csodái eltűntek ; 
és a pápák , kiket a tizenkilenczedik század vademberei bar-
bároknak neveznek, fölkeresik a töredékeket a romok alatt. 
Nero palotájának romjai alól napvilágra hozták Apollot, a ha-
mis istent, és e szép márványfaragmánynak saját palotájuk-
ban adtak helyet ; ők maguk köré gyüjték a Raphael, Michel 
Angelo, Bramante, Overbeck és Teneranikat ; azonban száza-
dok megfeszített igyekezetei daczára föltámasztani a régi kor 

művészetét, azt fölülmúlni képesek nem valának. Ha oly büsz-
kék azokra, miket fölfedezéseiknek neveznek, halljátok a tá-
volból zaját e mérhetlen rombolásnak, vessétek tekinteteite-
ket ezen, hatalmas, müveit és fényes régi világra, és lássátok 
azt egyszerre megsemmisítve, elfeledve, eltűnve egy megren-
dítő esés alatt ! Azonban mit te t t az emberiség ? Újra meg-
kezdé munkáját és tizenkilencz század múlva látjuk kiállítását 
rendeztetni uj műremekei-, szobrai-, munkája és müiparának. 

Sem nektek kétségkívül, sem nekem nincs szándékom-
ban rosszalni a jelen ipart. Az a munka szülöttje és a munka 
tiszteletet érdemel ; az ember abban föltalálja büntetése ne-
mes voltát. Kinek köszönhetjük a jelen ipar csodáit ? Értel-
mes és becsületes férfiak szabad munkájának. Mi tevé becsü-
letessé a munkást ? A kereszténység. E nélkül mi lenne az 
ipar? Távol tőle mivé vált volna ? Az ipar, akaratja nélkül, 
engedelmes szolgává válik s előmozdítja Isten terveit. 0 ho-
zott minket e helyre, és ő neki tartozunk közönettel azon 
nagyszerű közegekért, melyek megkönnyítik az evangelium 
küldöttjeinek utait. Azon távol tőlünk összeseregletteknek, át 
a mérhetlen távolon, a fény, gazdagság és siker közepette 
egyedül azt hangoztatom : Gondoljatok Istenre ! — Azután 
Romát tekintem. Romában Istenre gondolnak. Semmi gaz-
dagság, egy szegény áldozár, környezve, hasonlókép szegény 
áldozároktól, háromszáz öreg egyesülve egy más öreg-
gel, atyjukkal, ki elmondhatná nekik az apostolok fejedelme-
ként : „Seniores obsecro , consenior ego, et testis Christi pas-
sionum." Tegyük föl tehát egy perezre, hogy ezen háromszáz 
öreg eltűnik a föld színéről. A helyett, hogy eltemetjük a Lon-
donban levő tízezer tőkepénzest, avval mit tenni képes, a tíz-
ezer tudóst, avval mit tud : temessük el a háromszáz öreget és 
azt mit képviselnek, a hitet , az erényt, Jézus Krisztust , az 
Oltári-szentséget, az evangéliumot, a keresztet ! Igen, tegyük 
föl egy perezre , hogy a világ mindezt nélkülözi. Valljon ho-
gyan fogja azt a világ visszaszerezni ? mily romok alatt fogja 
keresni ? Oh mi nem vagyunk tőkepénzesek, kereskedők, iparo-
sok ; mi nem a végre küldettünk az emberek közé, hogy gé-
peket készítsünk : mi a lelkek iidvözitése végett adattunk a 
világnak, és a lelkeknek szükségük van reánk; nélkülünk meg-
halnak a lelkek a gazdagságok között, és ha elutasitatok min-
ke t , tudjátok meg hogy lelketeket veszélyeztetitek; — és ha 
inkább érzéktelen mint szentségtörő kezeiteket azon alapkőre 
tenni akarjátok, melyen mint alapon mi állunk, azt megin-
gatni igyekezvén, hogy megingassátok az egész épületet : oh 
féljetek diadalotoktól, mert önmagatokat fogjátok temetni az 
általatok megrendített épület romjai alá ! 

De elég már arról, mik vagyunk és mit képviselünk; mi oka 
rendkívüli összegvülekezésünknek a hivek atyja, a pásztorok 
pásztorának széke körül. Lássuk már ezekután mi különösen 
a keleti egyház, és miben áll az, mit ez ünnepélyes alkalommal 
tőlünk és tőletek kiván. 

II. 
Tehát, kedves testvérek, inditson minket az evangeliumi 

szeretet és önszivünk hajlama segiteni és megvigasztalni ezen 
keleti egyházat, testvérünket, s régiségét, eredetét s kezdet-
leges jótéteményeit tekintve, majdnem mondanám, anyánkat. 
Ti , kedves testvérek, ismeritek mindnyájan a keleti egyház 
Romában levő püspökei, Syria, Konstantinápoly, Smirna és 
Görögország püspökei által intézett fölhívását ; ők sürgetve 



rem ob brevem absentiam, quid damni carissimo aesino gregi 
fore adventurum. Etenim dilectissimi cleri mei virnitem, prae-
sertim ürmitatem, jam satis superque perspectam habui. Quin 
et cleri et populi meae dioecesis magna est pietas in Deum, 
amor atque obsequium in S. Pontificem, et in suum episco-
pum benevolentia ac observantia; ita ut non solum Romám 
mihi accedenti non ipsi adversarentur, verum etiam ferunt 
aegerrime, Ecclesiae ac sacrorum antistitum libertatem no-
vis in dies magis magisque vinculis ligari, atque obstringi. 
Itaque a veritate omnino absonum esset , si ex hac parte im-
pedimenta oriri dicerentur. Igitur tibi Eminentissime Domine 
facile persvasum erit, quo dolore affligar eo, quod cogar invi-
tus valedicere tanto et tamraro purpuratorum patrum et uni-
versi pene orbis episcoporum consessui, qui forsitan tanto 
meae vitae tempore numquam amplius eveniet. Quam cupe-
rem Romae videre et cominus alloqui tot venerabiles pasto-
res sanctitate et doctrina insignes, in Ecclesiae libertate ac 
juribus custodiendis strenuos, atque in catholica unitate ser-
vanda arctissime conjunctos ! Obstupescent pofecto catholici 
omnes, ac posteri vix credent, quum ro manus Pontifex antis-
titum fere omnium corona circum cingetur, eos tantum desi-
derari , qui illi loco proximiores atque ex instituto majorum 
primi solebant acciri, et arceri ab iis qui qualibet inspecta 
ratione minus debuissent. Attamen religiosissimae solemnitati 
absens corpore , sed animo praesens recentes Sanctos ferven-
tissimis precibus orabo ac obtestabor, ut Deus O. M. antici-
pet super nos misericordiam suam ; Ecclesiae suae bona, jura, 
leges vindicet, tueatur ; ita ut Dominus N. Pius Papa IX. me-
rítő tandem dicere possit: „secundum multitudinem dolorum 
meorum in corde meo, consolationes tuae laetificaverunt ani-
mam meam." Deniqxie enixe precor Te E. D. ut animi mei 
sensus humillimos atque obsequentissimos aperire faveas Sum-
mo Pontifici. Quem diu servet ac sospitet Deus Ecclesiae et 
societatis bono. Ea, qua par est, reverentia, Eminentiae Tuae 
humillime manus deosculor. Eminentiae Tuae Aesii idibus ma-
jis 1862 liumillimus et addictissimus famulus C. Aloisius Mo-
richini Eppus. Em. ac Rev. D. Cardinali Praefecto S. Congr. 
Concilii. Romam. 

PARIS (folyt.) Tekintsük a papságnak pénzbeli állását 
koronként. 1802 — 1842-ig a papság 37,600 tagot számlált, 
mind lelkipásztorsággal volt elfoglalva. 1842 — 1862-ig a 
papság 44,660-ra emelkedett. Különös, hogy 1829-ben a pap-
ság túlkapásairól panaszkodtak, pedig akkor a papság csak 
30,700 tagot számlált, melynek dotatioja évenként 60,600,000 
frankot tett. 1847-ben, a juliusi kormány utolsó évében eme 
dotatio 36,300,000 frankra szállt le. M a , 1862-ben tesz 
44,626,000 frankot, s ha a hat bibornok-senatornak illetékét 
ide számítjuk, tesz : 44,806,000 frankot. Tehát a 300,000,000 
frank mellett, mely a közmunkára fordittatik évenként, ennek 
századik részét teszi a cultusra fordított összeg, ide értve a 
párisi Notre-Dame s a marseillei székes-egyház javítására 
szavazott összeget. Ha ezen századik részt , vagy is a 
3,000,000-et a 44,806,000-hoz adjuk, a kath. religiora forditott 
összeg 47,806,000 frankot teend (16,136,000 frt.) A cultus-
budget emelkedése nem a papság gazdagságát szüleményezte, 
hanem a sebeket gyógyította, a romokat eltávolítani, a nagy 
szükséget valamennyire fedezni akarta, hogy a papság hely-
zete kevesbbé legyen türhetlen. Sok ideig az egyes kolosto-

rok tagjainak kimúlása lehetségessé tevé, hogy emez illetékek 
is a papság számára megsi'.avazott hitelhez csatoltathassanak ; 
de ez is fogyott idővel, s 1847-től kezdve ezen halál-budget 
többé nem létezik; egyenes kiadásokra kellett tehát készülni. 
Ezen adatokat elő kellett hozni, hogy némely epés, s helyte-
lenül takarékoskodó elmék kifakadásainak eleje vétessék a 
kiadások ellen. A számok többet nyomnak, mint bár mily 
okoskodások. Az első császárság alatt 1806-ban, az egyetemes 
kiadások minden millioma után a papságra esett 18,000 fr ; 
1824-ben XVIII. Lajos alatt 28,000 f r ; 1829-ben X. Károly 
alatt 34,000 fr. ; Lajos Fülöp alatt 1847-ben csak 22,000 fr. ; 
most, a második császárság után minden közkiadásra szava-
zott milliomból a papságra esik 25,000 fr. Ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a nyugdíjazások a restauratio alatt szaporodtak, a 
mostani szám teljesen muta t ja , hogy a papság része fölötte 
csekély. Ez a cultus-kiadást az első császárság alatt tet t ki-
adások arányához vissza vezeti. Bár mit tekintsünk, III. Na-
poleon minden ponton az egyház jótevője gyanánt üdvözöl-
tethetik, (ezen húrnak a pengetése ma igen szükséges a nagy 
nemzetnél, azért pengetik oly erősen) ő azt akarta , hogy az 
egyház szolgái ne legyenek egyedül nyomoruak, midőn a 
nemzetnek kifejtett kincseiben minden osztály dúsabban ré-
szesül. A császárnak e szándéka javit a papság sorsán, nem 
neheziti a nemzet kiadásait, mivel a lelkipásztorok közül kinek-
kinek jövedelme 73 frankkal, vagyis naponként 20 centimevel 
szaporodik. E csekély, de nem megvetendő javitás, a szegény 
lelkipásztoroknál naponként négy sou (5 krajczár a. é.) min-
dég segedelem, habár soha sem gazdagság. A papság eme jö-
vedelme párvonalba tétetik a munkás osztály fölemelt bérével, 
vagy is évenként 30 százalékkal öregbedik. A munkás karok 
most a városok felé vonulnak, a szegényebbek, az ügyefogyot-
tak falukban maradnak, ezek legelőször is a lelkipásztor felé 
nyújtják ki esdeklő karjaikat, s a papnál lelki fájdalom emészti 
a szivet, midőn a szegénynek mitsem adhat. (Vége köv.) 

VARSÓ, jun. 29-én. Az apostoli nunciaturával sokat 
vesződnek Szent-Pétervárott. — A mult év végén a muszka 
kormány félvén , hogy a szent-atya megemliti a varsói ügye-
ket , késznek nyilatkozott a nuntius elfogadására. Roma , és a 
kath. világ ezt örömmel fogadta, de vakon nem ereszkedett 
bele, ismervén a muszka diplomatiának álnok nyelvét. Ezen 
kormány, százados álnokságaihoz hiven, ily kezdemény által 
csak saját bajait akarta kikerülni, a nélkül, hogy elvet vál-
toztatott volna. — Mi az oka tehát, hogy Péterváradon máig 
sincs nuntius ? Megmondom az okát. A szent-szék nem küld-
hetett oda követet, a nélkül, hogy az apostoli követ helyze-
tét minden pontra nézve előre is tisztán megszabná. Minden 
meghatározás nélkül követet küldeni, annyit tenne, mint ma-
gát nevetségessé tenni. A szent-szék ismerte embereit. A föl-
tételek elseje volt a szent-szék részéről, hogy a törvény, mely 
halállal tiltja a szent-székkeli közlekedést, visszavonassák, 
minden püspöknek szabadság nyittassák a szent-szék követé-
vel közlekedni. A muszka kormány nem mondta, hogy ama 
törvényt nem vonja vissza, hanem megígérte, hogy ama tör-
vény , mig az apostoli követ Pétervárott leend, alkalmazásba 
nem jövend. Ezen válasz horderejét Romában jól értették. 
Tehát a muszka kormány nem hágy föl az üldözés elvével, 
csak kegyelemképen a törvény szigorát fölfüggeszti, meddig ? 
mig az apostoli követet elűzni jónak fogja találni. Ennyit je-



lent a szólam : „mig a követ Pétervárott lesz." A törvény föl-
függesztetik, de a mikor tetszeni fog, egy ildom elhanyagolása, 
vagy pedig tettleges guny által az apostoli követ állását le-
hetetlenné teszik, akkor a törvény rögtön alkalmaztatni fog. 
Tudjuk, mily könnyű egy követet haza küldeni, nem szüksé-
ges őt legyezővel arczon ütni, mint a tunisi bey tevé egyko-
ron , elég szóval megsérteni. Az apostoli követ helyzetét ily 
nyilt veszélynek a szent-szék nem akarta kitenni, sem maga 
a függő damoclesi kard alá jönni : tanácsosabbnak tartván 
nyiltan szakítani, sem mint álnok kegyelmeket fogadni. 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." (Folyt.) 
További eszköz az i f j ú s á g é s a p a p s á g el-

c s á b í t á s a . Azon „választott szivek" pedig, melyeket a for-
radalom különösen hálójába iparkodik csalogatni, az ifjak és 
a papok. Igen, még azon gondolatra is vetemedik, hogy a 
pápát szinte bekeritse. 

„Az ifjúsághoz kell fordulnotok, az ifjúságot kell elcsá-
bítanunk , és a nélkül hogy észrevenné, zászlóink alá kell 
csalogatnunk. Senkinek sem szabad észrevenni terveteket ! 
Az őszbeborult és öregebb férfiakat mellőzzétek el, és szítsa-
tok az ifjúsághoz, a mennyire lehet már kisdedkorában. Ne 
ejtsetek ki legkisebb istentelen vagy tisztátalan szavat előtte, 
kerüljétek ezt gondosan ügyünk érdekében. Komoly, erköl-
csös férfiú szinét és mázát gondosan meg kell őriznetek. Ha 
ekkép híretek a collegiumok-, gymnasiumok-, egyetemek- és 
seminariumokban meg lesz alapítva, ha a tanítók és tanitvá-
nyok bizalmát megnyertétek : csatlakozzatok különösen azok-
hoz , kik egyházi pályára készülnek lépni. Izgassátok és he-
vítsétek föl e tüzes , hazafias kevélységtől eltelt teremtése-
ket ! Adjatok nekik eleinte, hanem egész titokban, ártalmat-
lan könyveket, azután tüzesitsétek föl lassanként tanítványai-
tokat egész az oliajtott forrpontig. Ha igy foly mindenütt 
ugyanegy időben és naponként a munka, eszméink elterjed-
nek mint a világosság, és majd akkor önmagatok belátjátok 
ezen eljárás bölcseségét." 

„Iparkodjatok jó katholikus és jó hazafi hirére kapni. E 
hír könnyen szerez bejutást tanításainknak a fiatal papság 
közé és a kolostorba. Rövid évek múlva e fiatal papság, a 
dolgok természetes folyása szerént, minden állomásokat el-
foglal; kormányozni, sokfélét kezelni és itélni fog, a fejede-
lem tanácsában ül , igen , hivatása lesz a következő pápát 
megválasztani, és e pápának, valamint legtöbb kortársainak, 
kisebb-nagyobb mérvben az o l a s z é s h u m a n i s t i c u s 
e s z m é k befolyása alatt kell állania, melyeket forgalomba 
bocsátottunk. E czél elnyerése végett minden vitorlát, ki kell 
feszítenünk." (A titkos utasitásból.) —- „Az e g y h á z n e v e -
l é s é t e r k ö l c s t e l e n s é g g é kell tennünk és fokozato-
san alkalmazandó mindenféle eszközök által, melyeket pon-
tosan meg nem lehet határozni, oda kell vinnünk a dolgot, 
hogy a forradalmi eszmék pápája segítsen diadalra. E terv 
mindég ugy tünt föl előttem , mint az emberfölötti bölcseség 

szüleménye." (Nubius Vulpisnak.) És valóban emberfölötti, 
mert egyenesen az ördögtől származik. A gyülde-atyafi, ki 
Nubius név alá rejtezik, lefest aztán egy oly forradalmi pá-
pát , minőt magának képzel : gyenge , könnyenhivő embert, 
minden éles belátás nélkül, egyébként illedelmes és tisztelt 
egyént s a democraticus elvektől áthatottat. „Körülbelől ily pá-
pát használhatnánk, ha kaphatnánk. Ily pápával biztosabban 
megrohannánk az egyházat, mint atyafiaink röpirodalmával 
Francziaországban és mint még Angolország aranyaival is. 
Ha azon kőszikla szétrepesztése végett, melyre Isten az ő 
egyházát épitet te, Péter utódjának kis ujját bevonhatnánk 
a szövetségbe : ez a kis ujj kereszteshadra többet érne , mint 
a kereszténységnek minden II. Urbánai és mindent szent Ber-
nárdai együttvéve." (A titkos utasitásból.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 24-én. Tek. M a j e r Károly „A keresz-

ténység bölcsészeti tanulmányozása" czimü és általa fordí-
tott mü III. kötetének első és második füzetéből 50—50 pél-
dányt ajánlott föl az ,1. T.! szerkesztőségének azon kijelentés-
sel, hogy az abból begyülendő Összeg a Péterfillérekhez csa-
toltassék. 

— Lavalette Antonellit figyelmeztette azon sajnos ered-
ményekre , melyeket a franczia püspökök körlevelei vonhat-
nának maguk után, ha azok netán a romai fölterjesztés 
értelmében fogalmaztatnának ; és fölszólitá a bibornokot, 
hogy e tekintetben mérsékelje a franczia püspöki kar buzgal-
mát. Antonelli nem igen sok reményt nyújtott, minthogy tel-
jesen a püspök hatalmában áll, miként irjon az ő általa legin-
kább ismert helyi körülményekhez képest. — Különösek azok 
a franczia nagy férfiak is ! egyszer a gallican egyház szabad-
ságainak zászlóját lengetik , máskor meg jó volna, ha a pápa 
a püspöki karra parancsolna ! 

— Régi szokás szerént a pápák évenként emlékérmet ve-
retnek sz. Péter napjára. A mult évi Dánielt ábrázolta az orosz-
lányok közt. Az idei sz. Pétert tünteti föl, ki alamizsnát fogad 
el egy férfiutói és egy nőtől ezen körirattal : „Petri inopiam 
Christiani stipe sustentant. Antiqua pietas renovatur. 1862." 

— A porosz kormány s z i n t é n minden föltétel nélkül 
ismerte el az olasz királyságot. Akart ugyan Roma- és Velen-
czére nézve némi megszorítást, de Ratazzi kinyilatkoztatta, 
hogy a parlament által is megerősített programmtól ő el nem 
távozhatik, mely Romát tűzi ki az uj királyság székhelyéül. 
Biztositja azonban a poroszt, hogy jelenleg Olaszországnak 
semmi megtámadási szándoka sincs. 

— G—i ismert mivelt modorában ismét beszédet tar-
tott Palermoban, melyben Napoleont nevezi minden bajuk 
kutforrásának, a nápolyi banditák fejének (tehát már sem a 
pápa, sem II. Ferencz !) „A bourbonismus, mondá, nem egyéb 
mint kinzó eszköz, börtön, számkivetés és halál. A király-pápa 
vagy pápa-király, a mi mindegy, még rosszabb valami." Sze-
retnénk tőle hallani az Emmanuelismusnak költői meghatá-
rozását is , minthogy a prosai eléggé ismeretes. 

SZEMÉLYZETIEK. A székesfehérvári püspöki megyében D a r á -
z s y István uj misés pap Iszka-Szent -Györgyre ; K a z a y Erasmus u j 
misés pap Isztimérre ; Y a v r o József Csa'kvárra ; T a 11 o s György Rácz-
kevibe ; P ö d ö r István Vaj tára té tet tek káplánoknak. 

Kegyes adomány: 
Ö szentségének egy káplán a váczi megyéből „ a fiúi szeretet részvété-

vel s kegyeletes hódola tával" . . . . 1 f r . a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1862. 
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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 Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, julius 30-án. II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Hitnyomozás. (Folyt.) — Msgr.Dupan-
loup orleansi püspök beszéde, melyet junius-hó 3-án, Romá-
ban , a keleti egyház ügyében tartott. (Folyt.) — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
(Folytatás.) 

VII. Most jöviink valami igen különösen bor-
zasztóra; és ez azon képzelet, melyet egy autodafé-
Cactus fidei), hitnek cselekményéről szoktak 
az emberek maguknak képezni. Gyakran nem szok-
tak az alatt mást gondolni, mint valami rettenetes tüzet 
és egy óriási pörkölő kazánt, mely körül a spanyo-
lok kanibalok gyanánt ülnek, hogy tán minden év-
negyedben néhány száz boldogtalannak megpörköl-
tetésén és megsütésén gyönyörködjenek. — De le-
gyen szabad kijelentenünk, hogy először az autodafé 
nem égetésben és gyilkolásban, hanem részént a ha-
misan vádlottak fólmentésében, részént a töredelme-
sek- és megtérteknek az egyházzal való kiengeszte-
lésében állott, és hogy igen sok autodafé volt, mely-
nél nem égett egyéb azon gyertyánál, melyet a ve-
zeklő a neki újból föltűnt hitvilágosság jelképeül hor-
dott kezében. A hitnyomozás nagy buzgalmának be-
bizonyítására például Llorente egy autodaféról be-
szél, mely 1486-ki február 12-én tartatott Toledo-
ban, melynél nem kevesebb büntettetett 750 vétkes-
nél. De mindezek közül egyetlenegy sem végeztetett 
ki , és büntetésük nem volt egyéb nyilvános egyházi 
vezeklésnél. Egy másik autodafé tartatott ugyanazon 
évnek april 2-án szintén Toledoban 900 véráldozattal, 
és ezen 900 közül egyetlenegy sem bűnhődött a ha-
lállal; egy harmadik, mely ugyanazon évnek május 
1-én tartatott, ismét 750 személyre terjedett, és a 
mi több, ugyanazon évi december 10-én egy negye-
dik 950 személyt számított, és egyetlenegy sem vi-
tetett halálra. Egészben háromezer háromszáz sze-
mélynek kellett azon időben Toledoban egyházi ve-
zeklést végeznie, mig azalatt csak 27 ítéltetett ha-
lálra; és Llorente bizonyosan nem hamisítja meg a 

számokat, hogy a hitnyomozásnak kedvezzen. — Va-
lamivel később értesít ő ugyan egy autodaféról, mely 
250 spanyollal, kik ügyüket a pápához fölebbezték, 
Romában tartatott. De egy sem végeztetett ki közü-
lök , hanem ellenkezőleg a vezeklési gyakorlatok be-
végezte után mindnyájan kiengesztelődtek az egy-
házzal, és miután ez épen az autodafé alkalmával tör-
tént, párosan vonultak a vatikani főegyházba, hogy 
ott imáikat végezzék. Hasonló rendben menének az-
tán St. Maria Minerva-ba, itt letevék a Sanbenito-t, 
azaz: a vezeklő-ruhát, és visszamenének lakjaikba a 
nélkül, hogy elitéltetésüknek jelét magukon azon-
túl viselnék. — Minden hitnyomozási perekből, 
melyeket Llorente számunkra megőrzött, csak igen 
kevés végződött a bűnösnek halálával, és talán 
: pnki sem fogja azt hinni, hogy ő a legszelídebb 
eseteket akarta volna épen kikeresni, a keménye-
ket pedig eltitkolni; minthogy az volt szándoka, 
hogy a hitnyomozást, a mennyire csak lehet, bor-
zasztónak fesse. 

Az eddig mondottakból azonban kitűnik az is, 
— Llorentenek saját bizonysága szerént — hogy mi-
ért látott a spanyol nép az autodafé-kban inkább ke-
gyelembeli, mintsem kegyetlenségi cselekményeket, 
és miért vettek azokban részt minden rend- és nem-
nek legnemesebb urai és hölgyei. 

A töredelmeseknek az egyházzal való kiengesz-
telése bevégeztével a megátalkodott eretnekek és 
azok, kiknek bűntényük részben polgári is volt, át-
adattak a polgári karnak. Hogy ezzel az autodafénak 
vége volt és a hitnyomozók ezután eltávoztak, ezt 
bölcsen elhallgatja Llorente uram. 

VIII. De mind a mellett, ha a kivégeztetteknek 
száma a megkegyelmezettekéhez ugy áll mint 1 a 
százhoz, mégis eliszonyodunk azon szerencsétlenek-
nek még mindég igen rettenetes sokaságán, kik ha-
lállal büntettettek. Azonban ezen iszonyat is teteme-
sen mérsékeltetik a tények pártatlan megtekintésénél. 

A hitnyomozásnak ártatlan véráldozatai — mint 
az elitélteket nevezni szeretik — koránsem voltak 
csupa eretnekek. hanem — mint ezt ismét Llorente-
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tői tanulj iik — nagy számmal sodomiták is voltak, 
kik gyalázatosan állatokkal fertőztették meg magu-
kat; továbbá olyanok, kik többnejüségben éltek, mely 
a mórok mérgező példája után igen gyakran fordult 
elő a spanyoloknál, és, mint hirlik, most sem oly 
nagy ritkaság. A közönséges parázna is a hitnyomozó 
Ítélőszék elébe került, ha a leányt azon állítása által 
ejtette meg, hogy a dolog nem vétkes; szintúgy a 
pap és barát is, ha megházasodott, akár az által ámí-
totta légyen a leányt, hogy állapotát eltitkolta, akár 
az által csalta légyen, hogy azt állítaná, miszerént 
mint pap is nősülhet ; szintúgy a gyóntató-atyák is, 
kik gyónó-leányaikat csábították el ; papok, kik azon 
személyeket, kikkel vétkeztek, visszatartóztatok, hogy 
biinüket meg ne gyónják ; világiak, kik papi cselek-
ményeket végeztek ; szerpapok, kik gyóntattak, és 
mindenki, a ki csalárdul hitnyomozási biztosnak adta 
ki magát, a mi szinte nem igen ritkán történt. A hit-
nyomozás ítélt továbbá templom-rablás, istenkárom-
lás, uzsora, sőt még gyilkolás és zendülés fölött is, 
ha ezek a hitnyomozási intézettel némi viszonyban 
állottak. A hitnyomozás szolgái és bűntényeik is a 
sz. officium itélőszékének voltak alávetve; nevezete-
sen azon szolgák, kik a nőnembeli foglyokkal paráz-
nálkodtak, életükkel lakoltak. Mi több, még a csem-
pészek is, kik az ellenségnek háború idején, jelesen 
a francziáknak lovakat és lőszert adtak el, a hitnyo-
mozás által Ítéltettek meg; és végre a boszorkányok, 
bűvészek, bájital-készitők, és a csalárd szenteskedők 
töméntelen száma, általában mindnyájan, kik a nép 
babonájából hasznot húzni törekedtek. 

Ezen tömérdek és különféle bűntények megvizs-
gálásával bizták meg a spanyol uralkodók a hitnyo-
mozó intézetet, egyrészt a fő-hitnyomozók akaratja 
ellen; és a ki vissza akar emlékezni arra, hogy hány 
boszorkány égettetett meg csak Németországban, az 
a spanyol hitnyomozás által halálra itélt eretnekek, 
bűvészek, boszorkányok, gyilkosok, uzsorások, so-
domiták, csempészek, templom-rablók és minden-
nemű gonosztevők számát nem fogja többé oly ret-
tenetesnek találni. — Ha Nördlingen kis protestáns 
városban, — mint Soldan ezt a boszorkányperek fö-
lötti történetében megmutatja — 6000 lélekre rugó 
lakossága mellett, négy év alatt, 1590—1594, nem 
kevesebb mint 35 boszorkány égettetett el, akkor 
ezen arány Spanyolországra nézve legalább is 50,000 
boszorkányt eredményezne négy évre, holott maga 
Llorente is azok számát, kik halállal végeztettek ki 
a hitnyomozás által, fönállásának háromszáz harmincz 
év folytán csak 30,000-nek mondja, ide értve az eret-

nekeket, boszorkányokat, bűvészeket, sodomitákat, 
csempészeket stb. 

Ha pedig meggondoljuk, hogy V. Károly né-
met büntető törvénye szerént is az istenkáromlók, so-
domiták, bűvészek, templom-rablók és hasonló go-
nosztevők hasonlókép halállal büntettettek, és ha 
mindezeknek hozzávethető számát, valamint a boszor-
kányok, uzsorások, csempészek, és minden egyéb, 
fönebb említett gonosztevőkét is levonjuk a hitnyo-
mozás által halálra Ítéltek összes számából, azaz 30,000-
ből, akkor igen nagy mértékben fog csökkenni azok 
száma, kik Spanyolországban az eretnekség miatt 
végeztettek ki, ha azt tennők is föl, hogy Llorente 
adatai semmi tekintetben sem túlzottak; már pedig 
azok nagyon is túlságosak, olyannyira, hogyPrescott 
maga is azt mondja : „igazságos bizalmatlansággal kell 
Llorentenek jegyzetei irányában viseltetnünk azon 
könnyelműség miatt, melylyel más tárgyaknál is a 
leghihetetlenebb becsléseket fogadta el, mint például 
a számkivetett zsidók számára nézve, kiket 800,000-
re becsül. En megmutattam egyidejű forrásokból, 
hogy ezen szám valószínűleg nem haladta meg a 
100,000-et, vagy legfölebb 170,000-et. Egynél több 
okunk vagyon igazságos kétkedésre, midőn azt ál-
lítja Llorente, hogy Torquemadának 18 évi műkö-
dése alatt 8800 személy perzseltetett föl a máglyán; 
mert az alap, melyen a számok ezen épületét emeli, 
alaptalan." 

IX. A csekélyebb büntetésekről is, melyekkel 
a hitnyomozás kisebb bűnösöket és töredelmeseket 
illetett, szintén hamis és túlságos fogalmat képez ma-
gának az, ki azokat a mostani nézetek szerént mére-
geti. — Igen sok személy csak igen csekély mérték-
ben (de levi) találtatott gyanúsnak, és azért nem is 
fenyíttetett meg egyházi büntetésekkel, hanem ad 
cautelam, mint mondani szokták, föloldoztatván azok-
tól, fölmentettek azon esetre, hogy ha talán még^s 
érdemeltek volna ilyeseket. Ugyanez történik még 
maiglan is az egész kath. anyaszentegyházban a gyón-
tató-székekben, hol is a töredelmes fölmentetik a 
gyóntató-atya által az egyházi átok alól azon esetre, 
hogy ha bűnei által azt megérdemelte volna. Lloren-
te bevallja maga, hogy a lefolyt századnak közepe 
óta a hitnyomozásnak minden Ítéletei a ,de levi'-féle 
osztályba tartoztak légyen, és csakis a fölött tud pa-
naszkodni, hogy az ily fölmentettek nem kártalanit-
tattak időveszteségük- s több efféléért. — Azonban 
törvényszékeink még ekkoráig sem oly nagylelkűek, 
mint ezt Llorente óhajtaná. 

Hanem azt fogja valaki ellenvetni, a Sanbenito, 



melyet minden gyanús embernek hordani kellett, 
már magában is az eltörülhetlen szégyennek bor-
zasztó jele, és magában is bélyeg volt. — Az ide vo-
natkozó helyes választ az egyházi történelem, és 
maga Llorente szolgáltatja kezünkhez. A ,Sanbenito' 
szó megrövidítése a ,saco benito' szavaknak, mint ré-
genten a vezeklők ruháját nevezni szokták ; mert a 
keresztény anyaszentegyháznak mindenkor az volt 
szokása, hogy a bűnös benső bánatát és töredelmes-
ségét külsőleg is bizonyítaná vezeklő- és gyász-ruhák 
által. Állam-egyenruhábani, arany-, selyem- és drága-
kövekbeni vezeklés ismeretlen volt az egész régi egy-
házban, és azért tiltatott el a spanyol hitnyomozás 
által is, mit Llorente természetesen igen keménynek 
és kegyetlennek tartott. A zsák, mely már az ó-szö-
vetségbe;: is vezeklési ruha volt, a középkorban a 
töredelmesek használatára megáldatott és megszen-
teltetett, és innen nevezteték saceus benedictus-, vagy 
spanyolul saco benito-nak. Ez tehát alapja azon rette-
netes szónak, mely némelynek annál borzasztóbbnak 
tetszik, minél kevesebbet érti jelentését; másoknak 
pedig már csakis azért szolgál botrányul, mivel, ki-
vévén a házassági áldást, általában semmiféle áldás-
ról sem akarnak hallani. 

A Sanbenitonak alakja továbbá, mint minden 
vezeklő-ruháé, hasonló volt a barát-csuhához, vagy 
a bokáig érő papi ruhához ; — hogy igen gyötrelmes-
nek tetszik némely embereknek, midőn áldozárhoz 
kénytelenittetnek hasonlitani, azon legkevesebbet 
sem kétkedünk; jóllehet tudva vagyon a történelem-
ből , hogy a középkorban sokan a legnagyobb ural-
kodók és fölvilágosodottabb emberek közül barát-
csuhában várták utolsó órájukat. Miglen a vezeklő-
ruhának szine némely vidékeken kék, másokon pe-
dig hamuszínű vagy fekete, azalatt Spanyolország-
ban sárga volt. Azok, kik ,de levi' oldoztattak föl a 
kiengesztelési cselekmény alatt, — de csak ez alatt, 
és többé nem — az egyszerű sárga vezeklő-ruhát vi-
selék minden más jel nélkül. Némelyek fölmentettek 
ettől is, és azonfólül mindazok, kik önkéntesen vá-
dolák magukat, mentek valának a nyilvános vezek-
léstől; kiengesztelésük az egyházzal a törvényszék 
belsejében egy titkos autodaféban történt. Ha ellen-
ben az elitéltnek, mint tetemesen gyanúsnak, eskü-
véssel kellett magát menteni, akkor a sárga ruhát 
viselé egy reá illesztett fél-kereszttel. Ha pedig va-
laki eltökélt eretnek volt és megtért, akkor ugyan-
azon ruhán egy egész keresztet viselt. — Kereszteket 
mint az uralkodók kegyelme jeleit hordani igen sok 
emberre nézve nem terhes, hanem a visszanyert is-

teni kegyelem jeléül azt a ruhára illesztve viselni, az 
igen sok ember előtt igen rettenetesnek, gyalázatos-
nak, borzasztónak tűnik föl. Csak azoknál, kik a vi-
lági bírónak adattak át és semmiféle bánatot nem ta-
núsítottak, volt a Sanbenito láng-képekkel és ördög-
ábrákkal behintve, és csak az ő fejük fedetett egy 
hasonló sipkával. Valamint mindenütt, ugy Spanyol-
országban is volt siralomházi öltözék, és miglen Né-
metországban még a 19-ik században is, és oly álla-
mokban, melyek a legműveltebbekhez számítják ma-
gukat, a gonosztevők vadállatok bőrében hurczoltat-
tak a vesztőhelyre, azalatt Spanyolországban a San-
benitoban vitettek oda már hajdanta. 

A mi pedig azoknak elégtételét illeti, kik az 
egyházzal kiengesztelődtek, e tekintetben nem fele-
dendő két dolog : először hogy az elégtétel a hitnyo-
mozás saját szabályai szerént „könyörületességgel és 
jósággal, a mennyire ez jó lelkismerettel eszközöl-
hető", volt föladandó; és másodszor: hogy a régi egy-
ház és a középkor több épületest, mintsem gyalázót 
látott az elégtételben. Miglen mostanában ezrek és 
ismét ezrek idegenkednek a bűnök titkos vallomásá-
tól, azalatt nem késett régente senki azokat az egész 
község előtt bevallani. Uralkodók léptek le trónjaik-
ról, hogy zsákban és hamuban vezekeljenek alattva-
lóik előtt, igy például nagyTheodosius,Thessalonika 
ellen elkövetett kegyetlenkedése miatt; és mit-sem 
tudunk arról, hogy alattvalóinak habár csak egyike 
is, őt ezért meggyalázottnak tartotta volna. Sz. Lajos 
— mit egész Francziaország tudott — gyakorta lelki-
atyja által ostoroztatá magát, és senki sem jajgatott 
uralkodójának megbecstelenitése fölött, mig azalatt 
milliomok bámulák szentségét. Ezen példák halmoz-
tathatnának, hanem a mondottak elegendők azon ál-
lítás bebizonyítására, hogy nem az elégtétel, hanem 
a bűn tartatott hajdanában gyalázatosnak, és hogy az 
elsőben eszközt ismertek föl az emberek, hogy a bűn-
nek gyalázatjától tisztulhassanak. Ezen szempontból 
szükséges, hogy tekintsük a hitnyomozás által föl-
adott elégtételi cselekményeket; és Llorentenél talá-
lunk valójában példát arra, hogy azon személyek, 
melyek ,de levi'-ért adtak a hitnyomozásnak elégté-
telt, oly kévéssé tartattak meggyalázottaknak, hogy 
a legelőkelőbb családokkal, sőt még a királyi ház 
tagjaival is házasságra léphettek. Mi több, még olya-
nok is, kik mint igen gyanúsak vezeklettek, ismét 
hivatalra, méltóságra juthattak, sőt még egyházi 
méltóságokra, püspökségekre is, mint ezt maga Llo-
rente is állítja. Foghelyük pedig azoknak, kik nehéz 
bün és a mételyezés veszedelme miatt [mindenkori 
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szabadságvesztésre Ítéltettek, részént saját házaik va-
lának , mint ezt a valladolidi szabályok is rendelik, 
vagy pedig vezeklő-házak, az augsburgi beghina-
udvarok avagy fuggerei-ok mintájára, hol is a ve-
zeklők polgári kézimunkáikat és mesterségeiket foly-
tathatták. (Folyt, köv.) 

Msgr. Dupanlonp orleansi püspök beszéde, 
melyet junius-hó 3-án , Romában, a keleti egyház ügyében 

tartott. 

(Folytatás.) 

Igy tehát minden Keleten vette kezdetét, minden a ke-
letről j ö t t : az emberiség legnagyob nevei, a legdrágább kin-
csei. Mózses, Illés, Jézus Krisztus; az ó törvény , a jóslat, az 
evangelium. Ott azon szép és tiszta ég kékje a la t t , a pálmák 
és terebinthfák árnyában, az egeket érő hegyek lábainál, az 
általunk legkedvesebben nevezett helyeken : Betlehem, Názá-
r e t , Tábor , Kálvárián jelent meg egy napon az emberek fiai-
nak legkedvesebb- és legszebbje, tiszta szűz fia, csodálatos 
gyümölcse az emberiség legszebb virágának, Istennek és em-
bernek gyermeke, embernek nevezvén magát, hogy édesebben 
társaloghasson velünk, hogy jobban elfedhesse dicsőségét : 
ez Jézus Krisztus a mi U r u n k , a Keletnek kis gyermeke, ki-
nek szavai megvilágositák a földet, földúlták a régi bölcsesé-
get. In terris visus es t , et cum hominibus conversatus est. 
(Barruch. III. 38.) A falukban és városokban, a tavak par t -
jain és hegyeken tömegesen követé őt a nép, és kinyitván is-
teni szá já t , az égieket föltárá az embereknek. Oh Kelet ! oh 
Emmánuel! oh igazságnak nap ja ! mit mondái , mit hoztál 
minekünk? Világosságot hozott az embereknek és vére által 
eszközölt megváltást ; mert vérét ontá ott és mindörökkön 
megszentelé azon földet. Isteni küldetése a kereszt által a sze-
re te t és világosság küldetése volt. A jéghideg éj sötétségében 
mély álmot aluvó földnek meghozá ébredését a tiszta igaz-
ság- s a mennyei szeretetben. Megnyitni jö t t a világnak azon 
ismeretlen és végtelen látkört, melyről Italia halhatat lan dal-
noka Dante zengé „hogy határok ul csak a világosságot és 
szeretet birja." (Che solo amore e luce lia per confine.) 

A Keletről jövő ezen u j kisugárzás örömre és vigságra 
inditá a világ minden nemzetét. Itt, itt oh Roma, ezen a szent 
és profán jósok által vár t és hirdetet t világosság ! íme itt a 
nagy századoknak u j megnyitó rend je , melyről Virgil dallá : 
„Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo." íme itt azon 
hatalmas hóditók, kiket minden nép , komoly történetírói : 
Tacitus és Svetonius bizonyítják , Keletről jövendőket vár t : 
„Venturos ab oriente, qui rerum potirentur." Ök jönnek, ime ! 

Kicsoda a kapitólium lábainál ama Keletről jö t t férfiú, 
ki zsidó öltönye alat t elrejtve szivén egy fakeresztet t a r t ? 
Amott van , az izgatott tömegben; ő látja talán Nérót elha-
ladni , ki arany palotájába megy , s ki őt rövid időn keresztre 
fogja feszíttetni ; mert ez ő , ki a Kelet ege alatt egy napon 
igy szólt egy emberhez : „Te vagy Krisztus, az élő Isten fia.í£  

„Tu es Christus filius Dei vivi." Es ugyancsak ő vala az, kinek 
az ember, az élő Isten fia válaszolá : „Simon Jónás fia, nem a 
tes t és vér, hanem mennyei atyám jelenté azt ki neked; és én 
mondom neked : Te vagy Pé te r , és ezen kőszálon fogom föl-

építeni egyházamat." Ki meg azon másik keleti férf iú, ki az 
appiai uton közéig, melyen az egész régi kor haladt ? Láthat-
játok őt Pouzzoli mellett a hajó főijén magával hozván az 
evangéliumot, a világ üdvé t , és innen türelmetlen pillantáso-
kat vetve Olaszhonra ! a még máig létező „forum Appii" és 
„tres tabernas"-ig előhaladt, ott találkozik Romának ölébe jö t t 
keresztény híveivel és érzelmeik által megvigasztalva és szi-
lárdítva, — mert az apostol kebelében emberi szivet hordott 
s a szent lapok megjegyzik, hogy szivének szüksége volt bi-
zalomra —bizalommal és hálaadással Isten i r án t , folytatá út-
j á t közepette azon büszke síremlékeknek, melyeket ma is szem-
lélünk még, és a hamis istenek templomainak, azon Roma felé, 
melyet meghódítandó vala Jézus Krisztusnak : Pá l ez a nem-
zetek apostola, ki Romába jön vértanusága által befejezni 
Damaskusban kezdett nagyszerű apostoli pályáját. Oh ha 
ezen két férfiura gondolok, egyike galileai halász , a másik 
szőnyegkészitő, kik a romai kolosszus ellen indulnak, — én 
elragadtatom. 

Azonban az apostolok után ime majd apostoli férfiak 
jőnek Keletről. Merre tar t azon szélvész- és habok-ide s tova 
hányta j á r m ű , melyen a Gondviseléshez ajánlottan a bethá-
niai föltámasztott és két nővére Már ta és Mária vannak ? A 
gallok ősi földje , Marseille édes partjaira vezérlé őket az is-
teni kéz ; és ezen phokiai város a fölvilágosodás és polgári-
sodásnak hazánkban ezen bölcsője, általuk magasztosabb föl-
világosodást és polgárisultságot nyer. És t i , kik láttátok sz. 
J ános t , ti az ő tani tványának, Polikárpnak tanitványai, oh 
Potin, oh Irén, hagyjátok el Jónia mosolygó rétéit, és részel-

•tessétek az ifjú Lyont a keresztény hit és vértanúság dicső 
zsengéiben. És t e , ki hallottad szent Pált az Areopágban, te, 
ki ezen nagynevű tanácsból ezen barbár iskolába léptél, t e 
nagy szent Dénes ! az oly nagyszerű hivatásu Paris azon 
hely, hová az Isten lelke vezérel. Oh ! Isten, mily fényben ra-
gyogott azon időkben a Kelet h i t e , annak sugárait a Nyugot 
legtávolabb széleire kiterjesztvén. Ott valanak a nagy pa-
triarchal egyházak: Jeruzsálem, Antiochia, Alexandria, Kon-
stantinápoly és mások. Ott Keletnek egyházai, Jeruzsálem, 
Alexandria, Antiochia, Ephesus, Athen, Korinthus, Cesaraea, 
Thessalonika, Edessa, Nicea s Konstantinápoly egyházai ! Mily 
püspökök ! Mily szentek ! Mily tudósokat láttatok ti székeite-
ken ! Ott tűntek föl az első apologisták ; ott Nicaea-, Konstan-
tinápoly-, Ephesus-, Chalcaedonban tar ta t tak azon nagy zsina-
tok , hol örök időre megállapittattak a keresztény hitágaza-
tok , melyeket egy nagy szent Gergely hite a négy evangé-
listával egyaránt tisztele. Nagy Sándor foglalásai óta a Kelet 
vala hivatva az uralomra, hogy szolgáljon Isten titkos czél-
zatainak az evangelium terjesztésében, az ada egy csodálatos 
nyelvet, a gazdagsága- , szabatos- és hangzatosságára nézve 
hasonlithatlanul legtökélyesebb görög nyelvet , a bölcsészek, 
költők és szónokok nyelvét , azért oly tökélyesen, mint már 
szent Athanáz is szent Bazil fölötti dicsbeszédében megjegyzé : 
hogy szabatosan visszaadja dogmáink szigorát , és leleplezze 
azoknak nagyszerűségét. A Kelet szent-atyái tárták fön a gö-
rög irodalom fényé t , és megörökiték annak dicsőségét. Te-
kintsük meg, a kelet egyházaiból öt századon á t mily fénynyel 
tűnnek föl szent hitünk annyi nagy atyái, a védirók, szentirás-
magyarázók, hittanitók és szónokok ; szemléljük Görögország 
egének dicsőséges csillagait : szent Juszt int a bölcsészt, Qua-
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dratust, Melitost, Athanagorast, Kelement, Origenest, Özsé-
bet , a keresztény Platónak nevezett szent Bazilt, arany-
szájú szent Jánost, nazianzi szent Gergelyt, szent Athanázt a 
győzhetlen vitatkozót, és még számos dicsőséges neveket, 
melyek napjainkig dicsfénynyel övezik Kelet keresztény köz-
ségeit. A tudomány, ókésszólás, szent élet, az isteni és emberi 
dicsőség, mindez együtt és egyszerre ott vala. Mily termé-
kenység ! mily fény ! mily élet ! mily hatalom ! 

Oh Konstantinápoly, te mindent elvesztettél ! Te min-
dent elvesztettél, midőn a tévedés egy napján fölemelkedni 
akartál és uralkodni dölyfödben ! Nem neked, Romának vala 
adva az elsőség az egyházban, azonban te ez után vágyakoz-
tál, és hogy azt elnyerjed, megalázád magad, te rabszolgává 
alacsonyitád magad ! te a világ dicsőségét hajhászád, és győ-
zelmed— forrása vala minden nyomornak és életet adott azon 
zsarnoki és elvetemült birodalomnak, melyet Europa erőlkö-
dik föntartani ! És megalázott, a porba levont patriarchád 
nem vala egyéb nyomorú játékszernél koronás zsarnokaid ke-
zei között ! — Ez ime, ez azon helyzet, melyet az örök város 
fönséges főpapjának, hitünk őrének, és lelkeink atyjának óhaj-
tanak napjainkban. Azonban nem, nem Istenem, soha ! soha ! 
A szakadás volt tehát az , mely az egyházat a hatalom, a né-
peket az Izlam rabigája alá görnyeszté; mert bárki bármit 
mondjon is, a népek szabadsága szakadatlanul van összekap-
csolva az egyház szabadságávál ! A végtére Mahomed fél-
holdja által uralt Konstantinápoly legszomorúbb példája an 
nak, milyenek következményei az egységtőli elszakadásnak. 
És az ugy van, azon szép vidékek, a régi világnak legvirág-
zóbbjai, már annyi század óta nyögnek a török butitó járma 
alatt. Mi lett azon, általunk csak néhány perez előtt büszke-
séggel emiitett egyházakból? Inkább hozzátok tartoznék, ajta-
tos püspökök, kik a romai egyháznak ősi keleti liturgiátok tisz-
teletre méltó szertartásait mutatjátok, hozzátok tartoznék el-
panaszolni itt egyházaitok balsorsát, azoknak megaláztatását, 
szegénységét és a halál félelmét, melyet szakadatlan okoz a 
muzulmán vak dühe. De mit mondok ? Ezen vérszopó vak düh-
nek utolsó föllobbanása, nem rázta-e föl a legújabb időkben 
Európát nyugalmából, borzasztóságok által, melyekhez ha-
sonlókat a nap még soha nem látot t? Isten legborzasztóbb 
csapási valljon megközeliték-e valaha a saidaihasbeiai, ra-
schayai, der-el-kamari és dama,skusi rémületes mészárlásokat? 

Az elrémült jövő tán kérdeni fogja önmagától, hogy 
ezen barbár despotismus még mai napig fönáll ? „Oh —• 
mondá egykor Bossuet — a politika támogatja ezen szétom-
lással fenyegető birodalmat ; védgátakat von körüle, hogy 
megakadályozza esését." És napjainkban is, miután már bel-
részei is fölemésztvék és aláásva van ingatag alapja, még csak 
a külhatalmak szerződései által áll fön. Megakadályozzák 
esését, a nélkül, hogy megakadályozni képesek lennének halá-
lát, és midőn meghal, elnyomását, szétszakítását és meggyön-
gitését fogja eredményezni még keleti egyházaink maradvá-
nyának is. Es addig a keresztények milliói nyögnek kegyetlen 
járma alatt, majdnem minden védelem nélkül átadva kegyel-
mének vagy dühének. Azonban hagyjuk ezeket, és csak a lel-
kekkel foglalkozzunk, habár ezeknek sorsa amazokkal szoro-
san összefügg — s tüz és vas , vér és rémület közepette tér-
jünk a lelkekhez , keressük a lelkeket. Hála a Magasságbeli-
nek, az éj sürü sötété, mely annyi századon át födé a szomorú 

Keletet, már oszladozni kezd, és vigasztaló jelek mutatkoznak. 
Az izlam és szakadás kettős zsarnoksága, mely ezen szeren-
csétlen keresztény községekre nehezedék, mély csapásokat 
nyert, és napról-napra önmagát emészti föl. Bármit tegyen is 
a politika , a muzulmánok közelgő föloszlásának kétségtelen 
jelei mutatkoznak; és ha leesik,a romok alól föl fognak tűnni 
azon nemzetiségek, melyeket elnyomottan bár, de életerősen 
megőrzött keresztény hitük. Mert könnyen észrevehető, hogy 
az Izlam nem vala képes mindent absorbeálni a török biro-
dalomban , és hogy, Istennek hála, Keleten élnek még az ör-
mény, maronita, bolgár és egyéb népek, kiknél a nemzetiségi 
kérdés a katholicismus ügyével azonos ; és ez a hit jövőjére 
nézve azon tájékon komoly reményekre jogosit. A szakadás 
ugy látszik halálos sebet vett. A történet világosan kimutatá, 
hogy elszakasztani a népeket a világosság és kereszténység tűz-
helyétől és az egyházat a hatalom befolyása alá helyezni, két 
elkerülhetlen következményt von maga után : tudatlanságot 
és a lelkismeret elszolgaisodását. Oh miért késik a Kelet ezt 
elismerni ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MINDSZENT (Csongrád vármegye.) Jézus Krisztus 

jól ismervén emberi gyarlóságunkat s gyengeségünket, jól 
tudván, mily sok üldözés- és késértetnek leszünk kitéve szent 
tanitmánya miat t , erőt s malasztot adott sok ellenségeink le-
győzésére akkor, midőn a bérmálás szentségét rendelte; 
melyben a megkeresztelt ember a püspök kezeinek rátétele, a 
szentelt olajjal való kenés, és az arra rendelt szent igék által, 
a Szentlélek malasztját nyeri , és megerősíttetik, hogy hitét 
állhatatosan vallja és a szerént éljen. Igy bérmáltak, vagyis 
erősítették szent hitükben a híveket az apostolok. „Midőn 
pedig hallották volna az apostolok, kik Jeruzsálemben va-
lának, hogy Samaria befogadta az Isten igéjét , hozzájok 
küldték Pétert és János t , kik midőn elmentek volna, imád-
koztak , hogy elvennék a Szentlelket, mert még senkire kö-
zülök nem szállott vala, hanem csak megkereszteltettek az 
ur Jézus nevében. Akkor reájok teszik vala kezöket, és elve-
szik vala a Szentlelket. (Ap. cselek 8 , 14.) Es a mint ezt az 
apostolok mesterük Jézus Krisztus parancsára te t ték, tették 
ugyanezt az apostolok törvényes utódai is minden időben, tud-
nillik a püspökök. Szent Hyeronimus mondja „valljon nem 
tudod-e, hogy szokásban van a hívekre a kezeket kiterjeszteni, 
és reájok a vigasztaló s megerősitő Szentlelket lekönyörögni ?" 
Dionysius Areopagita pedig mondja : „a megkeresztelt fehér 
köntösben vezettetik a piispökhez, ki őt megkeni az üdvösség 
olajával"; mihez jeruzsálemi Cyrill ezeket adja : „és ezen meg-
szentelt olaj , nem közönséges kenet ; hanem Krisztus kriz-
mája. A test ugyan látható kenettel kenetik meg, de a lélek 
Szentlélek malasztjával szenteltetik meg." Igy osztatik ki e 
szentség, igy erősíttetnek mai nap is a jámbor keresztény hi-
vek szent hitükben az apostolok utódai a püspökök által. Igy 
erősíttettek meg szent hitükben, igy nyerték a Szentlélek ma-
laszt ját , a mindszenti hivek is mult hó 29-ik napján; a mikor 
ő méltósága P e i 11 e r Antal József ur , váczmegyei püspök 
körünkbe megérkezvén, több mint ezerkétszáz léleknek osztá 
ki a Szentlélek malasztját a bérmálás szentségében. Felejt-
hetlen örömnapok maradnak ezek a mindszentieknél. Az első 
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napon, vagyis jun. 28-án áldás- és kenetdus beszédet mondott 
ő mltsága, melyben a bérmálás szentségének szertartásait fej-
teget te ; másnap pedig, vagyis sz. Pé ter és Pál apostolok ün-
nepén a helybeli buzgó, és ugyanazért is mindenkitől kedvelt 
plebánus u r , a nagy szerencsére figyelmeztette hivei t , mely 
őke t , a bérmálás szentségének elnyerése által éri. Bámultuk 
mindnyájan ő méltóságának páratlan kitartását és buzgóságát, 
melyet mind a bérmálás szentségének kiosztása, mind pedig 
az iskolák látogatása alkalmával tanusitott . — Innen Szeg-
vár- , Derekegyház- , Holdmező-Vásárhely-, Algyeó- és Ta-
péra ment ő méltósága. Az Isten angyala kisérje őt minden-
kor apostoli u t ja in! Vidlicska István• 

P A R I S (vége.) Ura im, mondottam , hogy sebeink or-
voslására 6 0 , 7 0 év volt szükséges; ezen sebeket az egy-
házon a forradalom ej tet te ; és mit I. Napoleon jó szán-
dékkal kezdet t , I II . Napoleon dicsőségesen bevégezte. A 
papság évi jövedelmeiben gyarapodva örömtelt lélekkel nyitja 
meg kezeit a szegénynek, gyűjteni fog szerény könyvtá r t , 
hogy a tudomány korszaki vonalán becsülettel megállhas-
son. Az egyházi életnek minden fokain csodálatos ügyesség 
és munkásság mutatkozik. E szorgalom a legújabb időben a 
legbecsesebb müveket adta a tudományos világnak. A consu-
latus idejétől máig a papság az újjászületésnek, a lelkipász-
torságnak , az imának, a rend- és béke-szeretetnek adta ma 
g á t , a nemzet kötelezettségéből tartozik segitségére sietni 
eme szent munkának. A papság fáradságos tudományozásnak 
szenteli idejét. Midőn az u j nemzedék, a nagyravágyás szen-
vedélyétől elkapatva, a kéj- és pénz-szomjtól gyötörtetve a ko-
moly tanulmányozásokat megveti , az egyház megtisztelte a 
három nyelvet, melyben eredetének kincsei le- vannak rakva, 
melyben az isteni tisztelet tar ta tot t vagy tartatik, s ez által a 
nemzeti nyelvnek megadta a szükséges szabatosságot és díszt, 
a melyen szólt a hívekhez, hogy az Isten igéjét hirdesse, s a 
népet kötelességeire figyelmeztesse. A kath. tudományosság-
nak müvei csudálatos számban jöttek napfényre. Engedjék 
meg uraim, hogy csak egy példát hozzak fö l , figyelmeztetve, 
miszerént semmit sem hozok föl, mit magam nem lát tam volna. 
Egy falusi plebánus, Migne, maga, a falusi papság pénzével, 
alacsony áron kezdette a könyvek kiadását, melyek,katholikus 
encyclopedia' név alatt ismeretesek. A szöveg a leghűsége-
sebb , a fordítás mindenütt szabatos és hiteles, a latin és gö-
rög atyák igazított szövegben, a legnagyobb hittudorok mun-
kái , a franczia hírneves szónokok gyűjteményei, a püspökök 
köriratai teszik-e tudományos munkák gyűjteményét. Eddig 
850 kötet 17,000,000 fr. árán jelent meg , 1,100 kötet még 
há t ra van 23,000,000 értékben. És e pap semmi segedelmet 
nem kért a kormánytól, csak békét, s munka-biztonságot. Hon-
nan került ki e nagy könyvösszeg kiállítása ? Kérdezzék a 
Szent-Bernárd, Szent-G-othárd, s Montcenisi kolostorokat, 
miként nyúj that tak ők annyi ezer szegénynek menedéket? 
Az isteni gondviselés mindenre elegendő volt. Az alsó papság 
szerény eszközeivel keletkezett e nagy vállalat ; a nagylelkű 
laicusok mentek segedelmükre. E mellett más müvek is láttak 
napvilágot. Ezen kiadásokat találjuk most a káptalanok és 
püspökségek könyvtáraiban, ugy szintén a falusi lelkipászto-
rok szerény lakaiban. Ez pótolja azon rombolást, melyet az 
1793-i forradalom a papság tudományos kincsein ejtett . íme 
a nagy rombolás ki van épitve. E kiadott munkák az egész 

világon elterjednek, Francziaországnak, ezen anyának minden 
aj tatos vál latokban, befolyását terjesztik. Wiseman mondá, 
hogy a franczia papság munkája képes Angolországot őseinek 
hitéhez visszavezetni. Valóban, a mi szövetségesünk annyi 
módot keres, hogy magát ellenünk erősítse ; mondhatom, hogy 
még sok várat épí thet , sok hajót pánczélozhat, de a szellem 
fegyvereinek hatását nem akadályoztathatja. Mily arczot mu-
ta t a 60 év , melylyel végződött a mult század, és a 60 év, 
melylyel kezdődött a jelen század ? A mult század végén a pap-
ság védelem nélkül fogadta a kinevetést, a sértést, s midőn a 
haláldöfést kapta , hallgatag eldűlt. A mi papságunk mostan-
ság teli van erélylyel, támadóinak derekasan megfelel, hogyan? 
Tudományos és komoly müvekkel. Ezek döntenek. (Ha a Siècle 
emberei ezeket olvasnák!) És valljon emez erély csak a püs-
pököknél látható ? Nem, a papság legalsóbb fokozatán egy-
iránt eleven. A franczia papság tehát megfelel hivatásának ; 
csak mi feleljünk meg a mienknek. Oly emberek, kik szerény 
jövedelmüket jó cselekedetekre és könyvvásárlásra fordítják, 
nem szoktak zsugorkodni, hogy kincseket halmozzanak. És 
ezen papság, midőn a be tegség , vagy az agg-kor gátot vet 
üdvös működésének, darab kenyér nélkül marad. Igazságos 
t ehá t , és elkerülhetlen, hogy ezeknek segitségére siessünk. 
Elégségesek-e a mostani eszközök ? Kell-e a nyugalmazottak 
elméletét behozni ? E z , a mi kéretik." — Ezután az előadó 
ur a nyugalmazás nehézségeit fe j teget te ; szavazásra került 
az előadás, a senatus által e l fogadtatot t , s a közoktatási mi-
nisterhez át tétetet t . 

P IACENZA, jun. 28-án. Tény az , hogy Ricasoli Pas-
saglia Károlynak pénzhitelt nyitott a papság elcsábitására 
egy fölirat tömeges aláírásában, melyet azután a világ előtt 
fölmutatnak, mintha a papság a romai pápa kifosztását , ko-
ronájának letiprását akarná. Tény az, hogy Passaglia minden 
vidék plebánusaihoz és papjaihoz levelet intézet t , melyben 
pénz és jutalom Ígérete mellett fölhívja az előterjesztett föl-
irat aláírására. Tény az , hogy igérte , miszerént mind ezt ti-
tokban fogja tar tani , ha annyian alá nem irnák, hogy evvel 
mint tekintélylyel lehessen a kormánynak föllépni. Tény az, 
hogy küldérek jár tak hegyen-völgyön , falun városban, min-
den papnál , sőt még növendék-papoknál is beköszöntve, s 
mindenkit az aláirásra buzdítva. Tény az , hogy Rattazzi a 
Ricasoli által megigért jutalmazásokról mitsem akart tudni, s 
ma sem akar. Tény az , hogy aláírások történtek. Vannak, kik 
ezt őszintén a lá i r ták, ezek a forradalom hivei a papság kö-
zöt t , kik a helyet t , hogy az isteni és emberi törvény iránt 
engedelmességet hirdetnének : minden isteni, és egyházi tör-
vényt lábbal tapodnak , a jámbor híveknél botrányt okoznak, 
magukra a hívek megvetését és siralmát vonják. Vannak, kik 
tudat lan jó-hiszemben ir ták alá , nem tudván , nem értvén, 
mi körül forog tulajdonképen a dolog. Nem minden pap mesz-
szelátó politikus, nem mindenkinek van alkalma, ideje , ked-
ve s tehetsége a mai forradalom titkainak feszegetésére és 
megismerésére. Vannak, kiket fenyegetés, a szegénység mel-
let t a pénzigéret rá v e t t , hogy nevüket egy szentségtelen 
merényü iratkára tegyék. A legnagyobb része pedig mitsem 
tud az aláírásról, mivel a kiknek bátorságát ismerték a kül-
dérek, azok előtt nem is mutat ták magukat , ső t , nehogy az 
ily bátor pap társait buzdíthassa, nehogy az ej tet t tőr t társai 
előtt fölfedezze, mindent t i tkol tak, és látogatásuknak, me-



lyet itt vagy ott tet tek, mindenféle ürügyet tudtak adni. Igy 
megy az álnok cselszövény mindég, a jámborokat, kik semmi 
rosszat nem sejtenek, hálóikba keriteni iparkodnak. Tamquam 
leo circuit quaerens,quem devoret. Azért mondatik: Vigilate.— 
Az aláírások megtörténtek : az aláírók száma annyi nem volt, 
hogy a kormánynak lehetett volna evvel mint ál-tekintélylyel, 
sőt mondjuk ki, az egyházban eddig nem látott szemtelen me-
rénynyel föllépni. A kormány tehát elejtette az egész ügyet. De 
Passaglia jónak látta az aláirók neveit ,Mediatore' lapjában 
közzé tenni. — Mig a nevek csak itt voltak, semmi zavar nem 
történt , mivel a ,Mediatore'-t csak garibaldianus pap tar t ja 
és olvassa. — Segitett a dolgon a,Subalpino'ujság; ez a neve-
ket átvet te , lapjaiban világnak eresztette. Ezt tevé az , Armo-
nia' is. Most lett a zür és zavar. Hányan látták neveiket Pas-
saglia föliratában, kik a föliratot nem is lá t ták, csak liiréről 
tudták? Hányan olvasták neveiket a szentségtelen merény-
hez csatolva, kik a szemtelen küldérnek, midőn aláírást kért, 
ajtót mutattak ? Most sorban óvást tesznek, s neveik aláirá-
sát tagadják, Passaglia és küldéreinek álnokságát, csalásait 
a világ előtt bemutatják ; s óvásaikat, tiltakozásaikat, hogy 
soha semmi alairást nem te t tek , a ,Mediatore'-be küldik, a 
mely ezeket a sajtó-törvény szerént kiadni tartozik. Ezen til-
takozások egész sorozata naponként olvasható az , Armonia' ha-
sábjain , és a ,Subalpino'-ban. A forradalom hivei tehát erő-
szak, csalás, s hazugság nélkül semmit sem tudnak tenni. 
Midőn az umbriai és nápolyi népszavazatok voltak a csatla 
kozásra, ,igen' ,nem' volt a papirkán. A nép nem jelent meg, 
néhány garibaldista volt a szavazat-veder mellett; különben 
a ki ,nem'-et dobott volna a vederbe, az életét veszté. — A 
bizottmány látván, hogy hol 1,000-nek kellett volna szavazni, 
alig 80 szavazott; mit te t t tehát , hogy a piemonti szégyent 
betakarja ? A fölmaradt ,igen' papirkákat mind a vederbe ve-
te t te , s a ,nem'-ből egy-kettőt. Ezen eljárást a bizottmány 
,szavazat-kiegészités'-nek nevezte. — Igy tettek Passaglia kül-
dérei is, ők az aláirást kiegészítették. Látván a küldér, hogy 
a neki kitűzött vidéken kevés az aláiró, vette magát , a töb-
binek , a kivel nem is beszélt, neveit aláirta. Néhány szökött 
szerzetes, és fegyelemunt garibaldista-papon kivül igy tör-
tént az aláirás. Ez azután erkölcsi mód Roma meghódítására. 
Az ovástevő papok neveit nem küldöm, hiszen ez csak nálunk 
érdekes ; a tiltakozások szövegéből csak egyet emlitek, mely 
az itteni káptalan egyik nemes tagja, Torre Ferencz által kül-
detett az ,Armonia'-ba és Mediatorebe : ez eléggé jellemzi a 
nemes haragot a mi papjainknál azon szemtelen cselekedet-
ért , melyet Passaglia Károly, és az ő küldérei elkövettek, 
midőn becsületes papok neveit oly fölirat alá teszik, melyet 
ezek egész lelkűkből kárhoztatnak : A levél ez : „T. cz. szer-
kesztő ur ! Későn tudtam meg, hogy az én nevem is fölta-
lálható a passaglianus nyuzó-veremben. Az én aláirásomat 
senki sem merte kérni, és ha merte volna, tapasztalandotta, 
hogy rossz helyen jár. Azonban a vidéken máskép gondolkod-
hatnak, kérem uraságodat, tegye közzé az én tiltakozásomat, 
mivel ezt oly hazug és nemtelen laptól, mint a ,Mediatore', 
nem várom. 1.) Én tudom , mit minden katholikus tud és vall, 
hogy az Isten házában a vallás ügyei körül a pápa és püspö-
kökön kivül senkinek sincs hatósága a tanításra , miután csak 
ezeknek mondatott : docete omnes gentes : és azért , legyen 
bár valaki pap , kanonok, tudor , főesperes, a püspöktől 

tartozik tanulni a katechismust. 2) Én tudom, hogy a 
püspökök többször egy értelemben nyilatkoztak a pápával, 
ezen nyilatkozat ellen nincs fölebbezés; mondták pedig, hogy 
a pápa jól te t t mindent, hogy a fejedelemség a szent-széknek 
szükséges a függetlenségre. 3) Én tudom, hogy a tridenti 
zsinat kiközösíti az egyházból azokat, kik a szent-szék birto-
kait elfoglalják, hogy V. Pius kiközösítette azokat, kik a pá-
pa tanácsnokai ellen mernek szegülni, hogy a kiközösítés bor-
zasztó büntetés, mely a lélekre ép azt szüli, mit villám a 
testre. 4) Én tudom, hogy a ki az egyházban szakadást idéz 
elő, az ördög munkáját és hivatalát teszi, és igy vak ostoba-
ság eme merény, melyet néhány papból alakult gyülde meg-
kísért, kik vagy gyáva félelemtől, vagy a 30 ezüstpénz csil-
lámától, vagy szerencsétlenül eltévedt tudománytól, vagy 
pedig köztudomásilag saját bárgyuságuktól indíttatva teszik 
ez t , s e miatt nem méltók a hivek tiszteletére. 5.) Én tudom, 
hogy a jámbor hivek siránkoznak a szerencsétlen passaglia-
nusok végtelen kisebbségén, s hogy a forradalmi csőcselék, 
mely megveti a becsületes papot , inkább megveti a gyáva 
és nemtelen passaglia-papokat, s habár most ezek iránt ba-
rátságot színlelnek, nem sokára őket egy rúgással eldobják. 
Ezt és másokat jól tudom, s a többi között, hogy a pápa és 
a püspökök örök elkárhozással fenyegették azokat, kik eret-
nekekkel, és szakadárokkal egy gyékényen árulnak, egy tál-
ból esznek, segítvén az ő lelketlen törekvéseiket, Italiának 
protestentizálására, hitének és dicsőségének lerontására, s Ita-
liának az aljasságok barlangjává czélzó elrontására. Kijelen-
tem tehát : 1. hogy a passaglianusok nem mások, mint ostoba 
és vakmerő gyülevész, a kik a pápát és a püspököket a val-
lás dolgában tanitani, az egész egyháznak leczkéket adni 
mernek. 2.) Hogy a passaglianus papság nem más, mint szem-
telen lázadó csoport, mely az egyházat kifosztani, s rablán-
czokba verni törekszik. 3.) Hogy ezen papok a szerencsétle-
nek kis zöme, melyre az egyház átkának villáma már több-
ször lecsapott. 4.) Hogy ezen papok az ördögnek eszközei, en-
nek követői, hivei, kik az egyházat szétszaggatni, tönkre 
tenni iparkodtak, és azért számukra, ha meg nem térnek, 
csak az örök kárhozat várakozik. Valamint pedig örültem, 
midőn ezen passaglianusok engemet a törvényszékek elébe 
hurczoltak, midőn rágalmazva ellenem üldözést kezdtek, mi-
vel püspökömmel tartottam, püspökömmel a tömlöczben ül-
tem ; ugy megszégyenítve találom magamat most , midőn ne-
vemet közöttük találom, a miről nem is tudtam semmit, hogy 
ily szennyes társaságban találhatom magamat ; mivel ha áru-
lónak , gyilkosnak , rablónak neveznének, hamarább eltűrném, 
mint ha passaglianusnak mernek nevezni, mivel inkább aka-
rok lenni a pokolban szeretettel és engedelmességgel a pápa 
és püspököm iránt , semmint Passagliával a legnagyobb bol-
dogságban a földön. Ezek az én érzelmeim, melyeket az Ur-
nák malasztjával megtartani remélek, a meddig élek, Piacenza, 
jun. 27-én 1862. T o r r e Ferencz,székesegyházi gyóntató." 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." (Folyt.) 
„Föl akarjátok Olaszországot lázítani ?" ezt teszik hoz-

zá végre e pokoli küldöttek, — „keressetek tehát először oly 



pápát , a minőt lefestettünk nektek. A papságnak a ti zászló-
tok alatt kell maradnia, ás e mellett azonban képzeletben él-
nie mindég , hogy a zászlót az apostoli kulcsokkal követi. El 
akarjátok törölni a zsarnokokat és elnyomókat utolsó nyomig? 
Vessétek ki tehát halóitokat, vessétek ki a s e k r e s t y é b e , 
a s e m i n a r i u m o k - é s k o l o s t o r o k b a , és lia e mellett 
tul nem rohantok, megígérjük nektek az egészen csodálatos 
halfogást, tiara és csuha-forradalmat halásztok, mely kereszt-
tel és zászlóval vonul ki ; oly forradalmat, melyet csak egy 
kévéssé kell megsarkantyúzni, hogy az egész világ mind a 
négy sarkán lángba borittassék." (A magas Venta titkos uta-
sításából.) Ezen emberek maguk is érzik, hogy minden a pá-
pától függ ! 

E mellett vigasztalásul szolgál azt tapasztalni, miként 
boszuságukra meg kell vallaniok, hogy sem a szent collegiu-
mot, sem a Jezus-társaságot be nem hálózhatják. „A bibor-
nokok minden tőreinket kikerülték. A legjobban kiszámitott 
hizelgések mitsem eredményeztek, a szent collegium egyet-
lenegy tagja sem ment a hálóba. Szintúgy a jezsuitáknál is 
minden kísérleteink meghiúsultak. Mióta összeesküdtünk, 
egyetlenegy Ignatianust sem foghattunk és bizonyára meg-
érdemelné a vizsgálatot, honnan származik ezen egyenlő nya-
kasság, és miért nem találhattuk ki csak egyetlenegynek is a 
gyenge oldalát?" Egész jámborsággal aztán hozzáteszik: 
„Nincsenek ugyan jezsuiták közöttünk, hanem hisz mindég 
mondhatjuk és mások által híresztelhetjük, hogy vannak kö-
zöttünk. Egyre megy ki ez és ugyanazon czél éretik el." (A li-
vornoi levelező írásából Beppo Nubiushoz.) 

4) R á g a l o m és h a z u g s á g . Az ördög a hazugság 
atyja. Az első forradalom hazugság által eszközöltetett : „Ha-
s o n l ó k l e s z t e k I s t e n h e z." A többi forradalom mind 
ezen elsőnek leánya és hasonló módon készittetik. Minél je-
lentékenyebb, annál többet hazudnak. Mai nap azonban a ha-
zugságok , képmutatások és sophismák, melyek ördögi mes-
terséggel szövetnek az egyház ellen, nagy számmal keringe-
nek közöttünk , mint a porszemek a levegőben. Honnan van 
ez ? Halljátok a forradalom tanításait : 

„A papok rendesen becsületesek és bizalomteljesek; 
mondjátok a népnek, hogy alattomosak és hamisak. A nagy 
tömeg hajdantól fogva rendkívüli hajlammal bir a hazugságra, 
c s a l j á t o k m e g ő t e t . Hisz meg akar csalattatni." (Az an-
konai levelező Írásából a magas Ventához.) —- „Az öreg bi-
bornokok- és azon főpapokkal, kiknek jellemük határozott, 
ugy látszik nem sokat kezdhetni. Ugyanazért hadszertárunk-
ból, hol a népszerűség- és népszerűtlenségre meg van az esz-
köz, azon fegyvereket kell előszednünk, melyek az ő tevékeny-
ségöket gyengítik vagy nevetségessé teszik. Egyetlenegy 
k e l l ő i d ő b e n k i t á l a l t szó, melyet egy pár kiválasztott, 
tisztességes családban szándékosan elterjesztünk, hogy onnan 
utat találjon magának a kávéházakba és a kávéházakból az 
Utczára, néha egyetlenegy szó megölheti az embert. Ha ily 
főpap hozzátok jön , hogy közhivatalt vállaljon, tudjátok ki 
azonnal jellemét, múlt já t , sajátságait, és nevezetesen az ő 
hibáit. Vegyétek körül mindenféle tőrökkel, melyeket csak 
vethettek neki, mondjatok rája oly dolgokat, a mik a kis 

gyermekeket és öreg asszonyokat elijesztik ; kegyetlen és 
vérszomjas embernek fessétek; beszéljétek el róla az erősza-
koskodásnak némely vonásait, melyek könnyen beletapadnak 
a nép emlékezetébe. Ha az idegen lapok megkapják tőlünk e 
tudósításokat, melyeket az igazság iránti figyelemből bizo-
nyára még ki is czifráznak, igy terjeszszétek, vagy inkább 
hadd terjeszszék némely tiszteletre méltó pirók (Gimpel) ál-
tal (tudomásul a vallási botrányok kihordóinak számára) a 
lapok, melyekben a személyek nevei és koholt kicsapongá-
saik megneveztetnek. Valamint Franczia- és Angol-, ugy 
Olaszországban soha sem fognak hiányzani oly tollak, me-
lyek a jó ügynek használó hazugságokra meghegyesednek. 
(Tudomásul a hírlapíróknak !) Ha már egyszer megjelent a 
hírlapban, nem kell akkor a népnek egyéb bizonyság. A nép 
a szabadelvüség gyermekczipőiben jár , mégis hisz a szabad-
elvűeknek." (A magas Venta titkos utasitása.) Ezen embe-
rekhez hasonlítva az öreg Voltaire igazi kontár volt ! (Folyt, 
következik.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 29-én. A pesti m. k. egyetem hittani kara 

sz. Jakab napján tartott gyűlésében a jővő iskolai évre dé-
kánnak e lapok szerkesztőjét választá meg egyhangúlag. 

— A pesti lipót-templom fölépítésének előmozdítására 
megpendített sorsjáték, ugy látszik, valósulni fog, és igy 
táplálhatjuk a reményt, hogy legalább ezen az uton megszű-
nik az még tovább is intő jele lenni azon hidegség- és közö-
nyösségnek , mely a fővárosi lakosok e tekintetbeni fukarsá-
gát szülé. 

— Lapunk utolsó számában a szentesi közlés elismerő-
leg nyilatkozott az ottani prot. lelkész tisztelkedéséről a mélt. 
és ft. püspök urnái ; a ,Prot. egyh. és isk. lap'-ban is olvassuk 
Déváról, hogy a „reform, püspököt, főtiszt, és m é 11. Bodola 
Sámuel urat a rom. kath. vallású Issekucz ur szép és alka-
lomszerű üdvözlő szózattal fogadta." 

— Körutat tesz a lapokban azon hí r , hogy a kath. püs-
pökök egy évi jövedelmük tizedrészét fölajánlották egy évre 
ő szentségének segélyezéseül. E nemeslelkü határozat ma-
gasztosan fokozná az ez évi sz.-Péter-emlékéremnek gyönyö-
rű jelentőségét ! 

— Florenzből irják, hogy az egyházi javak elkobzása, 
melyből az olasz pénzügyér legalább 4 milliard frankot re-
mél, itt is megkezdetik. A Santa Maria Novella plebánia-egy-
házat kezelő domonkosiaknak már kiadatott a parancs , hogy 
a kolostoregyházhoz tartozó arany és ezüst templomszerek 
tüzetes jegyzékét készitsék el. Ily nemű parancs alkalmasint 
más egyházaknak is megküldetett. 

— Dublinban f. hó 20-án tétetett le a kath. egyetemi 
épület alapköve. Az irlandi püspökökön kivül az ünnepélyben 
részt vett több amerikai és gyarmatbeli püspök mintegy 8000 
hivő jelenlétében. A katholicismus minden életjelét elnyomni 
akaró némely protestánsok azt jövendölik, hogy a megkezdett 
mü nehezen fog befejeztetni, minthogy a parlament nehezen 
adandja meg az egyetemet megillető előjogokat, hisz az egye-
tem ugy sem fogna egyéb lenni, mint fészke az ultramontan 
törekvéseknek. E szerént kath. állani soha se engedjen meg 
keblében prot. egyetemet alapitani, mert az is bizonyára nem 
lenne más, mint veszedelmes gyupontja prot. üzleteknek ! 

T o r n ó c z r a : Nem oly könnyű ahhoz a pénzhez j u t n i , mint 
önnek jó lelke gondol ja ! — K á r o l y f e h é r v á r r a : Velenczéböl 
nem j ö t t levél ; a lapok megrendeltettek ; a maradék postára adatik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 k r . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
Itir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és hozma-

féle nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 2-án. 1 © . II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Msgr. Dupanloup or-
leansi püspök beszéde, melyet junius-hó 3-án, Romában, a 
keleti egyház ügyében tartott. (Vége.) — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Amaz egység, mely a püspökök föliratában oly 
hatalommal elöferbe'^peit , a conspiratiot, és a con-
spiratioval küszködő vagy álnokul játszó államfér-
fiakat megzavarta, pillanatnyira megakasztván, ész-
lelésre kényszeritette. Az egység erő, az egység min-
denütt hatalom. Ily kath. hatalmat a conspiratio nem 
sejtett, a diplomatia nem várt. Mindkettőnek számí-
tása megcsalódott, a.lapoknak két-éves állítása, mint-
ha a bíbornoki és püspöki kar egy része, vagy az al-
papság nagyobb többsége a piemonti forradalommal 
tartana, a pünkösti ünnepen meghazudtoltatok. Az 
otthon maradt püspökök ragaszkodásukat a püspökök 
föliratához sorba küldik; a hazatérő püspököket a 
papság és a nép lelkesedve fogadta, a hány püspöki 
város, annyi Roma lett a széles világon. A pápa, a 
püspökség, a papság, a nép egységbe fiizve várja az 
eseményeket. A csalódás soha sem kedves, a megha-
zudtoltatás mindég kellemetlen. A püspökök fölirata 
ellen a diplomatia morgott, a conspiratio szitkozó-
dott, rögtöni merényletekre ágaskodott, a conspi-
ratio és a diplomatia szolgálatjába (ex malitia aut 
ignorantia) beszegődött lapoknak hosszú sora a fulira-
ton másfél hónapon át rágódott. „Ezen nagy püspöki 
nyilatkozat, ha a m a i t á r s a d a l o m szempontjára 
lépünk, melynek ügye most az olasz ügygyei össze-
forrt, minket nem zavar. A püspökök tiltakozása nem 
fogja megakadályozni Italiának elkerülhetlen diada-
lát a pápai fejedelemség fölött, sőt siettetni fogja. 
Csak rugaszkodjanak a püspökök a mai polgárisodás 
elvei ellen, a kérlelhetlen logica Romában is elvá-
lasztandja a szellemi rendet a világitól, miként már 

J) Buoncampagni a föliratban. Armonia 144. sz. 22. jun. 

mindenütt máshol elválasztá. Mi csak szomorkodha-
tunk a püspökség vakságán s hasztalan konoksá-
gán" *). Forcadenak ezek a szavai a ,Révue des deux 
mondes'-ban. Igaz, a fölirat le nem fegyverzi az Ita-
liára szorítkozott világ-conspiratiot, de fölötte jellem-
zi; s ez az, mi az urakat szomoritja. Ha a mai társa-
dalom és polgáriasodás mindazon régi tévelyekkel, és 
a legújabb erőszakoskodással, melyeket a pápai allo-
cutio és a fólirat kárhoztat, azon annexiokkal, me-
lyeket minden jogérzet a püspökökkel együtt kár-
hoztat, azonos, és ha a diplomatia a conspiratioval 
egyetért, hogy azon tévelyeket, és az erőszak elvét 
az újra alakítandó társadalomban minden áron ér-
vényre hozza: nevezzék bár a polgáriasodás végrom-
lását polgáriasodásnak, akkor Forcade méltán mond-
hatja az egész forradalmi conspiratioval, hogy a pápa 
és a püspökség a mai társadalomnak, és az uj polgá-
riasodásnak nyilt hadat üzent, s a pápai fejedelem-
séggel rövid időn minden fejedelemség, minden sza-
badság sírba száll ; s akkor ne siránkozzék a püspö-
kök vakságán, hanem csodálkozzék azok messzelátá-
sán. A fölirat nem rendelkezik egy millió szurony-
nyal, a mai társadalmat, melyet Forcade az olaszad-
nexiokkal, esküszegés- és árulással azonosnak vall, 
nem fogja megakadályozni, a társadalmi cataclysmus 
Európában elkerülhetlen lesz. De a föliratból a jövőre 
tanuljuk, hogy miután a szuronyok egymást össze-
törték, a föliratban rejlő egységi hatalom fog érvény-
rejutni. A jelenre pedig: a) hogy a papság sehogy 
sem akar hozzászokni a pápai koronának összetiprá-
sához; b) hogy a társadalom ezen tiprásból semmit 
sem nyer, de sokat vészit; c) hogy a bíbornoki és 
püspöki kar egyérzelmü, s minden sanyaruságokra 

]) „Cette grande manifestation episcopale ne nous cau-
se aucun trouble, si nous nous plaçons au point de vue de la so-
ciété moderne, dont la cause est unie dans cette circonstance 
à la cause italienne. La protestation des évèques n'entravera 
pas le triomphe inévitabla de l'Italie sur la souveraineté pon-
tificale. La logique inéxorable se retrouve contre eux, et 
prescrit à Rome cette séparation du spirituel et du temporel, 
qui s'est partout allieurs accomplie." 
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készen áll. Ez az egyház hatalma, hogy a jövöt előre 
megmondja, s a jövőre már ma el van készülve. Az 
egyetemes conspiratio ügye most. Italiában vivatik, 
győzelmet aratva, mint egy zuhatag a többi nemze-
tekre megy át. A haladás elve megállapodást nem is-
mer. Az egységesités, faji , nyelvi, nemzeti tömörö-
dés saját útját megteszi; hol egység volt, azt ott föl-
szakitia; hol nem volt, azt ott tüzzel-vassal létre-
hozza, habár faj , szokás, jellem, érdek s nemzeti tör-
ténet is ellene szólna. A kereszténység által Európá-
ban létrehozott erkölcsi rend és szellemi egység meg-
töretik olyan uton, mint Italiában, más ellenrend, el-
lenegység fog létrejönni. Az Istent meg kell hazud-
tolni , az általa kiadott erkölcsi rendet összetiporni, 
az ő uralkodásának e földön véget vetni. Az eszme ki 
van mondva, ürügy és eszköz nem fog hiányzani. 
„Én republikán vagyok, de az olasz egységesítésre a 
pokollal is szövetkeztem volna", igy szólt Garibaldi. 
Ô csak Victorral és Mazzinivel szövetkezett, vagyis 
mindkettőnek eszköze lett. Ilyen férfia a jövő kor-
szaknak sem fog hiányozni. Az olasz egységet fran-
czia egység fogja követni a Rhenusig és Balti tenge-
rig. A német, a szláv, a spanyol, a skandináv, a gö-
rög egység utána jön. Lesz azután megállapodás? Ha 
lehetséges volna! A forradalom müvei elveszni tud-
nak , ő maga megállapodni nem tud. Ezen hetes egy-
ség több nemzetet, népet, fajt elnyelve, koronát ti-
porva, még koronát viselhet; Mazzini Victorral is 
compromissioba lépett, miután Victor megigérte azt, 
mire Mazzini törekedett; de a hetes egység egysége-
sítése , hová a kérlelhetlen logica ragadni fog, már 
koronát nem viselhet; ez, a genuai martiusi határozat 
szerént, európai democrata egység leend, miként 
Amerikában, Patagoniától az eszkimo-k barlangjaiig, 
Monroe tana szerént, yankee egység készül; miként 
Italia a juliusi havasoktól Fároig egységet keres. 
Lesz majd megállapodás? Ha lehetséges lenne! A for-
radalom müve, az isteni gondviselés müveit rombolni, 
helyükbe saját müveit fölállítani. A vérontás nem 
akadály, az egységnek kovácsoltatni kell, habár pő-
rölyözésekor az emberek fejei, mint a vaspor égő 
szemei, halomra hullanak. Europa kis világrész, mi-
ként ma, ugy később is eszméit a többi világrészre 
is rátolja. Az eszme parancsolni lóg, eszmélni, enge-
delmességet fölmondani nem szabad. A szabadelvü-
ség sok lelkismeretet elfojtott; a forradalom többet 
elfojt, hol lelkismeretnincs, ott az istentelenség iránt 
az engedelmesség igen könnyű. A teljes lelkismeret-
lenség a lelkismeret teljes szabadsága lesz. Nincs san-
ctio, nincs tekintély, nincs magasabb szabály; ,tel 

est notre bon plaisir', ,nekem ez igy tetszik' a szám, 
az anyagi erő mindent eldönt, fólebbezés helyet nem 
talál. A haladás végfoka a lelkismeretlenek hatalma, 
a lelkismeretlenek baromi alávetése lehet; a polgá-
riasodás zenithje ezen elv szerént, a teljes baromiság. 
Fegyver, az ördögi dühnek kezeiben mindent meg-
teend, miként 1792-ben. — Álmokat irunk? Ré-
vedezésiink képeit festjük? Nem, csak az álmok igaz-
ságait. Az álom is, mint tény, igaz. Politikai jóslatok 
unalmasok; mi untatni nem akarunk, jövendölések-
től tartózkodunk, azért nem a jövőről, de a jelenről 
szólunk, midőn a jelenben érvényre került elvet vég-
letig lebontjuk. Végletre nem jön, mivel az Isten is 
közbeszól; de végletekre törekedni, az elismert olasz 
annexiok után más hason annexiokat szüleményezni 
fog, mig a gonoszság diadalainak magaslatáról ismét 
a mélységbe zuhan. Ha ki szavainkat álomnak veszi, 
fújja el azokat, az olvasásból fölébred. Mi után ka-
paszkodott a forradalom, ha nem álmok után? Le 
mit három év előtt álomnak hittek, ma mint tényt 
el nem fogadják? Nem a mi lesz, de a mire a forra-
dalmi elv szükségkép vezet, regéljük. Forcade és azo-
nos elvű lapjai régen regélik már, csak az általános 
szavak begyeit kell betölteni, értve lesz minden. A 
democrata egységet Hugo Victor megénekelte, mi-
ként Petrarca az olasz egységet. — A mező kiégett, 
a vetés tarló lett, a forradalom angyala aratást tart. 
Eduxit me in spiritu Dominus, et dimisit me in me-
dio campi, qui erat plenus ossibus. Erant autem mul-
ta valde, siccaque vehementer. Et dixit ad me : fili 
hominis, putasne vivent ossa ista? Et dixi: Domine 
Deus tu nosti. 

Testvérek! rokonok! A szabadelvüség silánysá-
gai minket darabokra tépdelnek; papi engedelmessé-
günk, egyházi fegyelmünk minket győzhetlenné tesz. 
Egységünk oly hatalom, hogy még az istentelenség 
is házaink előtt segélyt, pártolást kunyorál; rokon-
szenvünk csillámaival hazudozva takaródzik. Parat 
venator, mugit vultur praedator, tinnit veterator, az 
egyházi fegyelem foramina petrae, caverna maceriae. 

A veszélylyel szembe állunk, erőnkbe nem, csak 
az Istenbe tudunk elbizakodni, miután megtettük, 
megteszszük, mit tenni kellett. Exaudi me Domine 
de tua misericordia praesumentem ! Szent-atyánk hely-
zete fenyegetve, a forradalom árjai között földi se-
gély nélkül, a mi fiúi adományainkra vagyon ha-
gyatva. E helyzet emberi szempontból kétségbeesett. 
Végső kifosztatása napi szükséggé vált a forradalom-
nál. Romát akarják Velencze előtt; mivel Velenczé-

t) 1 
ben falat, Romában csak akaratot kell törni. A fórra-
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dalom megnyerte a bűnnek büntetlenségét, meré-
nyeinek elismerését, helyeslését. Ennyi szolgálatot 
nyert a forradalom a hatalmasoktól, a többit is re-
méli megnyerni. A franczia őrsereget, mely nem se-
gély, hanem csak alkalom, hogy a fejedelemség há-
rom évig áll, a forradalom nem tűri tovább. Napo-
léonnak könnyű egy-két ezredet hazahivni; de az 
utolsó katonáját kihúzni, a piemonti előőrsöt beeresz-
teni, ez a nagy lépés, a min soká gondolkodik. Piust 
nem lehet elhagyni a nélkül, hogy martalékul át ne 
adassék. Napoléon előtt Nagy-Károly müve, és az Is-
ten bosszújának pallosa áll ; azt lerombolni, ebbe ro-
hanni, vajmi nehéz. Hogyan fog Napoléon a forrada-
lommal megküzdeni, ha a rend emberei tőle elide-
genednek? Pius zarándok utja a királyságnak Euró-
pában végveszélye lesz. Ezt a forradalom tudja, azért 
akarja ; tudják az államférfiak, azért időznek. Meddig 
fog tartani a zarándokolás, nem tudjuk; de azt tud-
juk , hogy addig fog tartani a királyság végveszélye 
Európában. Victor győztes, mégis remeg; Pius vesz-
tett , mégis nyugodt. Pius számkivetése az egyház 
ellen megnyitja a zuhatagot, nem lesz tény az egy-
ház ellen, mely jogos nem volna. Nem a távoli, de a 
közeli jövő rettent minket: mivel a fergetegek dü-
hösségeit régen ismertük, de hogy örökké, vagy so-
ká tartanának, soha nem hallottuk. A pápaság kicsi 
mint emberi, nagy mint isteni mű. — Mondhatja Pas-
saglia: „Szentreligio ! mivé tettek a püspökök téged? 
Ki hitte volna, hogy ünnepeid fénye a zsarnokok or-
giáit fogja világossággal ellátni? Japani szentek! mai 
kínaitok az első vértanuságnál is fájdalmasabbak, mi-
vel erényeitekből a. népek nyakára békókat kovácsol-
nak Romában" Minél nyíltabban fog Don Carlo 
szólani, annál kevesebbet fog ártani. Szóljon még 
nyíltabban. Mult évben tudtuk már, mire képes. Hó-
dolhat a monte-cassinoi főapát Victornak, csak 1848-
ki játékát űzi. Kegyelmet nyert, megerősittetését a 
főapátsági méltóságban Piusnak és királyának ily 
hálával viszonozza, a szerzet becsülete a szerzetes-ta-
gok tömeges tiltakozása által a főapát ellen mentve 
van 2). A napnak tüze nagy lett, a mező kiégett, a 
vetés tarló lett, a forradalmi kasza nagyot szelt. Erant-

„Santa e purissima religione di Cristo , chi avrebbe 
mai creduto che le tue solennità dovessero col loro splendore 
illuminare le orgie dei tiranni, e chiamare attorno alla sede 
del pescatore tutt i i nemici délia civiltà ? Quei santi trove-
rebbero piu doloroso martirio nell' abuso che si fa del loro 
nome e delle virtù loro per istringere i ceppi di un popolo." 
Mediatore 25 sz. 21. jun. 1862. 

2) Armonia 156. sz. 8. jul. 1862. 260. 1. 

que ossa multa valde, siccaque vehementer. Fili ho-
minis putasne vivent ossaista? Domine Deus! tunosti. 

Testvérek! rokonok! Századok szólnak testületi 
erényeinkről, a jog és a társadalom keblünkön növe-
kedett, két ezredéves köztisztelet, állami intézmények 
mellettünk szólnak. A jogérzet, bonum naturae, ki-
irthatlan; mi megsebesittethetiink, de meg nem ölet-
hetünk. A kereszténységet tarolni igen, de kiirtani 
nem lehet. Egység a számítás, a vállalat, a hatalom 
kezdete, élete, végzete, s erre van szükség, tempus 
enim putationis est. Az egyetemes egyház egységben 
van , legyünk mi, a részletes egyház, egységben ; a 
töredékesség halál. 

A napi sajtó el akarja hitetni, hogy eszmeért 
harczol. A pápa és a püspökség is eszmeért, eszme el-
len viaskodik. Mondták az allocutiora: durva beszéd. 
A Megváltónak is azt mondták: durus est hic sermo, 
quis potest ilium audire? Az igazság a szenvedélyt 
mindég gyengédtelenül érinti. Ha igaz, mit a pápa 
mond, minek haragusznak, hogy mondja? Nyissák 
föl a bullariumokat, minden pápa igy szólt. Cowley 
nem mondhatja a pápákról, mit Thouvenelről irt: 
hogy, midőn nemzetközi jogokra hivatkozott, Thou-
venellel vitába nem ereszkedett, mivel tudta, meny-
nyi becse van ennek Thouvenelnél. A kik Cialdini, 
Pinelli, Garibaldi kiáltványait tisztelettel fogadják, 
azok a pápai allocutiot durvának nevezik. Az egyhá-
zat a szeretet és nyájasság megsértése miatt azok vá-
dolták, kik mindég és mindenütt erőszakoskodtak. 
Haragusznak, hogy a pápa őket conspiratoroknak 
hivja. Ricasoli, Rattazzi, a turini követház, a forra-
dalmi lapok nem conspiratornak nevezik a pápát és a 
püspökséget? — Biztatnak: adják át nekik Romát, 
megmutatják, mily szabadságot adnak az egyház-
nak. Kezdjék meg tehát a dolgot kezdetén, nem pe-
dig végén : adják meg az egyháznak a szabadságot, 
tiszteljék a jogot, a kiegyezkedés könnyű lesz. A 
helyzet rosszasága nem a pápa megátalkodásából, ha-
nem a megátalkodás a mostani rossz helyzetből fo-
lyik. De a szabadságot semmikép nem akarják: „Ide-
je , — igy szólott Musolino a követek kamrájában, 
hogy kinyilatkoztassuk, miszerént a romai papság-
nak azt a szabadságot megadjuk, a mit minden fele-
kezetnek, sőt a töröknek is, ha köztünk laknék; — 
de f ü g g e t l e n s ég e t s o h a ; a papság független-
sége politikai eretnekség; a király sem független, 
hogy lehetne az a pápa?" „Mikor ti szabad egy-
házról beszéltek a szabad államban, mindég nevetek", 

Atti uff. dell a camera n. 658. p. 2542. col. 3. 
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mondá Ricciardi '). A követek kamrájában a papság secula-
risatioját , vagyis az alkotmányos egyházat, a papi javak el-
kobzását , a polgári házasság behozatalát, a bresciai püspök-
nek példás büntetését követelte Petrucelli. „Házasságot a 
papságnak, s 500,000 olasz polgár szabad lesz" 2). A fran-
cziák 1790-ik év mart. 19-, aug. 2-i-ik napjának meleg haj-
nala a Dora part ján fölvillant. Csak hogy a papok polgári al-
kotmányos szolgaságát az 500,000 pap közül csak néhány 
garibaldianus és passaglianus fogadná el. A franczia alkotmá-
nyos szakadárságnak volt öt püspöke , Talleyrand, de Brien-
ne , Mirandot, Gobel, de Savine ; Italiának 200 püspökei kö-
zül csak egy Grobelje van , Caputo. Sokat akartak fektetni az 
alsó papság aláirására, melyet Don Carlo szedett; az aláirók 
nevei közzététettek, a tiltakozások a névhamisitás ellen sor-
ba jönnek. Don Carlo a szerzett aláirók száma szerént kapott 
a kormánytól jutalmat, tehát százalékot a csábitott lelkek 
száma szerént. Mit te t t tehát ? Kik soha sem éltek, kik már 
meghaltak, kik a föliratot nem is lát ták, ezeket Don Carlo 
mind a fölirat alá iratta. Ily föliratot legkönnyebb késziteni. 
Don Carlo erkölcstanár tanait ugy gyakorolja, hogy a becsü-
letes papok neveit meglopja, a kormányt pedig megcsalja. 
Egy részről csalás, más részről rágalmazás : erkölcsi eszköz 
Roma elfoglalására. Eddig sem tettek mást. — A halottak 
nem tiltakozhatnak, de nem is számítanak e földön; az élők 
tiltakoznak, eddig 190-en; az aláirók száma olvad; de a ju-
talom fölvétetett , nem kell e harmincz ezüstpénzt visszaadni 
a kormánynak ? Don Carlo hallgat. — Mondják, a pápai kor-
mány zsarnok ; valljon a turini atyai ? Kérdezzék Nápolyt. 
Moricière nem Cialdini, nem Pinelli ; Antonelli nem Cavour, 
ki 10 évig esküdözött az idegen királyok ellen ; nem Ricasoli, 
nem Rattazzi, kiknek dicsőségük, Cavour politikáját foly-
tatni. Ezerszer mondják, hogy joguk van Romára, de ezen 
jognak kútfejét soha meg nem nevezték. Nélküle nem élhet-
nek, vagyis nélküle Nápolyt meg nem hódithatják, békésen 
meg nem tarthatják. Igaz, Italiát Turinból oly kévéssé lehet 
kormányozni, mily kévéssé lehetett a longobardoknak Páviá-
ból. Tehát , hogy az árulás- és esküszegésen szerzett prédát 
megtarthassák, az uj prédára jogot követelnek ; a tet t usur-
patioból uj usurpatiora jogot csinálnak. Achábnak szüksége 
volt Nabotli szőlőjére, elvette erőszakkal ; igy ju that Victor 
Romába. Mondják, a püspökök Romában politikát űztek. Mily 
politikát ? Absolutistikus, legitimistikus, középszázadi politi-
ká t ? A buíFaloi, new-yorki püspökök fognak absolutistikus 
politikát űzni ? A stockholmi érsek fog a nép-szabadság ellen 
szónokolni, ki a zsidók emancipatiojából a katholikusok föl-
s z a b a d u l á s á t pótlék gyanánt vár ja? Morlot és a többi fran-
czia püspökök fogják a chambordi grófot a Vatican lépcsőin 
a tuilleriák csarnokaiba vezetni, kik Napoléonnak hűséget 
esküdtek? Az ázsiai, az aethiopiai, az australiai püspökök 
fogják a franczia pártok politikáját, melyről mit-sem tudnak, 
játszani Romában? A franczia püspökök közül egy sem volt 
Luzernban tisztelegni ; Chambord nem is vár , nem is remél 
egy franczia püspököt se. De a középszázadi politika ! A kö-
zépszázad jellemzésében az erőszakot, a hirtelen megtáma-

„Quando venite a parlare di libera chiesa in liberó s ta to , mi 
fate r idere ." At t i uff. nr. 6 8 4 . 2 7 . giugno 1 8 6 2 . 

18. jul. a követek házában. 

dást , a kifosztást, az ököljogot említik. Ezt a conspiratio Ita-
liában mind megtette, a középszázadot újra fölélesztette. A 
pápa, a püspökség az olasz conspiratio ellen szól, mégis kö-
zépszázadi politikát űz. Az uj polgárisodás a baromi erőszak : 
az erőszak ellen az egyház a jogra hivatkozik, az uj polgá-
risodásnak ellene mond. Igy mondott ellene, midőn a portyázó 
herczegeket és grófokat egykoron egyházi átok alá vetette, 
miglen az ügyefogyott zsidónak az elrablott kelméket vissza-
adták. — Ha az álnokság következetes akart volna maradni, 
az olasz püspököket szabadon eresztette volna Romába, sed 
quem Deus perdere vult , dementat; Rattazzi erőszakot tet t 
a püspökök lelki vágyain, Pius panaszai ellen a legkisebb 
kétséget is eloszlatta. Pius panaszain kételkedhettek volna a 
gyenge katholikusok, az Isten őt e veszélytől megmentette, 
a turini kormány színleléseiben következetlen le t t , Piusnak 
kezébe a legélesebb fegyvert szolgáltatta. Nicotera elkiáltot-
ta : „ágyút a püspököknek, nem föliratot", mire hivatkozhat-
nak , megmutatta. Erőszak Italia alapja. Mit használ a nem-
zetiségi elmélet, mig Britannia Máltát, Cadixt, Indiát , Fran-
cziaország Corsicát, Nizzát, Algirt tart ja ? Mily nyomatéka 
van Forcade-nak : választassék el a szellemi rend az anyagi-
tól Romában is, miként mindenütt másutt. Valljon Victoria, 
Vilmos, Otto, Sándor, Azis nem pápa is egyszersmind ? Ezen 
államférfiak a két rendnek elválasztását akarják, nemhogy 
a kettő külön legyen, de hogy az egyház az államnak paran-
csaira vakon hajoljon. Ok elválasztani akarják, hogy termé-
szet ellenül ismét összezavarják. — — — A napnak tüze he-
ves let t , a mező leégett , a vetés tarló lett , a forradalmi ka-
sza széles liasitást tett. Fili hominis, putasne vivent ossa 
is ta? Domine Deus tu nosti. 

Msgr. Dupauloup orleaiisi püspök beszéde, 
melyet junius-hó 3-án, Romában, a keleti egyház ügyében 

tartott. 
(Folytatása és vége.) 

Mily nagy becsüek voltak azon napok, midőn oly őszin-
tén nyújtók neki (a keleti egyháznak) kezeinket, értem a 
lyoni é3 florenczi zsinatokat. Ezen idő óta közöttünk és a ke-
let között komolyabb hittani nehézségek föl nem merültek. 
Miért nem hajtatott tehát végre ezen oly könnyű és kívána-
tos egyesség ? Akkor legalább egy nagy lépés tétetet t meg 
és ezen két zsinat óta — hogy a diplomatia egy kitételével 
éljek — az egyesség végrehajtására megnyitvák a jegyző-
könyvek és minden egyes keleti egyház, bármikor kivánja, 
alájegyezheti azt. Sőt mondhatni, hogy a keleti kérdés újra 
ünnepélyesen elő van terjesztve az egyháznak. Oh közö3 
atyja az Összes egyházaknak, oh pásztora a bárányok- és ju-
hoknak , oh pásztora a pásztoroknak, daczára a környező ve-
szélyeknek , daczára vállaidra nehezedő , az általános egyhá-
zat illető nagy gondoknak, elfeledvén saját szenvedésedet, 
szemeidet és szivedet Krisztusban íiaid-, a kelet kereszté-
nyeire irányozád, fölliiván ügyükre a keresztény világ rokon-
szenvét és imáit, és magadhoz hiván őket a leggyengédebb 
és legatyaibb szeretettel. A szent-atya által a Kelet iránt leg-
újabban tanusitott ezen magas gondoskodás következményé-
nek tekintendő, hogy a propaganda nagy nyomatékú testülete 
kebelében a Keletnek uj buzgó férfiakat ajándékozott, kik 



szent kötelességüknek fogják ismerni tanulmányaik tárgyává 
tenni ezen egyháznak szükségeit, s minden ügyekezetüket oda 
fogják irányozni, hogy mindinkább előkészítsék az elszaka-
dottak oly ohajtott egyesülését a nélkül, hogy sértenék azon 
ősi és tiszteletreméltó szertartásokat, melyeket a szent-szék 
illően méltányolni soha nem vonakodott. 

Egy eszme, egy a gondviselés által czélbavett eszme 
valósittatott meg Francziaországban, és megjegyzendő, a 
franczia tudományos intézet kebelében, egy tudósnak szivé-
ben , ki Europa első mathematikusainak volt egyike, és egy-
szersmind egyike a világ legjelesebb keresztényeinek, a jeles 
és tiszteletreméltó M. Cauchyt értem. És ezen nagy férüu 
elméjében születt meg a keleti iskoláknak eszméje, és mond-
hatni , hogy ezen eszme valósításának szentelé egész életét ; 
mert száraz számai és csodálatos számvetései között gyengéd 
lélekkel bir t , mint egy irgalmas zárdatestvér. Ezen eszmének 
azonban, mint mindannak, minek czélja nagy, és hivatása 
nagy szükségeket pótolni, nyilván különösen nagy isteni áldás 
ésnagy jövő van még föntartva. Mily lelkesedéssel felelt a kath. 
Francziaország azon fölhívásra , midőn borzalmas hirét vet-
tük a keresztények u j lemészárlásának, és mily dicsőséges 
szerep jutott azon ifjú áldozárnak, kit ma körötökben látok 
megtisztelve a pápa-király kitüntetései által, lehetni küldöttje 
a kath. szeretetnek sziriai testvéreinknél és átadni azoknak 
azon három millió frankot Francziaország és a keresztény vi-
lág nevében. Mindnyájan tehát kedves testvérek, szivetek 
minden nagylelkűségével karoljátok föl a keleti iskolák esz-
méjét , s az igy valósított eszme folytatandja küldeni a Ke-
let egyházainak a szükséges kettős alamizsnát, előmozdítván 
ekkép Isten irgalmas szándokainak tán már közel teljesülését. 
Ez közvetlen tárgya ezen összejövetelnek és szavaimnak. Az, 
mit a Kelet tőlünk kíván, az , mit mi ma annak adunk : az fé-
nyes tanúsága egy nagyszerű rokonérzetnek és egyszersmind 
bőkezű s nagylelkű alamizsna által nyújtott hasznos, sőt szük-
séges segedelem. 

Ti mindnyájan, tisztelt püspökei a világ minden részei-
nek , mi okból jöttetek ide ? Valljon miért szeltétek át a ten-
ger mérhetlen síkjait? miért hagytátok el nyájaitokat ? miért 
határozátok magatokat annyi fáradságra ? Ti a pápához jöt-
tetek , mint jönni szokás a szenvedő atyához, mert ő szeret 
t i teket , és ti szeretitek őte t , ki valóban mint atya nektek, 
fiainak mondhatja : Ti vagytok büszkeségem. Soha tán ehhez 
hasonló nem tör tént , hogy elégtétessék a sziv egyszerű szük-
ségének , a szeretet-, az egyességnek. A sziv azonban nagy 
dolgok mestere. íme titeket a fiúi kegyelet érzelmei vezérlé-
nek ide, és gyülekezetetek, szándékotok nélkül, nagy ese-
mény. Ezen összejövetelünknek azonban még egy másik nagy 
eredménye, és Kelet egyházainak is nagy és váratlan vigasza 
leend. Keleti testvéreink értesülni fognak e felől, meg fognak 
erősíttetni ez által ; azok, kik oly bátor hűséggel ragaszkod-
tanak mindenkor az egységhez, és azok is, kiket a szakadás 
elválaszta a velünk való közlekedés-, de nem szeretetünktől. 
Ok mondani fogják egymásnak : Roma, Franczia-, Spanyol-, 
Németország és az egész kath. világ szeretettől lelkesedik a 
keleti egyházak i ránt , és Romában háromszáz , a kath. világ 
minden részeiről összesereglett püspök előt t , egy nyugoti 
püspök elmondá egyházunk mult és jelen szerencsétlenségeit, 
s a szivek mind megindittattak. Syria, Armenia , Konstanti-

nápoly és Szmirna kath. püspökei, ti el fogjátok beszélni hí-
veiteknek a Kelet és Nyugot katliolikusainak Jézus Krisztus 
szeretetében szoros egyességét a közös atya szivén és kar-
jai között . . . Oli a ti hivatástok, mely saját egyházaitok ujjá 
szervezésében és az elszakadt egyházak visszafoglalásában 
áll , hivatástok nagy és fáradságos ; azonban nehéz munká-
tokra bátorítva és erősbödve a Nyugat óhajai és rokonszenve, 
valamint egyházaink, intézményeink , növeldéink, iskoláink a 
világi és szerzetes clerus apostoli buzgalma és tudományos-
sága eme tűzhelyeinek látása által fogtok visszatérni ; a látot-
takat és tapasztaltakat átültetvén Kelet tájára vissza fogjátok 
adni egyházaitoknak ősi fényüket, és hü erélyetek uj életre 
fogja kelteni egy Bazil, egy aranyszájú János tudományos-
ságával a régi idők szépségét. Ha ti is tőlünk sokat vártok, 
a mondottakból látjátok miből áll az, mit mi viszont tőletek 
várunk. 

Azonban mindezeknek végrehajtására szükséges segé-
lyetek , és azért nyolcz tiszteletreméltó püspök — négy nyu-
goti és négy keleti — ez egyház bejáratainál fogja kérelmező 
kezeit örömmel felétek nyújtani, viszont adományaitokért szi-
veik háláját és Jézus Krisztus áldását adván. Oh engedjétek 
meg, hogy a bizalmas beszéd egyszerűségével mondjam : ada-
kozzatok bőven e szent czélra; adjatok pénzt a lehető legbő-
kezűbben. Pénzt, szomorú de egyszersmind csodálatos pénzt, 
melyről mondók, hogy rosz u r , de jó szolga; szomorú, mert 
igen gyakran íordittatik rosz czélokra ; de csodálatos , lia az 
igazság, a szeretet és más nagy czélok előmozdítására szol-
gál , ha — mi gyakran megtörténik — eszközül használtatik 
az ember által Isten czélzatainak valósítására. Engedjétek 
meg, hogy hozzátegyem ezekhez: Ti jóakarattal gyülekeztetek 
össze e szent helyen, néhányan lehet csak kíváncsiságból, de 
végre mindnyájan, hogy jót cselekedjetek; cselekedjetek te-
hát még nagyobb jót , mint minőt előre láttatok. Nem jó-e 
mindenkor jobbaknak lennünk, mint azt kívánni látszatunk? 
Istenem ez szüntelen történik; én részemről fölötte gyakran 
találkozom emberekkel, kik jobbak, semhogy gondolnák. 
Nincs hitem, mondják ők nekem. De önöknek van hitük és 
csak bátorsággal nem birnak,hogy azt önmaguknak bevallják. 
Tehát ma tanúsítsatok ti is nagyobb szeretetet, mint szándé-
koztatok. Im itt a gyűjtések és aláírások ; ne feledkezzetek 
meg egyikről sem. A gyűjtésekhez adjátok mindazt, mivel e 
pillanatban rendelkezhettek, a nélkül hogy megszámitanátok ; 
a mi az aláírásokat illeti, ez komoly dolog, s meggondolást igé-
nyel. Az aláirások alkalmával tehát meg fogjátok fontolni a 
teendőket, de itt ne számoljatok, hanem adományozzatok szi-
vetek sugallata szerént, az eredmény nagyszerű leend. Igen, 
valami nagyszerűt kell ma tennünk, tán nagyszerűbbet, mint 
azt előreláttátok! Tudjátok-e talán mi lesz hordereje mai ala-
mizsnátoknak ? A z o n s z e g é n y jeruzsálemi asszony, ki Pétert 
az utazásra szükségesekkel ellátá, tudhatta-e mi czélja az uta-
zásnak, és mit vala ezen utazás a világnak eredményezendő? 
Egyedül Isten t ud j a , mily eredményeket fognak elérni ado-
mányaitok által a keleti püspökök. Ti egyesüljetek az isteni 
szándokkal, adományaitok mértékét pedig a szeretet és való-
ban keresztény lélek nagylelkűsége határozza meg. 

Ha arra gondolok , mit te t t nekünk a Kelet, adván ne-
künk a szent hitet, ha látom a Keletet födve azon homálylyal, 
melyben magunk is tévelygenénk, ha Péter és Pál nem jőnek ; 
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— és látom meghajolva a brutális zsarnokság előtt , mely azt 
elnyomja és megszégyeníti; ha mondom magamnak: mi elvihet-
nők ezen népek közé a keresztény szabadságot és világossá-
got , és nem tesszük azt — ezen közönyösséget nem tudom 
egyéb mint vétkes és gyűlöletes hálátlanságnak bélyegezni. 
Igen, testvérek, nekünk hatalmunkban áll a Keletnek erkölcsi 
újjászületését eszközölni, szabadságát visszaadni ; a keresz-
ténység ugyanis fölszabadítván a lelkeket, megszabadítja és 
fölébreszti a népeket. Ez szülője a valódi szabadságnak, nem 
annak, mely előkésziti a hazugságot, hanem a mely biztositéka 
az erénynek; szülője az a népek valódi nagyságának: bármily 
értelemben vegyük : a társadalom üdve és élete. IIa tehát 
szeretitek a szabadságot és méltányoljátok az emberi méltó-
ságot , gondoljatok a Keletre ; ha szeretitek a lelkeket, gon-
doljatok a Keletre ; ha szeretitek Jézus Krisztust, gondoljatok 
a Keletre. Megtagadhatunk-e tőle bármit is ? Ha szeretitek a 
szent Szüzet, gondoljatok a Keletre. Valahányszor zsidónőt 
lá t tam, ez mindenkor a szent Szűzre emlékeztetett, és meg-
indulással mondám magamnak : Mária is e vér- s e népből 
származott! Végre ha szeretitek az egyházat, gondoskodjatok 
fölemelni a tengő egyházakat, és közel hozni a világosság és 
keresztény élet tűzhelyéhez azokat, melyekben a szakadás 
pusztított. Egyszóval testvérek, a Keletről nyertünk minden 
jót. Nagylelkűségünket tehát mérjük régi jó tettei és mai nyo-
moraihoz , tegyük e nagy napot emlékezetessé a szeretet egy 
nagy ténye által, melyért Jézus Krisztustól viszont elnyer-
hessük a föld áldásait és a mennyország jutalmát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, jul. 26-án Az egyházi törvények , ne-

vezetesen Can. 57. caus. XVI. qu. 1. ily nagy jelentőségű 
czimekkel jelölik az egyházi javakat : v o t a f i d e l i u m , 
vagyis áldozatok, melyeket a hivek Istennek hoznak, részént 
a külső isteni-szolgálat emelésére , részént a szegényeknek ; 
— p r e t i a p e c c a t o r u m , vagyis elégtétel az elkövetett 
vétkekért, mivel a szeretet elfödi a vétkek sokaságát; — 
P a t r i m o n i u m p a u p e r u m , oly j avak , melyek a szegé-
nyeknek szánvák, s melyek által a jámbor alapitók maguk-
nak barátokat akartak szerezni, kik a más világon őket az 
örök hajlékokba befogadják. Az alapitók szándoka szerént 
tehát ezen javakon azon kötelezettség fekszik , hogy a lelki-
pásztor kegyes czélra fordítsa mindazt, a mi azok jövedelmé-
ből illő ellátásán tul fönmaradt. Minden bizonynyal ez a szán-
doka az egyháznak is, midőn a neki ajánlott javakat elfogadja 
s haszonvétel végett a vallás szolgáinak átadja. „Piacúit, 
mondja a carthagoi zsinat, ut episcopi, presbyteri , diaconi, 
vel quicunque clerici, qui nihil habentes ordinantur, et epis-
copatus vel clericatus sui agros vel quaecunque nomine suo 
comparant, tamquam rerum dominicarum invasionis crimine 
teneantur, nisi admoniti Ecclesiae eadem ipsa contulerint." 
Nem különben szólnak az egyházi vagyon rendeltetéséről a 
sz. atyák is. „Res pauperum, mondja sz. Bernát, non paupe-
ribus dare, par sacrilegii crimen esse dignoscitur; sane pa-
trimonia pauperum facultates ecclesiarum " Az egyházi javak 
ezen magasztos rendeltetéséről szóló tant az ujabbkori zsina-
tok is, köztük az esztergomi legújabb megyei zsinat is a Füg-
gelékben 12. sz. a la t t , egyhangúlag kifejezték. De gyakorlati 

kifejezést is nyert ezen tan az ujabb időben elhunyt több esz-
tergom-főmegyebeli áldozár végrendeletében , melyek közül 
egyet, Istenben boldogult V a n y e k Jánosét, ez évi julius-hó 
14-én elhunyt néhai bolerázi plebánusét Istennek nagyobb di-
csőségére s paptársaim épülésére közölni kötelességemnek tar-
tom. Szolgáljon ezen épületes végrendelet közlése egyszers-
mind válaszul a kaján világ által napjainkban sokszor fölhányt 
azon kérdésre : mire valók a papi javak ? Előre bocsátván 
az t , hogy a boldogult élő rokoniról sem feledkezett meg, itt 
csak azon hagyományokat hozom föl, melyeket jótékonyköz-
czélokra rendelt. Miután .lelkét az Isten végtelen irgalmába 
ajánlotta volna, saját takarékossága által gyűjtött vagyoná-
ból hagy : 1.) A megyei hagyaték-czimekre 100 forintot. 
2.) Lelke nyugalmáért mondandó sz. misékre örök alapitvány-
képen 350 frt t . 3.) Boldogult szülőinek lelki nyugalmáért 
Uninban és Radinovban végzendő sz. misékre örök alapit-
ványképen 240 frtot. 4 ) A boldogult által létrehozott ke-
resztutnak föntartására a bolerázi egyháznak 200 fr tot 5.) A 
nestichi s klcsovai templomoknak egyenként 100 frtt . 6.) A 
nepomuki sz. Jánosról czimzett s jó könyveket terjesztő tár-
sulatnak 100 frtt. 7.) A beszterczei árva-nevelő-intézetnek 
200 frtt. 8.) A bolerázi községnek 1000 frtt olyképeu, hogy 
ezen összeg a takerékpénztárba tétessék, kamatjából pedig 
azon bolerázi lakosok segittessenek, kik dögvész, vagy más 
elemi csapások által károsulnának. Nem különben 50 pozsonyi 
mérő rozsot hagy a bolerázi községnek olyképen, hogy abból 
a szegény népnek kölcsön adassék, a természetben adatni 
szokott kamat pedig mindaddig a tőkéhez csatoltassék, mig 
ez 200 p. mérőre rug. Ekkor ezen örök alapitványu tőke fö-
löslege a helybeli iskolamesternek adassék, a község pedig a 
tanpénz fizetésétől fölmentessék. 9.) A nestichi községnek 
1000 f r t t olyképen, hogy ezen összeg a takarékpénztárba té-
tessék, kamatjai a szomoláni iskolamesternek adassanak, ki 
az iskolájába járó nestichi gyermekeket ingyen tanitani tar-
tozzék, fölmentetvén azok az iskolai tanpénz fizetésétől. 10) A 
földbe vetett magot nem különben a miveltetés költségeit 
fundus instructus-képen utódjainak hagyja. 11.) A kerületbeli 
káplánoknak egyenként 20 frtt. 12.) A bolerázi s klcsovai kol-
dusoknak alapitványképen 100 frtt . 13.) Annak , ki a sz. ke-
resztutja járásakor előimádkozik, alapitványképen 50 frt t . 
14 ) A következő pontokban az iskolamesternek , a tanitónak, 
egyházfiaknak, gazdájának, s egyébb cselédjeinek, nem kü-
lönben a nagy-szombati érsek-helynöki írnokoknak tesz szép 
hagyományokat, s meghagyja, hogy mindezen hagyatékok 
minden levonás nélkül, teljes osztr. értékű forintokban fizet-
tessenek ki, a es. k. pénzügyérség a százalékok fejében egyébb 
vagyonára utaltatván. 15.) Végre rendeli, hogy a mi, mind-
ezen tartozások után , vagyonából még fönmarad, az a j e ru -
zsálemi sz.-sirt őrző, továbbá a nagy-szombati sz.-ferenczi 
atyák s az éjszak-amerikai missio között egyenlő részletben 
osztassék szét. 1862-ki jul. 2-áról kelt fiókvégrendeletéből, 
melyben adósait számlálja el , kitűnik, hogy a boldogult em-
berbarátnak erszénye egész környékére nézve valóságos ,mons 
pietatis' volt. Megszorult paptársainak, iskolamestereknek, 
de még más ügyefogyottaknak is hol pénzt, hol gabonafélét, 
gyakran minden kamat vétele nélkül kölcsönzött. Az Isten, 
ki a szegényeknek nyújtott segélyt százszoros kamattal fizeti 
vissza, fizessen meg ezen jeles emberbarátnak is számos jó -
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téteményeiért, melyeket ő mind éltében, mind halála esetén 
is gyakorlott; adja meg neki a jó s hü sáfárnak jutalmát, a 
hervadhatlan mennyei koszorút. -J-

S1ENA, jun. 15-én. Szeretett és tisztelt érsekünk is 
ílui hódolattal telt levelet irt a szent-atyának, okát adván, 
miért nem mehetett pünköst-ünnepére Romába. Közöljük e 
levelet, mivel egyházi helyzetünk jellemzésére kitűnően al-
kalmas. „Beatissime Pater ! Quam aegre tulerim, quamque 
in praesentiarum doleam non potuisse, (ea est temporum im-
manitas) pergratae paternaeque tuae invitationi obsequi, post-
quam meis litteris ad amplissimum Cardinalem Secretarium 
datis me (quantum in me erat) non defuturum promiseram, 
haud potis mihi est verbis prodere : neque ingratissimae hu-
jus impotentiae causas afferre necesse habeo. Satis enim su-
perque nota tibi sunt B. P. suspicio, metus, odium, quibus in 
Italos episcopos bachantur — qui cuncta tenent , cuncta mi-
scent pro libito, et quae inde sententia regis nomine displosa 
est : — eminor interminorque ne quis Romain cogitet. For-
san posthabitis minis tentare iter, forsan et impune conficere 
poteram : sed revocare gradum, meamque sedem revisere, 
hoc opus, hie labor ! Et quid interea ecclesia intercluso pa-
store ! Qua de re communicato consilio cum invictissimo Pi-
sanorum Praesule et Cardinali condictum est : nostris ecclesiis 
satius fore, tibique ideo gratius, si pedem ex ovili nostro haud 
efferremus. Quo inito consilio , quid aliud mihi reliquum est, 
nisi u t mente advolem, unde corpore proliibeor ? ut affectu 
sacrum pedem deosculer, ad quem prono mihi os admovere 
non licet? ut longe orationis gemitu, nisi coram effusis oculo-
rum lacrimis conquerar et condoleam de impio perditorum 
hominum conatu, quo Ecclesia Mater quaquaversus et quo-
quomodo impetitur? Atqui animo primitus praecipiebam ju-
cunda sanctaque laetitia perfundi ex paterna praesentia et 
alloquio Beatitudinis Tuae ex coetu conventuque tot tanto-
rumque ex omni catholici orbis plaga pastorum, tibi miro 
consensu adstantium in coronam gloriae, in diadema speciei, 
e t in vinculum unitatis et veritatis : ex triumphal! celebritate 
in qua futurum est, ut tot sancti martyres corona donentur 
vel in terra, qua jam redimiuntur et laetantur in coelis : tandem 
ex spiritus Paracliti solemni festo die, cujus robur in tanto 
discrimine mihi certius sperare fas e ra t , si tibi adesse in di-
vinis mysteriis esset concessum. Sed quoniam Deo aliter vi-
sum est , hoc unum censeo bonum esse divinam voluntatem 
amplecti, eique obsequi : dein quod coram eram facturus ab-
sens sedulo facio, nempe ut profitear ex animo mihi esse te-
cum, B. P. et cum omnibus qui tecircum stant, pastoribus cor 
unum et animam unam in Deo, adeo ut quidquid a te in am-
plissimo sanctissimoque conventu S. R. E. Cardinalium epi-
scoporumque sit vel consultum vel provisum , vel sanci-
t u m , id ratum habeo et teneo, et pro viribus tueor, 
non solum quoad fidem et mores, verum etiam quoad 
temporalem ditionem, ex qua impio ausu perduelles te extur-
bare penitus conantur. Quod non nomine meo tantum, sed et 
omnium ecclesiarum, quae huic Senensi sufFragantur, quarum 
consensum exploratum perspectumque habeo, confirmare 
haud dubito. Et utinam earum plures non essent viduatae pa-
store, non sine maximo lldelium detrimento ! sed dum Deum 
O. M. precor, ut tantae jacturae mederi dignetur, et potestati 
tenebrarum jam nimium saevienti laqueum injiciat atque in 

infernum retrudat , a te B. P. apostolicam benedictionem im-
ploraturus sacrum pedem exosculor devotus dignitati San-
ctitatiquae tuae. Senis die 6. jun. 1862. F e r d i n a n d u s 
archiepiscopus. 

T U R I N , jun. 22-én Midőn Russell a Timesnek levele-
zője a legméltányosabban ir a romai pünköst-ünnepről, jó ha 
tudjuk, miként ir erről a szakadár t anár , Passaglia Károly. 
Őt már elszakadtnak lehet tekinteni a szeretet egységétől, 
ma holnap haeresiarcha is lesz. Oda vezet mindenkit a döly-
fösségtől elvakult sziv. Eine szerencsétlen tanárnak nyilatko-
zata a Mediatore havi füzetében olvasható jun. 21-ről, szóról 
szóra igy hangzik : „Alighieri mondása, hogy Roma, az ő ket-
tős kormánya miatt sárba esik, piszkos lesz. soha jobban nem 
igazoltatott, mint napjainkban, midőn egy vallásos politikus 
gyülekezetet lá tunk, melyet a pápák Romája a keresztény 
világnak nyújt. Krisztusnak legszentebb s legtisztább reli-
gioja, ki hitte volna, hogy a te ünnepeid fényének a zsarno 
kok (a pápa és a püspökök) orgiáit kell tündöklővé tenni, s 
neked a halász széke körül a polgárisodásnak minden ellen-
ségeit (a világ püspökeit) meghivni? Ki hitte volna, hogy a 
te vértanúid vérének kell azon földből, hova ez ömlött, a 
Megváltó helytartójának trónt emelni? Oh lia ama vértanuk, 
kiknek szive a világ örömei iránt mély megvetéssel volt telve, 
életüket az evangelium hirdetésére szentelték, lia azon vérta-
nuk és papok szenvedhetnének ma, ezen visszaélésben, melyet 
nevükkel egy népnek lebilincselésére űznek (ezt az egész 
egyház teszi) ma másodszor kínosabb vértanúságot szenved-
nének, mint valaha, midőn a barbarok az ő testeiket szétszag-
gatták. A brigantik elrejtett vasa, s a vértanuk canonisatioja, 
ime ezen eszközök, melyekkel Antonellinek sötét és világi 
lelke törekszik urának roskadozó trónját istápolni. De a világ 
kilépett a bölcsőből, kinőtt a kiskorúságból : s ön bibornok ! 
most hiszi, hogy a nemzetek okosai (a forradalmárok) adnak 
valamit az ön által megvásárolt újságok lármájára, melylyel a 
a japani vértanuk becsületének árán a világi fejedelemség 
győzelmét hirdetik ? (Carrló azt véli, hogy mindenki meg van 
vásárolva, mivel ő eladta magát dús jövedelemért, s mivel ő 
a papság lelkismeretét pénzen akarta vásárolni az aláirásra.) 
Olvasóink a romai tudósításban, melyet ujságlapunkban lel-
nek , észrevelietik a nevetséges és szomorú drámának kitűnő 
helyeit, s a melyeknek igazságáról kezeskedünk." Az utálat, 
és undor tárgyául hozzuk ezt a napvilágra, hogy lássák olva-
sóink, hova tévedhet a megvakult ész ; s mire vetemedhetik 
a szenvedély. Quomodo cecidisti Lucifer? ez az utolsó gon-
dolat. 

ROMA, jul. 5-én. A forradalmi újságok jul. 3 , vagy 
4-ére lázadás kitörését hirdették Romában. A franczia és a 
pápai seregek talpon voltak. Nem történt semmi. Montebello 
tábornok oly napi kiáltványt adott ki, melyet Goyon is hódo-
latainak leghizelgőbb perczeiben is aláirt volna. A szent-szék 
nyugodtan nézi a conservativ kormányoknak szegődését a 
forradalomhoz. Italiának Muszkaország általi elismertetése 
ezt nem fogja megszabadítani. A szent-atyához naponta ér-
keznek hódolati föliratok azon püspököktől, kik Romába nem 
mehettek. Lavalette őszintén kinyilatkoztatá, hogy neki többé 
semmi teendője sincs Romában. Utolsó fogadtatásakor a szent-
atya ezen értelemben nyilatkozott Lavaletteliez : Miután a 
diplomatia minden erőlködését kimerítette, hogy az elnyo-
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mottat az elnyomóval kiengesztelje, miért nem kisérti meg 
most eme törekvéseket az elnyomónál? A diplomatiának több 
hitele és tekintélye van Turinban, semmint Romában. Romá-
ban a hitnek érdekeit, az igazságot, a becsületet, s mind azt 
védik, a mi alelkismeretnek szent I t t egyezkedésnek nincsen 
helye. Most erőszakot kell használni. Máskép van ez Turin-
ban. I t t a politika ruganyos, és kész az egyezkedésre. Nem le-
het kételkedni, hogy a diplomatia kis jó akarattal ne nyerné 
ki Turinban mind azt , a mi Italia és a világ békéjére szüksé-
ges. Victor-Emanuelhez kell tehát fordulni, nem Piushoz." 

KÖNYYHIRDETÉSEK. 
VOLKSPREDIGTEN eines kath. Seelsorgers für alle 

Sonn- und Feiertage eines Kirchenjahres. Von Joseph R h e i-
n i s c h . Zweiter Jahrgang. 1—2. Band. Gratz, 1862. 8-adr. 
250 és 270 1. Ara 2 frt. 40 kr. 

KATECHETISCHE REDEN. Gehalten in der Basilika 
des heil. Bonifacius zu München von Pius B. G a m s. Erster 
Band. Regensburg, 1862. 8-adr. 444 1. Ára 2 frt. 63 kr. 

PASTORAL-THEOLOGIE. Von Michael B e n g e r . 
Zweiter Band. Regensburg, 1862. 8-adr. IV. 724 1. Ára 4 frt. 
62 kr. 

DIE KIRCHENGESCHICHTE BÖHMENS. Von P. 
Anton F r i nd . Erstes Heft. Prag, 1862. 8-adr. 801. Ára 65 kr. 

VOM URSPRÜNGE DER SÜNDE nach pauliniscliem 
Lehrgehalte. Von H. Fr. E r n e s t i . 1—2. Band. Göttingen, 
1862. 8-adr. 280 és 343 1. Ára 5 frt. 4 kr. 

FREIHERR HEINRICH V. WESSENBERG. Sein Le-
ben und Wirken. Von Dr. Jos. B e c k . Freiburg, 1862. 8-adr. 
XII. 526 1. Ára 5 frt. 32 kr. 

DAS BUCH VON JESUS CHRISTUS und seinem 
wahren Ebenbilde. Von Dr. Legis G l ü c k s e l i g . Erste Ab-
theilung. Prag, 1862. 4-edr. 104 1. Ára 1 frt. 50 kr. 

COMMENTARIUS in Evangelium Sancti Joannis con-
cinnatus per Leonardum K l o f u t á r , SS. Theologiae Catho-
licae Doctorem. Viennae, 1862. 8-adr. XXXII. 326 1. Ára 
2 frt. 10 kr. 

VEGYESEK. 
P E S T , aug. l-jén. R an o 1 d e r János veszprémi püs-

pök ő exclja körlevél gyanánt bocsátotta ki papságához és 
híveihez azon sz. beszédet, melyben, a magasztos ünnepélyt 
méltán megillető emelkedettséggel, rajzolja a canonisatio szép 
napjait. (Közlendünk belőle.) 

— Méltóságos B e z e r é d y Miklós vál. püspök s hét-
személynök ur , születéshelye iránti kegyeletből, Isten dicső-
ségére, s a hivek ajtatosságának gyarapítására, a vámos-
családi határban bő alapitványnyal ellátott csinos kőkeresz-
tet emeltetvén, azt f. é. jul. 23-án a helybeli, s a szomszéd 
sajtoskáli, iványi lelkész s káplán urak segédlete mellett ma-
ga szentelte föl; mely épületes szertartásra a közel vidékből 
számos ajtatoskodó nép gyűlt össze. Az ünnepélyt barátsá-
gos ebéd követé a m. püspök szent-iványi vendégszerető uri 
lakában. 

— Németország kath. egyletei XIV. nagy-gyülésüket 
ez évben Aachenben lógják tartani sept. 8—11-ig-

— Lacordairenek , Montalembert ismert jelességü tol-

lából folyt életrajza már fordításban is megjelent Münsterben 
Giesetől. Az egyház és nép e nagy férfiát egész, szeretetre 
való méltóságában és dicsőségében tünteti föl a remek mü. — 
Ezzel egy más könyv is látott napvilágot, Sichart „Albertus 
Magnus" czimü könyvének franczia forditása egy domonko-
sitói, ki azt Lacordaire emlékének szenteli, és az előszóban őt 
Albertus Magnus-hoz hasonlitja. 

— Morlot bibornok körlevelet menesztett papságához 
visszatérvén romai útjából. A többi közt mondja : Nem aka-
runk elválni azon püspököktől, kik a jun. 9-ki gyülekezetben 
az egyház nevében nyilvánították a szent-székkel való meg-
egyezésüket. Mindenkorra egyesülve akarunk maradni sz. Pé-
ternek ezen székével, és hódolattal viseltetni személye iránt 
annak, ki számunkra az igazi tannak őrzője, az egység köz-
pontja , az örök világosság, melyet az isteni bölcseség el-
árasztott a népek fölvilágositására ; az erős szikla, az egyház-
nak talpköve, ki ellen a pokol kapui mit-sem tehetnek. 

— G—i legújabb körútja alkalmával Misilmerebe is el-
jutott , hol két , egymással ellenkező democrata társulat ala-
kult. Ezeket akarta ő egyességre birni ; miért is bemenvén a 
székesegyházba, föllépett a szószékre, és onnan hangoztatta 
a kiengesztelőd és hangjait , melyek ugy meglágyították az 
ellenségeskedők kemény szivét, hogy könyek közt egymásra 
borulva vinnék véghez a kibékülés müvét. 

— Az olasz minister által előterjesztett törvényjavaslat 
a clerus túlkapásainak (?) meggátlására a következő czikkek-
ből áll : Az egyházi hatóságoknak valamely egyházi hivataltól 
való fölfiiggesztésre, vagy attóli elmozditásra vonatkozó ren-
deleteik el nem ismertetnek, hacsak iratilag nincsenek meg-
alapítva ; hol az úgynevezett ,ex informata conscientia-' féle 
elv nem érvényesíthető ; az egyházi hatóságok azon tényeket, 
melyek ily határozatokra okot nyújtanak, a hadi törvényszék 
elnökével írásban kötelesek közleni, ki az ügyet tárgyalja, mely-
nek következtében azután az egyházi hatóság az ő körét meg-
illető büntetést kiszabhatja; az egyházi hatóság egyedül a 
hivataltól foszthat meg valakit, a javadalomról a cultusmi-
nister rendelkezik ; a püspökök rendeletei eleve bemutatan-
dók a pecsétőrnek helybenhagyásul ; kik ezen pontok ellen 
cselekednek, azokra az államtanács büntetést szab. 

— Kilátás van arra , mondja a ,P. L.'-nak levelezője, 
hogy ő szentsége egy bullát fog közzé tenni, melyben korunk 
minden tévelyei kárhoztatni fognak, és melyet már évek előtt 
Passaglia fogalmazott. A levelező olvasta szövegét a kiadan-
dó bullának, és azt mondja : soha sem hitte volna, hogy IX. 
Pius még ekkép is arczul fogja csapni a haladó korszellemet. 
— Látszik, hogy a levelező Passaglia dicsőitője és azon párt-
ból való, mely azt képzeli magáról, hogy a bölcseség forrása 
csak az ő számára csergedez, és azért P—án kivül már nincs 
Romában oly egyén, ki képes volna, ha kell, bullát fo-
galmazni. Ha a t é v e l y e k kárhoztattatnak , és ez arczulcsa-
pása a korszellemnek, minő lehet ezen korszellem ? Örüljünk, 
hogy még van valaki, ki a tévelyek e tömkelegében rendit-
lietlenül hangoztatja az igazság szózatát; de természetes, en-
nek elfogadására igazságérzet kell; ez pedig a kath. egyház 
iránt igen alászállott. 

— A hivatáshn papokkal megtömött nápolyi börtönök-
ben kitört a hagymáz. Nem csoda; a foglyok piszkos helyeken 
összezsúfolva tespednek gyötörtetve szomj, meleg és számlál-
hatlan férgek által. Ezen szerencsétlenek közt különös rész-
vétet gerjeszt a 60 éves Gaetano Forte kanonok, ki april óta 
hever a börtönben, mivel Péterfillért bátorkodott adni a 
szent-atyának. 

— Dr. Alliolinak szent-irása, mely hét kiadás által 
300,000 példányban terjesztetett el, most a t. szerző által 
helybenhagyott franczia fordításban is meg fog jelenni, me-
lyet nem sokára angol, olasz és spanyol fordítás is fog követni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

A ,Patrie' koholmányai, La Valette ajánlatai, 
Consorti körlevele, Italiának Muszka- és Poroszország 
által történt elismerése a mult hónapnak eseményei ; 
nem szólva Garibaldinak tervezett beütéséről Tirolba, 
s egy uj siciliai estvének bujtogatásairól Palermo-
ban. A szabadelvű lapok szégyenben hallgatnak erről, 
az ő hősük, miként Juarez, igen tiszta fényt áraszt 
reájuk. Mindenikére : „quomodo nix in aestate, et 
pluviae in messe, sic indecens stulto est gloria" 1). 

A püspöki fölirat oly benyomást tett, hogy egy-
hónapi hadjárat után mesékhez kellett folyamodni, 
annak eredetét gyűlöletes nevekhez, nevetséges vi-
tákhoz kötni. A ,Patrie' hozta a fölfedezéseket; több 
hirek susogták, hogy Lavigerie szolgáltatta azokat 
Thouvenelnek. A ,Patrie' koholmányait nálunk a 
,Pesti Napló' 2) sietett közleni. Vártuk is, mivel a kath. 
hierarchia elleni gyűlöletes közlésekben a ,Lloyd'-dal 
vetélykedik. 

A mese ez: ,A püspökök pártra szakadtak. Aföl-
irati párt győzött. Ez, kettőre oszolva, Dupanloup 
által szabadelvű, Veuillot által absolut elvű fölirati 
tervet vitatott. Wisemann közvetitett; s ezé lett az 
elfogadott fölirat. A püspökök egy része semmi föl-
iratot sem akart, az ,Immaculata' kimondásban meg-
sértett püspöki jogok mellett, s az alsó papságnak 
conciliuma ellen a sixtinában óvást tett. Az egész te-
hát veszekedő synagoga volt.' Igy a ,Patrie' 3). 

Ily tárgyban tanuk döntenek. — De ki nem is-
meri föl mindjárt első tekintetre az egészet kohol-
mánynak? A ,Patrie' a turini kormánytól évenként 
kap 130,000 frt.: hogyan ne volna szorgalmatos a 
fölirat nagy horderejének leszállításában ? 130,000 
fr. elég indok, hogy a ,Patrie' mondhassa: amicus 

amicis, inimicus inimicis. A püspökök egy része ma 
minden fölirat ellen tiltakozik, inkább hazamenni 
akar, semmint föliratról hallani; hogyan Írhatta az 
alá holnap minden nehézség, minden kivétel nélkül? 
Veuillot laicus, a püspöki gyülekezetben nem csak 
jelen van, de vezérszerepet visz, fölirati tervet ké-
szit, s a püspökök jó nagy részével elfogadtatja? Bar-
berini, Tosti, Asquini, Paracciani, Di Pietro, Reisach, 
Sacconi, Quaglia, Silvestri, Panebianco bibornokok 
és papok; Ciacchi, Ugolini, Marini, Bofondi, Anto-
nelli, Roberti, Savelli, Caterini, Grasselini, Mertei, 
bibornokok és szerpapok, az előleges tanácskozmány-
s a fölirat aláírásából kimaradtak, mivel püspökök 
nem voltak, s Veuillot Lajos a püspökségnek aláirásfc 
terjeszt elő, eszmét ad, irányt szab, a nélkül, hogy 
azon püspökök, kik az Immaculata és az alsó papság-
ig ik meghívása ellen óvást tettek, egy laicusnak ily 
merész tolakodása ellen a püspöki ügyekbe szót szól-
tak volna!? A püspökség szívesen fogadja a laicusnak 
szolgálatját az egyház javára a laicus téren , de nem 
tűri a szentélyben. Veuillot tudott az egyház jogai 
mellett jelesen irni, de pontosan engedelmeskedni is, 
a ,Patrie' által neki tulajdonitott szerep reá és a püs-
pökségre nézve rágalom. A ,Patrie' szerént a püspö-
kök panaszkodnak, hogy az Immaculata-tárgyalás-
ban ki nem hallgattattak. Ezt a ,Patrie' írhatta, mi-
vel történeti ismeretei 1849-ig nem terjednek, Pius-
nak 1849-ki febr. 11-ről Gaetában kelt ,Ubi primum' 
körleveléről mit-sem tud, a hol a szent-atya a püs-
pökökhez egyenként igy szól : „Optamus autem ve-
hementer, ut majori, qua fieri potest, celeritate no-
bis significare velitis, qua devotione vester clerus po-
pulusque fidelis erga Immacnlatae Virginis conceptio-
nem sít animatus, et quo desiderio flagret, ut ejus-
modi res ab Apostolica sede decernatur. Inprimis no-
scere vel maxime cupimus q u i d v o s i p s i venera-
biles fratres pro eximia vestra sapientia de re ipsa 
s e n t i a t i s , q u i d ve e x o p t e t i s ? " A ,Patrie'-
nak ezen jártasságát az egyházi ügyekben fölötte ki-

!) Prov. 26,1. — 2) 156. sz. 9. jul. — 3) 4. és 5. jul. 1862. 5) Acta Pii IX. Pont. Max. p 165. 
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emeljük, mivel sokszor szól ezekről, nem tudván, 
hogy Francziaországban 1854 előtt már 51 megye 
kérvényezte, megkapta, és imádkozta az ,Immacu-
lata' zsolosmát *). A ,Patrie' consistoriumot emleget, 
melyre a szent-atya az alsó papságot meghívta. Egy-
szerű fogadtatás a ,Patrie'-nél már consistorium, mely 
ellen a püspökük óvást tesznek, mivel ez által a pápa 
a püspök iránti fegyelmet az alsó papságban lazítja. 
Pius a püspökök ellen lázit; Pius a papi fegyelmet 
lazítja ; a ,Patrie' ezen fegyelemnek, mely a papot 
alárendeltségben tartja a püspök iránt, szószólója,vé-
dője ! Ki várt volna ennyit Gravazzi és Pantaleo elv-
barátjától a romai ügyben? Pius, a ki a milanói s 
modenai kanonokoknak egyet ajánlott: engedelmes-
séget a püspök iránt, most forradalmi ember lesz az 
egyházban! Mindezekben, hogy olvasóinál a mesére 
hitelt nyerjen, s ezekről, miként a ,Promessi sposi' 
és ,Karthausi' szerzője véletlenül talált kútfőkre hi-
vatkozik, oly hiszékenységet föltételezve olvasóinál, 
hogy mondhatná róluk: „crederebbon che un asino vo-
lasse" 2). Doney, montaubani püspök tiltakozott ezen 
koholmányok ellen, nem igaznak nyilatkoztatván, mit 
Veuillot-, Wiseman- és Dupanloupról regélt, ugyszinte 
a szavakról, melyeket nekik tulajdonított a ,Patrie.' 
Minden nemzetből egy érsek, egy püspök volt a ja-
vaslat kidolgozására, nem a pápa, nem a püspökség, 
de úgyszólván benső ösztön által küldve; ezen bizott-
mánynak elnöke, a nemzetiségek iránti gyengédség-
ből Wiseman volt. Igy Doney 3). „Hamis mind, tö-
kéletesen hamis, mit rólam mond" ; igy Veuillot 4) 
a ,Patrie'-hez. „Én a ,Patrie'-vel semmi viszonyban 
nem állottam, nem állok, én a pünkösti ünnepről se-
hová semmi tudósítást nem írtam." Igy Lavigerie Ká-
roly az ,Indépendance'-hoz 5). Mit az első tekintet 
mutatott, azt az érdeklettek szava koholmánynak bi-
zonyított be. Quomodo nix in aestate, et pluviae in 
messe, sic indecens stulto gloria. A ,Patrie' azonban 
megmarad állításainál, mivel neki, úgymond, okai 
vannak; azaz, koholmányban elmarasztalva, ő ezután 
is koholni fog, 130,000 fr. elég ok erre ; a ,P. N.' pe-
dig és a ,Lloyd' ezeket sietve közleni, a két lapnak 
olvasói pedig ily közlésekért fizetni fognak. 

La croyance générale et constante de l'Église tou-
chante l'Immaculée conception. Paris chez Lécoffre. (Gousset 
bibornok, reimsi érsek munkája.) 

a) Elhinnék, hogy a füles is repül. 
3) Monde 190. sz. 14. jul. 1862. 
4) „En ce qui me concerne, tout ce qu'ils vous font dire 

est faux , tout absolument ; et dans le reste il n'y a rien de 
parfaitement vrai." Monde 186. sz. 10. jul. 

5) Monde 194. sz. 18. jul. 1862. 

Pünköst után La Valette egyezkedési tervet 
adott be a szent-atyának. Mondjon le az elfoglalt 20 
tartományról, a maradt ötöt, Romát és az atyai örök-
séget, biztositandják, és kármentesítésül évenként 
14,000,000 fr. fizetni fognak. — Valahányszor a szent-
atyának egyezkedési tervet ajánlanak, mindég a fosz-
togató számára becsületes viseletről levelet kérnek. 
Ilyet a szent-atya nem adhat, a fosztogatóval kezet 
nem szoríthat. Ók biztositani akarnak. Kétséges-e Ro-
mának birtoka, hogy ezt biztositani kelljen? S hol 
volna a biztosítás biztosítása ? Ez csak a becsület le-
hetne. De ép ez az, a mi a biztosítást Ígérőknél több 
mint kétséges. Nem volt-e biztosítva a szent-atyának 
mind a 25 tartománya? A nemzetközi jogok sértésé-
vel további sértés ellen nem lehet biztosítani ; midőn 
a szent-atya lemondana a 20 tartományról, elvben 
lemondana az utóbbi ötről is, s csak a fosztogatók ke-
gyelméből fogadná el az ötöt. A szent-atya nem cse-
réli föl az ő biztos jogát kegyelmi adománynyal, me-
lyet holnap elvehetnek. Lemondást akarnak. Tehát a 
népszavazat nem adhat nekik elég jogot. Ez őszinte 
vallomás. Kármentesitést ígérnek ; tehát a szent-atyá-
nak kárt tettek. A kártevés jogtalan tény; tehát a 
tartományokat jogtalanul foglalták el. A kártalanítás 
csak a tartományok visszaadása lehet. Jog, vagy erő-
szak , ez a kérdés a szent-atya és a turini kormány 
között. Pénzt ajánlanak. Mikor adott a pápaság vala-
mit a pénzre? Mikor árulta ő fólségi jogait pénzért? 
Többet ajánlanak, semmint az elvett tartományok 
évenként jövedelmeztek. Evvel csak Fouldot, Mirést 
lehet csalogatni, de nem a szent-atyát. Mirés Pontal-
bának egy milliót adott rendelkezésre, hogy a romai 
államtitkártól megkapja a vasúti engedélyt ; de sem-
mire sem mehetett. Lanzát, Liboriot lehetett megvá-
sárolni; de a szent-széknél a jog,az erkölcs van szem-
pontul választva, itt pénz-indoknak nincs helye. Kü-
lönben , ha a turini kormány képes volt a szent-atya 
tartományait erőszakkal elfoglalni, képes lesz az ál-
lamkönyvbe irt évi 11,000,000-ot is megtagadni, mi-
ként megtagadta az arany kelyhet évenként. Az erő-
szakosak ígéretei a közbecsületnél hitelt nem lelnek. 
Az egész ajánlat, mely juniusban tétetett, nem más, 
mint a „le pape, et le congrès" czimü röpirat tartal-
ma, mely a congressust meghiúsította. Uj kisértet a 
szent-atyára ; válaszul : vade retro satanas. Megkísér-
tette Napoléon 1859-ki dec. 31-én, a lemondásért biz-
tosítást ajánlva; a válasz volt: vade retro satanas. Ki-
sértette újra 1860-ki jan. 29-én; a válasz ismét: vade, 
vade retro. Kisértette Walewski 1856-ki april 8-án a 
párisi congressuson, kisértette egész 1860-ki jan. 5-ig; 
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mindég vade retro, vade retro volt a válasz. Walewski 
leköszönt, jöttThouvenel. Kisértette Thouvenel 1860-
ki jan. 19-én, febr. 12-én, szépeket igérve, nem-szé-
pekkel fenyegetve ; a válasz volt: vade, vade retro. 
Kisértette Ricasoli 1861-ki sept. 10-én, — vade re-
tro. — Mikor fogjuk olvasni: et reliquit eum. . . ? 
Mindnyájukról az olasz ,Monarchia nazionale' szavait 
idézzük : „politikájuk tele van kétségekkel s alatto-
mos tervekkel; színlelésből beszélnek, nem meggyő-
ződésből. A színlelés, a csalás, a bujtogatás, szövevé-
nyes cselekkel telt machiavelli-tervezés a méltatlan-
ságig megy" 1). Mondá egyszer Napoléon: „Nem me-
gyünk Italiába, hogy a szent-atya fejedelemségi ha-
talmát gyengitsük, de hogy őt az idegen nyomás 
alól kiszabadítsuk" 2). Mondta Napoléonnak ministere: 
„Azon fejedelem, ki a szent-atyát 1848-ban a Vati-
canba visszavezeté, azt akarja, hogy a szent-atya 
minden fejedelemségi jogaiban csonkittatlanul marad-
jon" 3). Mit tett ezen fejedelem? A szent-atyát kifosz-
tatni, jogaiban megsértetni engedte. Mit igért? Mit 
tett? Nem elég. Három éven át azon dolgozik, hogy 
a szent-atya kifosztása, jogainak csonkítása az euró-
pai fejedelmek által jog gyanánt elfogadtassék, s a 
tartandó congressuson megalapittassék. Mit igért? 
Mit tett ? Ha a congressus az isteni, a természeti, a 
nemzetközi jogok tiszteletével ülend össze, ott lehet 
Azis sultán is, mivel ő is igy bírja koronáját; de a 
természeti jogokat semmi congressus nem változtat-
hatja, koronákat nem rabolhat, nem osztogathat. Gror-
tschakoff elve áll, melyet a nápolyi királyról mon-
dott: a jog egyaránt szent, legyen bár kis fejedelem, 
a ki azt bírja. íme! quomodo nix in aestate, et 
pluviae in messe, sic indecens stulto est gloria. 

Conforti Rafael, közoktatási minister Turinban, 
a püspöki föliratból alkalmat véve, jul. 3-ról körle-

1) „Piú ipocrisia che convinzione, una politica piena di 
ambiguità e di stratagemmi. Indegnata di questo macchiavel-
lico avvicendarsi d'ipocrisie, d'inganni, di sotterfuggi, di 
tortuosi accorgimenti." Mon. naz. 57. sz. 26. febr. 1861. 

2) „Nous n'allons pas en Italie fomenter le désordre, ni 
ébranler le pouvoir du Saint-Père, que nous avons replacé 
sur le trône ; mais le soustraire à cette pression étrangère qui 
s'appésantit sur toute la péninsule, contribuer à y fonder 
l'ordre sur des intérêts légitimes." Napoléon 1859. maj. 2. 

3) „Le prince, qui a donné à la réligion tant de témoi-
gnages de déférence et d'attachements, qui après les mau-
vais jours de 1848 a ramené le St-Père au Vatican, il 
veut , que le chef suprême de l'église soit respecté dans tous 
ses droits de souverain temporel." Rouland közokt. minister. 
Ezen körlevelet a püspökök a szószékről olvastatták a nép-
nek, A császár becsülete tehát a nép előtt le van kötve. 

velet menesztett az al- és főtörvényszékekhez Oly 
mélyen hasított a püspöki fölirat az olasz conspiratio 
lelkismeretén, hogy ez, nem akarva is, dühösen föl-
jajdul. „Szigorú fölvigyázat, rögtöni és példás bünte-
tés a papok ellen, mivel Te Deum-ot nem tartottak, 
mivel a püspökök és papok a szent-atyának hódolati 
föliratot készítenek. Pártolás és jutalom azon papok-
nak , kik a romai szék ellen nyilatkoztak." Ez a kör-
levél. Ilyet irt ő april 19-ről is 2). 

Conforti bevallja, hogy a papság nagy része 
Piusnak engedelmeskedik, némelyek pedig a forra-
dalmat követik. Igy volt ez Nero, Decius, Taicon-
sama alatt, s minden üldözésben. A szilárdak halált, 
a hűtelenek jutalmat kaptak. Conforti is ezt rendeli. 
A ,Te De um' nem-tartását bünül róvja föl. Felix cul-
pa, mely XIY. Benedek „Quemadmodum preces" 
1743-ki mart. 23-án kiadott rendeletének a teljesíté-
se. Rattazzi 1862-kimaj. 10-ről tiszteltetni parancsolja 
a püspökök lelkismeretét a nemzeti ünnep vallásos 
megtartása felől, s) s íme, midőn a püspök és papság 
lelkismeretét követi, ezért őket Conforti elitéltetni pa-
rancsolja. A belügyi minister kimondá: „nem kénysze-
rítjük ,Te Deum'-ra a papságot, evvel bebizonyítjuk, 
hogy az egyház szabad a szabad államban"; 4) most pe-
dig nem csak a püspökök, de a bírák lelki smerete ellen 
erőszakot tesznek, midőn mindnyájukat politikájuk 
eszközévé alkalmazni akarják. Az igazság a politika 
szerént szolgáltatik ki Italiában. A törvényszékek po-
litikai bárdok, a birák bakók, az ítélet politikai gyil-
kolás a törvény örve alatt. Mit Mazzini titkon, azt a 
turini kormány nyilván téteti. Agesilas, Grallenga, 
Dosios és az olasz birák között csak egy különbség 
van ; azok Mazzinitól, ezek a turini kormánytól kül-
detnek. Ez a törvényszékekhez menesztett parancsnak 
az értelme. Hatvannégy püspök-, háromezer papnak, 
Musolino-, Ricciardinak nyilt vallomása szerént a 
kamrában, 16,000 politikai fogolynak kinoztatása 
eddig mind szelidség volt, a példás szigor csak most 
vétetik foganatba. Mondja, némely püspökök a ro-
mai fólirathoz csatlakoztak. Igen, mind egytől egyig. 
Vesse tehát mindnyájukat tömlöczbe. Nápolyban 65 

3) Grazzetta uff. 159. sz. 8. jul. 
2) Gazzetta uff. 95. sz. 21. apr. 
3) „Vuole nullameno che si rispettino scrupulosamente 

i sentimenti della sua conscienza." 6. maj. 1861. „Non sapreb-
be mai tollerare che si offendesse alla libertà religiosa." Rat-
tazzi Nápolyból.,Monarchia nazionale' 133. sz. 16. map. 1862. 

4) „Cosi non è fatta violenza ad alcuna contraria opi-
nione." Atti uff. della Camera n. 105. p. 383. 1861. n. 106. 
p. 391. 
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közül 54-el ezt tette. Mondja, az alsó papság is ezt teszi. 
Igen , mivel rágalmaztatott , hogy Piussal nem ért egyet , a 
rágalmat csak igy törülheti el. A papságot üldözték, mégis 
az egyház szabadságával dicsekedtek. A papság ellen az ed-
digi törvényeket elégteleneknek vallják , önkény szerént jár-
nak el ; mégis szabadságot ígérnek a papságnak. Milyen sza-
badságot ? Féktelennek lenni, az egyházat megtagadni, a 
rablások részesévé válni. A ki e merényt nem teszi, az bűn-
hődik; a ki megteszi, az Passagliával jutalmaztatik. Hogyne 
kiáltana föl Ricciardi : „Mikor nekem szabad egyházról a sza-
bad államban beszélnek, mindannyiszor nevetek." Es Muso-
lino : „A papság függetlensége politikai eretnekség, a mely 
ellen tiltakoznunk kell" 1). I t t is csak az : „quomodo nix in 
aestate, et pluviae in messe , sic indecens est stulto gloria." 
— Exaudi Domine ! Placare Domine ! Attende et fac ! Ne mo-
reris propter temetipsum Deus meus ! quia nomen tuum in-
vocatum est super civitatem et super populum tuum 2). 

A muszka és a porosz udvar elismerte Italiát, miként 
az ma létezik. Nincs mit félnünk. Midőn a forradalom az éj-
szaki koloszt zsámolyához terít i , holott eme forradalom Pius 
lábainál siker nélkül könyörög, ez csak dicsőség Piusra. Sok 
volt a vita, föltételes vagy föltétlen volt-e az elismerés? Mit-
sem tesz. Rattazzi és Victor minden föltételt elfogad ; csak 
egyet nem: hogy mikor beszél, őszinteséget; mikor igér, tel-
jesítési hűséget követeljenek tőle. Aláirta a zürichi békekö-
tést , a szent-atya iránt is minden kötelezettséget kész elfo-
gadni , csak ne kivánják, hogy e szerént viselje magát. Te-
hát mit GortschakoíT két év előtt nemzetközi jogsértésnek 
ta r to t t , ma azt nemzetközi jognak elfogadta. A ,Nord'nem 
lát ellenmondást, mivel Rattazzi megígérte, hogy ezután 
ilyesmi nem történik. Valóban, Toscanát, Umbriát , Nápolyt 
többé meg nem hóditja, mivel szuronyai között tartja. A me-
rényt rosszalni, de mégis nyereségében meghagyni, egyszerű 
Ígéretre mindent felejteni, egy nap morogni, másnap helye-
selni , az orosz diplomatia erkölcseinél non plus ultra. Szép a 
bünfeledés ; de ki hitte volna, hogy ez az evangéliumból oly 
rögtön a diplomatiába átugrik? Szép a bünfeledés, de nem 
szép a jótétemény- s a hősies barátságnak feledése. Ferdinánd-
tól a franczia és angol kormány csak azt kérte, hogy Messiná-
ban kiköthessen, élelmet, szenet, kénkövet s kendert vásárol-
hasson. Ferdinand ezt megtagadta, a két kormány üldözését 
magára s családjára vonta. — A muszka udvar az 1854-ben ka-
pott jótéteményt s hősies barátságot avval viszonozta, hogy 
Ferdinand fiának kifosztásába beegyez, s Victorrai, ki őt 1855-
ben háború izenet nélkül, miként Piust alattomban megtámad-
ta , kezet szőrit. „Hálátlanságot ne vessen ezután Austriának 
szemére", igy szólt röviden az .Armonia.' Gyáva ellenségének 
megbocsát, bátor barátját elárulja. Ha ezt kis hatalom tenné, 
nem sokat jelentene ; de ezt a rémületes éjszaki hatalom te-
szi. Ez nem csak erkölcstelenség, hanem politikai hiba, mon-
daná Talleyrand. — Ferdinandra sem Ígérgetés , sem ijeszt-
getés nem hatott : a szentpétervári udvart megindította. Szö-
vetség Mazzini ellen, szövetség Keletre , ez indította őt. A 
forradalom fenyeget Varsóban, fenyeget Szeut-Pétervárott, 
rontja a nemeseket, rontja a parasztokat, rontja a katonatisz-
teket, rontja a katonai képezdéket. A londoni ,Harang' újság 

Atti uff. a. 6 5 8 . p. 2 5 4 2 . — 2 ) Dan. 9, 19 . 

égő kanóczczal jár ta be Pértervárt, Moszkvát, Odessát. Sán-
dor czár megijedt, az elismerési okmányt a belügyi ministe-
rium, Moszkva és Odessa lángjainál aláirja, Sonnáz rendkí-
vüli olasz követet a kiégett csarnokokban fogadja. Nem ré-
vedezés ez a szabadság után , mely Sándor czárt Victorhoz 
vezeté, Muszkaország eredete, történetete, szervezete, népei-
nekjelleme, vágya őt még századokig absolutisniusban tartíiat-
ja ; a félelem vitte őt ide, az önfentartási ösztön, és a nyervágy 
Kelet felé. Nem Italia, de Sándor czár huzand ebből pillanatnyi 
nyereséget. A tilsitti békekötés uj kiadása ez; Arcadius és Ho-
norius szerepe ; divisum impérium cum Jove Caesar habet. ,Pil-
lanatnyit.' A nemzetiségi elvnek elismerése nem ad-e lökést a 
lengyel nemzetiségi kérdésnek ? Az annexiok helyeslése, mely 
annexiot nem fog helyeselni? A forradalom kézszorítása fogja-e 
a muszka nemességnek , a parasztok ingerlékenységének moz-
galmait megkérlelni? Napoléon szövetsége fogja Varsót Sán-
dornak biztosítani? Ep ugy, miként az Austriának 1854-ben tet t 
Ígéretek az olasz tartományokat. Hát az európai conspiratio ? 
Ez a koronákat eszközül használja, urául soha el nem ismeri. 
Az eszköz, melyet Sándor czár önfentartására forditott , ha-
lált szülend ; a zuhatag, melynek zsilipjeit Italiának elismeré-
sével fölvonta, hogy a forradalmi tüzet eloltsa, országait 
elönti. Mit ér a tűztől menekedni, lia az árviz eltemet ? 
Erre is áll az irás fönidézett szava. 

A meglett tények sikeres elmélete elhiteti a diplomaták-
kal , hogy mindenben övék lesz az utolsó szó. Deus patiens, 
longanimis , quia aeternus. Csak törjön a forradalom fokainak 
magaslataira, közelebb lesz a lezuhanása, mivel nagyobb 
leend a szükség, hogy az Isten közbelépjen. Nem szokott ő a 
szükségben hiányzani. Addig ismerjük mi el Piust atyánknak, 
lelkünk királyának ; ismerjük és valljuk az ő fejedelemségé-
nek szükségességét, valljuk az ő nagy lelkét, valljuk a forra-
dalomnak, a conspirationak istentelenségét. Italiát a sok el-
ismerés meg nem menti, mikép I. Napoléont, X. Károlyt, 
Lajos Fülöpöt meg nem mentet te: Pius t , és a pápaság dicső-
ségét e földön a mi elismerésünk megmenti. „Lát juk, hogy 
a katholicismus csak a szerencsétlenség eszköze, kell, hogy 
azt kiirtsuk" 1). Igy Petrucelli a turini követházban. Ismer-
jük helyzetünket. A nap heve izzó, a vetés tarló le t t , a mező 
kiégett , az erkölcsi halál hosszú vágást tett : mugit vultur 
praedator, tinnit veterator, aperiuntur corda multorum. Egy-
ségünkben ne ret tegjünk, szakadatlanul imádkozzunk. Ante 
oculos pennatorum frustra jacitur rete. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, jul. 27-én. Ma nálunk papszentelés volt. 

0 eminentiája hat, pálya-végzett növendéket s egy jezustár-
saságit avatott föl az uj szövetség áldozáraivá. Az anyaszent-
egyházban ez a legmeghatóbb cselekvények egyike , midőn a 
püspöki kezek föltevése által átszármazik a papi hatalom, s 
mi az ur Jézus segédpapjaivá leszünk , birtokosaivá oly ha-

1 ) „Noi vediamo che questo cattolicismo è un istrumento di dis— 

s id io , di sven tu ra , e dobbiamo distruggerlo. — Or b e n e , noi non a v -

remmo fatta mai l'Italia se avessimo guardato più il Papa , che Christo. 

(Krisztust meggyi lkol ták , tehát — — — ? ) Nella nostra situazione vi 

è la bussola delle nostra condo t t a . " Atti ulí. della cam. n. 7 7 2 . p . 2 9 9 4 . 

Eme káromló besze'd mondatott jul. 19-én 1 8 6 2 . 



talomnak, melynél nagyobbat Isten az embereknek nem adott. 
Jól mondja sieniai Bernardin : „Potestas sacerdotis est sicut 
potestas divinarum personarum !" (Serm. XX.) — E külső 
szertartásnak mily nagy benső lelki eredménye vagyon ! Igaz, 
liogy az ur Jézus máskép , más alakban is választhatna ma-
gának segédeket, fölkenhetné papjait, mint például az ó-szö-
vetség prófétái hivattak meg : de a már véglegesen szervezett 
egyházban csak egy módot jelölt ki, egyszer mindenkorra, 
mely a lelki hatalom közlése felől mind az illető papot, mind 
az érdeklett egyház hiveit csalhatlanul biztositsa ! — Aztán 
ő eminentiája vendégszerető asztalához kegyeskedett meg-
liíni az uj áldozárokat, s poharat emelve áldást , kitartást, 
Istenbeni szent megelégedést kivánt a lelkes ifjaknak. E jele-
net fölidézte lelkemben az ur Jézusnak az apostolokkal tar-
tot t vendégségének szentséges emlékét. A Megváltó is poha-
rat emelt, drága vérének szent serlegét, melyben minden 
csepp érdemeinek gyöngye, váltságunknak ára volt ; rákö-
szönté az apostolokra : vegyétek, és igyatok belőle mindany-
nyian ! Meg is itták az Ur szenvedései- s érdemeinek gyöngyeit, 
váltságuknak drágalatos árát ; — s az italra fölforrott az ál-
dástmondó iránti szerelmük, kigyúlt a szenvedések iránti 
vágy , a vértanúság lélekemelő kivánsága. Adja Is ten, hogy 
a főpap áldáspohara szintén foganatos legyen az ifjú papokon ! 
Ha valaha, most van szüksége az egyháznak az Isten szelle-
métől áthatott férfiakra, tántorithatlan, hiu emberi tekinte-
tet legyőző jellemekre ; ha valaha, most kell, hogy szivükbe 
véssék a fölszenteltek Petrus Blessensis szép emléksorait : 
„Requiritur a te spiritualium frugum copia abundantior, ut sis 
devotior in oratione, in lectione studiosior, in castitate cau-
tior , potior in sobrietate, patientior in duris, in risu rarior, 
svavior in conversatione, gravior in vultu in gestu ethabitu, 
moderatior in verbis , profusior in lacrymis , in charitate fer-
ventior ! . — A székesfehérvári főgymnasium tanárai mint ki-
adók s Lauchs Lőrincz ur mint felelős szerkesztő papnövel-
dénknek is megküldötték a „Gymnasiumi Hetilap" czimü „tu-
dományos közlönyre" szóló előfizetési fölhívást. Bár mennyire 
örülnénk is ilyetén vállalat meginditásán : de jelen esetben 
sajnálatunkat kell nyilvánítanunk, hogy találkozik hazánkban 
kath. sőt áldozár-tanár, ki programmjában azt i r ja : „Ugyanis 
mi az iskola tanszékét és a templom szószékét annyiban ha-
tározottan megkülönböztetjük, hogy a hol pusztán tudomány-
ról vagy tudományos műveltségről van szó, a vallásfeleke-
zeti különbségnél fogva a barátilag társas működést lehetet-
lennek nem tart juk". . . Ily alapelvnél fogva azt gondolhatjuk, 
hogy a vegyes felekezetű munkatársak mindegyike saját val-
lási eszméi nyomán fog közreműködni, s ezen esetben egy a 
maga nemében páratlan elvtelenséggel összeállitott közlöny-
nyel leszünk megajándékozva. Tudunk ugyan politikai lapo-
kat is , hol az elvegység hiányzott, de hogy kath. szerzetes-
tanárok ilyesmivel lepjenek meg bennünket, azt bizony, s ki-
vált a mai nap , nem vártuk. Vagy talán ezen „Gymnasiumi 
Hetilap" épen a vegyes felekezetű személyzet iránti tekintet-
ből a kereszténység azon elveit fogja tudományos fejtegeté-
seiben tiszteletben tartani, melyekben a katholicismus és pro-
testantismus megegyeznek?. . Ez árulás volna a kath.dogma 
irányában, oly árulás, minőt protestáns a maga állásában so-
ha el nem követett. Nem lehet szándokom itt kifejteni azon 
.átható összeköttetést,' mely a katholicismus dogmái és a tu-

domány mindazon ágai közt létezik, melyek egy gymnasiumi 
tudományos közlöny tárgyhalmazát képezik. A protestantis-
musnak, legalább a mai nap divatozónak, főelve a minden 
vallási kinyilatkoztatott vezéreszmétől ment tudományosság. 
— Mi katholikusok, kik a kinyilatkoztatott vallás , vagyis a 
katholicismus isteni eredetéről meg vagyunk győződve, szük-
ségképen alárendeljük a tudományt a vallásnak, vagyis a val-
lási eszmék világánál fejtegetjük a tudomány kérdéseit. S 
azért igen következetesen gondolkoztak azon antikatlioliku-
sok, kik a szájizük szerénti „szabad tudomány" érdekében 
nem akarnak megtűrni kath. férfiakat az egyetemi tanszéke-
ken azon egyszerű okból, mert a kath. szükségkép vallási esz-
méi szerént rendezi tudományos nézeteit. Az antikatholikusok 
jól fölfogták a sarkalatos különbséget, mely minket tőlük 
elkülönít ; sajnálandó , hogy e tekintetben a „Gymnasiumi 
Hetilap" kiadói és szerkesztője nem voltak oly belátók. Talán 
„Quia filii hujus saeculi prudentiores filiis lucis in generatione 
sua sunt ?" (Luc. XVI. 8.) Különben hogy is tarthatnák „szük-
ségesnek" B—i Mór stb. közreműködését? hogyan tudnák 
elhitetni magukkal, hogy emiitett urakkal „egy uton" „egy 
czél után törekszenek ? .. Bizony mi ezen urakkal egy uton, 
se egy czél felé nem ballagunk ; velük egy gyékényen nem 
árulunk ! A kath. tudomány sarkalatos elvében különbözik a 
nemkatholikustól. Descartes, kit a „Civiltá Cattolica" oly ta-
lálólag hasonlit Lutherhez s a XVI. század reformátoraihoz, 
a bölcseletnek, a tudománynak, az egyház tekintélyétőli föl-
mentését kisérlette meg, s a laicus tudomány, mely a hit vi-
lágát nélkülözte , elég keserű gyümölcsöt termett. Descartes 
tisztelte ugyan az egyházat, de elveit tekintve ez csak sze-
rencsés következetlenség vol t , mely még azt se akadályoz-
hatta , hogy a bölcseleti reformátor müvei az indexbe ne jöj-
jenek ! A „Gymnasiumi Hetilap" kiadói és szerkesztője tán 
nem is vették észre, hogy lapjuk alapelve egy Descartes ve-
zéreszméjével; végelemeiben nem egyébb, mint gyökere ama 
gyönyörű mákvirágnak, melylyel az ál-liberalismus annyi újság-
olvasót, annyi nem gondolkodó főt elkábított, s melynek mai 
neve ,,az iskolának elkülönítése az egyháztól".. . vagy a leg-
újabb programmként „az iskola tanszékét" és „a templom 
szószékét határozottan megkülönböztetjük... a hol pusz-
tán ( ? . •) tudományról vagy tudományos miveltségről van 
szó" ! ! Azért épen nem tart juk „kedves szerencsénknek", 
midőn azt látjuk , hogy kath. czisterczi- benedek- ajta-
tos rendű tanárok B—i Mór stb. „vegyes házasságra" lep-
tek. A vegyes házasságok rossz szellemet szoktak önteni 
az ifjú nemzedékbe, pedig minden kath. család, azt tartom, 
gyermekét h a t á r o z o t t a n kath. szellemben akarja nevel-
tetni. Ez korszükség ! . . 0 eminentiája augusztus hó első nap-
jaiban az orvosok tanácsára a budai fürdőket fogja használni 
lábbajából eredt gyengélkedését enyhítendő. T. Medecz ur 
volt szíves átengedni a császárfürdő közelében fekvő nyara-
lóját, hol a magas fürdővendég látogatóktól nem háborított 
nyugalomban szándékozik ápolni egészségét ; — adja Isten, 
hogy legjobb sikerrel történjék ! H. 

GYŐR , jul. 22-én. A sarutlan carmeliták szerzete, sz. 
Terezia által véghezvitt reformatiojának beközelgő három-
százados ünnepélyére ő szentsége IX. Pius pápa búcsúkat 
engedményez. Pius Papa IX. Universis Christi íidelibus prae-
sentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam Benedictio-
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nem. Die vigesimo quarto, u t nuper Nobis relatum est , men-
sis Augusti 1862 annus tercentesimus recurrit, ex quo S. The-
resia Virgo severiorem veterum Carmelitarum Regulám, Deo 
afflante et Pio IV. Pont. Max. Praedecessore nostro appro-
bante , suis alumnis proposuit. Hinc dilecti lilii Procuratores 
Generales, u t praefertur, Congreg. Italicae et Hispanae Fr. 
Ordinis B. M. V. de monte Carmelo Excalceat. nuncupati No-
bis exponendum quoque curarunt, turn Fratres, turn Moniales 
dicti Ordinis in eo animo esse, ut in singulis suis Ecclesiis, 
fausta hujusmodi memoria solemni ac extra ordinaria pompa 
sit celebranda. Quare humiles enixasque preces Nobis admo-
verunt , ut in praemissis opportune providere ac, ut infra, in-
dulgere de Benignitate Apostolica dignaremur. Nos, quo in 
fidelium animis, ille amor erga Jesum Christum, quo adeo S. 
Theresiae Virg. cor exarsit , excitetur , admotis nobis suppli-
cationibus obsecundandum censuimus. Igitur de omnipotentis 
Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorumejus, aucto-
ritate conllsi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fideli-
busverepoenitentibuset confessis, ac sacra Communione refec-
tis, qui die vigesimo quarto, vel uno ex duobus diebus continuis 
immediate antecedentibus, mensis Augusti anni proxime inse-
quentis, quamlibet ex Ecclesiis vel Fratrum Monialiumque 
vel Tertiariorum Ord. B. Mariae V. de monte Carmelo excal-
ceat : nuncupati devote visitaverint, ibique pro Christianorum 
principum concordia, haeresum exstirpatione ac S. Matris 
Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, quo 
die praedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum 
suorum Indulgentiam et remissionem , misericorditer in Deo 
concedimus. Praeterea iisdem Christi íldelibus, saltern corde 
contritis, qui ut supra quamlibet ex dictis ecclesiis visitave-
rint, ibique oraverint, Septem annos totidemque quadragenas 
de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, 
in forma Ecclesiae consueta relaxamus ; quas indulgentias, 
peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, etiam 
animabus Christi fidelium, quae Deo in charitate conjunctae 
ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse 
etiam in Domino indulgemus. Praesentibus pro hac vice tan-
tum valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum tran-
sumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus notarii 
publici subscripts et sigillo personae in ecclesiastica digni-
ta te constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae 
adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel osten-
sae. Datum Romae apud S. Petruin sub annulo Piscatoris, die 
20. septemb. 1861. Pontificatus nostri anno decimo sexto. 
Pro Domino Card. P i a n e 11 i Jos. B. B r a n c a l e o n i Ca-
stellani Subst. —- Concordat cum originali, quod asservatur 
Romae in Archivio Congregat. Italicae. In cujus fidem etc. 
Datum Romae ex Nostris aedibus SS. Theresiae et S. Joan-
nis a Cruce die 25. sept. 1861. Fr. Joan. Bapt , a Matre Mi-
sericordiae Procur. Grlis C. D. Congreg. Italicae. 

PARIS , jul. 7-én. A ,Patrie' újság vakmerő szemtelen-
séggel némi fölfedezéseket hirdetett a püspökök által benyúj-
tott fölirat eredetéről, mely más bel- s külföldi lapokban 
közöltetett. A kik a dologba avatvák, válaszolni fognak ezen 
fonák, s önmagában ellenmondó állításokról. Elég itt előre 
tudatni , hogy a ,Patrie' újság a turini kormánytól évenként 
60,000 frankot kap, s a turini kormány 100 számot, egyenként 
70 fr., járat, mindössze tehát 130,000 frank, jövedelem. Ezért 

csak háladatosak lehetnek a ,Patrie' szerkesztői és igazgatói ; 
s azért senki sem csudálkozhatik, ha olyakat hirdet , mik a 
püspökök föliratának horderejét és erkölcsi hatalmát kisebbítik. 
Mivel a,Patrie 'Veuillot Lajosnak nagy szerepet tulajdonított, 
ezen ur tiltakozást küldött a .Patrie' irodájának, melyet ez a 
sajtó törvényei szer ént tartozott kiadni. A levél következő: 
„Uram ! Parisba visszatérve a legnagyobb csudálkozással 
olvastam jul. 5- és 6-ki számában azon nagy és különös dol-
gokat, melyeket én Romában véghez vittem volna. Ön nekem 
tulajdonítja a püspökök által a pápának benyújtott fölirat 
kezdeményezését; Ön egy pártról beszél,melynek én voltam 
volna vezére, egy fölirati javaslatról, és egy más fölirati javas-
latról , mely ellen én harczoltam volna. Engedje meg, hogy 
mind erről két szavat irjak : önt csakugyan fölültették. 
Részemről kinyilatkoztatom, hogy semmi sem igaz, mit felőlem, 
de a többi sem, mit másokról ir. A tényeket összezavarja, s 
képzelődésből meriti ; az egész jelentés kezdettől végig nagy 
tudatlanságot árul el a szokásokról, a jellemekről, a sze-
mélyekről, Romáról és a religioról. Egy laicus, habár nagyobb 
jelentékenységü személy volna, mint én, ha ily szerepet akarna 
játszani Romában, mint a melyet nekem tulajdonit, szeliden 
de rögtön figyelmeztetnék nevetséges gyengédtelenségére ; 
én kevesebb fontosságú dolgokban tudnék ily példákat meg-
nevezni. Nincs szándékomban a püspöki nyilatkozatnak tör-
ténetét előadni. Ámbár többet tudok róla, mint önnek tudósí-
tója, de azért még sem tudok eleget. Azon személyek, kiket 
ön czikkében szerepeltet, föl fogják deríthetni a világosságot, 
s kétségkivül meg is teszik. A püspökök iránti mély tiszte-
letemnél fogva ellen mondok ön fölfedezéseinek , a mennyire 
engemet illetnek. Én nem javasoltam egy sort sem, én nem 
voltam jelen egy gyűlésben sem, én nem szóltam egy szót sem, 
mely e tárgyra vonatkoznék. Én nekem nem volt szerencsém 
azon bibornokkal beszélni, a kivel ön nekem oly tanácskozást 
tulajdonit, én neki kezét sem csókolhattam azon sokaságban, 
mely csarnokainak aj ta já t mindég ellepve tartotta. A püspö-
kök föliratát sem olvastam, csak mikor már nyomtatásban 
megjelent, s megvallom , hogy eszemben sem volt oly ügybe 
vegyülni, mely személyes helyzetemet jóval fölül haladja. 
Tessék az urnák tekintettel lenni, hogy én katholikus vagyok, 
s hogy én hiszem, miszerént az egyházat a Szent-lélek kormá-
nyozza. Én nem azért voltam Romában , hogy a Szent-lélek-
nek tanácsokat adjak , hanem hogy csodálkozzam és leborul-
jak. Az egész két havi ott létemkor egyedüli vágyom volt, 
hogy az utczán egy helyecskét nyerjek, hol az átmenő szent-
atyának áldását kaphassam. Ha mást kerestem volna, tiszte-
letem és szeretetem kevesebb lett volna, mivel bölcseségemet 
toltam volna oda a helyett, hogy én meritenék onnan. Kérem, 
tegye közzé ezen nyilatkozatom, s ha szükséges lenne, jogo-
mat venném igénybe. Veuillot Lajos. Paris , jul. 6. 1862." 

IRODALOM. 
A FORRADALOM és ennek megtestesülése a „divatos ál-

lamban." (Vége.) 
5) Eszköz a s z a b a d k ő m i v e s s é g . Csupán saját embe-

reink árulnak el. A szabadkőmivesség minden lehető dolgot elkö-
vet, hogy elhitesse velünk, miszerént minden emberbaráti tár-
sulatok közt legártatlanabb és legegyügyüebb. Azonban a kö-



vetkezőkben, talán kévéssé eszélytelenül, lefesti igazi képét a 
forradalom. 

„Ha az emberekkel megunattátok a családi életet és a 
h i te t , — mind a kettő közönségesen együtt j á r , — ejtsetek 
ki előttük egy pár szavat, melyek fölkeltik bennük a vágyat 
a r r a , hogy a legközelebb eső szabadkőmivesi egyletbe fölvé-
tessék magukat. A philisternek azon hiúsága, hogy szabad-
kőművessé legyen, oly mindennapi és általános, hogy én min-
dég mély tisztelettel hajoltam meg az emberi ostobaság előtt. 
Egy gyüldének tagja lenni, neje és gyermekei előtt egy titkot 
kell megőriznie, melyet maga soha meg nem tud, ez bizonyos 
emberekre igazi élvezet és ebben áll dicsvágyuknak minden 
törekvése. A gyülde e g y r a k h e l y , o l y a n m é n e s f é l e , 
e g y k ö z p o n t , m e l y e n á t k e l l m e n n i ö k , m i e l ő t t 
h o z z á n k é r n e k . Hamis emberszeretetök kiválóan étmü-
vészeti (gastronomikus) és tulajdon gyomruk körül forog ; ez 
által azonban oly czélok éretnek el, melyeket soha sem sza-
bad szem elől téveszteni. Ha megtanítjuk az embereket arra, 
hogy a boros üveget fegyverül hordozzák, uralkodni fogunk 
akaratjokon, szellemükön és szabadságukon. Megismerjük 
őket, rendelkezünk fölöttük, vezetjük őket tetszésünk szerént; 
kitaláljuk hajlamaikat és irányukat ; és ha ekkép megérett a 
férfiú a mi számunkra, bevezetjük őt a titkos társulatba, 
melyhez képest a szabadkőmivesség csak egy rosszul kivilá-
gított előcsarnok." 

„A gyüldékre számítunk, hogy tagjaink számát meg-
kettőztessük, reánk nézve n o v i c z i a t u s t és e l ő k é s z í t ő 
i s k o l á t képeznek azok , a nélkül hogy tudnák. Végtelenül 
unalmas beszédeket tartanak a fanatismus veszélyeiről, a tár-
sadalmi egyenlőség boldogságáról és a vallási szabadság nagy 
elveiről ; ebéd- és vacsora közben tüzet és lángokat okádnak 
a türelmetlenség és üldözésvágy ellen. E z t ö b b a z e l é g -
n é l , h o g y k ö z t ü k t á r s a k a t v e r b u v á l j a n a k s z á -
m u n k r a . Az oly ember, a ki már egyszer vallja e szép el-
veket , nincs többé távol mitőlünk, csak ki kell őt emelnünk 
és az ezredbe dugnunk. A társadalmi haladás alapföltétele eb-
ben fekszik és pedig egészen; nem kell fáradoznotok azt 
másutt keresni. De ne tegyétek le soha az álarezot, járjatok 
szaglálódva a katholikus akol körül, és kapjátok el mint igazi 
farkasok az első legjobb bárányocskát, mely alkalmilag tor-
kotokba esik." (A piemonti Venta levelezéséből.) 

Egyébként maguk a gyüldék megerősítik e festést és 
ezen hatalmas, állítólag oly ártatlan intézmény fonákságát 
kézzel foghatóvá teszik. „Ha a szabadkőmivességnek, mondá 
legújabban egyik legelőkelőbb emberük, csupán azon szük 
körben kellene mozognia, melyet számára ki akarnak szabni, 
— mirevaló akkor a z ő n a g y s z e r ű , t e r j e d e l m e s 
s z e r v e z é s e é s s z ö r n y ű k i f e j l e s z t é s e ? A harcz 
órája ü tö t t , a veszély határtalan, cselekednünk kell. Minden 
oldalon szervezi magát az ellenség. A szerzetes rend hidrája 
(ez alatt az összes katholikus hierarchia értetődik) , oly sok-
szor megfojtatva, ujonan gyűlöletes torkával fenyeget ben-
nünket. Hasztalan engedtük át magunkat a 18-dik században 
azon balhiedelemnek, hogy az i n f a m i s t m e g f ő j t o t t u k ; 
az infamis megelevenült ismét, erősebb, türelmetlenebb, dús-
vágyubb és éhesebb lett , mint volt valaha. Oltárt oltár ellen, 
tanítást tanitás ellen kell állitanunk." Végre a szabadkőmi-
vesség l o v a g j a i azon esküt teszik, „hogy a k i r á l y o k a t 

é s a v a l l á s i f a n a t i k u s o k a t a szegény nép és a világ 
ostorainak tekintik és gyűlölni fogják őket szüntelen." Mind-
ezek kivonatok azon hivatalos beszédekből, melyeket az utolsó 
években a nagymesterek s egyéb főbbek számos gyűlésekben 
tar tot tak, „hol a szivek megkönnyebbültek, és kiki nyilváno-
san kimondá, a mit magában gondola." 

Ertitek-e már most, miért kárhoztatta a szent-szék a 
szabadkőmivességet, és miért van eltiltva, kiközösitési bünte-
tés alatt, szabadkőmivessé lenni ? 

6) A f e j e d e l m e k f ö l h a s z n á l á s a . A forradalom 
magához iparkodik vonni a fejedelmeket, hogy segélyükkel a 
monarchiát és egyházat annál sikeresebben alááshassa. A 
magas Venta maga szíveskedett erről a fejedelmeket és ben-
nünket fölvilágosítani. 

„A polgárnak megvan a maga értéke , de egy fejedelem 
még többet ér. Ugyanazért a magas Venta óhaj t ja , hogy 
minél több fejedelem és gazdag ember ez vagy amaz ürügy 
alatt a szabadkőmivesi egyletekbe vonattassék. Fejedelmi 
házak főherczegei, (tizenketted- rétü fejedelmek is , különö-
sen Németországban,) kiknek nincs kilátásuk, törvényes ki-
rályokká lenni Isten kegyelméből, mindnyájan azokká akar-
nak lenni a forradalom kegyelméből. Nem hiányoznak Olasz-
honban és másutt olyanok, kik a symbolikus bőrkötény és a 
vakoló kanál szerény tisztelete után epedeznek. Mások ki 
vannak az örökségből zárva vagy meg vannak vettetve. 
Hizelegjetek mindezen embereknek, kik népszerűséget va-
dásznak , szerezzétek meg őket a szabadkőművességre ; a 
magas Venta látni fogja utóbb, mit tehet velők a haladás 
ügyében. Oly herczeg, ki nem remélhet országot örökségül, 
reánk nézve dicső fogás; és sokan vannak ily állapotban. 
Tegyétek őket szabadkőmivesekké, lépes vessző gyanánt 
szolgálnak minden ostobák- cselszövők-, nyárspolgárok- és 
naplopóknak. A szegény herczegek részünkre dolgoznak, 
midőn azt hiszik, hogy csupán maguk számára ügyködnek. 
Fönséges czégérek ők és vannak mindég elég számmal oly 
pirókok, kik öszszeesküvésben compromittálják magukat, 
csak egy herczeg látszassék annak élén állani." (A piemonti 
Ventához intézett Írásból.) 

7) Az e g y h á z t ó l e l s z a k a d t f e l e k e z e t e k . Ezek 
is hatalmas frigytársak, kiknek testvéries közreműködését a 
forradalom vezérei fönnen dicsérik. Mik is egyebek e fele-
kezetek , mint a Krisztus egyházának tekintélye elleni láza-
dás elve, a gyakorlatba és életbe átvezetve ? Hamis vallási 
elv nevében földúlják az egész világon az egyetlen igaz 
vallási elvet, az egyetlen igaz kereszténységet, az egyetlen 
igaz anyaszentegyházat ; előmozdítják a kevélységet, a tör-
vénytelenséget , a rendetlenséget, és anarchiát. Kell-e ennél 
több a forradalomnak, kell-e több a nagy általános lázadás-
nak, hogy a felekezetességet előmozdítsa és simogassa? 

„A felekezetek, úgymond Quinet az ismeretes demo-
crata, azon tár t kapuk, melyeken kimegy az ember a keresz-
ténységből," és fejtegetvén annak szükséges voltát , hogy 
minden religionak vége szakasztassék, igy folytatja továbbá ; 

„Hogy e czélra eljuthassunk, két ut nyílik előttetek. 
Vagy ugyanegy időben a katholicismussal a föld minden 
religióit és nevezetesen a keresztény felekezeteket megtá-
madhatjátok ; hanem ez esetben az egész világ fölkel ellene-
tek. Vagy fegyverkezhettek mindazzal, a mi ellensége a katho-
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licismusnak, nevezetesen mindazon felekezetekkel, melyek 
azt ostromolják ; összeköthetitek ezzel a franczia forrada-
lomnak hatalmas sarkallását és ez által a k a t h o l i c i s -
m u s t a l e g n a g y o b b v e s z é l y b e h o z z á t o k , m e l y -
b e n m i n d e k k o r á i g l e b e g e t t . Ugyanazért mindazon 
meggyőződések, mindazon religiók felé fordulok, melyeket 
Roma mindeddig ostromlott ; mindazok akarják, a mi sora-
inkban állanak. mert lételök voltakép Roma uralkodásával 
szintúgy megférhetlen, mint a mienk. Tehát nem csak Rous-
seau, Voltaire és Kant küzdenek velünk együtt „az örök 
elnyomás" ellen, hanem mindazon szellemek egész serege, 
kik korukkal és népükkel ugyanazon ellenség ellen támad-
tak föl, ki e pillanatban elzárja utunkat. Van-e észtaniabb 
valami a világon, mint minden forradalmakat, melyek három-
század óta fölmerültek, egyetlenegy nyilcsomóva összefog-
lalni és egy harczczá egyesiteni, hogy a középkor religiója 
fölötti győzelem befejeztessék? Ha a tizenhatodik század 
fél Európát a pápaság kötelékeiből kiszakasztá, —val l jon 
sok-e a tizenkilenczedik századtól azt kivánni, hogy a félig 
végbevitt munkát egészen befejezze ?" 

A kereszténységet, „e veszendő, bajt-okozó babonahitet" 
megsemmisíteni, ez tehát bevallott czélja azon szövetségnek, 
melyhez, „akarják vagy nem," a felekezetek is tartoznak. Mit 
mondasz mindehhez kedves olvasó? A forradalom valami 
nagy és nemes dolog-e ? megérdemli-e rokonszenvünket ? 
Működése megegyeztethető-e a keresztények hitével? rága-
lom-e , ha azt mint valami gyűlöleteset és ördögit kárhoz-
tatjuk ? 

Tertullian az ősidőben a kereszténységről ezt mondá : 
„A kereszténységnek csupán egy aggodalma van ; csak egy-
től fél, t. i. attól, hogy eléggé nem ismerik az emberek." A 
forradalom épen az ellenkezőt mondja : e g y e d ü l a v i l á -
g o s s á g t ó l fél. A világosság, nem mondom minden vallá-
sos, hanem minden becsületes embert elidegenít tőle. 

Aláírási fölhívás Fred. Wil. F a b e r „MINDENT JÉ-
ZUSÉRT, vagy AZ ISTENI SZERETET KÖNNYŰ UT-
JAI" czimü munkájára. A hetedik javitott kiadás után angol-
ból fordítva.Forditó egy müvet mutat be a magyar kath. közön-
ségnek, melynek szerzőjét ily munkálataiért Feneion és sa-
lezi szent Ferencz mellé állítják, sőt egy valaki nem kételke-
dett őt a XIX. század Bernardjának nevezni. Szerző míg ter-
jedelmes tudományossága, mondataiban szétömlő világossága, 
szemléletének mélysége, eszméinek eredetisége, gondolatainak 
tartalmassága, meglepő következtetései és a minden sort át-
ölelő vallásos bensőség által megragadja a figyelmes olvasó 
eszét és kedélyét, és hő szeretetre gerjeszti : művészien szép 
irálya- és kenetteljes leírásával gyönyörködteti is. A munka 
végéhez minden, a benne előlforduló név- és tárgynak ábécze-
sorozata lesz függesztve könnyebb megtalálás végett Az an-
gol eredetiben 27 sürün nyomott nyolczad-ívet tevő munká-
nak ára 2 frt. uj p. Az aláirási-ívet folyó évi october 15-ig ké-
rem beküldeni. A mü novemberben fog megjelenni A t. gyűj-
tőknek minden hat példány után egy tiszteletpéldánynyal 

szolgálok. Az aláírási-ív ezen czim alatt küldendő : Bod-
nár Zsigmond áldozárnak Baján. — Kelt julius 15-én 1862. 

Bodnár Zsigmond. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 5-én. Köszönettel fogadtuk a pesti kegyes 

tanitó-rend, és a czisztercziek egri nagy-gymnasiumának a le-
folyt iskolai évről szóló Tudósitványait. Az előbbiben S z e-
p e s s y Imre értekezik „a nyilvános isteni-tisztelet helyeiről 
a régieknél" ; az utóbbi pedig „az egri gymnasiumi tanuló if-
júság ösztöndijait, jutalmait és ezek alapitóit" számlálja elő 
és irja le terjedelmesen ; miből kitűnik, hogy, a többi püspöki 
városok példájára, Eger városa is valamint nemesbülését, ugy 
jótékony intézményeit is leginkább nagylelkű érsekeinek, egy-
házi férfiainak köszöni. 

— Mig bizonyos szellemű lapok valami recopulationalis 
történetkét hurczoínak meg; egynémelyike azoknak másfelől 
is összehordja a kath. clerus és vallás elleni újdonságait. A 
,P. L.' szerént, például, Limburgban egy irgalmas nő izzó 
vasra állított egy leánykát, hogy vele a pokolbeli kínokat meg-
izleltetné ; Zágrábban az irgalmasok sok haszontalan huza-
vona után sem vettek föl egy szegény személyt a kórházba; 
a Cs-r pedig azt regéli, hogy a kath. Morvaországban a 
közdobos m. h. 26-án ilyetén fölvilágosult szavakat intéze a 
néphez: „A polgármester ur parancsából ! ma napfogyatkozás 
lesz ! Minden gazda gondosan fedje be kútját, mert az égből 
méreg fog hullani. A marhákat se bocsássák a mezőre, mert 
vagy ott vesznek, va<;y sebbel térnek vissza." 

— A rennesi érsek Romából visszajővén, az összese-
reglett néphez szólva, a többi közt a Péterfillérekről mon-
dá: „Kedves gyermekeim ! teljesitém a megbízást, melyet tő-
letek kaptam ; a szent-atya lábaihoz letettem a 60,000 fran-
kot , melyeket a ti nevetekben át kelle neki nyújtanom. És 
valljon mit válaszolt ő nekem ? Azon szelid hangon , melyet 
utánozni nem lehet, mondá ő : Ugyan testvérem, honnan vet-
ted ezen pénzt? Nem erőszakoskodtam senkin, mondám, 
aranybányában találtam azt , és ezen aranybánya az én me-
gyémbeli híveimnek a szive." 

— Híre jár, hogy Dupanloup orleansi püspök bibornok-
nak fogna kineveztetni. A császár igen kedvesen fogadta volna 
ezen hirt azon engesztelő kisérletek következtében, melyeket 
e főpásztor mostani romai utja alkalmával tőn. 

— Sisson abbé, a néhai ,Ami de la Religion' czimü 
lapnak szerkesztője,egy Paris melletti faluban lett lelkipásztor. 

— A bresciai püspök mindeddig nem kapta meg két 
havi diját , melyet már jun. 30-án meg kellett volna kapnia. 
Az illető utalvány nem jutott még a királyi pénztárhoz Mond-
ják, hogy ily elhalasztásban fognának részesülni mindazon pa-
pok, kik a nemzeti ünneptől vissza vonták magukat. 

— Döllingernek elhíresült legújabb müve angol fordí-
tásban is megjelent.,Heidenthum und Judenthum' czimü mun-
kája szintén ily kitüntetésben részesült. Mindkettőt igen te-
kintélyes prot. könyvkereskedés adta ki Londonban. 

— Posenban jul. 5-én jelentek meg a föllebbezési tör-
vényszék előtt Bogusiewicz ostrovoi, és Trepinszky stawiei 
prépostok, mivel a rendőrség engedelme nélkül oly körmene-
tet tartottak, mely eddig nem volt szokásban. A wrescheni ha-
ditörvényszék Bogusiewiczet 10 tallérnyi pénzbirságra Ítélte, 
Trepinszkit pedig fölmentette. A criminalis tanács Trepinszkit 
is 5 tallér fizetésére kárhoztatta. 

Figyelmeztetés. A váczi kir. süketnéma-intézetben a második fél-
évi nyilvános vizsgálat folyó évi augustus-hó 9-én délelőtti 10 órától 
12 - ig fog az intézeti növendékekkel meg ta r t a tn i , melyre szives meghí-
vását tisztelettel közzé tenni kedves kötelességének tar t ja 

az intézet igazgatósága. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten, 1862. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 9-én. 1 » . II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Hitnyomozás. (Vége.) — Ranolder Já-
nos , veszprémi püspök ő excljának a romai ünnepélyre vo-
natkozó beszéde. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Hitnyomozás. 
(Folyt, és vége.) 

X. Az mondatik továbbá, hogy a hitnyomozás 
elnyomta a spanyol nemzet szellemét, és a tudomá-
nyok ápolását s mivelését, és ezt mindenki termé-
szetesnek és szükségképinek találja. Hogy mit vála-
szol erre a történelem, avval nem szoktak igen tö-
rődni ezen vádlók. Pedig épen azon évtizedekben 
kezdének Spanyolországban a tudományok is virá-
gozni, melyekben a hitnyomozás keletkezék. Nagy 
számmal emeltettek tanodák és egyetemek, a könyv-
nyomtatás honosittatott, és kiválólag a klassikai ta-
nulmányok miveltettek, a szépmüvészetek és a köl-
tészet minden neme újból föléledt, dicsteljes tudósok 
hivattak meg idegen országokból is Spanyolországba, 
és gazdagon jutalmaztattak; a nemesség is megnye-
retett a tudományoknak, sőt előkelő családokból szár-
mazott nők léptenek a tanszékekre, és hasonlithatla-
nul fürgébb élet uralkodott akkor Spanyolországban, 
mint ma. 

Távol vagyunk attól, hogy ezen szép tünemé-
nyeket a hitnyomozásnak rójjuk föl érdemül; de azt 
hiszszük, szabad lesz állítanunk, hogy ezen intézmény 
nem volt bősz vihar, mely a tudománynak virágait 
megsemmisítette. A franczia uralom alatti812-ik év-
ben összeült cortes-bizottmány, mely a hitnyomozás-
nak megszüntetését indítványozta és meg is nyerte, 
minekutána azt Napoleon már előbb tettleg megsem-
misítette volna, értesitvényében csakugyan igy nyi-
latkozott : „az írók azon perczben szűntek meg, mely-
ben a hitnyomozás jelent meg" ; azonban ugy tetszik, 
h°gy ezen cortesek, kik között Llorente is volt, a 
spanyol nemzetségtőli a napoleoni zsarnoksághoz való 
elpártolásuk által elvesztették egyszersmind a spa-
nyol nemzetnek ama nemes jellegét is, melynek kö-
vetkeztében minden hazugságot megvetett, és mely-

ről Arndt Mór is dicséri őket; máskép nem szennyez-
hették volna be magukat oly undokul hasonló vas-
tag és ügyetlen hazugság által. A spanyol irálynak 
legfényesebb korszaka épen a 15-ik század végétől a 
17-ik század végéig terjed, és épen azon időbe esik, 
melyben a hitnyomozás leghatalmasabb volt. „Min-
den szerző, ki Spanyolországot nevezetessé tevé, — 
ugy mond Le Maistre gróf — akkor élt, és müveik 
a hitnyomozás engedelmével nyomattak. Hogy ne is 
szóljunk a többiről, a spanyol költészetnek három fő-
mestere, Cervantes, Lopez de Yega és Cabderon épen 
ezen korszakba tartoznak, és szintúgy akkor éltek és 
irtak a nagy spanyol történészek Fernando de Pul-
gar, Zurita és Mariana. Llorente ugyan 118 tudóst 
idéz második kötetében, kik a hitnyomozás által ül-
döztettek volna; hanem tudósításának kiegészítéséhez 
azon észrevétel tartozik lényegesen, hogy mindnyá-
juk között egyetlenegynek sem sértetett egy haj-
szála sem. 

XI. El nem hallgatandó elvégre, hogy mikép 
ítéltek légyen épen Spanyolországnak legnagyobb és 
legtudósabb keresztényei a hitnyomozás felől. Llo-
rente is egy különös szakaszt nyújt e tárgy fölött, és 
abban különösen azt jegyzi meg, hogy Pulgar a nagy 
történész a hitnyomozás ellen nyilatkozott volna, mely 
épen az ő idejében keletkezett. Hogy az eretnekekre 
alkalmazott halálos büntetést ócsárolta, az igaz; ha-
nem hogy általában a hitnyomozás ellen nyilatkozott 
volna, az semmi módon be nem bizonyítható. Mariana-
ról pedig igen bölcsen csak azt közli, miről ő mások 
nyilatkozatai után értesít, elhallgatja ellenben annak 
saját ítéletét, mely annál nyomatékosabbnak látszik 
lenni, minthogy Mariana maga is egykoron a hitnyo-
mozás által üldöztetve lön. O pedig azt mondja: „a 
hitnyomozás az egész államra nézve igen igen hasz-
nos volt, és fenyegető bajok ellen kézzelfogható esz-
köz ; bajok ellen, melyek más tartományokat meg-
rázkódtattak ; emberi segítség által ily nagy vesze-
delmeknek nem vétethetett eleje. 

Halljuk már most a bölcselkedő Martyr Pétert 
is, kit nyíltsága miatt Llorente más helyen dicsér, és 
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kinek levelei oly szabadelvűeknek tartatnak, hogy 
— mint Llorente vélekedik — a külföldön kellett 
nyomatniok. Ezen nagy humanista Izabella királyné-
nak az eretnekek elleni buzgóságát 2 79-ik számú, egy 
meghitt barátjához irt levelében, ugyanannak jeles 
tulajdonai közé számitja. Aragóniának valamivel ké-
sőbbi történészében, a hires Zuritában (f 1580) azt 
magasztalja Prescott, hogy egy spanyol történész sem 
ragadtatá el magát kevesbbé vallásos előitéletektől ; 
Llorente pedig az „Annales de Stragon" biztos és igaz-
ságszerető szerzőjének nevezi őt. Hanem épen ezen 
szabadelvű Zurita a következő módon nyilatkozik: 
„ezen okból hozták be (Ferdinand és Izabella) a hit-
nyomozás sz. ofíiciumát az eretnekség ellen. Ez vala 
a legfőbb eszköz, mely szent hitünk védelmére ki 
vala gondolható, és melyre, ugy látszik, az isteni 
ihlettség által lőnek vezetve, hogy Spanyolország 
megovattatnék számtalan tévelyek- és eretnekségek-
től, melyek a többi kereszténységet nyugtaianiták." 

— Zurita a hitnyomozást Spanyolországra nézve is 
szintigy jótéteménynek tartotta. 

Egy fiatalabb kortársa Zuritának, Biancas Jero-
mos, ki utána államtörténész volt Aragóniában, és 
kitűnő díszes latinsága és nemeskeblü szabadságsze-
retete által, „Commentarii rerum Aragonensium" czi-
mü főmunkájában, a 26-ik lapon a hitnyomozásról 
ezeket mondja : „Ferdinand és Izabella bölcseségének 
és jámborságának legnagyobb bizonyítéka abban is-
mertetett föl, hogy az eretnekek és hitehagyottak el-
méjének gonosz tévelyektőli megóvására és szemte-
lenségük megtörésére a hitnyomozásnak szent hiva-
talát állították föl, mely oly intézet, melynek hasz-
nát és becsét nem csak Spanyolország, hanem az egész 
keresztény világ is készséggel elismeri." — Biancas 
azonban még máskor is igen gyakran tér vissza a hit-
nyomozás magasztalására, és nem ismerhető félre, 
hogy ő, valamint Zurita és mások is, a hitnyomozást 
annál magasabbra becsülte légyen, mennél inkább 
tapasztalná a reformatio által előidézett vallásos há-
borúk iszonyuságait más országokban. Azért bizonyitá 
346-ik lapján Biancas, hogy a hitnyomozás kortársai-
nál legnagyobb tekintélyben részesült. — Blancassal 
megegyeznek végre a legújabb szerzők is abban, hogy 
a hitnyomozás volt légyen az, mely Spanyolországot 
oly hosszú ideig minden polgári és vallási háborútól 
megóvta, mely ellen mintegy megelőző ovószernek 
volna tekintendő. 

Most még egy szót Llorente hitnyomozási tör-
ténelmének hitelességéről, mint mely megczáfolhat-
lan jós-ige gyanánt tekintetik. Llorente az úgyneve-

zett fölvilágosodott áldozárokhoz tartozott, és saját 
vallomása szerént a szabadkőmivesekkel igen bizo-
dalmas lábon állott; ennekokáért léptetett oly gyor-
san magas méltóságokra és tisztekre, és 1789-ben a 
madridi hitnyomozási törvényszék főtitkárává lőn.— 
Akkorában — Aranda és Pombal ideje óta — nem 
volt ritkaság, Spanyolország és Portugalia legfonto-
sabb egyházi hivatalaiban jansenistákat és szabadkő-
miveseket láthatni, mint például Portugáliában Pom-
balnak testvére maga volt a fő-hitnyomozó, és a 
coimbriai egyetem csaknem egyedül szabadkőmives 
hittudósok által volt elfoglalva. Ezen áldozárnak egy-
házi szelleméről leginkább az által szerezhetünk ma-
gunknak fogalmat, ha a „pápák arczképei" czimü 
munkáját olvassuk, melyről saját jansenistikus barát-
jai azt mondják: „a szerző nem csak tömegesen vesz 
föl oly dolgokat, melyek hitelessége több mint két-
séges, jelesen az állítólagos Johanna pápánérói ; ha-
nem, fájdalommal jelentjük ki, a munka tárgya, irá-
nya , sőt hangulata is egyiránt igen rosszul illettek a 
katholikus áldozár jellegéhez"; és valamivel alább 
igy nyilatkoznak : „az apostoli eredetű azon hagyo-
mányokat is megtámadta, melyeket minden igaz ka-
tholikus hitágazat gyanánt tisztel." Nagy Gergely 
ő előtte igen könnyen megvásárolható hízelgő volt, 
és VII. G-ergelyt a legnagyobb szörnyetegnek nevezi, 
melyet a nagyravágyás teremhetett, ezer háború és 
gyilkolás okának ; oly embernek, ki több rosszat oko-
zott a történelemben, mint akárki más ; ki Mathild-
del ágyasságban élt, eldődjét megmérgezte stb. Ez 
egy kis mutatvány Llorente egyházi szelleméből. 
Ezen embernek bővebb jellemzésére szolgáljon még 
a következő: Ismeretes dolog, mint kényszeritette 
légyen Napoleon 1808-ki május 10-én VII. Ferdinand 
Spanyolország királyát a lemondásra, hogy a spa-
nyol trónt József testvérjének adhassa. A spanyol ha-
zafiak bátran kikeltek a rájok erőszakolt jövevény 
ellen; de volt egy párt, mely nemzetiségi becsületé-
ről megfeledkezve a franczia zsarnoknak áruba bo-
csátá magát, és ehhez tartozott Llorente is. A szerze-
tes-rendek meg lőnek szüntetve, a kolostorok javaik-
tól megfosztva, és Llorente — az áldozár — vállalá 
magára azon szép föladatot, hogy a kolostorok meg-
szüntetését parancsoló rendeletet végrehajtsa, rabló 
gyanánt vonuljon Spanyolországon keresztül, és az 
elkobzott javakat kezelje. Az elkobzásban oly tevé-
kenységet fejtett ki, hogy nem sokára az úgyneve-
zett nemzeti javak fő-igazgatójának neveztetnék. — 
Tizenegy millió elsikkasztásáról vádoltatván, rövid 
időre ismét elveszté hivatalát ; hanem minthogy bűn-
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ténye nem bizonyittathatott be, ismét más hivatalt 
kapott. 

1809 óta József király parancsára több, Fran-
cziaországnak hódoló röpiratok szerkesztése mellett a 
hitnyomozás történetének kidolgozásával foglalkozott 
leginkább, melyre is több segéddel az okmányokat 
gyüjté. Ezen munkáját magával vivé, midőn a jose-
phinos-ok bukásával Spanyolországból mint hazaáruló 
számkivetve, 1814-ben Parisba menekült. Itt nyom-
tatta négy nyolczadrét kötetben a hires „Histoire cri-
tique de l'inquisition d'Espagne"-t, melyet spanyol 
nyelven maga szerkesztett, és az ő fölügyelete alatt 
Pellier Sándor 1817—18-ban francziára forditott. A 
párisi érseki hatóság letiltotta őt e munkája miatt a 
gyóntatás- és misézéstöl; ekkor a spanyol nyelvbeni 
magán-oktatás által kivánta magát eltartani, de a kir. 
egyetem betiltá tanitását a magán-intézetekben is, 
ugy hogy ezóta részént irói működése után, részént 
a párisi szabadkőmives-páholyok segedelméből kény-
telenittetett élődni. Jóllehet 1820-ban több más szám-
kivetettel együtt amnestiáltatott, mégis Parisban 
maradt, és ezen időben forditá az „Aventures de 
Faublas" czimü erkölcstelen munkát, és 1822-ben adá 
ki a „Portraits politiques des papes" czimü, nem ke-
vesbbé gyalázatos munkáját, mely munkája arrabirta 
a franczia kormányt, hogy 1822-ki decemberben őt 
Francziaországból kiűzné. Alig érkezett meg Madrid-
ba, már 1823-ki febr. 5-én meg is halt. 

Mindezek után talán helyén leend azon kérdés : 
hogy méltó-e hitelre egy oly ember, ki lovagias nem-
zetének ősrégi szabadságát egy zsarnok minister 
zsoldjában a történelem elferdítésével megtörni igyek-
szik? egy oly ember, ki saját hazáját is elárulja, és 
a jövevény zsarnoknak testét és lelkét is áruba bo-
csátja? egy áldozár, ki a legerőszakosabb templom-
fosztás eszközévé aljasul? ki a sz. cselekmények ki-
szolgáltatásától és az ifjúság nevelésétől elvei miatt 
az egyházi és világi hatóságoktól letiltatik? méltó-e 
egy ilyen ember bizalmunkra oly mértékben, hogy 
mindent higyjünk neki? és a hitnyomozás dolgában 
nálánál nagyobb tekintélyt ne ismerjünk? — Hit-
nyomozási történelme művészi jellegének megitélése 
nem tartozik hozzánk e helyen, és csak párisi barát-
jainak e fölötti véleményét iktatjuk ide: „azon sze-
rencsét, melyben e munka részesült, nem köszöni 
Írásmódjának, mely minden színezet és minden dísz 
nélkül szűkölködik; nem a tárgyak ügyes és ész-
szerű elrendezésének, nem talán a rajzolatok határo-
zottságának, az észrevételek és elmélkedések mély-
ségének és finomságának, sőt ellenkezőleg az ir-idomi 

ügyesség semmikép sem mutatkozik ezen munkában." 
Hefele tanár pedig ezeket teszi hozzá: „a ki ezen négy 
kötetet maga olvasta, ezen rajzot még igen enyhének 
fogja találni." — És miután eddig is szó szerént kö-
vettük előadását, hozzája csatlakozunk végszavát il-
letőleg is, midőn azt mondja : mindezen figyelmezte-
tések daczára mégis távol legyen tőlünk, mintha a 
spanyol hitnyomozást magában véve pártolni akar-
nók , sőt ellenkezőleg tagadjuk mindenütt és minden-
kor a világi hatalomnak azon szabadalmát, hogy a 
lelkismereteket összehusángolhassa ; és szivünk mé-
lyéből ellenei vagyunk minden vallás-erőszakolásnak, 
gyakoroltassák az bár egy Torquemadatól a dömés 
csuhájában, vagy egy 19-ik századi bureaucratától az 
állami egyenruhában. Csak azt kivántuk megmutatni, 
hogy ezen intézet nem volt azon szörnyeteg, mely-
nek azt a pártdüh és tudatlanság bélyegezni óhaj-
tották ! T—i. 

ttanolder János, veszprémi püspök ő excljának 
a romai ünnepélyre vonatkozó beszéde. 

Istennek, a Mindenhatónak áldása veletek, üdv, békes-
ség nektek Krisztusban kedves fiaim és leányaim ! Örvend lel-
kem , hogy ismét látlak, atyai szeretettel üdvözöllek s áldlak 
benneteket nem egyedül mint egy ideig — miglen üt az óra 
— főpásztortok, hanem annak nevében is, ki szent Péternek, 
az apostolok fejedelmének utódja s Krisztus Urunknak, a mi 
Megváltónknak e földön helytartója; legyetek áldottak a 
szentséges romai pápa , IX. Pius nevében, ki különösen meg-
hagyta , hogy haza érkeztemkor az ő , egész kereszténységet 
átkaroló szeretetéről híveimet biztosítsam és megáldjam ; föl-
hatalmazván általán mindenkorra, hogy az ő nevében és ha-
talmával annyiszor adjak pápai áldást , a hányszor s mikor 
ugy tetszik az Urban. — Mikép tudjátok, Krisztusban kedves 
fiaim és leányaim ! 0 szentsége az összes katholicismus püs-
pökeit egy nagyszerű ünnepélyre hivta meg az örök városba. 
Örömmel teltem el , midőn e meghivást kaptam s kötelesség-
érzetem- s lángoló szeretetem-sugalta lelkesedéssel Isten ne-
vében útra keltem, hogy tiszteletemet, hódolatomat, ragasz-
kodásomat, részvétemet saját s enyéim nevében tanusitsam. 
Megadá Isten a kegyelmet, hogy kötelességérzetem régi su-
galmának megfelelhettem s a pápai trón zsámolyához borul-
hattam. Ezen, a szárazon s tengeren tet t utamból Isten segít-
ségével ismét visszaérkeztem és pedig vigaszteljes lélekkel, 
mert tapasztalám ez alkalommal is , jelesen e romai gyüleke-
zetben , mikép csakugyan egy a mi anyaszentegyházunk, mi-
ben egyik fő jelzője rejlik, mert hisz ez egységben és egyes-
ségben van ama nyomatékos erkölcsi suly, ama viszont-lelke-
sitő erő, ama kimondhatatlan hatalom, melylyel egyházunk 
bir. — Ezen egységet jelen alkalommal kiválólag képviselték 
az egész kath. világ püspöki karának Romában megjelent 
tagjai , hova kevés hiával 300 püspök gyűlt egybe a világ 
minden részéből; Europa, Ázsia, Afrika, Amerika, Australia 
minden közel távol tájékáról; Eufrat és Tigris, Indus és Gan-
ges és Niagara partjairól ; nyelvök, öltözetök, arczvonásuk 
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különbözött ugyan , de azért egy értelmen voltak valameny-
nyien mindenben, mit az egy, szent, közönséges, apostoli anya-
szentegyház hisz és tanit. Ugyanazt hiszi, vallja valamennyi, 
ugyanazt fejti ki szertartásaiban egyaránt azon idő óta, hogy 
az ily elszórt katholioismus egyes ültetvényei az apostolok s 
utánok egyébb hirdetők által plántáltattak. Ugyanazt hiszi, 
vallja valamennyi, mit az apostolok s ezek utódai szakadatlan 
másitatlanul ez ideig áthagyományoztak. Édes vigaszszal tel-
tem el az örök városban, mert tapasztalám, mily csodálatosan 
működiklsten időről időre, hogya hivők hitét,bizodalmát élesz-
sze, erősitse, föntartsa s azon rendithetetlen megyőződésre jut-
tassa, hogy az, kinek adatott minden hatalom mennyben és föl-
dön, ígérete szerént anyaszentegyházával van mindennap a vi-
lág végezetéig, s hogy épen ennél fogva az anyaszentegyház ak-
kor terjed, midőn szorongattatik; akkor dicsőül meg, midőn gú-
nyoltatik ; akkor okul, midőn korholtatik ; akkor győzedelmes-
kedik, midőn legyőzöttnek, elnyomottnak látszik. Oh igen, ve-
lünk van , a kereszténység központjában és mindenütt széles 
e világon, különösen pedig a legfelségesebb Oltári-szentség-
ben O a mi kegyes Üdvözi tőnk, miután szereté övéit, 
mindvégig szeret te őket, mondván : „Az Atyához megyek, de 
nem hagylak árván benneteket , hanem elküldöm a Szent-lel-
k e t , a vigasztalót , és én veletek vagyok mindennap a világ 
végezetéig." Igen , velünk v a n , i t t van je len , kinek adatot t 
minden hatalom mennyben és földön, ki meghalt értünk a ke-
resztfán, kitől nyertük mindazt, mit eddig élvezénk, mindent, 
a mink van , mert minden ő általa l e t t , és nélküle semmi sem 
lett. Tőle függ jelenünk, jövőnk, testünk, lelkünk, mindenünk, 
sorsa azoknak is , kik kedvesek előttünk. Velünk van , jelen 
van ime i t t a legfölségesebb Oltári-szentségben ; i t t imádhat-
juk ő t , i t t hálát rebeghetünk neki s hálánk jeléül hálás éle-
t e t igérve további kegyelmére érdemesülhetünk ; i t t bűnbá-
na t , szent gyónás és áldozás által lelkünk nyugalmára bizto-
sit bennünket irgalmáról ; i t t ki tárhat juk előtte szorongatott 
lelkünk búbána tá t , aggodalmai t , gondjait ; i t t , ha keressük, 
föltalálhatjuk azon vigaszt és belbékét , melyet a világ nem 
adhat . Kinek nem volt közülünk bánata , hányan nem ölelté-
tek á t már a keresz t fá t , hogy sziveteknek enyhülést szerez-
z e t e k ? ! s hiszem, tapasztaltátok, hogy a keresztfa átkarolása 
lelki erőt, vigaszt, állhatatosságot nyúj to t t a küzdelmek órái-
ban ! Mennyivel biztosabban ta lálhat juk föl mindezt i t t , hol 
jelen van szent teste és lelke annak, ki a keresztfán meghalt 
érettünk. Igen , jelen van ő it t valóban , a mint mondá : „A.z 
én testem valóban étel." Nem azt mondá, hogy jelképe, ábrá-
zolat ja az ételnek, hanem hogy valóban étel ; hozzá adván : 
„ha nem eszitek az én tes temet , nem leend életetek." Mikép 
vehetnék magunkhoz szent tes té t , ha a kenyér szine alatt 
valóban jelen nem volna? De hisz határozot tan mondá , oda 
nyúj tván az apostoloknak a kenyeret : „Ez az én testem, mely 
ér tetek föláldoztatni fog ;" nem testének je lé t , képét áldozta 
föl értünk , nem is a kenyeret , hanem igenis szent testét ; mi-
kép a pohárnál is, melyről mondá : „Ez az én vérem, mely ér-
te tek kiontatni fog," nem a bort, hanem vérét ontotta értünk 
a keresztfán. Jelen van tehá t a véghetetlen szeretetének je-
l éü l , hogy vigasztalván, megszentelvén, megerősítvén övéit, 

*) E beszéd Űrnapján, a legfölségesebb OHári-szentség előtt 
mondatott. 

jelen és örök lelki üdvünket eszközölje. Ezt Romában is volt 
alkalmam tapasztalni , látván szent örömmel, mikép gondos-
kodik kézzelfoghatólag oly gyógyszerekről, melyek a külön-
féle időviszonyoknak leginkább megfelelnek. Ugy hiszem, kö-
zületek sokan vették már észre ama szomoritó jelenetet, hogy 
mennyire ter jed s harapózik korunkban mindinkább tovább 
a közönyösség s hithidegség; de Isten gondoskodott gyógy-
szerről, föltünteté a japani vértanuk buzditó példáját, megen-
gedvén véghetet len kegyelménél fogva, hogy az ő isteni gond-
viselésének titkos utain a mennyei dicsőültek számába fölvet-
teknek nyilváníttassanak a földön. E szent dicsők hozzánk ha-
sonló gyarló emberek voltak, de Isten kegyelmével kellően 
élve, s Krisztus szent hi teért buzogva, elhagyták a kedves 
hont, el övéiket, hogy Krisztus mellett szóval, t e t t e l , élettel 
tanúskodjanak. Isten megengedé nekik, elvezérlette őket Ázsia 
szélső vidékeire, hol ők áldásteljes sikerrel hirdették a meg-
feszitettet. Azonban midőn már sokat megnyertek az egy üd-
vözitő hi tnek, Isten a megpróbáltatás kegyelmét sem vonta 
meg tőlök. Nagyobb része a népnek , melynek Krisztus igéit 
h i rdeték, nem ismerte Krisz tus t , nem az t , ki őt küldé s igy 
nemsokára üldözőbe vette s kinozta a hi thirdetőket , kik cso-
dákkal jelölték meg a földet A dicsők állhatatosak maradtak 
mindvégig s örömmel mentek a kereszthalálnak elébe, melyre 
elitéltettek. Hős volt még a három gyermek is , (egyik 15, 
másik 13, a harmadik 12 éves) kiket megtérí tet tek s kik ve-
lök együtt keresztre feszittettek. Különösen a 13 éves Antal, 
a kis mise-szolga, erős szivvel állott a csáboknak, fenyegeté-
seknek ellene. Hiába kérték szülői, hogy ne szomoritsa meg 
őket, álljon el hitétől. Ő Krisztus Urunk amaz ígéretére, hogy, 
ki őt követi , mennyben is vele leend, hivatkozva, állhatatos 
maradt, s midőn szülői fenyegetőztek, hogy különben a ruhát, 
mely raj ta s tőlök való vol t , visszaveszik, letépte testéről a 
ruhát s visszaadván, örömmel sietett a számára fölállított ke-
resztfához , azt átkarolta s mintegy félig már megdicsőülve 
a „Téged Isten dicsérünk" zengedése közben vértanú-társai-
val együtt dicsőén halt meg a kereszten, csodálkozásra ger-
jesztvén a pogány poroszlókat is , kik bámultukban magukon 
kivül ragadtatva igy szólának egymáshoz : miféle emberek 
ezek, hol találhatni hozzájok hasonlókat, kik még a gyalázat 
és szenvedések közepett is örvendeznek? S e látványtól 
meghatva , többen közülök csakugyan legott a keresztény 
hitre is tértek. 

E vé r t anuka t , miután a keresztény h i té r t üldöztettek, 
azért állhatatosan szenvedtek és mégis haltak , miután Isten 
éltükben és hulláik körül is csodák által tanusi tá , hogy ben-
nök kedve te l t , most engedé Is ten a szentek közé fölvettek-
nek nyilváníttatni, hogy példájuk, dicsőittetésük és már köz-
benjárásuk által mennyben, mi e földön a közönyösségnek 
közepette ébrednénk, buzdulnánk, hogy szivünkben, lelkünk-
ben az igaz hitet táplálván, s szóval is bá t ran vallván, pél-
dáik , oktatásaik á l ta l , mindegyikünk saját hatáskörében ter-
jesztené az Is ten országát , és ha azért gúnyt , üldözést szen-
vednénk, Örvendjünk, hogy méltóknak talál tat tunk Jézus 
szent neveért gyalázatot szenvedni, megemlékezvén Krisztus 
Urunk szavairól : „Ha engem üldöztek, titeket is fognak ül-
dözni, de bizzatok, mert én meggyőztem a világot." Igy akar t 
Is ten ez ünnepély alkalmával föl tüntetet t példa által meg-
óvni bennünket a hithidegségtől s ekkép akarta szivünket, 
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elménket a mennyeiekre íorditani ; mert tagadhatat lan, ha 
saját szivünkre teszszük jobbunkat, meg kell vallanunk, hogy 
korunkban vajmi sokan a lelkit, a mennyeit háttérbe szoritva, 
a földhez, érczhez, általán az anyaghoz tapadnak, s e bajnak 
megorvoslására, e lelki veszélynek elháritására választá Isten 
eszközül ez igazakat, hogy példájokban a valódi czélt sze-
münk elé állitsa. Isten akarta,hogy IX. Pius, a most uralkodó 
szent-atya tüntesse föl a hősök e nagyszerű példáját , az élő 
vértanú a megholtakét. Tudjátok hiveim, hogy Isten gyakran 
az igazat kisérti meg, kiről t ud ja , hogy a kísértés által na-
gyobb jutalomra érdemesül, miglen azt , ki róla megfeledke-
zik, kegyelmét visszautasítja, magára hagyja , míg saját bot-
lása föl nem ébreszti vagy máskép nem okul, s Isten keze, bi-
zonyosan mindég kegyelme által megtér (Bár soha el ne 
veszszen egy is!) Igy jelenben is , az írás szavai szerént: 
„igy kisértetik meg az igaz" Isten IX. Piust, a mi szent-atyán-
ka t , a jámbor t , a kegyest kisérti meg , elválasztván őt élő 
vértanujául. Nem szükség mondanom, hogy ő volt az ujabb 
korban első, ki alkotmányosan akarta kormányozni népét s 
engedett jogaiból. Es ime, talán épen ezért — ah, mert a vi-
lág igy fizet ! — mindenétől meg akarják fosztani, sőt saját-
jának egy részét már el is vették s alig várják a pillanatot, 
hogy a többire is kezöket tehessék. De ő erős, mint a szikla, 
melyen áll, s legnagyobb ereje abban van, hogy Isten akara-
tában megnyugszik. Minden fohásza abból áll : Atyám ! legyen 
meg a te akaratod ! mert tudja , hogy ügye igazságos , s ezen 
igazságos ügyének Öntudatában erős hitét s teljes megnyug-
vását Istenben az igazság kútfejében és védőjében helyezi ; 
mert t ud j a , hogy a szent-szék ellenségei, ellenségei egyszer-
smind az egyháznak, Krisztus keresztjének, magának Krisz-
tusnak, és általán a vallásnak ; ezeket pedig, ha a csillagokig 
emelik is fe jüket , jőni fog az idő, midőn Isten a mélység po-
rába buktatja. Azért arczárói csak a rendületlen bizalom, a 
szivet emelő lélekcsend mosolyog egyre a szó teljes értel-
mében , csak azon perczeket véve ki, midőn a hódolók szá-
ma és hódoló kifejezéseik által meglepetve, megindittatva 
elérzékenyül és könyekre fakad. 

Különben mint azelőtt, ugy most is egyre Isten dicső-
sége , az összes anyaszentegyház fölvirágzása, a lelkiek, a 
mennyeiek után törekszik s élő hittel bizik Istenben, hogy 
örök végzetei bölcsesége szerént, akár ez , akár amaz uton, 
de minden esetre jobbján fog állani, hogy legeltethesse Krisz-
tus nyá já t , megerősithesse hitrokonait, és szabadon, függet-
lenül, mint Krisztus Urunk helytartója, kormányozhassa a 
kereszténységet, még birtok nélkül is, mint szent Péter apos-
tol , ki magáról mondá : „aranyom, ezüstöm nincsen." Ámbár 
szent Pé ter , jóllehet birtoka, kincse nem volt, hatása , tekin-
télye föntartására birt mással, a kincsnél véghetetlenül töb-
bel , mint maga is bizonyítja, midőn a bénának szól : „Azt, 
mim van , adom neked, kelj föl, és járj." Birt tudnillik csoda-
müvelhetési adománynyal; mivel minden időn át minden utód-
ja a csoda természeténél fogva nem birhat , mert a csoda 
akkor csoda s akkor hat, ha rendkivüli, s mihelyt mindennapi, 
folytonos, közönséges, elveszti hatását. Azért utóbb szent 
Péter utódainak Isten birtokot is ju t ta tot t , milyennel szent 
Péter nem birt ; de valljon szabad-e azért most e birtokot 
elvenni IX. Piustól, mivel szent Péter ilyennel nem bi r t , mi-
vel e nélkül kormányozta az anyaszentegyházat ? Ugyanazon 

viszonyok állnak-e most, mint szent Péter idejében? Ugyan-
azon személyzettel, költséggel jár-e mai időben a világi kor-
mányzásnak bármely ága mint a kereszténység kezdetén? 
Ki mérheti ezt az ős időkéhez s alakithatja át olyanná, mint 
volt a régi korban ; s megfelelne-e a mostani előrehaladt idő-
viszonyoknak , követelményeknek ; vezetne-e a kitűzött czél-
hoz ? Mindenki beláthat ja , hogy ez csak a jelen szervezet ál-
tal érhető el. Vigyük be kissé minmagunkat a példába, ta-
lán annál világosabban látunk. Nemde szent Péter utódja IX. 
Pius, s szent Péter kortársainak utódjai vagyunk mi. Ha mi 
olyassal birunk, a mint valóban birunk, mivel szent Péter kor-
társai , a mi elődeink, nem birtak, szabadon foszthat-e meg 
azért valaki bennünket e birtokunktól? Valljon mi ugy és 
csak azzal élünk-e, mivel valaha az ősök? Csak hasonlitsa 
egybe bármely kor-, nem- s rangbéli közölünk ruhá já t , táp-
szereit bútorait, ék- és fényszereit s általán szükségleteit ama-
zokéival! Mindettől az első jövőmenő megfoszthat bennün-
ket, ha a szent-atyát igaz s igazságos birtokától megfosztani 
szabad; akkor a tulajdon többé nem szent; akkor a tulajdon 
szentségének elve alá van ásva ; akkor sem trón, sem kunyhó, 
sem arany, sem ólom vagy vas, sem urodalom, sem tenyérnyi 
föld, sem millió, sem fillér, sem díszruha, sem, igen, még a 
foszlány sem szabad, nem, nem szabad, nem biztos többé, ha-
nem bizonytalan és ingadozó minden ; ingadozó , bizonytalan 
állapotban pedig a kereszténység feje nem lehet; azért, hogy 
hatása biztos, állása független legyen : Isten szent Péter mon-
datának első felét , a birtokot adá neki. E nélkül ő nem volna 
független, nem volna független azon uralkodó irányában, ki-
nek birodalmában laknék, mert alattvalója volna, s mint alatt-
valója mikép inthetné őt meg, ha kellene ? mikép szólíthatná 
s szükség esetén mikép inthetné meg az ugyanazon birodalom-
beli püspököket, sőt a híveket is, hisz alattvaló társai volná-
nak? mikép szólíthatna egyébb uralkodókat ő az alattvaló? mi-
kép hathatna oly tartományokra, melyeknek uralkodói az ő 
saját uralkodójával háborút viselnének. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. ap. Fölsége f. é. jul. 2 1 - r ö l kelt legfelsőbb ha tá roza tá -

val S z ö g h y István , esperest és kápolnai plebánust az egri székes-
káptalan kanonokjává mél tóztatot t legkegyelmesebben kinevezni. 

GAJDOBRA, jul. 26-án Nem országszerte nevezetes 
városnak szép s nagy tettekhez szokott fénylő körébe, hanem 
inkább egy kis, — alig pár ezer hivőből álló községnek val-
lásbuzgalmu szerény ölébe vezetem jelen igénytelen soraim-
mal a t. olvasót ; ott is a vallás érdekében nem ezerekre me-
nő épületes áldozattettet : mint inkább egy — csekély költ-
séggel egybekötött egyszerű bár , de meghatóan vallásos ün-
nepélyre vezetendő a t. közönség figyelmét. Jul. 2-án ugyanis 
Gajdobra közönségének általánossá vált örömünnepe volt, az 
iskolás gyermekek újonnan készült csinos zászlójának felszen-
telése által. E tiszta kath. községnek ernyedetlen buzgalmu 
plebánusa, nt. A u t h György ur, lehető nagyobb vallási ösz-
tönt akarván a zsenge iskolások jóra hajló szivükbe önteni : 
nem szűnt meg, mind nyilvános, mind egyesekkeli beszédei-
ben oda működni, miként az ifjú sarjadéknak az erényutjáni 
annál biztosb vezetésére oly égetőn szükségelt jelvény-lobo-
gó , mely őt az istenes növekedésben láthatóképen is vonzza 
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és buzdítsa, — szereztetnék meg. Lelkesítő szavai nem hang-
zottak el viszhang nélkül. II o t t i n g e r Ádám földmives gaz-
da Istentől neki adott, s önnön verejtékével is szerzett vagyo-
nából egy maga sietett ez oly mélyen érzett hiányt fedezni. 
A mintegy 80 o. é. forintba került zászló ünnepélyes fölszen-
telése napján a lánykák jobbadán fehérben, a fiuk szinte dí-
szesen öltözve — valamennyien virágcsokrot tar tva kezük-
ben , jelentek meg a templomban, hol a szertartást végző ft. 
S c h w e r e r János csébi plébános s kerületi esperes ur szi-
vet inditó kenetdus szavakban serkenté a nagy számmal jelen 
volt szülőket gyermekeik jámbor s istenfélő nevelésére, mint 
jövő boldogságuk egyik nélkülözhetlen főfő tényezőjére. A 
gyenge csemetéket pedig megnyerő atyai szavakkal inté az 
erényes életre , mint a zsenge kor legbájteljesebb diszére ; 
ideig s örökké tartó üdvöt árasztó legdrágább kincsére. Kü-
lönösen vonzó szavakban szivükre köté zászlójukon diszlő 
csinosan festett k é t , szent. Sz. Anna és sz. Alajos képeinek 
benső tiszteletét ; hogy megpillantván az elsőt , szent köte-
lességüknek ismerjék benne tisztelni kiválólag az Isten anyja, 
Mária gondos jó szülőjét , s ajtatos eszmelánczolatnál fogva 
önnön szerető gondos szülőjöket; majd meg a második tűn-
vén szemeikbe, ne szűnjenek meg teljes erejükből irántai 
szivbeli tiszteletük mellett utánozni benne az erényesség, 
tisztaság , s alázatosság dicső szent példáját . Mily üdvös ha-
tás t idéztek légyen elő a lelkesitőleg oktató szavak, eléggé 
tolmácsolák az örömkönyük, melyek mind a szülők, mind 
gyermekeik szemeiben egyiránt visszatükröztek.. A zászló-
szentelésnél szokásos védanyai t isztet t. E i c h Mária kis-
asszony volt szives magára vállalni, ki is a zászlót önkezű-
leg készitett diszhimzésekkel, s drága szalagokkal kegyeske-
det t fölékesíteni. Az egész isteni-szolgálat alatt dörgő taracz-
kok üdvlövései fönen hirdeték a ritka ünnepély t , milyennek 
Gajdobra rég vol t , s tán évekig nem leend ismét színhelye. 
Is ten velünk ! H. D... 

GÁCSFALVA, julius 22-én. Gácsi egyházkerületünk 
egyik szegény plébániájában, Alsó-Sztregován voltam kirán-
dulásképen. Természetes , legelső volt az előttem mindeddig 
még ismeretlen templomot megnéznem. Azonban fájdalom ! 
mind külsőleg , mind belsőleg a legvégsőbb szegénységben és 
elhagyatottságban kelle látnom az Isten e hajlékát. Különösen 
a torony sietős javitást igényel; mert födele hasonló már a 
koldus foszlányaihoz, falai pedig köröskörül oly silányak s a 
vakolattól annyira megfosztvák , hogy sajonnal töltik el a né-
zőt , ki édes örömmel szokta megtekinteni Sión szép és diszes 
hajlékait. De némi vigasztalásul szolgált hallani a z t , hogy 
őszre megkezdi a templom kegyura : ns M a d á c h Imre ur a 
javitást . — A templom belsejébe lépve a látogatót szintén 
az égető szükség jelei lepik meg. Nagy Is ten , ha mindjárt ma-
gad vagy is az alázatosság jelképe : illő-e mégis hozzád ily nyo-
mor , ily inség, ily nélkülözés ? ! Sekrestye nincs ; a szószék 
az oltár mögött van fölállítva, az oltár maga nem nagyobb 
egy kis kápolna oltáránál. Valóban missionariusi szegénység 
van i t t , melyben 223 plébániai híveivel — kik közül csak 84 
helyben lakó — nt. D i v a 1 d Gustáv ur tengődik portans 
pondus diei et aestus ! Elszomorodva a látottak u t á n , azon 
hő óhaj támadt keblemben : vajha mielőbb támasztandó buz-
gó adakozók, és igénybe veendő segédeszközök által föl-
üdülne ezen egyház sanyarú állapotából Isten nagyobb dicső-

ségére ! mi már némileg meg is kezdetett , minthogy az eléggé 
nem magasztalható „Oltár-egylet" minapában 1 mennyezet, 1 
pluviale, 2 vállkendő s 2 karing, 2 corporale, 1 quadratum, s 6 
gyertyatar tóval ajándékozta meg e templomot. Az ég fizesse 
meg a becses a jándékokat , s midőn csekélységünknek ju to t t 
a szerencse ezekért a hála nyilvános érzelmeit leróni, azzal 
biztatjuk magunkat : „De ceteris quoque providebit Deus." 

Pelkó Péter, segédlelkész *). 
OGGEBBIO (Lago Maggiore mellet t ) , jul. 1-én. Ple-

bánusunk, Mongini Péter a forradalom munkás hive, a mila-
nói szakadáros papi gyüldének egyik izgató tag ja több röp-
iratokat bocsátott közre a szent-atya és a püspökök ellen, 
Victor Emmanuel , és az olasz forradalom mellett. A püspök 
in te t te , kérte , hagyna föl forradalmi izgatásaival, foglalkoz-
zék inkább saját, és híveinek lelki üdvösségével. Sedquis vidit 
sacerdotem facile poenitentem ? Mongini a szent-széknek sze-
retetteljes intéseit ép oly leiketlenséggel vetet te meg, miként 
sa já t püspökjeéit. Az egyházi ügyek elválasztását a világiaktól 
mi a szónak természetes értelme szerént ugy veszszük, hogy 
a pap ne avatkozzék az állam ügyeibe se védőleg, se táma-
dólag. Támadólag néha kötelessége lesz föllépni, mikor az 
állami hatalomnak kezelői erkölcstelen és az egyház canon-
jaiba ütköző törvényeket hoznak ; de ezen támadása csak sa-
j á t lelkismeretének és papi jogainak védelme lesz , vagyis a 
be nem avatkozás elvének vitatása. Ha az állam kizárja az 
egyházat az ő világi köréből, az egyház is kizárja az államot 
az ő szentelt köréből. De a forradalmi állam a két hatalom-
nak elválasztását mindég ugy é r t i , hogy az állam mindenféle 
törvényt hozhat , nem gondolva a kath. hivek lelkismeretével 
s vallásos szabadságaival, vagyis hogy az egyházat elnyom-
j a ; szívesen veszi pedig, sőt meghivja , és követeli, hogy a 
pap a forradalmi czélokat elősegitse, vagyis hogy az elnyo-
mott egyház az állam politialis eszközévé aljasittassék. A ket 
rendnek elválasztása t ehá t ez : az egyház ellen mindent mer-
ni , az egyházra mindent ráparancsolni , az egyháztól semmi 
óvást nem tű rn i , az egyháznak csepp-függetlenséget sem en-
gedni. I t t az egyház szabadsága lesz szabadság a szolgaságra. 
— Nem helyeselheti az egyház soha a két hatalomnak teljes 
elválasztását , mivel a világi hatalom nem vonhat ja ki ma-
gát az erkölcsi törvény alól, melyet az egyház őr iz , hirdet, 
értelmez, s helyesen alkalmaz ; nem vonhat ja ki magát azon 
kötelezettség alól, melyet a Megvál tó a hatalmasoknak sza-
bot t , hogy az egyház szent czéljaira közvetve közreműköd-
jenek , az ő jegyesét t iszteljék, erőhatalommal segi tsék, és 
védelmezzék ; a teljes elválasztási elv már La Mennais tanai-
ban volt kárhoztatva ; de ha az állam törtön-törve mit-sem 
akar az egyház iránti kötelességeiről tudni , ha magát az er-
kölcsi törvények alól tett leg kivonja, ily á l l a m mellett fölszó-
lalni nem szabad, s ha a pap ily államnak szolgálatot tenne, 
saját hivatását és lelkismeretét árulná el. Mily lelketlenség, 
mily botrány lehet , ha a pap a püspök, a világ püspökei, a 
szent-atya, az egyetemes egyház nyilt tilalmának daczára 
mégis az ily istentelen állam intézményeinek védelmére tollat 
r a g a d , mondhatja-e őszinte lélekkel az ily pap : credo m 
u n a m s a n c t a m Ecclesiam ? Igy ítéljük mi saját paptár-
sunknak , Mongini Péter oggebbioi plebánusnak viseletét. A 

*) A chinai levelekre legközelebb kerül a sor. S z e r k. 
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szent-szék hozott ítéletet az ő személye és iratai fölött , ime 
az itélet. „Decretum S. R. et universalis Inquisitionis feria 
IV. die 4. junii 1862. Ad sanctam sedem labente anno 1860 
delatum fuit opus inseriptum : „II Pontifice e le armi tempo-
rali a difesa della spirituálé, come pretende la Civiltà catto-
lica di Roma : lettera politico-morale di un Parocco Piemon-
tese ad un Monsignore Romano. Milano tipografia Guiglel-
mini 1860." A s. congregatione in universa republica christiana 
adversus haereticam pravitatem a S. Sede specialiter depu-
tata de more inito operis examine plures erroneas doctri-
nas in eo contineri, firmiterque defendi compertum est, ac 
propterea inter libros vetitae lectionis merito feria IV. die 
12. junii 1861 opus praedictum recensendum decretum fuit. 
Auctor, qui in illo nomen suum reticuerat, post operis con-
demnationem sese prodere non erubuit ; alteram namque opus 
typis evulgavit cui titulus : „Apologia dell' opusculo intitula-
to : II pontefice et le armi temporali etc. del sacerdote Pietro 
Mongini parroco di Oggebbio (Lago Maggiore) 1861." In 
quo opere cum eaedem doctrinae exponantur ac vehementius 
propugnentur, eodem modo ac forma illud quoque fuit dam-
natum. Parochus autem Mongini blandis, paternisque verbis 
primum fuit admonitus, ut ad saniora consilia reversus, omnes 
errores in hisce opesribus contentos deponeret, ac damna-
ret. Verum in sua sententia perseverans, graviore sermone 
deinde hortatus ac etiam iterata vice imposito ei praecepto 
ut illos errores exsecraret , ne poenis a jure statutis punire-
t u r , obstinatior factus, nec hortationibus nec minis cessit. 
Sacra itaque Congregatio ne a suo munere deliceret, ac ne 
animarum salus fidelium illius paroeciae gravissimo ac fere 
certo damnationis periculo relinqueretur, si in sacramento-
rum administratione diutius sacerdos Petrus Mongini perma-
neret , decrevit , ut ipse parochus Petrus Mongini suspende-
retur ab officio, prout modo suspenditur, et suspensus decla-
ratur. Mandavit insuper ut hoc decretum solito sigillo muni-
tum et notario S. Congregationis í irmatum, typisque inpres-
sum consvetis in urbe locis affixum publicetur. Datum Romae 
d ie ,mense , anno supramemoratis. Loco + Sigilli. Angelus 
Argenti S. R. et U. Inq. Nótárius. — Die 16 junii 1862. Su-
pradictum decretum affixum et publicatum fuit ad val vas Ba-
silicae Principis Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, in 
Acie Campi Florae, aliisque solitis locis urbis per me Tho-
mam Canobi cursorem ejusdem S. U. Inquisitionis." 

INDIA. A kath. egyháznak a p l i i l i p p i n i szigetekeni 
állása meglehetősen ismeretlen Európára nézve ; annak igen 
érdekes leírására találunk a következő munkában : „Der stille 
Ocean und die spanischen Besitzungen im ostindischen Ar-
chipel. Von Karl Freiherrn v. H ü g e l . " A szerző „Geistliche 
Verwaltung" czim alatt következőleg ir : „A religio, melyhez 
a philippini szigetek lakói tartoznak, az apostoli romai ka-
tholika. Igazán el lehet mondani, hogy ezen szigetek lakói a 
hittől tökéletesen át vannak hatva, és annak terjesztése meg 
gyakorlata teljesen összhangzik. Igen ritkán lehet , nem csak 
a papok, hanem a lakosok bizonyítása szerént is , oly indián-
ra találni, ki hitének alapigazságait nem ismerné. Ez ered-
ménye a lelkipásztorkodás és iskolák jó kezelésének ezeken a 
szigeteken. A manilai érsek alatt 3 püspök vagyon, tudnillik 
a nueva segoviai, mely a Manilától éjszakra eső Luzont kor-
mányozza ; a nueva caceresi, ki alatt a sziget déli és éjszak-

keleti része áll; végre a zebuipüspök, kinek megyéje a többi 
szigetekre terjed. A philippini szigetek érseksége és püspök-
ségei a 16-ik századból származnak, ámbár azóta a hivek, va-
lamint a plébániák száma is megtiz-szereztetett. Az érseknek 
5000 piasterből álló, meghatározott évi díjjá vagyon, de az 
érseki curia 20,130 piasternyi összegben részesül. — Plébánia 
alatt mindég tágasabb értelemben vett helység értendő, vagy-
is népségi központ. Egy plébánia gyakran több faluból áll, 
melyeknek mindegyike templommal vagy kápolnával bir. 
Többnyire ,nagy', ,kis', ,öreg', ,uj' szócskákkal különböztetnek 
meg, kivételkép azonban különféle nevük van, és gyakran 
több mértföldnyire esnek egymástól. A szigeteken van 562 
plébánia, és a plebánusok többségét szerzetesek képezik. 
Mind az érseki, mind pedig a püspöki megyékben van semi-
narium. A manilai jelenleg 26 növendéket számlál. Nyolczan 
ezek közül ingyen kapnak ellátást, a többiek havonként 6 
piastert fizetnek. Az öregebb növendékek az egyetemet láto-
gat ják , és mihelyt álclozárokká szenteltetnek, a havonként 
befizetendő díjt a misékből szerzik meg maguknak. Az egye-
temben dogmaticát, jogot és erkölcstant tanulnak. A spa-
nyol kormány figyelmét még mindég a pogányok megtéríté-
sére fordítja ezeken a szigeteken. Hogy fogalmunk lehessen a 
kormány által föntartott missiok ter jéről , egy kis áttekintést 
nyujtunk, megjegyezvén, hogy ebbe a szerzetesek által el-
vállalt missiok nincsenek beiktatva. Ezeken kivül van még 
24 missioi állomás. A szerzetesek, kik lelkészi állomásra al-
kalmaztatnak , azon rendekhez tartoznak, melyek a szigete-
ken kolostorral bírnak , minők : az ágostoniak, domonkosiak, 
sarutlan ágostoniak és szent-ferencziek. Spanyol világi áldo-
zárok nincsenek. Ezen szerzetes atyák mindenre nézve, mi 
erkölcsi magukviseletét illeti, főnökük alatt állnak, a lelki-
pásztorkodásra nézve pedig a püspök alá vannak vetve. A 
rendfőnökök évenként meglátogatják a plébániákat, és szigo-
rúan őrködnek fölöttük, minthogy a testület becsületét közel-
ről érdekli, hogy az atyák közülkötelességét mindenkipontosan 
teljesítse. Miért is a plébániák, melyeket szerzetesek kormá-
nyoznak, rendesen jó állapotban vannak. Mivel ezek sem ma-
guk,semrokonaikrészére mit-sem gazdálkodhatnak meg,fölös-
legüket a szegények gyámolitására, templomok építése- és 
ékesitésére , a paplakok kijavítására, iskolák emelésére for-
dítják. A templomok általában, mint tapasztalám, és mások 
is bizonyítják, az egész szigeten rendesen nagy és belül igen 
csinos épületek, gazdag miseruhákkal és templomi edények-
kel birnak, ugy hogy a legkisebb , legjelentéktelenebb faluk 
is oly templommal ékeskednek , mely Europa bármily provin-
ciális városának sem válnék szégyenére. Az iskolák a ple-
bánusok alatt állnak, és ezekre különös figyelmet fordí-
tanak a szerzetes-atyák. Minek következtében az indiaiak 
nem csak ezen plébániákban igen jártasok a hittanban, hanem a 
legtávolabbi tartományokban is alig lehet indusra találni, 
ki nem tudna irai és olvasni. A jezsuiták kiűzetése és kizára-
tása a philippini szigetekből, valamint a szerzetesek cseké-
lyebb száma kényszerité a püspököket, hogy sok plébániát 
a világi papokra biznának, kik mindnyájan indusok. Az in-
diai általában véve kevesbbé alkalmas a pap és lelkész köte-
lességeinek teljesítésére. Életük sokszor kicsapongó, híveik-
nek rossz példát adnak, és anyakönyveik többnyire rendetle-
nek. Mindez azonban nem akadályoztatja az indust, hogy 
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lelkésze iránt kiváló tisztelettel viseltessék, különösen pedig 
a spanyol származásúak iránt. Semmi sem történik valamely 
faluban, hol szerzetes a lelkész, mi ennek parancsa, vagy 
tanácsának előleges kikérése nélkül történnék. Féltékenyek 
levén ezen uralomra, mely a gyermeknél már az iskolában 
kezdődik, nem csak az alcaldes mayores, hanem a főváros 
törvényszékei is minden módon igyekeztek a papságot leala-
csonyítani; azonban a helyett, hogy czéljukat érték volna, 
csak maguk ellen keltették föl az indusok gyűlöletét, mig más 
részről lehetetlen volt a népnek tiszteletét a papság iránt 
megingatni. Ha a szerzetes lelkész valamely hibát követ el, 
sem az alcalde mayornál, sem a real audienciában nem talál 
kegyelemre. Ellenkezőleg , mintha a szerzetes valamely vad-
állat volna, összeesküsznek ellene, és a helyett, hogy előtte 
a keresztény szeretet minden útját megnyitnák, és igy ártat-
lanságát bebizonyítanák, vagy pillanatnyi gyengeségét elpa-
lástolnák , minden eszközt fölkutatnak, hogy bűnösnek talál-
tassék, és bűne nagyobbittassék. Ezen eljárás, ha mindjárt 
ritkán történik is, mindenesetre balgatag ; azonban, fájdalom, 
nyugoti Európában , hol látszanak is már a következmények, 
szintén igy tesznek némely kormányok, és nem irtóznak a 
papságot és hitet megtámadni. Még Spanyolország sem okult 
Amerikájának elvesztése által. I t t is ugyanazon veszedelmes 
játékot kezdik űzni, és ez által aláásatik az itteni birtok alapja. 
A papságnak birtoka, de még inkább befolyása szálka a kor-
mány szemében, mely kétannyit költ katonákra, hivatalno-
kokra, és ez által is veszélyezteti a csendes és gazdag tarto-
mányt politikai szenvedélyekre és rendetlenségekre vetemed-
ni. A religiot akarja ugyan a kormány, mint leghatalmasabb 
támaszát, de a nép ne igen tisztelje papjait, és egyedül el-
tartásukról gondoskodjék. Ez eszeveszett törekvés. A religio 
csak akkor lehet javára az államnak , ha a kormány igazán 
vallásosnak tanusitja magát, mihelyt ellenségesen lép föl irá-
nyában vagy önállóságát aláássa, keveset remélhet tőle. 
Ha már ez Európában is bekövetkezik, mennyivel esztelenebb, 
a philippini szigeteken lerontani akarni azon eszközt, mely-
nek Spanyolország az ő csendes keletindiai birodalmát kö-
szönheti. Hadsereget, ha a hóditás be van fejezve, ki lehet 
fizetni és elbocsátani, kivált ha szükség esetében ismét össze 
lehet híni ; de o t t , hol az uralom a nyilvános közvéleményen 
nyugszik, hol egyedül a hit tart Össze annyi népséget,ezen 
köteléket megszakitni akarni, hogy ez által valaki a korszel-
lemnek hódoljon, valóban esztelen eljárás. (Folyt, köv.) lk. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 8-án. Bibornokherczeg-primás ő emtjasze-

rencsésen megérkezett a budai Rózsahalmon kibérelt Medecz-
féle nyárilakba Az ott idényző magyar uricsaládok a részvét és 
tisztelet őszinte nyilvánításai közt fogadák a magas szenvedőt. 

— A Fehérvárott megkezdett, nemzetérdekü kiásatá-
sok előmozdítására G i r k György pécsi püspök ő mlga 40 frt. 
méltóztatott adományozni. 

— Mint értesülünk, ngs és ft. M a r k o v i c s János 
apát és veszprémi kanonok ur a Szent-István-Társulatnak 
100; a Szent-László-Társulatnak szintén 100 frt. ajándékozott. 

— Midőn Pestről a karmeliták eltávoztak, hiteles 

szemtanuk állitása szerént, tömérdek nép vonult ki a teme-
tőbe, hogy részvétét, sajnálkozását jelentené ki az igazság-
talan eljárás fölött és bucsut venne azoktól, kik a holtak őrei 
voltak. Akkor ezen gyengéd elbucsuzást az illetők nem em-
lítek föl a lapokban, és e szokásos hallgatásnak íme már arat-
juk gyümölcsét. A ,P. Ld'ugyanis azt irja a ,M S.'után, hogy 
12 kath. házbirtokos az egész pesti katholikus lakosság ne-
vében kérvényt nyújtott be , hogy a karmeliták hivassanak 
vissza. Es e csekély számot tekintve gúnyosan jegyzi meg : 
„Jó volna erre nézve az összes katholikusokat megkérdezni, 
minthogy azoknak, kik a karmeliták eltávolítását elhatároz-
ták, legnagyobb száma tudvalevőleg katholikus volt." — A 
katholikusok közt igen sok névszerénti katholikus van, és 
ezeket a kath. érzület képviselőinek tartani csak az képes, 
ki magát elég szerénytelenül a n e m z e t képviselőjének te-
kinti és tartja. 

— Azon recopulatio meghurczolt történetkéjéből tulaj-
donképen az sült ki, hogy egy prot. igehirdető o ly kath. fér-
fiút adott össze egy prot. nővel, kinek bizonyító levele egye-
nesen kath. lelkészhez volt intézve legkisebb sejtelem nélkül, 
hogy a vőlegény prot. lelkészhez fog járulni. A házassági ál-
dás pedig a tény ferdeségét belátó és azért az áldást önkényt 
óhajtó ifjúra ennek egyenes kérelme következtében adatott. 
Ha tehát az eljárásban van szabálytalanság, jól megvizsgál-
va a dolgot, az voltaképen a prot. igehirdető részéről követ-
tetett el ; és igy azokban a bizonyos lapokban előfordult föl-
jajdulások a túlsó részt illetik. Egyébiránt ez uj tanúsága a 
lapok ellenséges irányának, valamint fölhivás ar ra , hogy a 
mi lelkészeink is hozzák napfényre azon jogtalan eljárásokat, 
melyeket ott tul az iskolákba való járatás , a vegyes házassá-
gokbólszületett gyermekeknevelése, esketések körül a kath.hit 
rovására netán elkövetnek. Igaz, ha mindjárt fölhozatnának is 
ezek, a nyilvánosságra nézve még sem lennének soha oly elter-
jedtek ; minthogy a leginkább olvasott lapok azokat nem ven-
nék föl, és csak a csekélyebb olvasó körnek irt kath. lapok kö-
zölnék az ily visszaéléseket vagy túlkapásokat. És igy innen 
is kiderül, mily hátrányban vagyunk ügyünk melletti fölszó-
lalásunkra nézve is, minthogy a kath. szellemű lapok kellő el-
terjedéssel nem birnak ! 

— A romai gymnasium nagy tantermében Fabris abbé 
a következő tételt tűzte ki általa védelmezendőnek : „Az egy-
ház megmenti a civilisatiot, a haladást és szabadságot az ál-
tal , hogy harczol a haladás, liberalismus és civilisatio mo-
dern elvei ellen." — Jó volna vele szemközt állítani G—it. 

— Hannoverának egyik szivargyártó helységében egy 
22 éves leány ünnepélyesen átment a zsidó vallásra. Társnője 
kérdezé, ha valljon megtudja-e annyira keményiteni szivét, 
hogy az isteni Megváltót megtagadja ? Mi nem tagadjuk őt 
meg, volt a válasz, hanem csak kivetkőztetjük a szelid és 
bölcs Jeschuah (Jézus) rabbit, az ács fiát és a nép barátját, 
a papság babonájából. —Látszik, jó tanításban részesült azok 
részéről, kik őt elcsábiták. 

— A tridenti megyéből irják : Fájdalom, az idei tanfo-
lyam igen csekély ! A megye a papnöveldéből csak 14 pálya-
végzettet nyer, kik közül kettő korhiány miatt csak későbben 
szenteltethetik föl; ezen 14 között csak egy német van. 

— A new-yorki várostanács a sz. Józsefről czimzett 
kórodának 80,000 dollárt adományozott, hogy az, rokkant ka-
tonák számára irgalmas nénikék fölügyelete alá helyeztetvén, 
fölszereltessék. — Mig a radikalismus a kath. Európában az 
irgalmas nénikéket üldözi és eliizi; a majdnem egészen prot. 
várostanács New-Yorkban egyik legkitűnőbb jótékony inté-
zetet bőkezű adomány mellett reájuk bizza. 

N y u s t y á r a : A zászlók elkészülnek. A harmadikra nézve b ő -
vebb utasí tást szeretnénk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Tes-
ten a Beimel- és Kozma-

féle nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 13-án. 13. II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Fegyveres béke. — Ranolder János 
veszprémi püspök ő excljának a romai ünnepélyre vonatkozó 
beszéde. (Vége.) — Fölhívás a magyarhoni kath. lelkészi 
karhoz. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Fegyveres béke. 
Mikor dicsérték, mikor óhajtották a népek a 

békét s ennek áldásait, mikor rettegtek az államfér-
fiak a háborútól annyira, mint ma? A fejedelmek, a 
kormányok, az ipar, a kereskedés, a nemzet- és ma-
gán-gazdászat a békét óhajtja, keresi, ,jaj annak, ki 
első kardot huz' kiáltja; minden érdek ingadozik, 
minden társadalmi kötelék szakadozik, csak béke! 
béke ! hogy a helyzet szilárduljon, hogy az államse-
bek hegedjenek. 

Hiszszük, hogy az államférfiak őszinte szándék-
kal, feszitett erővel dolgoznak, csakhogy a vontcsövű 
ágyuk kanóczait kiolthassák. 

Az ipar, a kereskedés, ajövőben kamatozó, de már 
befektetett tőkék, vállalatok a sebes közlekedés mellett 
a nemzetek érdekeit számtalan fonalakkal szőtték 
közbe, a háború mindnyájuknak ellensége ; egy me-
rész ellen, huzza ki bár kardját a legszentebb jogok-
ért, mindnyájukat fölriasztaná. A diplomaták a békét 
egymásnak szivére kötik, békés szándékokkal kiki 
dicsekedik, a fejedelmek az országgyűlések megnyi-
tásait egy örvendetes üzenettel kisérik : „szomszédaim-
mal barátságos viszonyban vagyok ; a kis viszály, mely 
félreértésből eredett, kölcsönös fölvilágositással ki-
egyeztetik, a békéről ez évre biztos vagyok." 

Valóban, ha a népek sziveibe, az államférfiak 
jegyzékeibe tekintünk, Janus templomát zárva, Elihu 
vágyait, Cobden fáradozásait teljes sikerben, 
gum-ot mindenütt a ruhatárakban látjuk; korszakun-
kat a béke korszakának nevezhetjük, melyről a két 
szent jós mondá: „et concídent gladios in vomeres et 
hastas suas in ligones ; non sumet gens adversus gen-
tem gladium, et non discent ultra belligerare; et 
sedebit vir subtus vitem suam et subtus ficum suam, 
et non erit, qui deterreat" 

J) Mich. 4 , 3. Isai. 2 , 4 . 

In pace amaritudo mea amarissima. A békének 
őszinte óhajtásai mellett a legnagyobb hadsereg, a 
leghalmozottabb hadkészlet, a legnyugtalanabb ag-
gály, félelem, teli tüzakna lábaink s béke-intézmé-
nyeink alatt. Nem készület ez, de készlet hadfiak-
ban, s tökéletesített halál-eszközökben ; a világháború 
rémjeitől kiki retteg, de hogyan kerülje ki, nem tudja. 

1859-ben ez volt Európának hadkészlete, mely 
nem alább, de fölebb szállt két év alatt : Angolország 
230,000; Francziaország 570,000; *) Muszkaország 
750,000: Austria 550,000; Poroszország 400,000; 
Német kis államok 230,000; Italia 350,000 ; Belgium 
80,000; Hollandia 80,000; Dania 50,000; Svéczia 
95,000; Norvégia 15,000; Spanyolország 120,000; 
Portugallia 33,000; Görögország 10,000; Török-
ország 150,000; Tengeri erők 200,000; összesen 
3,912,000 ember. 

Egy emberre évenként 200 frtot, a hadi kész-
letre ismét annyit véve, az évi kiadás 1,600,000,000 
f r t , azaz 46,000,000,000 kamatja. Ez a fegyveres 
béke, ez a békés fegyver, élesitve, hegyesitve, a 
hüvelyben fekve, a béke kölcsönös biztatásai, őszinte 
óhajtásai mellett mindnyájuknak hadkészlete mind-
nyájuk ellen. In pace amaritudo mea amarissima. Kí-
nosabb helyzet, károsabb béke három háborúnál. Az 
államférfiak mellett ki nem tűnődik annyi munkás 
karnak elvonatásán a földmiveléstől, az ipartól, a 
családtól? Annyi fiatalnak megakadályoztatásán az 
élethivatástól; annyi férfinak kényszerítésén a nőt-
lenségre, melyet a Megváltó sem parancsolt ; annyi 
kiadáson, mely az állam-jövedelemnek negyedét, har-
madát igénybe veszi, mindenütt az évi jövedelmet 
tetemesen meghaladja, ugy hogy az emissiok, inver-
siok, conversiok, a kölcsönök dúskamatu nemei az 
állam- és nemzet-gazdászatot a polgárokéval együtt 
biztos bukásra vezeti. „Formans lucem et creans te-
nebras, faciens pacem et creans malum" 2). „Exspe-

1) Az 1862. maj. 25-ki Moniteur Palmerston ellen be-
vallja, hogy fegyverben áll 447,000 ember, tartalékban van 
165,000, tehát 612,000 ember. 

2) Is. 45 , 7. 
13 
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ctavimus pacem, et non erat bonum : tempus mede-
lae, et ecce formido" 

Ne vessünk követ az államférfira, sufficit diei 
malitia sua, az ő éjjelei álmatlanok, midőn az adót 
fölemelni, vagy uj kölcsönt kell keresni ; nem sza-
bad a hadakat kevesbiteni, ő a helyzetet nem terem-
tette , hanem már föltalálta ; ő a szerencsétlen elődök 
szerencsétlen utódja, ő a kérlelhetlen viszonyok nyo-
morult gyermeke. 

Hogyan? Mióta? 
Erkölcsi téren maradunk, a nagy hadakat kö-

vetelő helyzetnek szülő okait röviden kiemeljük, a 
theologiát az ágyú kanóczainál olvassuk, dixisse, de-
monstravisse est. 

A társadalmi s az állami életnek függetlensége 
az Isten törvényétől, mely függetlenség tettleg há-
rom-százados, elméletben a mai forradalmi conspira-
tiotól jogi érvényre emeltetett, ,népjog isteni jog 
nélkül', ,népkirály Isten kegyelme nélkül', ,uj társa-
dalom', ,mai jog' stb. szózatokban kimondatott: ez 
Európának ostora, fegyveres békéjének szülő oka. 

Legyünk rövidek. Értekezni nincs szükség, érin-
teni is elég. Az elmélkedésre csak pontokat adunk. 

Ha a társas körökben elismerik és vallják a fel-
sőbb erkölcsi törvényt, melyet a szenvedély meg-
szeghet, de nem másíthat, kiki az erkölcsi törvény 
szabálya szerént gondolkodik, igazodik, kiki tudja, 
mit szabad, mit kell másnak gondolni és tenni, az 
örök igazság korlátot szab az önérdeknek, határt a 
szenvedélynek ; az erkölcsi szabály mindenkinek az 
iránya, a védve. Innen a bizalom, a közeledés, a köz-
lekedés, a biztosság, a nyugalom. A törvénynek ural-
kodása az önérdek, a jognak az erő fölött; az erő az 
igazság szolgálatjában, ez a polgárosodás, s művelt-
ségi haladás. Ezt szülte a keresztény társadalomban 
az evangelium. Lehet, hogy a gőgös kivonja magát 
a közös erkölcsi kötelezettség alól, s másoknak ká-
rán saját hasznait fogja vadászni; ez kivétel, ez bün, 
ez merény lesz, de nem jog, nem dicső tett, s al-
kalmul fog szolgálni, hogy a közös erkölcsi tör-
vény hevesebb lelki erővel kikiáltassék, a bizalom 
helyreáll. — Tegyük félre ez erkölcsi törvényt, 
mondjuk ki akaratunki szenvedélyek fölött álló 
közös szabálytól, a függetlenséget, hozzuk be a tár-
sadalomba, az államba a népjogot isteni jog nél-
kül , a népkegyelmet, mely szavazatban nyilatkozik, 
isteni kegyelem nélkül, a szenvedélynek nem lesz 
határa, az önérdeknek nem lesz korlátja, a bizalom-

') Jer. 8, 15. 

nak nem lesz alapja, minden szenvedély, minden ön-
érdek mindenkinél jogos lesz; ezt másnak kárán ke-
resni ügyesség és érdem, másnak sírján saját hasz-
nainak épületeit emelni, dicső tett lesz; a mi amott 
kivétel és bűnös merény volt, itt jogos és rendes el-
járás leend. Az érdekek szükségképen összekoczczan-
nak, mivel egyiknek gazdagsága másiknak szegény-
sége, egyiknek boldogsága másiknak nyomora e föl-
dön ; a földijavakról nem lehet mondani: sumit unus 
sumunt mille, quantum isti tantuni ille; a földön el-
osztás és egyenetlenség van, enyém és tied. Az er-
kölcsi törvénytől független érdekek harczaiban hol 
lesz a védelem? Egyedül a forganyfegyver. „Vi-
gyázz! Talpon légy! Nem tudod mit kell másnak 
tenni, mivel érdekeit nem ismered; megtámadtatá-
sod minden oldalról várható, töltve legyen a fegy-
ver", ez lesz az okosság. Hol erkölcsi törvényre nem 
támaszkodhatunk, elkerülhetlenül csak saját fegyve-
rünkre kell támaszkodnunk. A mit bírsz, addig birod, 
mig védeni tudod. Az erő ad igazságot, jogot, hatal-
mat. Lesz bellum omnium contra omnes a társas élet-
ben, kiki csendőr lesz önmagára azok ellen, kik a 
függetlenség elvén jogossá lett annexiokat foganatba 
vennék. Szerencse, hogy az Istennek müve, a bonum 
naturae erősebb a társadalmi boldogitók elméletei-
nél. De ha az elv szigorúan keresztülvitetik, a társa-
dalom föloszlik ; a boldogítók kényszerülnek követ-
kezetlenek lenni. 

Hogyan van ez az állami életben? 
Midőn még élt a hit, hogy a koronákat, az ese-

ményekben résztvevő emberi akarat számba vételé-
vel, az isteni gondviselés osztogatja; midőn még a 
királyokat titkos végzetei, s a nemzetek életviszá-
lyainak szükségei szerént az Isten választotta; őket 
királyi szívvel, szellemmel is fölruházta, s a szükség 
idején, a táröadalmi veszélyek közepette kiválasztott s 
minden királyi kellékkel ékesített, gondviseléses vezé-
rül, mentőül bemutatta, ezt a hivő nép, mely a nem-
zeti életre is várja az isteni segélyt , ,haec est Dei vo-
luntas, hoc adjutorium ex alto' gyanánt elismerte, ev-
vel a veszélyek árjai lezárattak, mindenik uralkodó 
saját jogaira támaszkodva, jogaiban mindenkit köte-
lező erkölcsi felsőbb törvény alatt bizton volt, alatt-
valóiba bizhatott; ő atya volt, kinek az egész nemzet 
fia vala. A lázadás, a forradalom, az összeesküvés itt 
is lehetséges volt, de mint bün, mint merény nem 
csak az uralkodó, de a társadalom ellen. — Tegyük 
félre az isteni gondviselést, kérjük a koronát a nép-
kegyelemtől ; ennek felsőbb szabálya nem levén, a 
koronát önérdekből fogja osztogatni. Hozzáadhatjuk: 
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,az Isten és a nép akaratjából', tudjuk, hogy itt az 
Istennek emez akaratja csak akkor érvényes, ha a 
nép akaratjához simul. A toldalék a helyzeten mit-
sem lendit: az Istennel valamit egy polczra emelni, 
annyi, mint az Istent tagadni. Az uralkodó családok 
jogai egyedül a népek anyagi érdekeire lesznek le-
téve. Mily szabályt fog követni a koronának tulajdo-
nosa? Miként a nép ő benne saját anyagi érdekeit 
kereste, ugy ő is a népben saját érdekeit jogosan 
fogja keresni : az önmegtagadás, az önfeláldozás mind 
a két részről bárgyúság lesz. A nép az ő koronás vá-
lasztottját nem többé atyjának, hanem szolgájának 
fogja tekinteni, kinek kötelessége lesz a nép akarat-
ját teljesiteni, s a megválasztatásában rejlő letevéstől 
mindég félni. Mit fog tehát tenni önfentartására? A 
nemzet anyagi érdekeit saját személyéhez kötni, 
hogy kiki érezze, hogy más fejedelem alatt nem 
volna oly jó helyzete, mint emez alatt, vagy leg-
alább is itt kevesebb a rossz, mint másutt. De a 
nép közül sokan másként is gondolkodhatnak ; a ko-
rona érdeke lesz tiszteleti czimek, hivatalok, ma-
gas méltóságok, mind dús jövedelemmel kitatarozva, 
egy szóval földi érdekek által a mivelt osztályok fiait 
lekötni, ugy hogy ezek minden fejedelem-változás-
ban saját kárukat szemléljék, a lázadók ellen erélye-
sen föllépjenek. íme a koronának minden alapja, a nép-
boldogság! Nem igazság, nem jog, hanem anyagi bol-
dogság. Erős alap ! ! — De mely forradalom nem igért 
nagyobb boldogságot? Mely izgató nem igért a hiva-
talnokoknak magasabb rangot? íme a koronák veszé-
lye, az anyagi érdekek alapja egy éjen át elporlott; az 
egyedüli védelem a magas hadsereg, a borzalmas had-
készlet, a rosszul palástolt ostromállapot a fejedelem 
és nép között; a király és nép közötti bizalmatlanság 
szigorú rendszabályokat hoz létre, az ártatlan szán-
dékú nyilatkozatok és tettek bünmerényül vétetnek, 
a tömlöczök telve lesznek. Ki tisztázta annyira az ut-
czákat golyózáporral, mint a nép választottja? Nem 
szükség városokra mutatni. Ki perzselt városokat, fal-
vakat? Ez magát a nép választottjának mondja. A 
népszavazat adhat választottat, de nem adhat fejedel-
mi férfit, nem adhat királyi szivet a férfinak. Az ér-
dekek választottja nem fog kimélni semmi érdeket, 
mert királyi szive nincs, ő unus e multis. Népek! 
népek! a kik nektek függetlenséget az Isten törvé-
nye iránt hoztak, azok elnyomatást ajándékoztak; a 
kik nektek a forradalomra jogot adtak, fejeitekre 
vasvesszőt kovácsoltak; ti büszkék vagytok, mert a 
szavazati vedernek titkos öbleiben királyt szültök; 
nem, — — nem, az Isten tud adni királyt, ti csak 

zsarnokot tudtok kiállítani fejeitekre s gyermekeitek-
re. A hol a 89-ki jogok minden kötelmet elnyeltek, 
ott az erősebb az egyedüli jogos, s az erőnek min-
den tette igazságos, az erőnek joga maga az erő; 
panasza senkinek sem lehet, ő nyöghet, de miután 
az önérdekét egyedüli szabályul fogadta, panaszra 
nincs többé joga. „Hoc er i t jus regis, qui imperatu-
rus est vobis: filios vestros tollet, faciet sibi équités, 
constituet fabros armorum, oliveta optima tollet, se-
getes et vinearum reditus, greges quoque vestros ad-
decimabit, vosque eritis ei servi. Et clamabitis in illa 
die a facie regis vestri, quem elegistis vobis, et non 
exaudiet vos Dominus in illa die, quia petistis vobis 
regem" ')• Szerencse, hogy a nép zömének lelkülete 
nem emésztheti meg a társadalmi boldogítók uj jo-
gát , s megtartja a dogmát : non est potestas nisi a 
Deo, s igy a forradalmat mindég a kisebb rész, factio 
csinálja, magát a. nemzetre rátolja, pénztékozlások 
között egyedül rettegéssel uralkodik. 

Ha az uj jog szerént alakult viszonyok a fejede-
lem és a nemzet között bizalmatlanságot s tetemes 
hadsereget szültek; mit szülhetnek a nemzetek kö-
zötti viszonyok? Hallgatag ugyan régen kezdett a 
diplomatia az erkölcsi törvény alól kihúzódni, de el-
méletileg ez csak most mondatott ki. A jog helyébe az 
érdekek léptek, melyek a nemzetközi jogokat, köte-
lességeket, legyenek bár kötésekben pontozva, a na-
gyobb erőre fektették. A mely állam biztos akar 
lenni, hadseregét szaporítsa, hadszereit tökéletesítse, 
halmozza, ezt mondta Palmerston Layardnak; tá-
masza nem többé a jog , de saját hadi ereje, s leg-
első alkalommal az erősebbnek prédául esik. S lia 
a szenvedély fölötti jogon kivül az uralkodó szemé-
lyes becsületébe is bizakodhatott; most, midőn a ki-
rály uralkodik, de nem kormányoz, a személy be-
csületébe fektetett bizalom is elveszett, mivel a nép-
képviselet oly ingó mint a nádszál, az ezekre tá-
maszkodó ministertanácsot magával ragadja; s meg-
történik, hogy, miként az ártatlant mindegyik biró 
egyenként fölmentette, a törvényszék halálra itélte; 
ugy a ministertanács is háborút határozzon, midőn 
mindenik tanácsnoknak lelkismerete a békét kiáltja. 
Szövetségeseiben hasztalan bizakodik, mivel uj érde-
kek más szövetségeket szülendenek ; s mily kötelesség 
volt ma szövetséget kötni, oly kötelesség lesz holnap 
azt megszegni. Szövetséget saját kárával tartani, ma 
esztelenség; mivel az önérdeken kivül más becsület 
nincs, az isteni törvénynyel együtt kiküszöbölte-

J) 1. Reg. 8 , 11—18. 
13* 
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tett. Ha megtámadtatik, segélyre ne számítson; hol 
nincs felsőbb erkölcsi törvény, ott az interventio 
törvénytelen beavatkozás, mivel a támadásban ki-
ki saját érdekeit keresi, ezeket keresni joga van, 
az interventio a keresőnek jogait sérti. Az uj jog, 
az Isten törvénye iránti függetlenség, a non-in-
terventiot szükségkép szüleményezi. Italia az uj jog-
nak szintere. Hol volt nagyobb perfidia, szemtelenebb 
rablás, merészebb támadás? Nem dicsőíttetik, jogos-
nak nem mondatik ? Kinek joga szentebb, mint Piusé? 
Kinek joga törvényesebb, mint H. Ferenczé ? Kinek 
kormánya volt szelídebb, mint H. Leopoldé? Melyik 
fejedelem volt oly szeretett, mint a modenai és par-
mai? Melyik nép (nem értjük a conspiratorokat) volt 
boldogabb, melyik állam gazdagabb, mint ezek? Az 
erőszak mindent elvitt, mivel a savoyi háznak és a 
conspiratoroknak érdeke ezt kívánta; volt erő a tá-
madásra, nem volt erő a védelemre, kizárva volt az 
interventio, minden elveszett. Ez az u j j o g , melyet 
Abdul-Azis elismert, Belgium, Holland, Portugal 
követett, Orosz- és Poroszország szentesitett. Hodie 
mihi, eras tibi; ezt tudja minden kormány. Ne ves-
sünk követ az államférfira, a nagy hadsereg, a fojtó 
adósság életszükséggé lőn a kormányokra nézve a fi-
nomított ököljog miatt; legalább ma élek, après 
moi le déluge. Ha Piusnak még maradt valamije, ez 
nem onnan van, mintha ezt is elvenni hatalmuk nem 
volna, de mivel az Isten a viszonyokat ugy szövette, 
hogy a patrimoniumot is már nem a jog, de az erő-
szak önérdekéből védeni köteles legyen. Ne vessünk 
tehát követ az államférfira, ő nekünk ez által néhány 
napi életet biztosit; nyomorainknak szülői azok, kik 
a függetlenséget a hitre nézve kimondták, kik azt az 
állami életre átvitték, kik a lelkismeret-szabadság-
ban az Istennek törvényét eldobták, kik ezt társa-
dalmi s állami elvül, s egyedüli jog gyanánt fölál-
lították; a mai államférfiú a mult időknek velünk 
együtt nyomorult gyermeke. Hol nincs isteni jog s 
törvény, ott minden szenvedély, minden érdek jo-
gos; qui facit peccatum servus est peccati, ez nehe-
zedik reánk. Igy menne tönkre a kereszténység kincse, 
a jog az erőszak fölött, ha az Isten engedné a forradalmi 
összeesküvést végletig menni. Bölcsészeink voltak tár-
sadalmi életünknek gyilkolói ; az államférfiak sok he-
lyütt ezeknek voltak tanítványai; és az ezekből álló 
kormányok bűnei a népek bűneinek ostorai. A feszült és 
természet-elleni helyzet tarthatlanságát kikilátja; de 
hogy az isteni kegyelem nélküli népkegyelemre valaki 
a nép közül átkot mondjon, eddig még nem történt; 
talán várni kell, mig az önérdek minden érdeket föl-

emészt , a népjog minden jogot elnyel ; az emberiség 
az ő népboldogitóit megismerje, megutálja, megát-
kozza, s az egyháznak, mely minden eretnekségnek 
a megfőj tója, „szabadíts! szabadíts!" kiáltsa. Ide visz 
a fegyveres béke. Speremus! 

Ranoldcr János, veszprémi püspök ö excljának 
a romai ünnepélyre vonatkozó beszéde. 

(Vége . ) 

„Senki sem mondhatja nagyobb joggal magáénak azon 
birtokot, melyet bir, mint a mi szent-atyánk, senkinek birtoka 
nem igazságosabb birtok, mint szent-atyánké, és senkinek sem 
szükségesebb a birtok, mint szent-atyánknak, azért, hogy szent 
Péter csodahatalmával nem birván, független birtokán füg-
getlenül kormányozhassa az anyaszentegyházat. És mégis, 
ámbár ily igazságos , ily szükséges a birtok szent-atyánk ré-
szére, nagyobb részétől már megfosztották, s folytonosan fe-
nyegetőznek az illetők, hogy a fönnmaradt birtokrészeket is 
elveszik. S e szorongatottságot még nem eléglik a szent-szék 
ellenei, mert ezenfölül folytonosan nemtelen gyanusitgatással, 
ráfogásokkal, fenyegetőzéssel keserítik, üldözik már évek óta 
szent-atyánkat, kit ugyanazért a szó legnemesebb értelmében 
élő martyrnak nevezhetünk. De ő a valóban Pius, a kegyes 
mindamellett háborithatatlan , ő azért a legszentebb hévvel, 
buzgalommal keresi saját s hivei számára a kitűzött czélt, az 
ott fönn valókat. Meg is vigasztalta őt Isten e kitartásért, 
meg ő benne, a kereszténység közös atyjában az Összes ke-
resztény hiveket, mert épen akkor, midőn üldözői azt hitték, 
hogy megtörték hatalmát , s aláásták tekintélyét, s midőn ő 
talán rab is , Isten az összes kath. világ püspökeinek liódola-
tával annál fényesebben tüntette föl az ő fejedelmiségét, az ő 
földi szemmel megmérhetetlen hatalmát, és igy bebizonyította, 
hogy ő, ámbár üldöztetik, mégis király, épen ugy, mint Krisz-
tus Urunk, ki üldöztetett, keresztre feszíttetett, de király volt 
a tövis korona alatt is , s király marad az idők végéig, mint 
maga is bizonyítja Pilátusnak e kérdésére : „Tehát király 
vagy-e te ?" adott válaszában : „Jól mondod, mert király va-
gyok , én abban születtem és jöttem e világra, hogy bizony-
ságot tegyek az igazságról." S ámbár azt mondá, hogy az ő 
országa nem e földről való, de azért nagyon is bebizonyitá, 
hogy a föld is uralma alatt áll , mert a szeleknek és a tenger-
nek parancsolt, a kevés halat és kenyeret ezrek számára meg-
szaporította , az özvegy fia s Lázár történetében a halálnak 
parancsolt, s annyira megtörte a halál bilincseit, hogy ő ma-
ga is saját erejéből föltámadott halottaiból és most ott fönn 
az Atya jobbján ül s trónul bir itt alant legalább 200 millió 
hü szivet. IX. Pius is , a mi szent-atyánk, Krisztusnak hely-
tartója e földön minden kifosztogattatás, üldöztetés daczára, 
daczára annak, hogy tán rab is, de azért mint Krisztus Urunk-
nak e földön helytarlója, nem csak 200 millió hívőnek s az 
egész világ egyházának főnöke, hanem király is marad mind-
végig. Miről a mostani pünkösdi ünnepély Romában eléggé 
tanúskodik, mert az egyház fejedelmek, az egyháznagyok szé-
les e világról hódolatára siettek s nem parancsszóra, hanem 
csak azon, föltétellel te t t egyszerű meghívás következtében, 
ha az otthoni körülmények és idő viszonyok engedik ; s ime 
ezen egyszerű meghivásra kevés hiával 300 püspök jelent 



meg Romában, még pedig örömtelten, égő buzgalommal, köz-
tük több gyenge, öreg, beteg, szegény, sok és sokszoros baj, 
veszély, néhol akadályozás és fenyegetőzés daczára is. Csak 
Francziaországból magából 67 püspök s harmadfél ezer lel-
kész volt jelen. Azonfölül jö t t sok tekintélyes, hatalmas fő-
rangú világi, többen családostól, kivált franczia, spanyol, 
angol; Irhonból, Amerikából, Lengyelországból azon forró 
óhajtással, hogy ő szentségének úgyis mint fő lelki fejedelem-
nek, úgyis mint királynak lábaihoz borulhassanak, s nem csak 
egyik, hanem mindkét lábát megcsókolhassák; s tulboldognak 
érezték magukat, ha ez általuk forrón ohajtott szerencsében 
minél többször részesülhettek, ha csak szemlélhették a szent-
atyát az utczán, a csarnokokban, szentegyházakban, ha csak 
mentében is lábaihoz borulhattak. Örömben dobogott föl a 
sziv, midőn a nép uton-utfélen üdvözlé ő szentségét, úgyis 
mint világi fejedelmet; kimondhatatlan magas fény, az öröm-
ittas elragadtatás fénye ragyogott le ilyenkor a sokaság ar-
czárói s mindenkinek ajkán egy-egy sóhaj lebegett , mely 
Krisztus Urunk Ígérete szerént : „hol kettő három együtt van 
az én nevemben, én köztük vagyok, s mit igy velem és nevem-
ben kérni fogtok, megadandja mennyei atyátok", a püspökök 
imáival egyesülten szinte forró imaképen szállt az egekbe. 

Ily vigaszt nyújtott Isten a belső anyaszentegyháznak 
és fejének addig is, míglen ő , az élő martyr, Isten bölcs ren-
deletei értelmében annak idején előbb utóbb különben is meg 
fog vigasztaltatni, lélekben vagy külsőleg is, e világon vagy 
az örökkévalóságban. Ezen elmaradhatatlan vigasz zálogául 
ju t ta t ta neki Isten amaz édes lelki élvezetet, hogy a japani 
vértanuknak a szentek közé történt fölvételét mennyben, ki-
hirdethette a földön. 1597 óta, midőn e 27 japani vértanú 
kereszthalált szenvedett, a romai pápák közül többen s több-
szörösen neveztek ki vizsgáló bizottmányt, hogy e vértanuk-
nak a szentek közé fölvétetése tárgyában működjék, de a tett 
vizsgálat után ez ügy mindekkorig elhalasztatott. Három szá-
zadon át mély csend uralkodott e vértanuk canonisatioja felől. 
Végre most, IX. Pius szent-atyánk a legszigorúbb s többszö-
rös vizsgálatok után elhatározta, hogy e vértanuk canonisa-
tioja iránt véglegesen döntő ítéletet hozand. Azonban mielőtt 
ünnepélyesen kimondta volna Ítéletét, fölszólitá a Romában 
a mult pünkösdi ünnepre egybegyűlt püspököket, papokat és 
romai híveket, hogy a nagyszerű tényt megelőzőleg szent gyó-
nás és áldozás által Istennel kibékülvén, a Szentlélek Isten 
oltalmáért esedezzenek a szentegyházakban, azokat többszö-
rösen látogassák , s alamizsnálkodjanak. Lélekemelő látvány 
vol t , mint siettek mindannyian a szent-atya fölhívásának a 
legbensőbb megindulással hódolni. A különféle társulatok 
szentmenetekben látogatták a szentegyházakat s oly áhítat-
tal, oly odaadással, hogy egy alkalommal Borghese herczegnő 
a romai családok legtekintélyesb delnőinek egyike vitte a 
szentmenet előtt a keresztet. Szent-atyánk fölszólitásának 
eredménye lőn továbbá, hogy ezen egész időszakban ezren-
ként járultak szent gyonás-és áldozáshoz, ugy annyira, hogy 
„csupán Áldozó-csütörtökön 6000-nél több áldozó volt a romai 
szentegyházakban. Meggyónt és áldozott minden püspök s 
ekként az egyháznagyok és nép tiszta szivvel várta pünkösd 
napjának fölvirradását. Pünkösd napján már kora reggel tele 
voltak a város utczái tolongó néppel s a fogatok elláthatatlan 
sorban csak lépdelve haladhattak szent Péter temploma felé. 

Hét órakor indult meg a menet a Vatikántól. Az ápoldák, ár-
vaházak, papnöveldék növendékei, a szerzetes rendek, a világi 
papság, a különféle hivatalok személyzetei s a püspökök, bi-
bornokok mentek a lelkesedett nép sora közt a szent-atya 
előtt. Komoly méltósággal, égő gyertyákat tartva kezükben, 
haladtak a püspökök a vértanuk kiontott vérét jelentő vörös 
egyházi köpenyben és fehér püspöksüveggel fejükön szent 
Péter templomába, mely fönn nagyszerű látványt nyújtó gyer-
tyafénynyel volt megvilágítva, mig alatt a befüggönyözött 
ablakok miatt áhítatra liivó szent homály uralgott jel képéül 
annak, hogy a dicső vértanuk, kiknek kereszthalála és csodái 
a fényözönben gyönyörű festvényeken voltak láthatók, a földi 
szenvedések sötét homályából az örök dicsőség és öröm fé-
nyébe vitettek. — Midőn ő szentsége szent Péter templo-
mába é r t , az Oltári-szentség oltára előtt leszállt székéről, 
melyen vitetett, és letérdelve imádkozott, mit a körmenetben 
résztvevők is tőnek." 

Bővebben ecsetelvén itt a nm. szónok a szertartás rész-
leteit, a szent-atya allocutioját, a püspökök föliratát és ő szent-
sége válaszát, ekkép fejezi be beszédét : „Ekkor könyeinek árja 
elfojtá szavát és mi némán bár, de lelkünk legszentebb érzel-
meinek tolmácsaival, könyeinkkel mondánk Áment. Minden 
jelen volt püspök elnémult és könyes szemekkel tekintett ég 
felé s mindegyik ajkán siró fohász lengett Istenhez, hogy ol-
talmazza kegyelmesen az ő anyaszentegyházát, annak fejét 
és szent Péter székét ; s mindegyik arczán, szemében a re-
mény sugára volt s azon forró óhajtás ömlött e l , hogy minél 
előbb virradjon föl a győzelem napja s a romai szent-szék 
igaz ügye igazságosan dőljön el, mert az az igazság és igy az 
Isten ügye. És azért jönni is fog ez ohajtott nap — hisz a 
lelki fejedelem trónja s trónja minden világi fejedelemnek —• 
a gazdagnak joga , tulajdona épen ugy mint joga , tulajdona 
a szegénynek: mindez ugyanazon egy elven, a tu la jdon, a 
jog szentségének elvén alapszik, mely alapja a társadalomnak 
Most IX. Pius ügye, képviselője, vivője ezen elvnek, avval áll, 
dől ez. Jőni is fog e nap, bizalommal tekinthetünk elébe, de em-
lékezzünk meg, hogy o t t , hol a szentek szentjében trónol a 
a világalkotó, ezer év annyi mint egy nap s egy nap annyi 
mint ezer év. De bizonyosak lehetünk, hogy fölvirrasztja e 
napot, midőn érdemesek leszünk arra, hogy e nap szép keltét 
meglássuk. Oh mert nem tagadhatjuk, hogy mindekkorig sok 
a gyenge és sok az aluszékony. Föl fog virradni e nap, mi-
dőn Isten szent nevének dicsőítése, a lelkek üdve s az anya-
szentegyház fölvirágzása ugy kivánandja. Föl fog virradni e 
nap, ha e földön nem, bizonyosan fölvirrad az örökkévalóság-
ban. Hisz a mult pünkösdi ünnepély Romában e győzelmi 
napnak egy kis hajnalsugára volt már , s e romai jelenetben 
rendkivüli hatalma, működése nyilvánult az egyházat látha-
tatlanul kormányzó Krisztus Jézusnak, ki biztositott bennün-
ke t , hogy egyházán a pokol kapui sem fognak erőt vehetni. 

E győzelmi nap eljövetelének reményében kövessük az 
ezen ünnepély alkalmával megdicsőített vértanuk példáját s 
legyünk hitbuzgók gondolatban, szóval és tet tel , hogy annál 
hamarább és bizonyosabban könyörüljön rajtunk az Isten és 
megáldja szentséges atyánkat, IX. Piust és vele és benne vala-
mennyünket. Iparkodjunk egész erőnkből, hogy az anyagot ne 
czélul,hanem mint Isten sáfárjai eszközül tekintsük a szent czél-
ra s mindenek fölött keressük az Isten országát és annak igazsá-



gát , és az ott fönn valókat. Szeressük a menny előcsarnokát, az 
I s ten egyházát, s imádjuk benne gyakori szent gyónás által ki-
tisztult lélekkel az élő hit világánál a legfölségesebb Oltári-
szentséget. Hiszen tudjátok, jól esik az élemedettnek, ha földi 
pályája szélén bizalmasan mondha t ja : Uram! maradj velünk, 
lám estvéledik ; jól esik a bűnbánónak, ha reménytelve föl-
sóhajthat : Uram ! légy irgalmas nekem ; jól esik a szoronga-
to t t , gondteljes szivnek, lia igy esenghet : Uram ! ne hagyj 
el ; jó az ügyefogyot tnak, ha igy szólhat : Uram segits ! Te 
nálad van az erő, vigasz és segély. Ugyanazért én is mint ér-
demetlen szolgája annak, kinek szent nevére meghajlik min-
den t é r d , ki a keresztfán meghalt ére t tünk, ki véghetetlen 
szeretetének jeléül, zálogául szent testével és vérével s isteni 
hatalmával i t t jelen van , a porba borulva Neki ajánllak föl 
valamennyieteket, az ő irgalmába ajánlom azokat is, kik előre 
mentek a hit jelével s a béke álmát alusszák, szülőiteket, édes 
testvéreiteket, gyermekeitekkel, rokonaitokkal s édes tieitek-
kel. 0 á ldjon, oltalmazzon benneteket egész életeteken á t , s 
halálatok óráján s adjon örök é le te t ! s ezen isteni, mennyei 
áldás zálogául a Mindenható nevében megáldlak benneteket , 
hogy az Atya , F iu és Szentlélek Isten áldása legyen veletek, 
maradjon veletek mindörökké. Amen." 

Fölhívás a magyarhoni kath. lelkészi karhoz. 
Igen tisztelt paptársak ! 

Közeledik Sz.-Mihály-liava, melyben a papi kerületek 
őszi gyűléseiket tar t ják. Az alulirt esperesség tavaszi tanács-
kozmányában azon eleven meggyőződésénél, fogva hogy a lel-
kész részéről a néma hallgatás akkor, midőn hiveit veszély fe-
nyegeti, bün volna ; tartózkodás nélkül kimondá elvül : hogy a 
pap , kiben egyházi szellem él , jó lelkismerettel egyház-elle-
nes lapra elő nem fizethet ; és azért azt határoztuk : hogy a 
rossz irányú sajtó ellen híveinknél is munkálni akarunk. Az 
erre vonatkozó jegyzőkönyvünkre ő eminentiája hőn szere-
t e t t főpásztorunk következő szavakkal felelt : 

„Summopere probo et laudo vestram determinationem 
de non praenumerandis acatholicis novalibus, et fidelibus 
et iam vestris ad idipsum faciendum permovendis. Sane in-
gens est strages, quam hostile prelum in nostris jam edidit, 
et continuo edit ordinibus ; si itaque illud plane a sacerdoti-
bus fovea tur , an non est haec probrosa et summe culpabilis 
proditio ? Valet namque de talibus, qui nihil pensi habent, cu-
jusmodi spiritui serviant in praenumerandis paginis epheme-
ricis, illud Dominicum : „Qui non est mecum, contra me est, 
qui non colligit mecum, dispergit." Sed et respectu fidelium ve-
strorum nihil salubrius agere potestis , quam si eos a succola-
tione pagellarum, et quorumvis preli productorum, quae 
aciem jam aper te , jam per cuniculos in Religionem et Eccle-
siam ins t ruunt , dehor tando, auctores fuer i t i s , ut cavere ve-
lint — manus jüngere studiis , quorum novissima non possunt 
non evadere pejora prioribus ! Deus vos in salutari vestro 
proposito confirmet, et concédât, ut quam plurimos imitatores 
nanciscamini !" 

Ugy hiszszük, egy lelkes papra nagyobb buzditás nem 
szükséges, mint ily magasztos szavak ily magas ajkakról ! A 
legközelebbi papi gyűlések legjobb alkalmat nyujtandnak ne-
künk az ez értelembeni el járásra , hogy ezen fontos tárgynak 

tüzetes meghányása után ügyünkkel tisztába j ővén , n é v -
s z e r é n t é s e g y e n k é n t k i j e l ö l h e s s ü k h í v e i n k -
n e k m i n d a z o n r o s s z i r á n y ú l a p o k a t , melyektől 
óvakodniok kell. Ez a mi föladatunk, ez szent kötelességünk, 
hogy Sión falain őrt ál lván, jelt adjunk — honnan jön a vész 
— azoknak, kiknek lelkeit valamikor az Ur tőlünk kérendi. 
Mit se féljünk azok fenyegetéseitől , kik ellenünk kigyót-bé-
kát kiáltandnak ; lármájuk önérdeken alapszik, mivel ilyféle 
mozgalom által erszényeiket féltik.—-Noli timere pusillus grex! 
Si Deus pro nobis , quis contra Nos ! 

A Budapest-kerületi esperesség. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KIS-CZELL , jul. 28-án. ( F i g y e l m e z t e t é s ) . Alul-

irt ezennel —sz . hitünk érdekében •—tiszteletteljesen figyel-
mezteti a t. cz. lelkész u r a k a t , főleg azokat , kik búcsújáró 
helyeken vannak : őrködjenek az ide s tova kujtorgó zarándok-
nők fölött ; mert ezek közt van egy bizonyos Meisterits J u -
lianna nevü, különben özvegy Szitáné, kaposvári származású ; 
6 éve, hogy csavarog; hiteles irománya nincs más, mint meg-
holt férjének keresztlevele, és a „Jézus szive" társulatába va-
ló fölvétetését igazoló könyvecskéje, melyben nt. B á d y Va-
lér sz.-Ferencz-rendü magyar hitszónok van aláirva. Nyaka 
s mindkét keze tele van aggatva jó nagyszemü olvasókkal ; 
ezeken kivül nyakában Jézus Máriát ábrázoló különféle nagy-
ságú réztáblák és érmek csörömpölnek. Kezében fekete fake-
reszttel ellátott zarándokbot van , melynek keresztjéhez Je -
zus-Mária fa-szobrocskája van fekete szalaggal kötve. Igen be-
szédes , s mézes-mázas, szentes beszéde közben szeme és 
egész arczvonása mozog ; ha valaki ellene mond, iszonyú in-
dulatos. Ezen istentelen nő f. é. julius 25-én előttem bevá-
doltatott Á g o s t o n Ilona kalocsai származású zarándok-nő 
ál tal , ki a fönebb emiitett nővel Máriagyüdről utazott An-
dacsra , s innen Kis-Mária-Czellbe , s igy minden elkövetett 
istentelenségének szemtanuja volt ; ugy szinte P á l f i Anna 
gosztonyi származású zarándok-nő ál tal , ki ugyanazon uton 
nyomban követé az előbbi ke t tő t , s mindenütt azokat hallá 
róla beszélni, miknek Á g o s t o n Ilona látója és hallója volt. 
Ezek szemtől szemében vallák meg, hogy ut jokban Andaca 
felé egy helységben, melynek nevét azonban nem tudák , mi-
dőn misére harangoztak elsőt , bement a templomba, a taber-
naculomot kinyitotta, s belőle „consecrált particulát" vet t ki, 
melyet aztán Szófiádon kisértett meg ujjal fölcserélni, de ez 
nem sikerült neki. Egy más faluban a sekrestyéből egy fehér-
kék czingulust lopott , s ezt „corda" gyanánt viseli. Ugyanot t 
a sekrestyében egy misében használt nagyobb kerekostyát 
vett el. Olyan falukon főleg, hol plébános nincs , esténként a 
consecrált particulát egy kis ólom-szentségtartóban kiteszi, a 
népet összecsőditi s előttök badarságokat prédikál. Az egy-
ügyüekkel elhiteti, hogy az ördögtől vannak megszállva, s ezt 
ő ki tudja imádkozni. Kisebb-nagyobb olvasókat, „Jézus szive"-
társulati könyvecskéket osztogat , t . i. jó drága pénzen ; egy-
egy nagyobb olvasót szép fakereszttel 3 — 3 '/2 u j frton ad el ; 
ezen kivül különféle füveke t , viasz-darabokat, t ö m j é n t , sze-
net stb. hordoz magánál , s ezekkel százféle babonát ü z , fő-
leg füstölés által. Kikutatás és szembesitésem folytán min-
dent bevallott maga is. A consecrált par t iculát , valamint a 
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nagyobb kerekostyát nála megtaláltam s tőle elvettem az 
ólom-szentségtartóval együtt ; elvettem tőle szinte holmi dib-
dáb papírokat, s egy irott jós könyvecskét, melyet -—mint ál-
litá — a szent-irásból, melyben természetesen ezen jóslatok-
nak nyoma sincs, Íratott ki magának. Szóval, az egész asszony, 
ki eszelősnek épen nem mondható , igen gonoszlelkü ámitó, 
csaló, a szentesség köpönyegébe burkolódzván. Ugyanis mind-
ezen eljárásáért a nép által pénzt dobáltat magának leterített 
keszkenőjére , és pedig igen jó sikerrel. Mint vádlói mondák, 
Sümeghen és több helyen is már népámitásaiért be volt csuk-
va. Hogy ezen életmódjával egykönnyen fölhagyjon, nem hi-
szem, mert igazán megrögzött gonosz s a szenteskedés vizét 
ugyancsak tudja malmára hajtani. En rögtön kiutasitottam, s 
erre kérem a t. cz. lelkész urakat is, mert az bizony minden te-
kintetben igen veszedelmes asszony. Kopeczky Vidor, plebánus. 

MILANO, jul. 28-án. A forradalmi lapok egészen eltor-
zították a Gentilino-templomnál tör tént siralmas botrányt. 
Elmondom őszintén, minden nagyitás nélkül , mivel jelen 
voltam. A templomnál nyáron minden vasárnap künn szokott 
a szent beszéd tartatni. Ez évben egy szerzetes, szent Fe-
rencz rendéből , választatott erre. A szerzetes mindazon erő-
szakoskodásokról szólt , melyekkel leginkább az angol és alsó 
németországi protestantismus magát befúrni igyekszik sz. Am-
brus s boroméi sz. Károly városába. Tegnap történt , hogy ilyen 
szentbeszéden némelyprotestans ur is megjelent. Midőn aszer-
zetes prédikál t , a protestáns urak közül egyik fölkiáltott : „le 
a barát tal ! le a hazuggal." Ezen kiáltásra a csendháborítót hir-
telenül egy roppant botütés a nyakán földre terité. Társai 
segedelmére sietnek, de a nép ezeket is körülveszi, üti, szúr-
ja , bo t t a l , székkel földre sújtja. Hiában kért csendet a szer-
zetes , hiába lépett közbe a prépost és plebánus, ki életve-
szély között a verekedők közé vegyül t , és sa já t karján vit te 
a véresen sérül te t , de a nép kiszakította azt karjaiból, s to-
vább is szagga t ta , ütötte. Szerencsére egy káplán a közeli 
őrhelyre szaladt , s a katonaság véget vetet t a botránynak. 

T U R I N , jul. 30-án. Az ,Opinione' forradalmi lap igy 
ir. „Némely lapok közzétették a romai kiköltözöttek kiáltvá-
nyát a romai néphez. Ezen kiáltvány egy nevet sem viselt, 
pedig az ily okmányok csak az aláiró személyektől kölcsö-
nözhetik a nyomatékot , magukban jelentéktelenek I Ia a ki-
áltványhoz a név fölösleges lenne, akkor akármely ismeret-
lennek szavaira kellene hajolni , s a fönlevő kormány ellen 
forradalmat csinálni. A kiáltvány eme javaslatot adja a romai 
népnek: „Ha a támadást oktalannak hiszitek, szervezzétek 
az ellenállást. Fogadjátok a franczia golyókat, mint vértanuk, 
ha ezek megtámadnának : de rohanjátok meg a pápai sereget 
azon dühösséggel , mely bennetek 12 év óta forr." Könnyű 
Turinból Romába kiáltani : legyetek vértanuk ; s alig hisz-
szük, hogy a romai nép valamit adna e szavakra. A kormány-
lapok e kiáltványokat közölték. s a romai népnek ajánlották. 
Gyaní t juk, hogy a kormánynak része van benne, s a romai 
kérdés megoldására ezen módot ajánlotta. De ez csak akkor 
sikerül, ha Francziaország is beegyez egy romai forradalom-
b a ; ezen beegyezés nélkül esztelenség volna a romai népet 
forradalomra buzdítani." — Tehá t ugyanazon u r a k , kik a ro-
mai kormányt mindég vádolták Europa e lő t t , hogy a nápolyi 
fölkeléseket szi t ja , most maguk is ezt teszik ! 

VELENCZE, aug. l-jén. Mit érez, mit akar a romai 

nép , Petrucelli della Gat t ina , főforradalmár jul. 20-án a kö-
vetek házában megmondta „a mai romaiak sz. Péternek né-
pe." A turini romaiak sértve találták magukat ezen nyilatko-
zat által , s Petrucellihez óvást küldtek. A követ ur nyilatko-
zatának bevitatására a ,Diritto' garibaldi-lapban a montau-
bani püspökre hivatkozott , s ennek szavait idézte : „A romai 
nép, igy szólt a hazatérő püspök, nyugodt és boldog, nem 
kér , nem kiván más t , mint hogy hagyják őt magá ra , enged-
jék élvezni a nyugalmat , melyben van ő szentsége kormánya 
alatt. Ezen népnek vannak Ízlései, szokásai, hagyományai, 
melyek semmi rokonságban sincsenek a divó polgáriasodás-
sal." Ez nem elég. Egy velenczei romai is közbeszólt a vitába. 
Romainak nevezzük mindazokat , kik Romát akarják Italia 
fővárosául , lakjanak bár Tur inban , vagy Velenczében. Igy 
szólt a Velenczében lakó romai: „Ismertem egy férf i t , ki 
1861-ben Romába ment, hogy ott a következő programm-pon-
tok szerént működjék. „Parancsoló tüntetés, miként Varsóban. 
Victor a Quirinalban, a pápa a Vaticanban, a nép a capitolium-
ban. Gyilokkal ellátni sokakat. Hízelkedni a franczia katona-
ságnak, éltetni a császárt. Kétségbeesett erély és népszava-
zat." E programm nem ment teljesedésbe. Mié r t ? M e r t a 
nép czudarul hidegen és mozdulatlanul maradt. Igy a velen-
czei forradalmár. Petrucellinek tehát igaza van , a romai nép 
czudarul hideg a forradalom és Victor iránt. A nápolyi fö-
lötte forró; s Victor melegnek akarná a romaiakat, hidegnek 
a nápolyiakat. Romába küldéreket , Nápolyba fegyveres ha-
dat küldözget. 

INDIA. (Folyt.) Lehetetlen volna elgondolni, mi szol-
gálhatna összetartó kötelékül ezen különféle népségnél a hit 
helyett ; vagy minő eszközökkel varázsolhatná azt ismét Spa-
nyolország vissza, ha egyszer elenyészett. Mit az ember ön-
kénytesen a d , könnyen esik neki ; de fele annak, mit az indiai 
a papnak a d , behaj that lan adó lenne a kormányra nézve. Az 
indus szereti lelkészét és követi tanácsát ; a szerzetes lelkész 
határozatát ugy tisztelik, mintha Istené volna. A kormánytól 
ez által semmi sem vonatik el, mert a hivatalnok soha és se-
hol sem szerezheti meg magának oly fokban az alattvalók bi-
zalmát, hogy tanácsot kérjenek tőle a mindennapi életviszo-
nyokra vagy épen a lelkismereti kérdésekre nézve. Ha a szer-
zetes atyák a philippini szigetekről eltávolíttatnának , mitől 
egy pillanatig félni lehetett , valóban nehéz volna kiszámítani, 
mit volna képes az indiai azok iránti szeretetből tenni , és ki-
nek szavára fogna hallgatni. A plébániák jó kezelése és a ple-
bánusok iránti tisztelet oka azon mély békének, mely a phi-
lippini szigeteken uralkodik. Mi annál inkább meglephet ben-
nünket , ha meggondoljuk elszigetelt fekvésüket és azt, hogy 
egy részt különféle nyelvű vad törzsek lak ják , melyek az át-
hatlan erdőkben elég és biztos rejtekeket találnak : ez azon 
t i tok, melynek működése az idegent bámulatra ragadja. Az 
egész oly öszhangzatosan látszik egybeszőve lenni , hogy ret-
teg minden uj i tástól , mely az egész öszhangzatát megzavar-
hatná ; a keresztény állam eszméje minden következményei-
vel együ t t , nem theocrat ia , hanem a kath. monarchia valódi-
lag életbe lépett a philippini szigeteken, és az egész világon 
csak még itt található föl. H a mindjárt a dolgok uj menete 
szerént az Európától elválasztott szigeteknek csak ezen fél-
körében lehetséges is az : létének szemlélete és fölfogása a 
lélekre nézve mindég vonzóbb és örvendetesb, mint a romai 
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vagy görög köztársaságnak életbeléptetése, mely iránt vala-
mely kiaszott szobatudós tanítványaiban enthusiasmust igyek-
szik ébreszteni. — Az ujonan kinevezett plebánus a mint 
beér rendeltetésének helyére, ugy beszél az indiaiakkal, mint-
ha ezek nyelve az ő anyanyelve is volna, és mintha nem vol-
na neki más rokona mint hivei ; igyekszik közülök mindenkit 
megismerni, mindannyit gyermeke gyanánt tekinti ; segiti 
őket , ha lehet ; vigasztalja a hit Ígéreteivel, ha a segitség 
csak onnan fölülről várható. Innen származik, hogy öreg és 
f iatal tiszteli őt. Ha a spanyol királyok nem csorbitották volna 
meg a papság hatalmát Amerikában, Uj-Spanyolország soha 
sem szakadt volna el az anyaországtól, és a polgárháború ott 
ép oly kévéssé volna ismeretes, mint az a philippini szigete-
ken. Kalifornia erre nézve a legvágóbb bizonyságot szolgál-
tat ja . Midőn a délamerikai gyarmatok harczra készültek, me-
lyeknek függetlenségi határozatát a papság előre kijelentette, 
Kalifornia vezet tetve a szerzetes-plebánusoktól, legmélyebb 
békében marad t , és sok uj-spanyolnak menhelyül szolgált, kik 
később a népboldogitás u j theoriájához szegődvén, ugyanazon 
papokat üldözték és bántalmazták, kiknél vendégszerető fo-
gadtatásban részesültek, és kiknek többen közülök éltüket 
köszönheték. — Minthogy az összes iskolák a szerzetesek ke-
zeiben vágynák, álljon itt néhány szó a collegiumokról, egye-
temről , és jótékony intézetekről. A legrégibb tanoda , mely 
sz. József collegiumának neveztetik, már 1585-ben alapítta-
t o t t Manilaban spanyol fiuk számára, és a jezsuitáknak ada-
to t t át. XV. G-ergely pápa egy bulla erejénél fogva ezen eol-
legiumnak jogot adott a tudori oklevél adhatására , és Spa-
nyolország különféle királyai bizonyos évi jövedelmet rendel-
tek először pénzben, azután fekvő bir tokot , különösen a ma-
requinai nagy ül te tvényt , melyen keresztül mentem a SS. 
Matteo-barlanglioz való kirándulásomkor. A jezsuiták kiűze-
tése után a collegium egy ideig üresen állott. Most van 22 
tanuló , kik ingyen neveltetnek, és oktatást nyernek a latin 
nyelvben, a rhetorikában és bölcsészetben. Az ezen tárgya-
kat előadó három tanár kap 400 , 300 , 200 piastert évi fize-
tésül. Kültanitványok is fölvétetnek, kik évenként 50 piastert 
fizetnek. (Vége köv.) lh. 

VEGYESEK. 
P E S T , aug. 12-én. G i r k György pécsi püspök ő mlga 

ő szentségének jun. 12-én ta r to t t allocutioját, a püspökök föl-
ter jesz tésé t , a szent-atya válaszát , és az áldozárokhoz inté-
zett beszédét külön kinyomatban küldötte meg a megyei pap-
ságnak , hogy ekkép minden plébániai levéltárban nyoma le-
gyen a nagy horderejű okmányoknak. — O mlgának körleve-
léből értesülünk R o s k o v á n y i Ágoston nyitrai püspök ur-
nák abbeli kegyességéről, melynél fogva a mlgs szerző „Coe-
libatus et Breviarum" czimü müvéből mindegyik, pécsmegyei 
esperesi kerületnek egy példányt kegyeskedett adomá-
nyozni. 

— Anm. helytartó-tanács jun. 29-ről kelt 33,143 számú 
rendeletet bocsátott ki a püspöki karhoz; tar ta lma következő: 
Folyó évi majus-hó 17-én 7984. szám alatt kelt kegyelmes ki-
rályi udvari rendelet folytán kellő tudomás és az alárendelt 
papság tudósitása véget t értesíteni kivánta méltóságodat a 
kir. helytartótanács , miszerént az évenkénti 900 forint fize-

tésen alul álló katona-számvivőségi osztályok hivatalnokai csak 
azon esetben adathatnak össze házasságilag, ha azok (az 
1854. évi bir. lap 284. sz. a. foglalt szabályrendelet 29. ér-
telmében) illető hatóságuk engedélyét előmutatják. 

— A kis-czelli figyelmeztetéshez csatolhatunk valamit 
a pécsi püspöki körlevélből is, a mennyiben a megyei papság 
figyelmeztetik bizonyos Cseke Sándorra , ki az ákosfalvi tem-
plomra gyűjtöget , de alapos a gyanú, hogy a hivők adakozá-
sát saját zsebjére rakja. Miért is oda utasí t tatnak a lelkészek, 
hogy ha netán náluk is megjelennék ezen csaló , bizonyítvá-
nyait elvegyék, és a megyei hivatalhoz küldjék. — Imposto-
rum infinitus est numerus. 

— F e r e n c z y József, apát és egri olvasókanonok élte 
83-ik évében f hó 7-én jobb életre költözött. — (Jövőre bő-
vebben.) 

— Folyó hó 10-én mutat ta be E i g 1 József, kalocsai fő-
megyei áldozár , zsenge áldozatját a pest-belvárosi templom-
ban. A vezetői t isztet K o v á c s József , k. táblai praelatus ő 
nsga , a szónokét ft. S c h w e n d t n e r Mihály plebánus ur 
teljesité. 

— A pécsmegyei alapitványtőkék általános összege a 
lefolyt 1861-ik évben 1,680,105 frt . volt. 

— A boroszlói kath. tanulók egylete Reichenspergerhez, 
Olaszország elismerését illető interpellatioja alkalmával föl-
iratot intéztek, melyben kárhoztat ják az egyház kárára űzött 
rablási rendszert, és kimondják, hogy IX. Pius a j o g é r t , igaz-
ságért küzd. 

— A limburgi irgalmas-uénikék ellen szór t , és múltkor 
emiitett rágalmakra nézve 100 forint tűzetik ki jutalmul an-
nak , ki a híresztelt tény valódiságát képes bebizonyítani. —-
Valóban szégyenlenénk azon ügyhez tartozni, mely csak pisz-
kolódás és rágalmazás által képes életjelét adni. P f u j ! 

— A botrányos és folytonosan a legundokabb szemét-
dombon kaparázó „Kikeriki" gúnylap törvényszék elébe ke-
rült. B e r g szerkesztő önvédelmére a többi közt mondá: „A 
kath egyház visszaéléseinek megtámadásában azon szem-
pontból indultam ki , hogy a febr. 26-ki patens kibocsátása 
u tán , mely a confessiok jogegyenlőségét mondja k i , minden 
türelmetlenség — megsértése ezen törvénynek. En megkülön-
böztettem az igazi áldozárt Júdás Iskariotestől, és csak ez 
utóbbiak ellen voltak intézve megtámadásaim. Ezt illetőleg a 
szellemdús költőre, Grün Anastasiusra hivatkozom, ki „Prie-
ster und Pfaffen" czimü költeményében szintén a papokat os-
torozta, és érdemei miatt az urak házába hivatott meg , hol 
jelenleg is működik. Azt vélem tehát , hogy én sem érdemleni 
meg a dologházba való küldetés t , ha ugyanazon irányban 
működöm." Keserű vágás , csak hogy ez őt ki nem mentheti. 

— Az ,Osservatore Romano' irja Perugiából : I t t már 
annyira ment a dolog, hogy a ki papi öltönyt visel, el lehet 
készülve bántalmaztatásra , ha házát elhagyja. Zsenge korú 
gyermekek betani t ta tnak a papokat ily czimekkel üldözni: Ca-
naille ; rongy pap ; halál a papoknak stb. Orlandi lelkész a 
mult napokban majd agyonköveztetett reá leselkedő 12 su-
hancz által. — Valamint a semmivel sem bírók a gazda-
gok és vagyonosok, ugy az erkölcstelenek az erény őrei 
ellen küzdenek ; tekintsétek meg mindazokat , kik a papokat 
üldözik, s látni fog já tok , hogy életük erkölcstelen. Becsüle-
tes embernek nem lehet oka gyűlölni a papságot, mert ez a 
legnemesebb becsületességre tanit mindenkit. Hiány, vissza-
élés lehet a papságnál is ; de az nem oly rendszeres, mint az 
ellene ápolt gyűlölet. 

— A chinai császár a birodalom minden alkirályaihoz 
és helytartóihoz rendeletet bocsátott k i , mely szerént a ke-
resztények egyenlő joguaknak ismertetnek el a chinaiakkal. 
A chinai kormány ezen türelmi edictuma 1862-ki april 4-ről 
kelt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pe s t en , 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Beimel- és hozma-

féle nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 16-án 14. II. Félév. 1862. 

TARTALOM : A népszerűség az egyházi szónoklat-
ban. — A rheinaui apátság. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

A népszerűség az egyházi szónoklatban. 
Mily kevés egyházi szónokunk tudja, mi a va-

lódi népszerű! pedig kitűnő szónokokat értek, kik a 
jó szónok minden egyéb tulajdonával, majdnem nép-
szerűséggel bírnak : mindég érdekes, keresztény dol-
gokat, s pedig tiszta, csinos, nemes, fönséges mo-
dorban adnak elő. Mi hiányzik nekik? A népszerű 
előadás. 

Gyakran a szónok és hallgatósá^közt nincs sem-
mi összekötő fonál: a szónok magas regiokban jár, 
mig a hallgató nagyon is alant áll. Minden , a 
mond, szép, keresztény szellemű; de nincs a nép föl-
fogásához alkalmazva. 

Mit tesz a nép ily szónokok beszédei alatt? Hall-
gat, meglepi a zengzetes hang, a taglejtés szépsége, 
az előadás heve; néha csodálatra ragadtatik. De mit 
csodál? azt maga sem tudja. 

Valamelyik hires szónokról egykor az monda-
tott, hogy folyama az ékes-szólásnak, de oly folyam, 
mely mindég hallgatói feje fölött foly; ezek eszéig, 
szivéig soha a legkisebb forrás sem ereszkedett le. A 
nagy hallgatóság csodálta őt, de kevesen értették. 

A nép nem emelkedhetik föl a szónokhoz, ennek 
kell leszállania a néphez. Illés látnók a gyermekhez 
alkalmazta magát, kit halottaiból akart föltámaszta-
ni: tegyék ezt szónokaink is, alkalmazzák magukat 
a nép fölfogásához, melyet meg akarnak nyerni. 

Hogy valaki szónok legyen, nem elég fejedelmi 
udvarban annak tartatni; városban, sőt faluban is 
annak kell lennie. 

A nagy szónok legbiztosb, legcsalhatlanabb is-
mérve, ha a sokaság által annaktartatik. Miért? Mert 
a sokaság maga legbiztosabb, legcsalhatatlanabb bí-
rálója a valódi ékes-szólásnak; mert a szónoklat tö-
kélye bizonyos fokában áll a benyomás- s érzemény-
nek, melyet az észre és szívre gyakorol. Midőn tehát 

e pontig a sokaság meg van hatva, világos, hogy a 
szónok hallgatóinál elérte azt, mit az ékes-szólás ké-
pes eszközölni. 

Oktatni, tetszeni, meghatni: ezek az ékes-szólás 
kötelmei. Miként, mily uton lehet mindezt eszkö-
zölni, azt csak e művészet mesterei tudják; de tudni, 
valljon az ékes-szólás kötelmeit teljesíti-e, a közön-
ség, a sokaság illetékes körébe tartozik, s mondhat-
juk , e tekintetben ítélete oly souverain, melyről ap-
pellálni nem is szabad. 

A szónok beszél számos hallgatóság előtt; min-
denki kíváncsian hallgatja; mély csend uralkodik az 
egész egyházban ; minden, a mit mond, igaznak lát-
szik, mindenki helyesli, megnyugszik rajta, a lelket 
nem tudom mi kéj ragadja meg, titkos kellemes ér-
zet tartja szivünket mintegy lánczon magához fűzve. 
A hallgatóság keble szorul, szomorúság tükröződik 
arczán, sír, örvend, szégyenérzet szállja meg, bánat 
ül szivébe, fél, elérzékenyül, megrázkódik, elragad-
tatik. Kivánjunk-e többet? Nem mondhatjuk-e, hogy 
ki igy uralkodik a hallgatóságon, az nagy szónok? 
Várnunk kell-e, hogy ily hatás fölött tudományos 
emberek nyilatkozzanak? Bizonyosak lehetünk,hogy 
midőn nagy szónokról van szó, a tudományos ember 
és sokaság érzelme ugyanaz. 

Valamely hangszer húrjai hangjáról ismerni 
meg a mester ügyességét, ki azokat érinti. Szintúgy 
az érzelmekről, melyeket a szónok a lélekben előva-
rázsol, ismerni meg az ő érdemét; erre nézve nem is 
szükséges őt meghallgatni, elegendő mintegy átme-
nőben figyelni, mint hallgatja őt a sokaság. 

IIa, mig Romában Crassus és Antonius az ékes-
szólás győzelemága fölött czivakodott, valaki azt 
kérdezte volna a romai néptől : melyik nagyobb szó-
nok ? habozott volna bizonyosan a két hirneves szó-
nok közt, egyiknek Crassus, a másiknak Antonius 
tetszvén. De merem mondani, egyik sem adott volna 
Fülöpnek elsőséget, bár mily sima, édes, kellemes 
volt különben e szónok. Ha egész Paristól kérdez-
zük, nem volt-e Bourdaloue atya egyik legnagyobb 
szónoka, az egész város habozás nélkül igen-t fog 
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mondani: annyira igaz, hogy nagy szónoknak lenni 
annyi, mint a sokaság által annak tartatni. 

Valaki azt kérdhetné, nem teszek-e semmi kü-
lönbséget az értelmes és nem értelmes hallgató kö-
zött? Oh igen nagyot! A tudós,fölvilágosulthallgató 
nem csak elérzékenyül, elragadtatik; ő azt is tudja, 
a szónok előadásának mely titkos rugói eszközlik 
benne a különféle érzelmeket, m ig a tudatlan hall-
gató előtt mind e rugók titkok: igaz, lelkében ő is 
ugyanazt érzi, mit a tudós hallgató, de nem tudná 
megmondani, a művészet mely fogásai által történik 
mindaz benne. Szóval, az értelmes hallgató mind szi-
ve , mind esze által megítéli a szónok érdemét s je-
lességét, a tudatlan pedig egyedül szive által: egyik 
ítélete oly csalhatatlan, mint a másiké. 

Quintilian ugyanazon különbséget teszi a tudós 
és tudatlan hallgató közt. A tudatlan érzi az élvet, 
melyet neki a művészet szabályai szerént készített 
beszéd nyújt ; a tudós szintén, s pedig még jobban 
érzi, minthogy az élvnek egyszersmind okát és for-
rását is ismeri. 

Hiszem állithatni, hogy senki addig nagy egy-
házi szónok nem lesz, mig csupán a tudósok által fog 
annak tartatni. A tudósok nem képezik a sokaságot, 
pedig a sokaság által kell annak tartatnia, ha valaki 
a közönség Ítélete szerént a nagy szónok dicső czi-
mére érdemes akar lenni. Cicero annyira meg volt 
erről győződve, hogy ezt irta: Egyébben jobban sze-
retem a tudósok helybenhagyását, de a szónoklatban 
jobban óhajtóin a nép helyeslését. 

Egykor Antimachus nagynevű költő fölolvas-
ván egyik müvét nagy hallgatóság előtt, nem sokára 
eltűnni látta a jelenvoltakat: csupán Platon maradt. 
Nem bánom, szóla, folytatom; Platon nekem fölér 
egy egész hallgatósággal. Helyeslem e költő eljárá-
sát. A költemény nem oly mű, mely mindenki föl-
fogásához van mérve: fölülemelkedvén a közönséges 
értelmiségen, elég, ha csekély számú méltánylókra 
talál; de egy, az ékes-szólás szabályai szerént készült 
egyházi beszédnek lényegesen népszerűnek kell len-
nie, azaz, hozzá alkalmazottnak a nép eszméi- s érze-
ményeihez. Ha Demosthenes hallgatósága annyira le-
olvad, hogy csupán Platon hallgatja őt, mint a fó-
nebbi költőt, higyjék, Demosthenes azon pillanatban 
elnémult volna. A szónok a sokasághoz beszél, a pap 
a népnek prédikál : tehát a beszédnek olyannak kell 
lennie, hogy a nép megértse, megízlelje, fölötte he-
lyeslését tanúsítsa. 

Ez elvből kiindulva állítom : n e m l e h e t n a g y 
s z ó n o k , a k i n e m n é p s z e r ű ; mert a szónok-

nak lényeges föladata, hogy a néphez szóljon; mert 
a szónoknak különösen olyanokat kell mondania, hogy 
hallgatóiban meggyőződést eszközöljön. 

Ha a szónoknak csupán az volna föladata, hogy 
választott kis közönséghez nagyon finom módon szól-
jon, talán fölmenthetné magát a népszerűség kötel-
métől ; de a szónok a nép számára van ; ezt soha sem 
szabad szem elől tévesztenie, midőn beszédét szer-
keszti; neki mindég e szavakat kell önmagához in-
téznie: Nekem a néphez kell szólanom. 

Midőn az ékes-szólásról szólva népet emiitünk, 
sokaságot, s ez alatt nem csak azokat értjük, kik 
alacsony származásúak s kézmüvekkel vannak elfog-
lalva, hanem azokat is, kik ismeretek, tudomány 
nélkül vannak, kiknek kevesebb ész, csekélyebb be-
hatás, kevesbbé tisztult nézetek jutottak osztályré-
szül: ez mind nép. Mennyire nép gyakran a legfé-
nyesebb hallgatóság ! 

Őrizkedjék azonban mindenki magának hamis 
fogalmat alkotni e népszerűségről, mely nélkül az 
ékes-szólás el nem lehet. Népszerű nem annyi, mint 
alacsony, földön kúszó; a népszerűség és alacsonyság 
közt határtalailtávolság van. A keresztény szószéken 
semmi alacsonyságnak nincsen helye: itt mindennek 
nagy-, nemes-, emelkedettnek kell lenni; mindennek 
vissza kell tükrözni Jézus Krisztus követe, az evan-
gélium hirdetője méltóságát. 

Abban sem áll a népszerűség, hogy durván, 
minden műveltség nélkül beszéljünk: az ékes-szóló 
népszerűség épen oly ellensége a durvaságnak, mint 
az alacsonyságnak ; ellenben szereti a müveit hangot, 
a finom, gyöngéd gondolatokat. A rosszul képzett 
egyházi szónok pórias kifejezéseket is használ; beszé-
débe bizonyos tárgyakról kölcsönzött hasonlatossá-
gokat sző, melyek alacsony, épen nem finom képe-
ket keltenek a hallgatóban: ki állítaná, hogy ez nép-
szerű szónok? Mondjuk, hogydurva , pórias, hogy 
nem a nép, hanem a pórság szónoka, s igazságot 
szolgáltattunk neki. 

Ki tűrhetné a fogalmat, melyet némely egy-
házi szónokok maguknak a népszerűségről alkotnak; 
kik a bizalmasság, a beszélgetés bizonyos hangjába 
illeszkednek a szószéken, s oly nyelven beszélnek, 
mintha valamely pór hallgató állna a szószéken? Ha 
ezt nevezik népszerűségnek, hibában vannak ; az igen 
nagy bizalmasság, közlékenység nem fér mindég 
össze a keresztény ékes-szólás komolysága- s fón-
ségével. 

A beszédben az egyszerűség s népszerűség két 
különböző dolog: bírhat valaki egvszerüséggel nép-



szerűség- nélkül; e különbséggel a beszéd lehet egy-
szerű a nélkül, hogy népszerű legyen; de soha sem 
lehet népszerű egyszerűség nélkül. 

Beszédben az egyszerűség épen olyan, mint az 
élet viszonyaiban. Egyszerű embernek nevezzük azt, 
ki az erkölcsei- s modorában, ki nem ismeri a két-
színűséget, tettetést, csalást; kiben nincs semmi ne-
gélyzett, ál-máz, jánus-jellem: ha ilyen a beszéd is, 
a kedves egyszerűség minden kellemével fog birni. 

Hogy ez sikerüljön, az egyszerűség több nemé-
nek kell segítségül jönnie. Szükséges a t e r v egy-
szerűsége: minden ugyanazon czélra vonatkozzék, ar-
ra irányuljon. Soha sem kell a hallgató fígyelmétbo-
nyolódott tervek által megszakasztani; a nagy mes-
terség abban áll, hogy a figyelem egészen egy pont 
köré vonassék, s ez értelemben a terv egyszerűsége 
nem egyéb, mint a beszéd egysége. Szükséges az 
i r á l y egyszerűsége. 

Ne legyen abban semmi negélyzett, semmi da-
gályos. A nap nincsen nagyobb ellentétben az éjjel, 
mint az egyszerűség a negélylyel s dagályossággal : 
ne legyen semmi, mi a nagyon kimért szerkezet fe-
szességére mutasson. Szükséges az é k e s s é g egysze-
rűsége; ne legyen az ékességből nagyon sok; a szép-
ség nem többé egyszerű szépség, ha túlságosan föl 
van ékesitve ; s ha véteni kellene e tekintetben, vét-
sünk inkább az ékességek hiánya, mint tulbősége ál-
tal; mert ebben áll,hogy a kevés kevesbbé sért, mint 
a sok. Beszédben az ékességek olyanok, mint ruhán 
a gyémántok: a ruha gazdagabb, de az azt viselő 
személy nem mindég szebb és kellemesb. Ekes-szó-
lásban az ékesség használata legyen szerény, mérsé-
kelt: ha tulbőven, ha mérték nélkül árasztjuk az 
ékességet beszédünkre, nem csak nem emeli annak 
szépségét, hanem homályba állítja netaláni fényét. 
Sőt szükséges, hogy azon kevés is, melylyel a be-
szédet fölékesítenünk szabad, ne szökelljen nagyon a 
hallgatóság szemeibe. Tekintsük a legkitűnőbb festé-
szek müveit; nem a ragyogó szinek hatnak reánk; 
ezek egyszerűek, s ha van is némi fény rajtok, a ter-
mészetesen soha sem mennek túl. Szükséges a b izo-
n y í t é k o k egyszerűsége : ha ezek egyszerűségét 
óhajtjuk, azon legyünk, hogy ne legyenek kereset-
tek , hanem tárgyunk alapjából merítettek ; olyanok 
legyenek, mintha kezeink közt önkényt nőttek vol-
na. Azon legyünk, hogy a bizonyítékokat világosan, 
megkülönböztetve, minden összezavarás nélkül adjuk 
elő ; haladjanak azok a legegyenesebb uton , minden 
kerülgetés nélkül az általunk kitűzött czél felé; végre 
mentek legyenek a bizonyítékok mindattól, mi reá-

juk nézve idegen. Kerüljük bizonyos szónokok rossz 
ízlését, kik kuszált, emésztetlen rakásra hordanak 
mindent össze, mit utjokban találnak, s azt hiszik, 
hogy minden jó , mi a beszédet terjedelmessé teszi: 
az idegen testek összehalmazata megrontja a viz tisz-
taságát, elveszi annak átlátszóságát. 

Hol fog az egyházi szónok e kedves, s egyszer-
smind nemes és magasztos egyszerűség mintáira 
akadni? Hol találhatna tökéletes!) mintákat, mint Jé-
zus beszédeiben, melyeket számunkra evangéliumá-
ban hagyott? Mondott-e valaha valaki nagyszerűbb 
dolgokat egyszerűbb előadásban? A szent-irásnak 
egyéb, bár isteni könyvei, nem is közelitenek ezek-
hez. Igaz, ez is mindenütt az Ur igéje, mely azonban 
idegen közlők előadásán ment át , s mely némileg 
visszatükrözi közlői tökéletlenségét, mint a viz, mely 
bár mily tiszta legyen forrásában, magába fogadja a 
földalatti csatornák szagát, melyeken átfoly. A szó, 
mely közvetlenül a fejedelem ajkairól hangzik le, 
mindég az egyszerű s fönséges jellegével bir, melyet 
elveszt követei ajkain. Igaz, ekkor is a fejedelem be-
szél, de majd önmaga, majd más által szól. Midőn 
például az Ur egy Izaiás, egy Arnos által akart szó-
lani, nem változtatta meg szellemüket, melyet szü-
letésükkor és nevelésük által nyertek, hanem hozzá-
juk alkalmazkodott, különös őrködés által vissza-
tartva őket minden hibától és hazugságtól, de nem 
az irály és előadás minden gyarlóságától. Nem vall-
ja-e meg szent Pál, hogy bár nyelve kévéssé mivelt, 
bir elegendő tudománynyal ? Izaiás, mint fejedelmi 
születésű, beszédeiben több finomsággal, csínnal bir ; 
Arnos pedig a pásztor kifejezéseiben kemény, néha 
kissé pórias. Nem kell tehát meglepetnünk, midőn a 
szent Írókban homályos, zavart, rendes beszéd szabá-
lyaihoz kévéssé alkalmazott helyekre akadunk : ben-
nök minden igaz, de a fogalmazás, a kifejezés nem 
mindenütt tökéletes: a héj, melylyel az isteni ige 
körül van véve, néhutt, lia ugy szabad mondanom, 
kissé bütykös. Nem ugy van evangéliumainkkal: az 
Ur azokban saját Fia által szólt, ki a tudomány és 
bölcseség minden kincsével ékeskedék; ki előtt nem 
volt ismeretlen-semmi, mit mondania kell; ki tudta, 
mint kell azt előadnia, s az általa kifejtett titkok 
fönsége és mélysége mellett elménk fölfogásához 
teljesen mért modorban szólt hallgatóihoz. Azért elő-
adásaiban nincs semmi hiányos, semmi, mi az embe-
riség gyarlóságára s tökéletlenségére emlékeztetne. 
Soha ily ékes-szóló ajk nem nyilt meg, s mindazok, 
kik őt hallgatták, méltán fölkiáltottak: „Soha em-
b e r i g y m é g n e m s z ó l o t t . " Tőle kell tehát ta-

14* 



108 «*— 

nulnunk a ti tkot, miként egyesítsük egyházi beszéd-
ben a legnemesebb népszerűséget a legíonségesb egy-
szerűséggel. (Vége küv.) 

A rheinaui apátság. 

Ezen, egykor igen tekintélyes, most már halálra vált 
apátság fekszik a Rajna folyó egy hajóalaku szigetén, mely-
nek közepén diszlik a szép templom a pompás s tágas apát-
sági épülettel s a sziget minden emeltebb pontján egy kis 
templommal. A zárda alapíttatott 778-ban Nagy-Welf, más-
ként Wolfahrt által, ki Rutard üa volt az alemann herczegek 
nemzetségéből. Mivel a Welfek Iviburgot is birták (Ruthard 
a várat 760-ban épitethette) , azért némely történelmi búvá-
rok a kiburgi grófot állítják a rhenaui apátsági templom épi-
tetőjének. A nevezett Welf volt Judith atyja, ki Nagy-Károly 
fiának, Lajosnak második neje volt. Wolfin az alapitónak fia 
és Wolfen unokája az atyjok s nagyatyjok által tet t alapit-
ványokat adományaikkal növelték. Nem sokára a kolostor 
alapítása után jött szent F i n t án Skóthonból ezen szigetre 
(851.) s fölvette a rendöltönyt, hol 878-ban meghalván, Ro-
mában 1000-dik évben a szentek lajstromába íratott. Sirja 
máig is látható a zárdatemplom karzatán. A rhenaui apátok 
száma 62-re tétetik. Ezek közül a nevezetesebbek: G o t z -
b e r t , valószínűleg a hires sz.-galleni benczések közül szár-
mazott ezen kolostorba , melynek első apátjaul a tekintélyes 
Rhabán Mór mainzi érsek elnöklete alatt 852-ben tartott zsi-
naton elismertetett, mely alkalommal MainzbanNémet-Lajos 
király az apátság minden jogait s birtokait megerősítette. 
Egyszersmind az alapító unokája Wolfen , maga személyesen 
Romába utazván, kinyerte a pápai megerősítést 855-ben, s 
az emiitett városból sz. Balázs tetemeit hozta magával a ko-
lostori templom részére. Rheinau a bold. Szűz, s sz. Péter, s 
Pál apostolok védnöksége alá helyeztetett, s azért fordul elő 
gyakran az irományokban ezen czim : „A rajnai bold. Szűz 
monostora." Az alapitónak már többször emiitett unokája 
W o l f e n , neje halála után Rheinauban benczéssé lévén, 
pappá szenteltetett, s Lajos király által husvét-ünnepén 858-
ban Frankfurtban apátnak kineveztetett; de oly föltétel alatt, 
hogy ezen 3-ik apát halála után a zárda szabadon válasz-
tandja apátját. Ezen Wolftól nyeré Rheinau birtokainak nagy 
részét s nevezetesb kiváltságait. Meghalt 878-ban. R u p e r t 
a 6-ik apát 912-ben, igen tudós szerzetes levén, egybegyüj-
tötte az atyák szent-irás magyarázatait, mely jeles mii kéz-
iratban máig is látható az apátság dús könyvtárában. O alatta 
készítette Hadamar benczés a 4 evangelium codexét, kinek 
több társai által pergamentre írott könyvek máig is szemlél-
hetők. Ilyenek: Sz. Benedek szabályzata, Nagy-Gergely Sa-
cramentariuma, egy vértanuk könyve stb. Legnagyobb ügyei-
met érdemel egy sz. Fintán nevét viselő misekönyv, mely 
egész Németországban legrégibb. Az emiitett apát alatt Rhei-
nau a hunnoktól elpusztíttatott, a szerzetesek sz. Balázs zár-
dájába menekülvén. Az apátok sorában sz. C o n r á d con-
stanzi püspök 7-ik volt , ki 934-ben választatott el apátul. 
Alatta a zárda romjaiból újra felépült, s virágzásnak indult. 
Miután Conrád ezen dicső intézetet I Otto császár jótékony-
ságába ajánlotta volna, 973-ban letette az apáti méltóságot, 
a szabad választási jogot visszaadván a derék benczéseknek. 

O t t o , a 19-dik apát , V Henrik császárhoz utazott 
1106-ban, ki az apátság pártfogolását megigérte. Bruno 
hirschaui-, Rüsten sz.-balázsi-, Adalbert schafFhauseni- s 
Egon augsburgi apátokkal Otto is jelen volt a schwarczwaldi 
sz. Péter templomnak 1113-iki sept. 30-án történt felszente-
lésén , melyet a zähringi herczeg először Teck melletti Wald-
heimban (1073) alapított, azután 1093-ban Sz.-Péterbe tett 
át. Ezen apát alatt consecráltatott 1114-iki nov. 15-én III. 
Rudolf báseli püspök által a rheinaui egyház, s az emiitett 
7-dik rheinaui apát Conrád II. Calixt pápa által 1120-ban 
a szentek tiszteletére méltattatott. I. H e n r i k (23-dik apát) 
alatt 1165-ben a hohenstaufiak házábóli I. Frigyes, másként 
„Rőtszakálu", az apátság fölötti védnökséget elvállalá, mi-
nek folytán ezen intézet közvetlen birodalmi apátsággá emel-
tetett föl. II. B u r k a r t (25-ik apát) II. Frigyes alatt (1240.) 
Faenza, Ravenna és Tibur ostromlásaiban vazalljaival részt 
vett. Ezen s egyéb számos érdemeiért berezegi méltóságra 
emeltetett, Rheinau város fölötti uralmat, pénzveretési jogot, 
s 32 helységet nyert. H e r t e n Conrád volt a 31-ik apát 
(1281—1302), ki Eberhart habsburgi grófot, Bölcs-Albert 
fivérét ( f 1230 Ptolemais ostromakor), habsburgi Rudolf 
császár atyját választotta az „apátság jogvédő" tisztének vi-
selésére ; mely apátság védurai azután sokáig voltak ezen 
grófok. Rudolf császár ezen hires apátság iránt különös haj-
lammal viseltetett, mivel az utóbb emiitett apát alatt a Raj-
nába halt Hartman nevű liának a rheinaui templomban díszes 
síremléket állítottak a jeles szerzetesek, melyben a szeren-
csétlenül kimúlt grófnak szive őriztetek. Hartman tetemei, 
anyja, Anna császárnő báseli sirkápolnájában tétettek le. A 
mostani 1705-ben épült uj apátsági templomban vau az érin-
tett emlékkő igen jeles sirirattal. Az ó templomi emlékkövön 
a habsburgi oroszlány állt ily fölirással; „1282-ben sz. Tamás 
vigélyén Rajna alsó hidjánál elmerült Hartman I Rudolf 
császár üa ( f 3 nemessel együtt) , kinek szive sz. Balázs ol-
tára előtti lépcsőnél tétetett le." I. Albert császár a testvé-
rének tiszteletére állitott emlékért a szomszéd falvakban bir-
tokokat adományozott az apátságnak, s Conrád apátnak élet-
halál fölötti jogot engedett. Neuenburgi V. H e n r i k , 33-ik 
apát (1330.) egy pergament könyvbe följegyezte az apátság 
hübérnökeit, minők százan voltak, mind ugyanannyi nemesi 
család fejei ; urbarialis helysége mintegy 50 volt az apátság-
nak. Ezen apát alatt habsburgi Ágnes az első és 1348-ban az 
uralkodó család a második százados évfordulati alapítványt a 
rheinaui templomra 12 márka ezüstben tette le. Albert her-
czeg 1339-ben egy sajátkezüleg irt okmányában az apátság 
minden jogait megerősitette. A l m i s h o f e n Hugo (38-ik 
apát), 1410-ben jelen volt a constanzi zsinaton, hol Zsig-
mond császár 1415-iki nov. 11-én kelt okmányánál fogva 
az apátságot „birodalmi apátság"-nak nyilvánította s oltal-
mába fogadta. 

M a n d a c h Henrik 44-ik apát alatt 1498-ban a sváb 
és erre a vallási villongások korában Rheinau igen sokat 
szenvedett, A zárdában ez időtájban is igen jó rend uralko-
dott ; az apátságot illető minden ügyek híven s tisztán kezel-
tettek az ügyes és becsületes uradalmi tisztek által. Az emii-
tet t apát a templomot sok drágasággal ékesitette. Halála 
előtt ágya köré gyüjté szerzeteseit, őket az ősi hithezi tán-
torithatlan ragaszkodás- s a zárdafegyelem minden pontjának 
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szigorú megtartására remegő hangon kérvén s meghatóan 
buzditván. Meghalt 1529-iki febr 25-én. Utóda Wellenberg 
(I.) B o n a v e n t u r a , zürichi eredetű lett (45-ik) apát. En-
nek s buzgó szerzeteseinek érdeme, hogy a nagy vidék ka-
tholikusai a Zwingli-féle kárliozatos eretnek-tanokat megve-
tet ték , készebbek levén birtokaik elrablását szemlélni, sem-
mint az ősi apostoli hittől elpártolni. Kétszer kelle a dühön-
gök elül menekülniök a szerzeteseknek, kik előbb SchaíFhau-
senbe, azután Meersburg- , majd meg Waklshutba futottak. 
Templom és zárda kifosztattak. V. Károly az augsburgi biro-
dalmi gyűlésen egy 1530-ki oct. 9-én kelt legmagasb okmá-
nyában védelmezte az apátot a lázongó polgárok ellenében ; 
de csak 1531-iki dec. 21én vehette az apát s egyesülete bir-
tokába az apátságot. III . Pál pápa 1547-iki maj. 22-én kelt 
brevejében ünnepélyesen megdicsérte az apátságot azon buz-
galma- és hűségéér t , melyet a gyászos hitújí tás nehéz nap-
jaiban tanusi tot t , s az apátnak részben püspöki előjogokat 
engedett. Ezen tevékeny, apostoli lelkű apát meghalt 1555-
d ik i jan . 31 én. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E G E R , aug. 9-kén. ( G y á s z h í r . ) Egy megható gyász-

esetnek vagyok szomorú hírnöke. A kérlelhetlen halál ismét 
berontot t a fő-káptalani tes tüle tbe , és ismét egy tiszteletre 
méltó tagot ragadott ki kebléből, ft. F e r e n c z y József, bol-
dogságos Szűzről nevezett bat ta i apát és olvasó-kanonok 
urat ; ki élete 83 évében, több éveken át tar tot t gyengélke-
dése u t á n , a haldoklók szentségeiben buzgóan részesülvén, 
végelgyengülésben e folyó hó 7-én reggeli négy órakor csen-
desen jobb életre szenderült. — Született Zolnán, Zólyom 
megyében 1780 évben. Az alsóbb tanodai tanulmányokat 
Egerben és Miskolczon dicséretesen befejezvén, 1797-ben az 
egri nevendék-papok sorába fölvétetett , hol szorgalmának és 
a kellő tudományokbani előmenetelének kitűnő jelét adván, 
miután az összes theologiai tudományokból nyilvános vitat-
kozást tar tot t az egri lyceumban, 1803-ban áldozárnak föl-
szenteltetett , és mint segédlelkész két év és három hónapon 
át dicséretes buzgalommal működött. — Ekkor mint jeles és 
tudományosan kiképzett szónok, az egri lyceumban egyházi 
szónoknak és hit tanárnak neveztetet t ki, és e kettős minőség-
ben 3 évi ernyedetlen működése után ugyanot t , a történelmi 
tanári székre t é te te t t á t , és kilencz éven át ta r to t t kedves 
leczkéket tisztelő tanítványainak. Innen 1814-ben Balmaz-uj-
városi lelkésznek neveztetet t ; de ezen fontos állomáson csak 
4 évet tö l tö t t , és 1818-ban ismét Egerbe h iva tván , a meg-
ürül t theologia dogmatika és rokon tanulmányok rendes ta-
nárává t é t e t e t t ; később pedig 1840-ben az érseki fölsőbb ta-
noda al-igazgatójául és legfelsőbb helyről megerősitetet t ; 
mely kettős hivatalában több éveken át oly buzgalommal 
működöt t , hogy tanítványainak és tanodai fölügyelete alatt 
való tanulóknak hálás emléke a siron tul is fogja dicsőiteni 
őt. — Jeles szép tulajdonai , messze kiható tudományossága, 
szeretettel párosult kormányzási szigora, s kedves modora, az 
érdemeket jutalmazni tudó és akaró fejedelmet arra birták : 
hogy a derék és munkás egyházi férfit 1830-ban az egri főkáp-
talan tiszteletbeli kanonokává, 1837-ben hevesi fő-esperessé. 
1838-ban az egri káptalanban valóságos kanonokká, 1844-ben 

boldogs. Szűzről nevezett battai apáttá, és 1859-ben fokoza-
tos előléptetések után a főkáptalanban olvasó kanonokká leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. — I t t je les , és min-
denkitől érdemileg tisztelt férfiúnak elhunytát fáj lal ja a fő-
káptalan, melynek igen hasznos tagja volt ; s irat ják hü ro-
konai, kik benne édes atyjukat vesztet ték; fájlalják barátai , 
ismerősei, kik őszinte kedves társalgásában élvezetet nyer tek , 
kesergik a szegények, árvák, özvegyek, kik benne táplálójukat, 
segedelmezőjűket, vigasztalójukat elveszték. Hideg tetemei, 
nms^u érsekünk által tétettek örök nyugodalomra a székes 
főegyliázi sirboltba folyó hó 9-én reggeli 10 órakor, és ugyan-
akkor mutat tatot t be lelke üdveért az engesztelő sz. mise ál-
dozat a jelen volt számosaknak azon szivbol fakadt sóhaja 
közt , „Adj uram örök nyugalmat neki, és az elenyészhetlen 
világosság fényeskedjék neki ! ! Vezerle Gáspár. 

CSAPOR. (Nyitra m.) A kegyeletes tények és az egy-
házi élet mozzanatai soha sem vesztenek benső értékükből, és 
azér t , habár egy kissé későbben. fölemiitjük a mocsonoki ke-
rület épületes buzgalmát és egyházias működését. Krisztus 
helytartójához , az egyházat jelenleg dicsőén kormányzó 
IX. Pius martyrhozi szeretettől föltüzelve sieténk jun. 16-án 
a nyitra-ivánkai plébániaiakba, imakötelességünket a legfőbb 
pásztor iránt egyesülten lerovandók. Tehát összejövénk mind-
nyájan szomszéd kerületi néhány testvéreinkkel együt t , és a 
megígért győzelem reményében örvendező lélekkel lépénk a 
Magasságbelinek hajlékába. Kellemes vala meglepetésünk, mi-
dőn a szeplőtelen Szűznek a főoltár fölé helyezett képét fény-
özönben szemlélhettük, s mintegy érezhettük sz. Fia zsámolyá-
nál édes anyai oltalmát. Ez ünnepélynek igen is megfelele a 
gondolat, a szeplőtelen Szűz képét, mennyei dicsőségét ábrá-
zoló fényben szemeinkhez ju t ta tn i , hogy emlékeztessünk 
IX. Pius ama öröklő t e t t é re , melynél fogva neki, mint a bold. 
Sziiz leghűbb tisztelőjének, jutot t egyedül ama szerencse, hogy 
Isten anyjának szeplőtelen fogantatását a kath. világnak mint 
dogmát kihirdetheté. De esedezénk is a szűz Anyához, az 
ünnepélyes szent mise a la t t , miszerént, ha már kérésünk 
kihallgatását bűnös voltunkért meg nem érdemeltük, leg-
alább sziiz sz. Anyja közbenjárására buzgó sz. reményből fa-
kadt fohászainkat kegyes ligyelemre méltassa, és ama hajócs-
ká t , melyen mi igaz hivők az emberi gonoszság- és jogtalan-
ság-okozta hullámokon hánya t ta tunk , mihamarább a béke 
par t jához juttassa. Adjad Uram egyházadnak, ennek nagyobb 
fölvirágzására, a béke sz. áldását, hogy a szóval szabad egy-
házat szabad államban hirdető , te t t leg az egyházat az egész 
emberiséggel zsarnok rabigába döntő vallástalanok megaláz-
tassanak, rút eszméikben megzavartassanak, és a gonosz lé-
lek ármányai közül Pé te r hajójába téríttessenek, melyből há-
ladatlanságuk által önmagukat száműzték; hogy a „crux de 
cruce" jelszót viselő, az üröm-poliarat majdnem fenékig kiü-
ritő sz.-atyánk még e földön szemlélhesse igazsága és jogos-
sága diadalát ; s végre, hogy ádáz elleneinek sorát a bűnbánat 
könyüitől lábainál áradozni szemlélhesse. — A hálaadó iste-
ni-szolgálat végével a Szentlélek segitségül hivása után a plé-
bániaiakban, a körülmények jelen igényeinek megfelelően, 
egyházunk fe jé t , és ennek isteni s emberi jogait érdeklő kö-
vetkező kérdések tá rgya l ta t tak , ugyanis 1-oEvolvatur quae-
stio de Papa , et eius iuribus? 2-do Quoniam SS. Dominus 
noster Pius IX. mense Junio canonisationein martyrum Jap-



ponensium in praesentia plurium Episcoporum solemniter prae-
suscipere intendit, deducatur historice ius canonisandi San-
ctos Romano Pontiíiei competere? 3-o Reflexe ad orationem 
Pontiíicis die 25-a martii a. c. dictam , dilucidetur quaestio : 
An dominii temporalis jura constituere possint materiam 
Dogmatis? An iura haec independentiam Sedis Apostolicae 
et per eam Ecclesiae totius sustentent, consiliisque divinis 
sint conformia? Végül pedig gyakorlati esetül fölvétetett az 
egykori olasz minister, Cavour gyóntató atyjának, Romába 
hivatása, hogy tettéről számolna. Méltánylat és forró hála ft. 
és tudós P a l m e r Alajos nyitra-ivánkai plebánus urnalc, ki 
az ünnepély emelésére, semmi áldozatot és fáradalmat nem ki-
méivé mindnyájunknak oly üdvös élvezetü napot szerze! D. J-

MADRID, jun. 27-én. Közlöm Mariano Cuartero le-
velét Cochinchinából az utolsó vértanukról. „Szeretett atyám 
és barátom ! Mult évi novemberben kapta levelemet, most 
folytatom a történtek előadását. Atonkini ügyek oly zavartak, 
hogy a benszülöttek nem közlekedhetnek egymással, habár 
szomszédhelységben is vannak egymáshoz. Mult oct. 21-ről 
levelet nem kaptam Gáspár Fernandeztől, ugy szinte Riano 
Manueltől, a ki az időleges általános apostoli helyettességet 
viszi mult évi áugustus hónaptól. Gondolom, hogy mindkettő 
életben vagyon , habár a nagy üldözésben, mely a birodalom 
belsejében dühöng , félni lehet, hogy a két férfi , a kik magok 
maradtak még ottan, már meggyilkoltatott. Igen, kedves ba-
rátom, már csak e kettő működik a szent hivatalban, mivel a 
két apostoli helyettes és Almato Péter vértanú lett. Emléke-
zik, hogy utolsó levelemben említem, mily veszély fenyegeti 
Berrio-Ochoa Valentin apostoli helyettest és Almato Pétert 
Tonkinban. Azóta Hermosilla, helyettes, oct. 25-én elfogatott, 
Berrio-Ochoa és Almato is. Mindnyájan ugyanazon tömlöczbe 
zárattak; nem tudhatjuk mennyit szenvedtek, csak azt , hogy 
nov. 1-én a szentek dicső seregébe vértanusággal jutottak. 
Nem tudjuk mi történt szent fejeikkel, miután lefejeztettek; 
testeik három nap őriztettek, mig sikerült éjjel azt az őrök 
éberségének daczára elrejteni. Hova rej tet tek, s ki volt azon 
nő, ki az első keresztények szokásait oly szépen utánozta, nem 
tudjuk. Hermosilla úrral elfogatott egy ifjú is, a ki latin ta-
nodának egyik disze vala, s ez a bűnösökkel, miként édes 
Megváltónk, együtt kivégeztetett. Khang volt a neve a ta-
noncznak. Tartományunk éjszaki része is hozott szent gyü-
mölcsöket az üldözés viharában. Couang Pé te r , szerzetes 
harmadmagával elfogatott s lefejeztetett ; Couang 36 éves 
vol t , feddhetetlen erkölcsű, tanulékony, s mindég engedel-
mes ; minden elöljárói szerették s dicsérték, s ezen érdemei 
miatt korábban szenteltetett pappá, semmint ez a benszülöt-
tel szokott történni. Társai a vértanuságban voltak Dinh hit-
elemző , és Minch József tanoncz. —- Most szólok az európai 
születésű vértanukról. Ft. Hermosilla, mileti püspök, s keleti 
Tonkinban apostoli helyettes, de la Carada Domingoban 
1800-ban született ; fiatal korában egy bencze atya őrködése 
alatt növekedett Lordobinban, később Bereinundo valenciai 
érsek házában tanult , mig a szerzetbe lépett. A domokos-
atyáktól szerettetett, midőn Manillában tartózkodott köztisz-
teletben állt, 1829-ben jöt t a missiohoz, s mivel a missio igen 
várta őt , belföldi neve Vaong (— desideratus) volt , s e név 
alatt volt az itteni keresztényeknél ismeretes. A mandarinok 
minden buzgalmat kifejtettek, hogy őt kézre keritsék, Trinb-

Couang-Khannak seregei mindenütt fürkészték. Ezen vadá-
szatból az isteni gondviselés sokszor csudálatosan szabadí-
totta ki. Ha valahol papot elfogtak, az első kérdés vol t : „is-
meri-e Dauh-Triem-Vaongot „tudja-e hol van?" AmiXuan-
Damban tör tén t , bámulatos csoda. Egy kém jöt t a püspök 
hajlékába, ez beszélt vele, a püspök parancsot adott saját 
szolgájának, hogy zárja be a kémnek száját, nehogy ez elárul-
hassa őket a mandarinnál. A kém mint az oroszlány távozott, 
elbeszélt mindent, a mire vagy 300 fegyveres körül vette a 
püspök szegény hajlékát. A szent férfi gondolta, hogy életé-
nek utolsó perczei elérkeztek, fölült az ágyra, leeresztette a 
redőket, s az isteni gondviselésnek adván át magát , csende-
sen volt. A fegyveres kémek bementek a hajlékba, a püspök 
látta őket, a kémek nem látták a püspököt. Az egy szobából 
álló hajlékban nem látván a püspököt, a kémek az őket ide 
vezető kém ellen boszankodva fordultak, hogy őket hasztalan 
vezette ide. „En magam láttam , én beszéltem vele, neki itt 
kell lenni." De az Isten homálylyal fedte a kémek szemeit, ők 
mindent láttak, csak az ágyon ülő püspököt nem látták, s igy 
el is távoztak. Szent Péterrel a tömlöczben történt csoda 
Hermosilla püspök urnái ismétlődött. Azóta a püspök különös 
szeretettel volt xuandami lakása iránt, a melyben az Istennek 
ily kegyességét tapasztalta. Az ő élete szakadatlan szenvedés 
volt, nagyobb részt betegeskedett, de apostoli munkásságában 
még sem lankadott; hányszor jött átázva haza, hányszor uta-
zott napokon át éhen, szomjan, koldulván némi csekély étket 
a pogányoknál. Egyszer ruhái elernyedtek , ugy hogy testén 
alig tartózkodtak, egy pogány adott neki ruhát , de a ron-
gyost kérte emlékül hagyatni. Utazásainak legveszélyeseb-
bike volt midőn Ratord püspök és apostoli helyetteshez ment, 
hogy püspökké szenteltessék. Útjában sokszor a nádak közé 
bu j t , vagy az iszapba rej tőzöt t , mivel mindenütt kerestetett. 
Hitelemző szolgájával az iszapba temetkezve volt , s itt a hi-
telemző aludni és hortyogni kezdett ; a püspök ur fölköltötte, 
félve, hogy a hortyogás elárulja őket. A keresztények látván 
egyszer, mily veszély fenyegeti ő t , egy öreg pogányasszony 
istállójába rej tet ték, s füvei elbontották. I t t feküdt a szent 
püspök egész nap, mig éjjel tovább menekülhetett. Ehez já-
rult a lelki szenvedés és aggály a hivek sorsáról, mivel az 
egész tartományban csak ő maradt fön még, s igy az egész 
missio terhe az ő vállaira nehezedett. A liirek mindenünnen 
szomorúak valának , ezek ő t , mint Jóbot , a legmetszőbb fáj-
dalommal töltötték el. 1855-ben elfogatott , s egy szük töm-
löczben 11 napig tartatott, mig általunk 300 piasterért kivál-
tatott. Mindnyájan ismerték erényeit, alázatosságát, habár a 
missionak patriarcliája volt, nyilt és nemes szivét, békeszerete-
tét, ugy hogy mindez példabeszéddé vált. Hálás volt minden jó-
tétemény i ránt , s mikor az igazság vesszejéhez kellett néha 
nyúlnia, ezt a legnagyobb fájdalommal tevé. Hite szilárd, s 
égő volt , ragaszkodása a szent-székhez rendithetlen, s szor-
galma nagy, hogy az apostoli szent-szék szabályait a legki-
sebb ízig megtartsa. 1829-től missionk fénye, 20-ig apostoli 
helyettes volt, életének 61-ik évében mint vértanú adta át 
lelkét a Teremtőnek. — Berrio-Ochoa Elorrioban, Biscaya 
tartományban született, missionkhoz 1858-ban jött, s Melchior 
apostoli helyettes coadjutora lett. Alig tanulta mea; az itteni 
nyelvet, a közép Tonking helyettiség kormányzásával bizatott 
meg. 1858-ban püspökké szenteltetvén hozzám jött, a mikor én 
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szép erényeit ismerni tanultam. Mit szóljak Almato Péterről? 
Ez egész életén át a keresztség szent malasztját megőrizte. 
Evvel mindent mondtam. Én hiszem, hogy őt az Isten csak 
azért küldte Tonkinba, hogy szeplőtelen szüzességéhez a vér-
tanúságot csatolhassa. Ez majd mindég beteg volt. Vértanú 
lett ép születésének 31-ik évnapján. Született St. Félicé La-
ferraban, a vichyi egyház-megyében, szülei még élnek, s ki-
tűnő keresztények, kiknek az Isten azt a vigasztalást adta, 
hogy fiukat mint vértanút tisztelhessék. — Most a mi keresz-
tényeink siralmas helyzetéről kellene szólanom, de az üldö-
zés nagy, szavak ezt nem fejthetik eléggé. Mi csak imádkozni 
tudunk, hogy az Isten szüntesse meg a dühöngő vihart ; ke-
resztény községeinkből egy sem maradt, a házak is lerombol-
tattak. Uj keresztelteink a pogányok között szétszórva, szo-
ros fölvigyázat alatt vannak, havonként többször a tartomá-
nyi főnökhez idéztetnek, becstelenitő vassal bélyegeztetnek 
homlokukon, hogy első tekintetre azonnal fölismertessenek. 
Mások, kik még be nem fogattak, az egész országban, mint 
koldusok járnak , s a kevés élelmet a pogányoktól kérni kén-
szerülnek. Legyen az Isten irgalmas ezen szilárd hitű embe-
rek iránt. Ki járhatna közülünk a falukon, hogy a hiveket ki-
tartásra buzdítsuk? Mi történik velünk? Exurge Deus et 
adjuva nos. Oh buzgó lelkek ! segítsetek minket imáitokkal ! 
Oh szent papok! ne felejtkezzetek rólunk a szent misében! 
llilaro , paphosi püspök, a keleti Tonkitinak apostoli helyet-
tese. mart. 3-án 1862. 

INDIA. (Vége.) A philippini szigeteken egyetlen egye-
tem van Manillában, melynek czime: Real y Pontiíicia uni-
versidat del Colejio de Santo Tomas (sz. Tamás collegiumá-
nak királyi és pápai egyeteme.) Pápai bulla által alapítta-
tott 1645-ki nov. 20-án Jövedelme hagyományokból keletke-
zett. Van 21 tanár , 40 tanítvány a beca, vagyis teljes díjjal, 
é3 10 külhallgató. Az egyetem vagy inkább collegium min-
denben ingyen gondoskodik a tanárokról és díjazottakról. A 
domonkosiak vezérlete alatt áll, és a tanárok latin nyelvben, 
logica-, természettan-, metaphysica-, erkölcs-tudományok-, 
egyházi jogtan- és theologiában nyújtanak oktatást. Mint-
hogy a domonkosiak a tanárok, tanári díjuk nincs ; ők tulajdo-
nosai a collegiumnak, és kezelik annak vagyonát. Csak a tör-
vénykezési institutiok tanára , ki ügyvéd, kap a kormánytól 
di ja t , 4000 piastert évenként. Szembeötlő a tantárgyak cse-
kély száma. A laterani sz Jánosról czimzett collegium hagyo-
mányokból alapíttatott 20, spanyol szülőktől származott, ár-
va fiu számára, kik lakást és ruházatot ingyen kapnak, de in-
dus és mestiz-gyermekek is fölvétetnek, kik 50 piastert fizet-
nek egy évre. A tanulmányokra nézve a sz. Tamás-egyetemet 
köteleztetnek látogatni. A collegiumok sora ekkép be van 
végezve a philippini szigeteken. Csak még Manillában van 
egy fölsőbb szegény-iskola. Escusla pia. — Manillában továb-
bá van egy Colejio de Santa Potenciana, nőnövelde spanyol 
szülőktől származott 24 leány részére. Alapíttatott 1589-ben 
10 leány számára, azonban az épület az 1645-ki borzasztó 
földrengés alkalmával összedőlt, és a tanítónők tanítványaik-
kal együtt a romok alá temettettek. Az épület nem sokára is-
mét visszaállíttatott. Ezen nevelő-intézet most 24 leány szá-
mára van fölszerelve, kik mindennel elláttatnak, és kiléptük-
kor 250 piastert kapnak segítségül. Van egy más intézet is, 
a Colejio de Santa Isabel, szintén lyánkák számára alapíttat-

va 1632-ben. Van most 65 növendék, kiknek mindegyike 62 
piaster dijt fizet. A Real casa de Misericordia nevű szegény-
ház, mely 1594-ben alapíttatott, jelentékeny jövedelemmel bír. 
Azonban itt csak alamizsna osztatik, és mivel a jövedelem a 
kiosztandó kegyadományt jóval meghaladja, a fölösleges más, 
kevesbbé ellátott, intézetekre fordittatik, különösen pedig a 
Santa Isabel-collegiumra. Spanyolország a vallási testvérületek 
hazája levén, ezek a philippini szigetekre is nagyobb számmal 
átültettettek; különösen van 9 , melyeknek czéljuk, bizonyos 
napon ünnepélyes isteni-szolgálatot tartani a kath. hit megdi-
csőitésére, a keresztény erényeket, főkép irgalmasságot gya-
korolni Ezeken kivül van még 6 kegyes intézet a szigeteken, 
melyek B e a t e r i o s-nak neveztetnek. Többnyire alamizsna 
által tartatnak fön és czéljuk : indiai leányokat olvasás-, írás-, 
számolás-, mosás-, varrás- , és kötésre tanítani. Ezen intéze-
tek egyikében, mely sz. Ignácz tiszteletére emeltetett , élt 
Ignacia del Esplrito Santo nénike, ki a szentek közé iktatta-
tott. Ezen kolostorban jelenleg van 12 apácza, 50 laicus-néne 
és 56 tanuló, kik havonként 4 piastert fizetnek eltartatásuk-
ért. Ilocos tartomány hegyei közt még sok a pogány. Ezen 
tartomány a lelkiekben az ágostoniak alatt á l l , kik a keresz-
tény hitet mindinkább tovább terjesztik. Ezen czélból 1823-ban 
Bernardo Lago atyára bizatott egy missio, ki a gondviselés-
től arra látszott hivatottnak lenni, hogy az evangéliumot 
hirdetné a pogányok között. A siker tökéletesen megfelelt a 
várakozásnak. Fáradalmai által 7 év alatt 12—14,000 pogányt 
téritett meg. llárom missiot alakított , melyek alatta állot-
tak ; melyek mindegyike el van látva a szükséges egyházi és 
plébániai épületekkel; működését még mindég folytatja 4 se-
gédtársával, rni azon reményt nyúj t ja , hogy rövid idő múlva 
a pogányság itt is el fog enyészni. A Bisaya-szigeteken és kü-
lönösen Mindanaoban szintén vannak pogányok : de a papság 
már itt is tet t előkészületeket az evangelium hirdetésére. Ik. 

IRODALOM. 
MUNKÁLATOK. Kiadja a pesti növendékpapság magyar egy-

ház-irodalmi iskolája. Huszonhatodik folyam. Pest, 1862. 
Valahányszor egy év legördülte után a csendes ifjúi 

munkásság, szerénynek nevezett, de mindenkor teljes figyel-
met és méltánylást érdemlő ezen szüleménye átnyujtatik: 
kedves visszaemlékezés, és még édesb remény emelkedik keb-
lünkben. A visszaemlékezés tárgyát minmagunknak abbeli 
szerencséje képezi, melynél fogva az egyház és haza oltá-
rán fáradalmai adóját évenként lefizető társulatnak egyko-
ron mi is nem csak t ag ja , hanem jó szándoku elnöke is va-
lánk, és igy megpillantva ily müvet, látjuk, hogy az általunk is 
annyi szeretettel ápolt ügy mindinkább kifejlődve örvendetes 
lendületet, növekedést nyert, melynek bizonyára kiszámithat-
lan, habár gyakran a világ kandi szemei előtt el is rej tet t si-
kere van. Reményünk alapja pedig azon lélekemelő kilátás, 
mely a munkálkodó ifjak csatár láncza által nyilik egyházunk 
jövő hitéletébe pillantani szerető szemeink előtt , midőn lát-
juk , mint igyekeznek ők már most sajátjukká tenni a bátor-
ságot az irói tövises pályára lépni, mint törekednek ők a leg-
szentebb igazságok mélységeit kutatni , hogy a szükséges is-
meretekkel fölruházva küzdelmük ne legyen csak üres lég-
verdesés, hanem határozott és megedzett csapás, mely le-
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sújtja a tévelynek, az olyannyira és oly sokak által vesz-
tünkre, de az egész világ romlására is terjesztett tévelynek 
szörnyetegét; vagy, ha lehetséges volna, hogy a küzdő egy-
ház megpihenhetne a neki osztályrészül jutott viaskodástól, 
és a béke szent ölében terjeszthetné az áldásaira oly igen 
reászorult emberiség közt malasztjait : Isten és emberszere-
tettől lángolva ők is az iskolai alapos elveken kivül magán 
szorgalmuk által bővitett és rendszerezett ismereteikkel gaz-
dagítsák az emberi nemet, melynek világosságává és savává 
rendeltetvék. 

A ,Munkálatok' jelen füzete, mint már néhány év óta 
szokássá vált, csupa forditmányból áll, kivévén a végén elő-
forduló életrajzot. Mindenesetre dicsérendő, hogy if jak, kik-
nek még inkább hivatási körük tanulni mint tanítani, a tudó-
soknak és az egyház-irodalmi téren szerencsésebben működők-
nek termékeivel gazdagítják a magyar egyházi irodalmat, az 
egyház és a kebelében ápolt tudomány közös kincs levén, ily 
átültetés kétségtelen nyereményt nyújt mindenkor. Nézetünk 
szerént azonban az egyház-irodalmi iskolának nem ez egye-
düli czélja, hanem rendeltetése az is, hogy a benne működő 
ifjak az egyház-irodalmi önállóbb térre is előkészíttessenek; 
mihez szükségkép megkívántatik ugyan a bár mily nyelven 
megjelenő ide vágó müvek szorgalmas, összehasonlító olva-
sása; de elmulaszthatlan egyszersmind az önálló működés, te-
hát eredeti czikkel kidolgozásának megkísértése is. Mely 
czélra nézve üdvösen volt elrendelve az eldőclok által, hogy 
a Munkálatok egy részében az ilju erő eredeti kísérletei fog-
laltassanak. Ezen czélt szem előtt tartva nem kell félni, hogy 
az olvasó könözség a szerényebb eredményű törekvésen fön-
akadjon; sőt inkább méltányolni fogja azt a későbbi, de csak 
ekkép fejleszthető siker reményében. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 15-én. A turini kormány több kolostort át-

engedett a katonaságnak laktanyául azon föltét alatt , hogy 
az azokban találtató műkincsekre vigyázzanak ? Mint tart-
ják becsben a zsoldosok a művészi emlékeket, bebizonyiták 
a milanói „Maria delle Grazie"-ben volt gyönyörű keresztutra 
nézve, és az ambrusi kastély spanyol teremében ; igy fognak 
járni az olasz kolostorokban levő freskók, szobrok, falfest-
mények stb. 

— Münchenben az érseki hatóságnak tudomására esvén, 
hogy a házalók keresztúti képeket árulnak, melyeknek ellen-
kező részén más legocsmányabbak találtatnak, figyelmezteti a 
lelkipásztorokat, hogy őrködő szemekkel kisérjék az erkölcs-
telenség e szemtelen terjesztőit. 

— A bonni egyetemi ifjúság kérvényt intézett az ottani 
egyetem gondnokához, melyben ez kéretik, hogy az egye-
temnél a tanszékek betöltésében több figyelem fordittassék 
kath. tanárokra, és ne alkalmaztassanak mindenütt csak pro-
testánsok a paritas elvének gunyjára A derék ifjúságot ezen 
igazságos eljárásáért a boroszlói és münsteri egyetemi polgá-
rok elismerő irattal tisztelték meg. 

— A kreuznachi (Poroszorsz.) templomban Krisztust is 
ellopták a keresztről. A feszület barnás fából volt faragva, 
alakja és régisége miatt igen nagy becsű vala. Ezen faragvány 
a keresztről levetetett , és a tolvajok által helyébe más al-
kalmaztatott a keresztre, alkalmasint, hogy a gaztett to-

vább maradjon titokban. Az illető kétségkívül jól ismerte a 
műértékét. 

— Francziaország különféle városaiban a böjti idő al-
kalmával 19 domonkosi foglalkozott böjti beszéd vagy lelki-
gyakorlatok tartásaival. A rendnek ezen kitüntetése annál 
fölötlőbb, minthogy Lacordaire volt, ki mint domonkosi Ro-
mából első jött vissza, hogy Francziaorzságban az 1793-ban 
eltörlött szerzetet ismét visszaállitsa. 

— Petscherina herczeg, ki mintegy 20 év előtt elhagyta 
hazáját , Oroszországot, és megtérése után redemtoristalett, 
mely minőségben Angolországban számos missiot tartott, rövid 
idő előtt a trappista-rendbe lépett. 

— A Gothában, Perthesnél megjelent legújabb statis-
tikai adatok szerént Francziaországban 13 gyermekre ju t 
egy törvénytelen ; Parisban minden 4-ik törvénytelen. Spa-
nyolországban 500 lélek után számitható egy törvénytelen 
születés. 

— Alig van intézet, melynek szervezete oly igen ma-
gán viselné az egyenlőség jellegét, mint a kath. egyház, mely-
ben a nemzetek és rangkülönbsége elenyészik. Látható ez a 
pápák sorozatából is. ha azok nemzetiség szerént vétetnek 
szemügyre. Sz. Péter székén ül t : 100 romai születésű ; 23 tos-
canai; 8 a Márkákból, Romagnából 7; a többi romai tarto-
mányokból 26; piemonti 2; genuai 7 ; savoyard 1 ; nápolyi 18 ; 
német 5 ; sardiniai 3 ; lombardiai 8 ; velenczei 2 ; dalmát 3 ; 
franczia 16; spanyol 1; portugál 1; belga 1; angol 1 ; gö-
rög 12; ázsiai 6; afrikai 3; mindössze 268 pápa. 

— Az egész kath. világban van 820 érsekség és püs-
pökség; 96 vicariatus, 21 apostoli praefectura és 5 delegatio. 
A megyék száma következő : Egyház-államban 70 ; Franczia-
országban 90; mindkét Siciliában 109; Piemontban 33; Tos-
kanában21; Modenában 8 ; Parmában4; Lombardiában 5 ; 
Velenczében 11 ; Austriában 68 ; Spanyolországban 46 ; Por-
tugáliában 21; Schweiczban 5; Angolországban 12; Irhonban 
27 ; Belgiumban 6 ; Hollandiában 5 ; Bajorországban 8; Po-
roszországban 8; Oroszországban 12; Lengyelországban 13; 
Németországban 6 ; Görögországban 10; Albaniában 6 ; Mal-
tában 1 ; európai Törökországban 5 ; Ázsiában 54 ; Afrikában 
6; Egyesült-Államokban 31; Közép-Amerikában 5 : Dél-Ame-
rikában 37 ; Nyugot-Indiában 7 ; Brasiliában 10; Mexikóban 
11 ; Canadaban 10; Californiában 2; Australiában 6; az An-
tillákon 5 ; Perzsiában 2 ; Chinában 2 ; Terra-novában 2 , Uj-
Franciscoban 1 ; Texasban 1. Az apostoli vicariatusok és 
praefecturák következőleg fölosztvák ; Europa 21 ; Ázsia 62 : 
Afrika 20; Éjszak-Amerika 7 ; Dél-Amerika 3; Australia 3. 

— Bonifácz-egylet Sileziában 10 évi léte alatt 40,000 
tallérnyi jövedelméből 37,000 tallért forditott Németország 
100 helységében templomok, iskolák, missioi házak emelésére, 
missionariusok és tanitók segélyezésére. 

— Az aargaui kormány a hermitschweili és gnadenthali 
apáczáknak megtiltá az ujonezok fölvételét, és igy az intézet 
kihalásra van kárhoztatva. 

— Berlinben 1848 óta 152 házasság köttetett kereszté-
nyek és zsidók közt. 

— IX Pius 41 uj püspöki széket emelt: 12 Angolor-
szágban ; 5 Hollandban ; 22 Ámerikában ; Ázsia- és Afriká-
ban egyet-egyet. Alapitott továbbá 16 apostoli vicariatust, 
melyek közül 11 Afrikára, 5 Amerikára esik. — A kath. egy-
házban van 200 érsek és püspök in partibus infidelium. Szer-
tartás szerént vannak : latinok , görögök, mechitaristák, ma-
roniták, örmények, syrusok , chaldeusok. A görög és görög-
mechitarista szertartáshoz tartozik 30 püspöki megye ; a ma-
ronitihoz 11; az Örményhez 17; syrusboz 8. A többi megyék 
latin szertartásuak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



Pesten, 

TARTALOM : A népszerűség az egyházi szónoklatban. 
. (Vége.) — A rheinaui apátság. (Vége.) — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A népszerűség az egyházi szónoklatban. 
(Vége.) 

Ezen, az ékes-szólástól elválaszthatlan egyszerű-
ség különböző jellemét könnyű észrevenni néhány 
szónok beszédeiben, kik már nagy névre tettek szert; 
mind a mellett azt merem mondani, hogy soha töké-
letes népszerűségre emelkedni nem fognak. 

Mi tehát, népszerűnek lenni ? miben helyeztet-
jük azon nemes, fönkelt, komoly, fönséges, egyszerű 
népszerűséget, mely nélkül beszéd meg nem érdemli, 
hogy az ékes-szólás müvei közé soroztassék? A nép-
szerűség abban áll, hogy helyes arányban legyen 
mind az, mit a szónok azon modorban mond, mely-
ben az emberek közönségesen gondolkodni és érezni 
szoktak. Találjuk el ezen arányt, mondjuk el a dol-
gokat, mint azokat közönségesen gondolni és érezni 
szokták, s rajta járunk a népszerűség nagy ösvényén. 

Némely szónokok azt gondolják, hogy csodákat 
mondanak, midőn olyanokról beszélnek, melyeket 
előttük talán soha senki sem gondolt, s azokat oly 
modorban adják elő, mint még senki nem hallotta. 
Hatalmat vesz rajtuk a kevély farizeus fölfuvalko-
dása. Hála Istennek, mondják ők, mi nem vagyunk 
olyanok, mint a többi emberek, nem ugy gondolko-
dunk mint ők, nem ugy beszélünk mint ők. Mek-
kora tévedés! 

Legyen minden gondunk, minden dicsőségünk, 
ugy gondolkodni, érezni, beszélni, mint mások gon-
dolkodnak, éreznek, beszélnek. Mondhassa a hall-
gató : Én is ugy gondolkodtam volna, mint a szónok, 
ugy fejeztem volna ki magamat, mint ő, stb. Ha eny-
nyire viszszük, szerencsét kívánhatunk magunknak, 
hogy elértük, mi az ékes-szólásban legnehezebb s 
legszebb. 

Vannak minden tárgyról eszmék, melyek min-
den embernél ugyanazok, vannak közös érzetek. Ipar-
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kodjunk fölfedezni ezen eszméket, nyomára jönni 
ezen érzeményeknek ; kérdezzük : mint vélekednék e 
tárgyról minden ember, ha esze tiszta világát kö-
vetné? Mit éreznének, ha átengednék magukat szi-
vük természeti fölgerjedésének? S mint ők, ugy gon-
dolkodjunk, érezzünk mi is. 

Van az elmékben egyetemes alap, mely ezen 
eszmék, ezen érzetek közös forrását képezi, s mely min-
den időben, helyen, embernél ugyanaz, mely soha nem 
változik, bizonyos tekintetben a Fölény változhat-
lansága- s véghetlen ismeretében részesül, s annak 
egyik sugarát képezi. Minden, mi beszédünkben ez-
zel egyezik, mindég jó , mindég szép fog maradni, s 
minden nemzetnél minden században helyeslésre ta-
lál. Ehhez kell az egyházi szónoknak folyamodnia, e 
roppant alapból kell meritenie mindent, mit mondani 
akar; a modort, ù mint ant el kell mondania. 

Nem valamely nemzet vagy század Ízlését kell 
szabályul vennünk. E helyi vagy kor-izlés, bár meny-
nyire fölkapjon, néha igen rossz lehet: azért el is 
múlik, mint a sebes hegyi folyam, vagy inkább mint 
a divatok, melyek egymást váltják fol. A mai szó-
noklási divatot holnap már más váltja föl. Ki e kü-
lönféle Ízléshez alkalmazkodik, századával akar ro-
hanni, eltéved, mert ez nem egyetemes izlés; de so-
ha nem téved, ki az egyetemes izlést követi: ez soha 
sincs változásnak alávetve, ez nem a divattól függ ; 
hanem lényegesen s szükségkép jó , mert azon egye-
temes alapra van fektetve, s mint ez, biztos, csalha-
tatlan , mert változatlan. 

Ez legyen a keresztény szónok fő tanulmánya. 
Valahányszor beszéd készítéséhez fog, igyekezzék 
közönsége elméje s szive mélyébe bepillantani, hogy 
jól megismerje, mit gondol, mit érez mindenik a 
tárgyról, melyet ki akar fejteni. Ez eszmék, ezen ér-
zetek megvannak a hallgatóban a nélkül, hogy észre-
vegye, mert zavartan, kiválaszthatlanul léteznek. De 
azon mértékben, a mint a szónok azokat kifejti, a 
hallgató fölnyitja szemeit ; ezer dolgot vesz észre, me-
lyekről soha nem elmélkedett. Erről nem gondolkod-
tam , szól magában ; pedig ugy van. 
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Mily élvezet a hallgatóra, midőn látja, hogy a 
szónok mintegy kezénél fogva eszméről eszmére, ér-
zeményről érzeményre vezeti, s hogy a mit a szónok 
mond, azt mind föltalálja önmagában! 

A nap nem vet színeket a tárgyakra, melyeket 
megvilágít, csak láthatóvá teszi azokat mindenki előtt. 
Ugy van az ügyes szónokkal is: hallgatóiban nem 
idéz elő uj eszméket, uj érzeményeket: csak nap-
fényre hozza azokat, melyek már megvannak, a meg-
levőket fölébreszti, érezhetővé teszi. 

A mely mértékben a szónok valamely dolgot 
kifejt, a hallgató azt magáénak vallja; örömmel irja 
alá, mert szive, esze szüntelen azt mondják: ez igaz. 

Az ékes-szólás tökélyéhez tartozik, soha föl nem 
függeszteni, meg nem szakasztani e belső odaadást, 
ezen titkos igen-t, mely az ész s sziv meggyőződésé-
nek beszéde. 

Akkor minden rábeszélő, minden meggyőző, 
a beszédből semmi el nem pazarlódik: a hallgató el-
len nem állhat az igazságnak, melyet érez; nem any-
nyira az eszközli nála a meggyőződést, mit az egy-
házi szónok, mint inkább, a mit saját esze, szive 
mond. 

Ilyenkor kellemes könnyűséggel mélyed min-
den a hallgató lelkébe ; mindent hall, mindent meg-
ért, semmi el nem síklik fölfogása elől, mert minden 
elfogadható, minden fölfogásához van mérve. 

Ezen öszhangzat a hallgató s egyházi szónok kö-
zött; ezen, az igazságnak mindkettő általi elismerése, 
midőn azt az egyik előadja, a másik rajta megnyug-
szik: mindég győzelmessé teszi a keresztény ékes-
szólást. 

Nem tagadhatni, hogy csupán a népszerű szóno-
kok gyakorolnak nagy hatást a hallgatóságra, eszkö-
zölnek megtéréseket ; mert csak ők azok, kik a ha-
tályos meggyőzés titkát birják. 

A régiek azt akarták, hogy a rábeszélés (per-
svasio) istennője legyen mindég a szónok ajkain, az 
álljon élén minden gondolat-, minden szónak. Mit ki-
vántak ezzel ? Hogy a szónok mindég népszerűen be-
széljen. Az ékes-szólásban a persvasionak nincs más 
istennője, mint a népszerűség. 

A népszerűség tanulmányozására főleg aranyszá-
jú szent Jánost ajánlhatjuk. Minden népszerű ugyan, 
mit ő mond, mégis mintául főleg azon beszédét állit-
hatjuk föl, melyet a s z e g é n y e k i r á n t i s ze r e -
t e t r ő l mondott: népszerűség tekintetéből sz. Chry-
sostom itt önmagát múlja fölül. 

Ki e beszédet figyelmesen átolvassa, meg fog 
győződni, mennyire hibáznak azok, kik az ékes-szó-

lás népszerűségét összetévesztik a póriassággal. Akár 
mily finom, mivelt Ízléssel birjon is valaki, nem fog 
a népszerűség e remek mintájában egy szót, egy ké-
pet, egy kifejezést találni, melyen megütközhetnék. 
E beszédben minden finom, nemes, nagyszerű, ma-
gasztos, méltó Krisztus Jézus követe méltóságához ; 
s mégis minden népszerű. Miért? mert minden a kö-
zönséges eszmék- és érzetekhez van alkalmaztatva. 
Szent Chrysostom oly szerencsés lángelme, hogy 
minden tárgyról ugy gondolkodik, ugy érez, mint 
arról természetesen bár ki is gondolkodni és érezni' 
szokott. Hallgatói szive- s eszéből oly eszméket s ér-
zeményeket aknáz ki, melyek mintegy el valának 
temetve, s melyekre maguk a hallgatók nem voltak 
semmi figyelemmel; ugyszólva a sírból rántja elő 
azokat, föltámasztja, s midőn ezen eszméket, ezen ér-
zeményeket a keresztény igazságokhoz alkalmaztatja, 
hallgatói saját eszméit s érzeményeit fölhasználja, 
hogy rávezesse őket annak gyakorlására, mit a ke-
resztény vallás parancsol; annak kerülésére, mit tilt. 
Ez szent Chrysostom nagy művészete, ez fogja őt 
mindenha más keresztény szónokoktól megkülönböz-
t e t n i ; s ime ebben áll az ékes-szólás valódi népsze-
rűsége. 

Ha van népszerűség a tárgyakban, mint azt ta-
lán legalább sejtetnem sikerült hallgatóimmal, van 
népszerű modor is; mert nem elegendő, ha a jó szó-
nok mindég népszerű tárgyakat ad elő, azokat nép-
szerűen kell elmondania, azaz a közönséges gondol-
kodási, érzési, kifejezési módhoz alkalmazott mo-
dorban. 

Ha valaki e modorban ki akar tűnni, soha se 
használjon oly kifejezést, oly szólamot, mely a kö-
zönséges életben szokatlan. Minden távolról hozott, 
nagyon keresett, ujdonan gyártott kifejezés, melyet 
a közéletben hallani nem lehet, a jó ékes-szólás terén 
soha használatba ne jöjjön. 

Ne kövessük azon romai szónok rossz ízlését, ki 
mindég kévéssé ismert szavakat gyűjtött össze, s azt 
hitte, hogy jól beszélni annyi, mint szokatlan nyel-
ven beszélni : ne feledjük, hogy a szokás volt s lesz 
mindég a nyelvek fő szabályozója, melynek alá kell 
magunkat vetnünk. 

Nem mondom, hogy bár mily közönséges kife-
jezést is fölvehetünk beszédünkbe ; mert a mi pórias, 
azt mindenkorra száműzni kell: csak azt állítom, hogy 
szokatlan kifejezésnek jó beszédben nincsen helye. 

Sőt többet mondok: ne használjunk soha oly 
képletet, oly fordulatot, mely nem mintegy kifejlése, 
kiömlése a természetnek; e végre tanulmányozzuk, 
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mily fordulatokat, képleteket használ maga a termé-
szet különféle körülmények közt, s hasonló alkalom-
mal hasonló képleteket s fordulatokat használjunk mi 
is. Képleteink, a használt fordulatok ekkor bizonyára 
népszerűek fognak lenni, mert hű utánzolói lesznek 
a természetnek ; a természet pedig mindenütt ugyanaz. 

Vannak egyházi szónokok, kik modoruk által 
népszerűtlenné teszik, ha szabad igy kifejezni maga-
mat, a lehető legnépszerűbb tárgyakat ; annyit mes-
terkélnek, annyit finomítanak, annyira keresik a 
rendkívüli kifejezéseket, hogy tárgyukat egészen 
idegenné teszik, valójából kiforgatják: s a hallgató 
nem ért semmit, nem ismeri föl többé a természet 
nyomát. Szeréntem semmi sem ellenkezik annyira a 
szószék föladatával, mint e mesterkéltség, ezen ke-
resettség. 

Utasitom a szónokokat szent Chrysostomhoz, azon 
ékes-szóló népszerűség nyelve megtanulására, mely-
ről imént szólottam. Talán soha szónok e nyelvet job-
ban nem ismerte, azt jobban fölhasználni nem tudta. 
Soha tiszta szemlélődés okoskodásaival nem bíbelő-
dik , oly okoskodásokkal, melyekkel hasztalan a le-
vegőt hasítjuk, vagy hallgatóinkat hiu, meddő tu-
dománynyal táplálgatjuk. Mind ahhoz, mit mondani 
akar, nem távolról keresi az okokat; hanem az oko-
kat maguk a hallgatók szolgáltatják ; eszük, szivük 
mélyéből meríti azokat. Mindent, a mit mond, azo-
nosít hallgatói ízlésével, alkalmaztat eszméik- s érze-
mény ei khez; legnagyobb gonddal a legközönségesb 
tárgyakat gyűjti össze; de e tárgyak az ő kezei közt 
az egyszerű s természeti keret által, melybe azokat 
befoglalni tudja, bizonyos színezetét nyerik az ékes-
szólásnak , mely tetszik s egyszersmind hat. A tudó-
sok meg nem tagadhatják tőle a csodálatot, a népnek 
pedig lehetetlen azt meg nem értenie. 

Beszédeinek azon részei, melyekről e nagy fér-
fiú panaszkodik, hogy érettük tapsokat arat, bizo-
nyára a legékes-szólóbbak ; legékes-szólóbbak pedig 
azért, mert legnépszerűbbek; inkább népszerűsége, 
mint bár mi egyéb által érdemelte ki magának az 
,aranyszájú' dicső minőnyt. 

(Migne Theologiai Encyclopaediájából. *J 

*) Migne által kiadott minden munkák a legkönnyebb 
módon megszerezhetők, mind a megyék által összesen, mind 
egyesek által részletesen. Mit franczia, spanyol, belga s olasz 
püspökök évek óta tet tek, az nálunk az egri és kalocsai me-
gyében ez évben történt. Migne hatezer és néhány száz ,in-
tentio'-ra az egész gyűjteményt átengedi ; annyi misére min-
den megyében lesznek vállalkozók ; a gyűjtemény a megye 
könyvtárának kincse marad. Egyesek bár mily munkákat kér-

A rheinaui apátság. 
(Vége . ) 

I. G e r o l d (Zurlauben von Thurm und Gestellenburg) 
49-ik apát alatt, ki ilyenül 1598. aug. 24-én választatott el, a 
schweiczi benczések egy congregatióba állottak 1602-ben, 
melyhez : Szentgallen, Einsiedeln, Muri, Fischingen, Pfeffer, 
Engelberg, Dissentis, Beinwill és Rheinau apátságok csalat-
koztak ; mi által a zárdafegy, isteni-szolgálat rendje , kar-aj-
tatosság, tudományok stb. igen előmozdittattak. K o c h Ul-
rich 50-dik apát , egy igen istenfélő s bő tudományu férfiú a 
Fugger János Jakab constanzi püspök elnöklete alatt 1609-
ben tartott megyei zsinaton nagyban szerepelt. Utódául 1613-
diki jul. 29-én III. E b h a r d (von Bernhausen) választatott, 
ki Kempten melletti Wagegg-ben született s kiképeztetéséta 
dillingi egyetemen nyerte. Kormánya alatt XV. Gergely pápa 
1622. máj. 22-én kelt Bullájánál fogva ezen apátságot az il-
lető megyés püspök joghatósága alól kivette, s közvetlen pá-
pai rendhatóság alá helyezte, mely kiváltságot VIII. Orbán 
pápa 1624-ben megerősítette. — I. B e r n á r d (52-dik) apát, 
rheinaui születés s freiburgi nemes 1656-diki jan. 5-én egé-
szen váratlanul a zürichi reformátusok által Rheinau megtá-
madtatott, s az apát szerzeteseivel csak nagy bajjal birt egy 
hajón a Rajnán át birodalmi területre menekülni. Templom 
és zárda egészen kifosztattak. Csak mart. 25-én bírtak a szer-
zetesek zárdájukba visszatérni. Ezen apát szellemdússágának 
köszönheti Rheinau , hogy a viszontagságos idők daczára is 
az apátság a virágzásnak oly magas fokára birt emelkedni. 
Gusztáv Adolf bádeni őrgróf (szül. 1631-diki dec. 25-én) mi-
után 1660-ban aug. 24-én katholikussá le t t , és az 1664-diki 
török háborúban mint birodalmi tábornagy Szentgothardnál 
megsebesült, Rheinauba vette magát Schlieben Bernárd név 
alatt kérvén a rendöltönyt. A próbaév elfolyta után letette az 
ünnepélyes fogadalmakat, igen egyszerű czéllában lakott s 
1668-diki nov. 1-én az utóbb emiitett apát kézvezetése mel-
lett mondotta első szent miséjét Rheinauban. Később kemp-
teni segélypüspök, fuldai herczeg s sz. Zsuzsánna bibornoka 
lett. Mint ilyen XI. Incze megválasztásában működött az 
örök városban. 

A leghiresebb apátok egyike volt az 54-dik,II. G e r o l d 
(Zurlauben von Thurm und Gestellenburg) Zugból, ki 1697-
diki febr. 6-án egyhangúlag apátnak választatott, s Conti Mi-
hály Angyal pápai Nuntius (később XIII. Incze) által meg-
áldatott. Ezen apát ünnepelte a schweiczi apátokkal Szent-
gallenben a benczés-congregatio százados évfordulati napját. 
Ő építette a pompás két tornyú zárdai templomot, a nagy te-
remet, a kolostor egyik egész oldalát, a Rajna szigeten tuli 
vendéglőt, a templomi öltönyök- s edényeket megújította; 
50 éves papsága emlékére 1723-diki oct 30-án arany és ezüst 
általa veretett érmeket osztatott. I. József császár 1708-diki 

hetnek annyi ,intentio'-ra, mennyit egy év alatt elvégezhet-
nek. Mind a két esetben Migne a püspök beegyezését kivánja 
biztosítékul. Pestre és Esztergomra ily módon tetemes szál-
lítások történtek már a mult és folyó évben. Az egyes egyházi 
kerületek nem hozhatnának létre egy kis kézi könyvtárt, 
melyben megvolna : ,Cursus theologiae', ,Cursus s. seriptu-
rae',,Lucius Ferraris' s egy-két szent-atya ? Pedig az egészre 
alig kellene 400 intentio. S z e r k. 

15* 
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oct. 31-kén Bécsben kelt okmányánál fogva Rheinau minden 
birtokai, kiváltságai megerősíttettek, az apát pedig berezegi 
czimet nyert , melyet azonban a jámbor, alázatos apát soha 
sem használt. Zárdapapjait, kiknek száma 40-re ment, a szer-
zetes fegyelem szigorú megtartása — s a tudományok buzgó 
ápolására indította. — Az 56-dik apát , II. B e r n a r d (Ru-
scoi) kormánya alatt (választatott 1744. dec. 1.) a colossalis 
tudományu benczés apát, Calmen Ágoston meglátogatta a rhei-
naui dús könyvtárt s nevezetes számos kéziratait gondosan 
áttekintette. I. Ferencz császár is 1749. jan. 30-án keltokira-
tánál fogva az apátság birtokait s jogait megerősítette. — Az 
59-dik apát II. B o n a v e n t u r a (Lacher, választatott 1775. 
april 26.) megkeresése következtében II. József császár az 
apátság minden birtokait, jogait s kiváltságait megerősitette, 
s az erre vonatkozó okmány nem sokára ki is adatott. Ezen 
apát alatt ünnepeltetett 1778-ben az apátság 1000 éves lé-
tezésének örömünnepe, mely alkalomra a tudós Hochenbaum 
Mór (van der Meer) benczés, levéltárnok s a kolostor perjele 
az apátság történetét megirta s közrebocsátotta. 

A 60-dik apá t , III. Bernard (Maier- Luzern-ból, meg-
választatott 1789-iki jul. 2-án) kormánya alatt tört ki az egy-
ház- s intézeteit eltipró franczia forradalom. Az apát s rend-
társai a helvétek által elűzettek, sz. Balázs-, sz. Péter- s egyéb 
apátságokban keresvén menedéket, kik mindenütt szeretettel 
fogadtattak. Bernárd Bécsbe vette magát , hol II. Ferencz 
császárnál a német tartományokban fekvő apátsági birto-
kok — s jogok védelme biztosításáért esengett, innét a 
Morvaországbani Raigern, benczés apátságba ment. Az em-
iitett császár 1795-ben megerősitette a rheinaui apátság bir-
tokait , jogait s kiváltságait. A forradalmi vihar csillapodni 
kezdvén, 1803-ban visszatért az apát Rheinauba, szerzeteseit 
egybegyüjtötte s a jó rendet ismét mindenben visszaállította. 
II. J a n u á r (Frey , Zurzachból) ki 1805-diki oct. 23-án vá-
lasztatott el (61-ik) apátul, épen midőn az apátság a forrada-
lom-okozta csapásokból fölüdülni kezdett. Mint nagy tanférfiu 
megnagyobbította a gymnasiumi tantermeket, s a zárdába több 
tanonezot vett föl. Az egyházi zenét előmozdította, a templom 
edényei- s öltönyeit u j drága s diszes darabokkal szaporította, 
a könyvtárt több becses müvei gazdagította, egy jeles mü-
gyüjteményt állított, a zárdai fegyelmet szigorította, a vidék 
gondozott papságát az Ur szöllejében szerényen munkálkodó 
zárdapapokkal az idő s körülmények szerént szívesen segí-
tette. Ez utóbbi tet te által az apátság irigy elleneit megle-
hetősen lecsendesítette s közülök többeket jobb érzésre in-
dított. Midőn az egyesült fejedelmek Napoleon ellen harczol-
tak, a zárda vendéglője katonai kórházzá alakíttatott át. Mi-
dőn II. Ferencz Parisból visszatérvén, Schaffhausenban időz-
nék, ezen apát 1814-ben az apátság védelmezése — s főkép 
a német-alföldi birtokainak biztositásaért esedezett. 1824-iki 
oct. 10-én végezte arany-miséjét, s 1831-iki oct. 23-kán be-
következett halálakor az apátság, akár a szerzetesek fegyel-
mé t , s tudományosságát tekintve, akár pedig a mindenben 
föltűnő szép rendet, virágzó állapotban volt. 

A 62-ik apát , III . J a n u á r (Schaller, nechtlandi Frei-
burgból) az utóbb érintett évi nov. 10-én. állíttatott ezen ős-
régi intézet élére, ki igen tudományos s erélyes férfiú volt. 
Mindjárt kormánya kezdetén előde dicső példájától ösztö-
nöztetve, minden figyelmét a zárdatanodára forditotta, s ezen 

különben is hirneves gymnasiumot a virágzás még magasabb 
fokára emelte. A külső kedvezőtlen viszonyok daczára is az 
egész apátságban mindenütt igen jó rend uralkodott buzgó 
működése folytán. 1844-ben ünnepélyesen megáldotta a zü-
richi újonnan épült kath. templomot, melynek gyors fölépíté-
sét a rheinaui apátság évenkénti tetemes adományával esz-
közölte. Midőn a vallási türelmet folyton zajosan kürtölő pro-
testantismus által a helvét cantonokban a zárdák megszün-
tettettek : ezen csapás elhárítására az apát mindent elköve-
tet t , de hasztalan ; mert azon szerencsétlenség érte az apát-
ságot, hogy uj tagok fölvétele megtiltatott. Minek természe-
tesen azon szomorú eredménye leendett volna, hogy végre az 
egész intézet kihalás által semmisittetett volna meg. Azonban 
türelem, a szerzetes papoknak a lelkipásztoroknáli sürü al-
kalmazása, vendégszeretet, finomság, megragadó műveltség, 
mindenkit megnyerő szelidség, a templomi és iskolai ügyek 
meleg fölkarolása s minden egyéb eszközök által oda töreke-
dett az emiitett ritka erélyű apát, hogy ezen évezreden által 
az egyház, állam s irodalom körül magának annyi érdemeket 
szerzett apátság a protestantismus pusztító körmeit kikerül-
hesse. Mi neki végre nagy nehezen sikerült is. 

Ezen gyönyörű apátság temploma gazdagon el van látva 
mindennel, s kápolna-szerkezetű oszlopokkal ékeskedő se-
krestyéje, a pompát s tágas apátsági-, kolostor- s vendégépü-
let, két nagy diszterem, ritka s számos kéziratok-, fontos theo-
logiai müvekben gazdag könyvtára, physicai- s pénzeabinet, 
műgyüjtemény, a tanonezok helyiségei, gazdászati épületei, 
kertek s minden mi itt czélszerüen van előállítva figyelemre 
méltó. Mint rendház, lelkészeti hivatal s gymnasiumi hivatá-
sának betöltésében dicséretes buzgósággal jár el ; mihez já-
rul még az apátságbeli áldozárok nemeskeblüsége s tiszta ön-
zés nélküli jelleme. — (W. W. K. Lex. XII. Band, 1033— 
1036. 1. Buchegger által irt czikk nyomán.) 

Ha Mabillon (Annal. Ord. S. B.) Ziegelbauer (História 
rei literariae Ord. S. B.) s Helyotnak sz. Benedek rendét is-
mertető, történelmét bőven előadó híres müveit fölütjük s 
bennök lapozgatunk, bámulatra ragadtatunk olvasván ezen 
ősi rendnek az egyház, állam s irodalom körüli hasonlithatlan 
érdemeit. Ha elgondoljuk, hány országot vezetett ezen rend 
az üdv- s polgárisodást adó evangelium ismeretére, mennyi 
tudóst adott a világnak s mily buzgalommal őrizte meg s ter-
jesztette a régi classicus müveket, nem fogunk csodálkozni 
azon, hogy XI. Incze (XIV. Kel. Epist. Part . I. ep. 5) mondá 
e rendre vonatkozólag : „Imperitissimi hominum sine Benedi-
ctinis essemus. Hi non solum per intégra secula Sanctae Sedi, 
et diversis Ecclesiis honori erant : verum etiam patres et con-
servatores históriáé fuerunt. Apud ipsos Monarchae iurium 
suorum maxima et gravissima monumenta invenerunt, et 
scientia, fidesejue serie non interrupta instar sacerrimi depo-
siti conservata manserunt eo tempore, quo densissimae nu-
bes totum mundum obseurare velle videbantur." Csak amaz 
érdemeket tekintve is, melyeket a szerény tollúnk által rövi-
den rajzolt montecassinói, clugny-i, sz.-galleni, fuldai, sz.-dé-
nisi és rheinaui apátságok egy évezreden át kivívtak, bőven 
tüntetik elő sz. Benedek rendének életrevalóságát. — Egy 
szerzet sem bir oly roppant számú jelentékeny férfiakat sorai-
ból fölmutatni, mint az említett ősi rend. Fessier számítása 
szerént ugyanis ezen istenfélő s tudós rend 13 század alatt 
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müködvén 15,700 i ró t , 1600 érseket, 4000 püspököt, 200 bi-
birnokot, 24 pápát, 1560 szentek lajstromába igtatott- s e ki-
tüntetésre méltónak nyilvánított 5000 szentet , 43 császári, 
44 királyi, 146 berezegi egyént s egyéb főranguak közül 
240-et számlál. S máig is szent hévvel teljesiti magas hiva-
tását az Ur oltárainál, a tan- és szószéken az egyház s pol-
gárzat közjavára. Különösen pedig a szeretet t hazánkbani 
benczések a többi közt , mennyire szeretik a tudományokat, 
arról hangosan tanúskodik a z , hogy csak visszaállítása óta 
több mint 80 nevezetes iró számos müvei gazdagitotta az 
irodalmat s emelte az által a magyar Montecassino-nak, a pan-
nonhalmi anyazárdának disze- s jelentőségét. K. Arzén. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. ap. Fölsége a nag-yszombati társaskáptalannál N e -

m e c s k a y Istvánt o lvasókanonok- , O k o l i c s á n y i Pált éneklő-
kanonok- , G o m b á r Pált örkanonokká elöle'ptetni ; L i n t n e r József 
nagy-súr i p lebánus t , eddig czimzetes k a n o n o k o t , ugyanazon kápta lan-
nál valóságos kanonokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

KALOCSA, aug. 4-én. Mult hó 28-án történt a Jezus-
társaság helybeli érseki főgymnasiumában a jutalom-kiosztás. 
A szivnek léleknek egyiránt kedves ünnepély ez alkalommal 
nem a szentegyházban, mint tavai, hanem a vizsga-teremben 
t a r t a to t t , melybe a hely szűke miatt csak a jegyet előmuta-
tok bocsáttattak be, az if júság a többi vendégekkel a folyosói 
helyiséget foglalták el. A terembe lépő figyelmét a nagy ala-
pitónak szivjóságot és emberszeretet sugárzó életnagyságú 
arczképe vonta magára , a számos jelenlevők komoly arczain 
mély tisztelet és a sziv hálája tükröződött az iránt, kinek bő-
kezűsége adott léteit ezen üdvös intézetnek. Az arczkép fölött 
és két oldalt nemzeti szinü diszitményen ezen chronosticon 
vala olvasható : ArChI PraesVL SeDVLos SChoLares prae-
MIIs reCreat *). — Az ünnepélyt nt. L i p t a y Mihály tanul-
mányi fölügyelő atya nyitotta meg benső meggyőződést tanu-
sitó élénk beszédével. Röviden mintegy dióhéjba szoritva ok-
adatolá a Jezus-társaság tanrendszerét , melynek elve: non 
multa, sed multum. Nem sokfélét hanem sokat, ellenkezőleo- a 

jelen korszellem irányával, mely az if jú elméket az ismeretek 
kincstárába szeretné fullasztani, s melyet a kath. egyház sem 
helyesel sőt rosszal, mert abból a lélekre pótolhatlan kár há-
ramlik. Mi igen természetes. Valamint a gyomornak különben 
legjobb 

izü táplálékkali megterhelése a test betegségét idézi 
elő: ugyszinte a léleknek ismeretekkeli túlterhelése arra néz-
ve aleggyászosb következményeket vonja maga után. A meg 
nem emésztett fölületes ismeretek , fölületes idétlen elvnek 
szülői, a fölületes elvek pedig ingatag jellemű emberekkel 
terhelik a társadalmat. — Erre fölolvastattak a jutalomra 
érdemes ifjak nevei , azután az osztályzat. Az öt iskolaosz-
tályra oszlott 192 tanuló közül 35-en nyertek 52 éremdijt 
Az érem egyik lapján ezen fölirat áll dombor betűkkel : Ju ta-
lom nagyméltóságú K u n s z t József érsek ur bőkezűségéből. 
1862. Alul Magyarország czimere áll. A másik lapon sz. Ist-
ván király képe , a mint a boldogs. Szűznek fölajánlja az or-
szág koroná já t , ezen körirattal : Gymnasium Societatis Je su 
ad S. Stephanum Colocae. Az éremdijakat a közszeretet és tisz-
teletben álló mélt. és főtiszt. N e h i b a János ur, tinnini föl-
szentelt püspök és nagyprépost méltóztatott az ifjaknak bol-
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dogság- és örömtől dagadó melleire föltüzni, ki mind az öt 
osztályból két jelesb tanulót két-forintos ezüst tallérral ke-
gyeskedett nagylelküleg megörvendeztetni. A jövő tanévkez-
dete f. é. oct. 1-jére van határozva, a midőn a hatodik osztály 
vagyis az első bölcsészeti évfolyam is megnyittatik. — A ju-
talom-kiosztás u tán a nt. tanulni, fölügyelő atya az intézet 
nevében legforróbb köszönetet mondott a távollevő nagymél-
tóságú főpásztornak. kivánva, hogy gyengélkedő egészségét a 
mindenható Isten minél előbb adja vissza, s terjeszsze drága 
életét a kath. egyház dicsőségére, a kalocsai főmegye örömére, 
s az intézet javára sok igen sok évekre, áldja meg testi s lelki 
malasztkincseivel. A megható szavak alatt a jelenlevő apák 
és anyák szemeiben a hála köny-gyöngye ragyogot t , mit há-
romszoros szivből eredt hangos éljenzés vál tot t föl. Köszönet 
mondatott továbbá az ünnepély elnökének a méltóságos fölsz. 
püspök urnák, ugy szinte a 300 fiu bérma-atyjának ft. T a r y 
Xav. Ferencz ur prépost , kanonok és kalocsai plebánus ő 
nságának , kiknek költségén az intézetbeli növeldében árva 
ifjak nevel tetnek, házaiknál szegény ifjakat minden szüksé-
gesekkel uri módon ellátva a hazát jeles fiakkal gazdagitani 
törekednek, a miért is az Isten őket omni benedictione coelesti 
et grat ia repleat. A mélt. püspöknek és a buzgó atyáknak meg-
éljenzése után a vendégek a vizsgateremből eltávoztak, hogy az 
ifjak hálájának és örömének részvevő tanúi legyenek a szent-
egyházban. Megható volt a szabatos ének, s az ifjúság aj tatos 
magaviselete mindenkit Isten imádásra hangolt. Nem eléggé 
csudálni az atyáknak az if júság szivére való rendkivül nagy 
befolyását. Bámulatos a tanulási ösztön, az imádság szeretete, 
a külső simaság, emberbecsülés az azelőtt legvásottabb fiuk-
ban. A mély belátásu A q u a v i v a által hét külön nem-
zetiségű j. t. tagokból összeállított bizottmány müvének, a 
Rat io studioriumnak a titka ez , mely, minthogy szabályai a 
tapasztalás- s az az if jú szive ismeretére alapitvák, mint az 
emberi ész remekmüve érvényben marad mindenkoron, ala-
kuljanak bármikép a nevelési és vallásos nézetek. De folyto-
nosan növekedik is a bizalom az intézet iránt. Hazánk minden 
részeiből küldik a szülők szeretett magzataikat a íi-neveldébe ; 
sajnos hogy többek kivánatát nem lehet teljesíteni a hely 
szűke miatt, s ámbár a nagyméltóságú érsek újra 30,000 f r to t 
áldoz az intézet helyiségeinek nagyobbitására, lia ily mérték-
ben növekedik a concurrentia, — mit a lefolyt két évi tapasz-
talás után várhatni i s , — néhány év multával ismét bővítésre 
lesz szükség ; mert érzik az a p á k , hogy az u j nemzedéknek 
vallásra van szüksége, mely egyedül képes megnyugtatni és 
boldogítani az emberi szivet, a vallásra pedig itt főfigyelem 
fordi t ta t ik , az levén a de le j tü , mely után minden tudomá-
nyok veszik irányukat. I t t minden tudomány a kath. hit szem-
pontjából adatik elő, a hittantól a nyelv- és számtanig, ka-
tholikus a történet, keresztény a természettan, szóval minden 
tudományok a ker. kath. vallás elveivel és az egyház tanítá-
sával megegyezőleg adatnak elő, s azért Deus dat incremen-
tum. Még nem haltak ki egészen az elfogulatlan lelkű, s tiszta 
keblű emberek; vannak még sokan, sokan vannak, kik mél-
tányolni tudják ezen önző világban is a jezus-társasági atyák-
nak párat lan önfeláldozását s buzgalmát , melyet az if júság 
vallásos nevelése és tudományos müvelése körül kifejtenek ; 
elég nagy a száma azoknak, kik készen állnak minden-
k o r , nem divatból , hanem szent meggyőződésből szem-
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beszállni azon vakmerőkkel, kik szeretnék az emberek szi-
véből az aljas tetteiket kárhoztató vallást kitépni, s kiknek 
szemeiben nagy igen nagy szálka az isteni vallásáért halni 
kész erényes férfiak társulata. Hazánkat halálig szeretjük, 
ezt tettleg is szeretjük bebizonyítani, békesség kedveért igen 
sokat bírunk elnyelni, a szeretet vallása is szelídséget, önmér-
séklést ajánl, de a mi sok, — s o k ; Beliál fiainak folytonos 
ostroma int bennünket, hogy : Hora est iam nos de somno sur-
gere, s hogy a kinek szive lelke van, védje egyházát, vallását, 
s ne hagyja sárral dobálni a társaságot, mely annak elő har-
czosa, melyet szivünk mély tiszteletével e szavakkal üd-
vözlünk : 

Interea cursus, quos a prima parte juventae , 
vir tute animoque petisti, 

Hos retine atque auge famam laudesque bonorum. # 

NANTES, jul. 12-én. Egyházunk fegyelmi szabályainak 
helyességéről minden kath. jó lélek meg lehet győződve. Né-
mely nehezebb szabályainak üdvös voltát azonban csak ké-
sőbbi kornak tudósai fedezik föl, mely jelenet kétségkívüli 
bizonyítékot nyújt arról , hogy az egyházat a Szentlélek ve-
zérli. Az egyház által a közeli rokonok közötti házassági aka-
dályok ellen sokan a kath. tudósok közül is kikeltek, s ime a 
lelkismeretes orvosok egyedül az igazságtól indittatva, az 
egyházra nem is gondolva, az egyháznak üdvös eljárását bi-
zonyítják , midőn a közeli rokonok közötti házasságot aka-
dályozza. Régen észleltetett má r , hogy a rokonok közötti 
házasság görvélyes, bárgyú, siket-néma, s más betegségek-
kel telt magzatokat hoz a világra. Rilliet, genfi orvos erre 
sok adatot gyűj tö t t , de legtökéletesebben tárgyalta ezt Bou-
din a párisi császári academiának tagja, az 1862-ki jun. 16-án 
tar tot t ülésben. 0 csak a siket-némákról szól viszonyitva a 
rokonok közötti házasságra : ő nem szól a kath. egyházról, 
de még is az egyházi fegyelemnek a rokonok házasságára 
nézve fényes elégtételt ad. íme az általa nyújtott adatok. 
Francziaországban minden 100 házasságra esik két házasság 
a rokonok között; a siket-némák aránya pedig a rokonok 
közötti házasságból sokkal nagyobb mint «, nem rokonok kö-
zötti házasságból szülötteknél. Például Lyonban 100 siket-
némából 25 gyermek a rokonok közötti házasságból való, 
tehát negyedrésze. Parisban 100 siket-némából 28, Bordeaux-
ban 100 közül 30 siket-néma a rokonok házasságaiból vagyon. 
Midőn tehát a rokonok házassága a többikek csak 50-ik ré-
szét teszi ; a siket-némák száma a rokonok házasságából 4-ik 
sőt harmadik részét képezi. A siket-némaság aránya növek-
szik a rokonság fokai szerént, mindég nagyobb-nagyobb ve-
szélylyel. Boudin kiszámította, hogy lia az 1 fokú rokonság-
ból van a házasság (secundus mixtus primo) a siket-némasági 
veszély ugy áll, mint 1: 18-hoz; ha unokák között mint 
1: 37-hez ; a harmadik fokban ugy mint 1: 70-hez: azaz 18 
siket-némából, kik rokonságos szülőktől születtek; egy az 
első fokú rokonságra esik. Berlinben 10,000 kath esik 3 si-
ket-néma , 10,000 protestánsra 6 , 10,000 zsidóra 27 siket-
néma; a mint a rokonok közötti házasság könnyebben törté-
nik. Jowa-területen éjszaki Amerikában, 10,000 fejérre esik 
2 siket-néma; 10,000 rabszolgára 212 siket-néma, mivel itt 
a rokonok közötti házasság egészen szokásos. Egész Európá-
ban a siket-némák számát 250,000-re teszi. 

T U R I N , jul. 28-án. Mindég tudtuk, hogy a forradalom 

semmi ocsmányságtól vissza nem re t ten , mivel hazugságból 
s csalásból szokott élni ; azért is közöltük a passaglianus pa-
pok névsorát. Mindazonáltal a névhamisitás oly mértékben 
történt ama szakadáros föliraton , hogy minden várakozásun-
kat meghaladta. Mi még sem tettünk föl egy papi szívben 
annyi szemtelenséget és gonoszságot. Olvassuk : impie faciem 
eorum ignominia et cognoscent nomen tuum. Annyi sok tisz-
teletreméltó pap szégyennel önti el Passaglia Károly arczát, 
adja az Is ten, ut cognoscat nomen Dei. Eddig 168 névhami-
sitást jegyeztünk föl; ezeket közzétettük, a neveik hamisítása 
ellen tiltakozó papok iratait magunknál ta r t juk; de már vége 
nincs a tiltakozásoknak. Alig hogy letettük tollúnkat, az u j 
postán ismét más tiltakozások érkeztek hozzánk, kérvén 
mentsük meg becsületüket, törüljük le neveikről a szennyet, 
melyet a szemtelen Don Carlo merészelt nekik okozni. Ezt is 
megteszszük, de utoljára. Forduljanak a becsületes papok, 
kiknek neveit tudtukon kivül Don Carlo a pápaellenes föliratra 
t e t t e , a törvényszékhez. A rágalom, és a névhamisitás ellen 
részletes törvényeink vannak. Ha egy italianissimi, vagy ga-
ribaldissimi biró is fog a törvényszéken ülni, a törvényt, 
mely oly világos, a tényre, mely kézzelfogható és semmikép 
nem tagadható, alkalmaznia kell. De ha ezt se teszik, Don 
Carlo becsülete oda van , 210 névhamisitás, a többi neveket 
is, melyek e föliraton olvashatók, kétessé teszi. Elég ha 210 
névhamisitás piszkolja Don Carlonak homlokát a világ előtt. 
Más feketébb csalás is feketíti ő t , midőn a ty já t , jótevőjét 
elárulta, s Cavourhoz szegődött. Hadd lássa a kormány is, 
kivel szövetkezett, mivel Passaglia minden müvet csak ron-
tani tud. Utoljára közzéteszszük a nontughii capuczinusok 
tiltakozását, „Kétségkivül csudálkoztak a jó lelkek és fájlalták, 
hogy a szennyes passaglia csoportban a capuczinus szerzetből 
is látnak eleget. A ,Mediatore', s utána ,Subalpino' s ,Armo-
nia' említ jó számmal, de nem mondja , melyik tartományból, 
melyik kolostorból ; gondolhatná tehát valaki, hogy a tosca-
nai szerzetes család is számlál ilyeneket. Kinyilatkoztatjuk 
tehá t , hogy azok nagyobbára nápolyi és siciliai zárdákból 
valók; könnyen is hihetni , hogy ezek közül sokan az ismere-
tes Ígérgetés és ijeszgetésekkel elcsábíttattak, s hogy ezek 
simplices fratres laici, tudatlanok s együgyüek ; vagy pedig 
mivel ezek közül legtöbben írni se tudnak, az ő neveiket is 
tudtuk és akaratuk nélkül Passaglia a szerzetes névtárból a 
föliratra tette. Föl. vagyunk hatalmazva, a mi a toscanai tar-
tományt illeti, hogy itt még egy fráter laicus sem adta nevét 
Don Carlonak , s hogy mi mindnyájan siránkozunk azon né-
hány fölött, kik engedelmességet fogadva az egyháznak, en-
gedetlenek lettek az egyház feje iránt. Imáinkat adjuk éret-
tük , hogy a szégyent lemoshassák a szerzetről, melynek ne-
vét velünk viselik." 

T U R I N , aug. l-jén. A turini egyházi tartomány püs-
pökei a romai úttól erőszakosan letartóztatva együtties föl-
iratban nyilatkoztatták ki beegyezésüket a püspöki föliratba, 
s mindazokba, miket a szent-atya eddig te t t az egyház védel-
mére. A szent-atya testvéreinek és fiainak vigasztalásait ha-
sonló vigasztalással viszonozta. íme a válasz, melyet a szent-
atya küldött : „Pius P P IX. Ven. Fr. ! Salutem et Apostoli-
cam Benedictionem. Dolebamus equidem, quod in eo conventu 
nobilissimo venerabilium fratrum et consacerdotum nostrorum 
tum praesentia vestra, tum aliorum ex Italia episcoporum 



quam plurium desideraretur. Neque id latere voluimus, sed 
apertissime in Alloeutione Nost ra , in nuperrimo consistorio 
hab i ta , signillcavimus. Nulla vero erat nobis dubitat io, quin 
vos, licet corpore absentes, animo tarnen nobiscum arctissime 
jungeremini. Obtigit itaque commodissime, u t id , quod animo 
praeceperamus, literae vestrae obsequentissimae apprime 
confirmarent. Gratulamur i taque, quod scriptis illucl effeceri-
t i s , quod ne voce faceretis , externa vetuerunt impedimenta. 
Scilicet nulla temporum calamitas, nulla locorum intervalla 
prohibere possunt , ne Charitas cordibus concepta exterius 
diffluat, et signis luculentissimis pateüat. Vestrae autem üdei, 
et dilectionis testimonium eo nobis jucundius exst i t i t , quod 
nedum fra t res amantissimos complecti videmur, sed et exi-
mios catholicae unitatis assertores admiramur. Quapropter 
vos Cypriani verbis ,,hortamur per communem fidem, per pe-
ctoris nostri veram circa vos et simplicem cari tatem, u t qui 
adversarium prima congressione vicistis, gloriam vestram 
forti et perseveranti v i r tute teneatis. Perseverandum vobis 
est in arcto et in angusto intinere laudis et gloriae, vos dici-
mus, qui exemplum facti estis ceteris f ra t r ibus , ad quorum 
mores omnium vita et actus debeat provocari." (Ep. 6.) Atque 
ut id ipsum alacrius semper et constantius praestare valeatis, 
benedictionem apostolicam coelestium donorum auspicem vo-
bis , VV. F F . et lidelibus vigilantiae vestrae concreditis aman-
tissime inpertimur. Datum Romae apud S. Petrum die 25. 
junii 1862. Pontificatus Nostri anno XVII. Venerabiiibus Fra-
tribus : Joanni A-eppo episcopo Salusiorum, Modesto ep. 
Aquensi, Aloisio ep. Ipporegibusi, Joanni Tomae ep. Montis 
Regal is , Clementi ep. Cuncensi, Joanni ep. Susiensi. Per co-
pia Saluzzo 15. jul. 1862. Joannes A-Ep. Episcopus." 

PEKIN , jun. 2-án. A békepontok végre érvényre lát-
szanak jutni ; s hála a franczia követ ittlétének, a kormány is 
komolyan látszik venni a te t t Ígéretek teljesítését. A chinai 
álnokság, fondorlat példabeszéddé vált Európában; ígértek 
mindent , nem tar tot tak meg semmit. A franczia követ itt van, 
figyelmes szemmel kisér mindent, s ildomos előterjesztései 
kedvezően fogadtatnak a kormány által. Bourboulon franczia 
követ előterjesztése folytán Kong herczeg a keresztényekre 
kedvező kérelmezést ter jesztet t a császár elé. Ebben elismeri 
a herczeg, és a császár előtt bevall ja, hogy az országok al-
királyai, a tartományok kormányzói, s más alárendelt hiva-
talnokok a kormány parancsait a keresztényekre nézve meg 
nem t a r t o t t ák , ezeket zaklatták, a pagodákba kerget ték, a 
pagodák épitésére kényszeri tet ték, stb. mind olyan tények, 
melyeket egy keresztény sem tehet , legföljebb ha angol, vagy 
holland. Ezek Japánban a keresztet taposták. Egy franczia 
ily ocsmány tényre nem képes. A hadjárat gyümölcse tehát 
érik, a császár azonnal parancsot menesztett az alkirályok és 
tartományi főnökökhez, melyben szorosan let i l t ja , hogy a 
keresztényeket semmi ily tényekre ne kényszerítsék, melyek 
az ő religiojukkal ellenkeznek, mivel ők vallás-szabadsággal 
birnak. A kormánynak semmi érdeke sincs, hogy a katholiku-
sokat , kik a leghűségesebb alattvalók , üldözze, sőt minden 
érdeke kivánja, hogy kedvezésekkel segitse. íme a herczeg 
előterjesztése a császárhoz: „Kong herczeg és a magas mél-
tóságok előterjesztése a chinai császárhoz. Alázatosan lebo-
rulva terjesztjük Fölséged elé jelentéseinket, s ké r jük , nyi-
latkoztassa ki nekünk szándokait. Tekintetbe véve, hogy 

Fölséged a kath, hit terjesztésnek szabadságot és gyakorla-
tot engedett , s januárban kiadott parancsával a birodalom 
minden közigazgatói tiszteinek meghagyta , miszerént a ke-
resztények ügyeit sebesen, és teljes egyenlőséggel végezzék. 
Világos, hogy minden keresztény, a ki a birodalmi törvénye-
ket meg ta r t j a , birodalmunk polgára, s a miatt, mivel keresz-
t ény , semmi nyomatásnak nem lehet alávetve. Mi hűségesen 
alkalmazkodtunk Fölséged rendeleteihez, s ez értelemben 
körlevelet intéztünk a birodalom hivatalnokaihoz. De Bour-
boulon franczia követ előterjesztéséből megér te t tük , hogy 
Fölséged rendeletei legtöbb tartományban nem haj ta tnak 
végre. A franczia követ ezen engedetlenségnek okát azon kö-
telezettségben ta lá l ja , melylyel a keresztények eddig a pa-
godák épitése- s fentar tására szoríttattak. Bourboulon ur kér 
minket, szüntetnénk meg mindezen kötelezettségeket. A kö-
vet ur jelentet te egy ú t t a l , hogy a kath. hitküldérek legbe-
csületesebb férfiak, kéri t e h á t , hogy ezek mindég tisztelettel 
fogadtassanak a kormányzók ál tal , ha a hitküldérek valami 
ügyben ezekhez fordulnak. Mély és hosszú vizsgálás után 
meggyőződtünk, s bevall juk, hogy a kath. keresztények, 
megtartván az ő hi t tanaikat , nem szűnnek meg a birodalom 
polgárai maradni , s hogy ezen hit tan , a mint Bourboulon u r 
mondja , (chinai irmodor) tiszteletet és engedelmességet pa-
rancsol a császár és a birodalom törvényei iránt. Nincs tehát 
akadály, mintha nem engedhetnők meg nekik, hogy hit ta-
naikat kövessék, mivel ez által bebizonyítjuk, hogy a ke-
resztények és nem keresztények között semmi különbséget 
nem teszünk. Világos pedig, hogy a pagodákra szükséges 
munkák teljesítése nem számitathatik a közadóhoz, s ha a 
keresztények ezeket nem akarják megtenni , őket kényszerí-
teni nem lehet. Mi megparancsoltuk a birodalmi hivatalno-
koknak , hogy a keresztényektől csak közadót követelhetnek, 
miként más alattvalóktól, és semmi mást. A mi a hitküldére-
ket illeti, ezek becsületes férfiak, szükséges tehát, hogy tisz-
telettel fogadtassanak, mint bár hol másutt. Ez értelemben 
ter jeszt jük mi Fölséged elébe alázatos kérelmünket. Meg kell 
vallani, hogy , miként a franczia követ ur mondja , Fölséged 
rendeletei mindenütt meg nem tar tat tak. Mi tehát szükséges-
nek talál juk, hogy Fölséged nyilatkoztassa ki magas szándé-
k á t , miszerént minden hivatalnok ezután a keresztények 
iránt a legtökéletesebb jogegyenlőséget szabályul tartsa. A 
franczia békekötés 13-ik pont jában emlitve v a n , hogy a ke-
resztény katholikusok ezután vallásuk gyakorlatától semmi-
kép sem fognak eltiltatni. De tud juk , hogy e békeirat akkor 
készült, midőn még e vallás birodalmunkban tiltva volt, azért 
is jobbnak találnók, ha fölséged a békekötés emiitett 13 pont-
jában előforduló szavacskát : „megbocsátjuk" egy mással „el-
törüljük" fölcserélné, mivel igy volna teljes ér te lme, misze-
rént az a vallást tiltó törvények daczára nem csak megbo-
csáttatik nekik, ha vallásukat gyakorolják, de a letiltó tör-
vényeket el is törüljük." A császár ezen előterjesztésre Tong-
thse kormánynak 3 hónapjáról , 6-ik napjáról (4 april 1862) 
eme parancsot közzé tétette. „ Külügy minister e m régibb je-
lentéseiből megtudtam, bogy a kath. hitküldérek csak jót 
hirdetnek, azért is Kang-hi császár szabadságot adott nekik 
tanaik hirdetésére, s vallásuk gyakorlatára ; ennél fogva meg-
hagyatot t birodalmom minden hivatalnokainak, hogy a ke-
resztények ügyeit méltányosan elintézzék." 
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IRODALOM. 
MUNKÁLATOK. Kiadja a pesti növendékpapság magyar egy-

ház-irodalmi iskolája. (Folyt.) 
A ,Munkálatok' tárgysorozatát a lelkes előszó és né-

hány versezet után L a c o r d a i r e - n e k egy ifjúhoz a „Ke-
resztény életről" irt levelei nyitják meg. Az „ép oly mély, mint 
merész költői hasonlatokban dús eszmék" méltó helyet fog-
lalnak oly füzérben, mely ifjak által fonva, ifjakhoz szól leg-
inkább. Az első levél tartalmát „Jézus Krisztusnak, mint a 
keresztény élet kútfejének tisztelete" teszi. Néhány eszmét 
szándokunk ide irni. Emmanuel nevet visel az i f jú , ki Lacor-
daire-t fölkéré a keresztény életre való vezetésért, mire nézve 
igy szól a lángkeblü szerző : „Már az első sorok olvasásánál 
képtelennek érzém magamat önnek ellentállni. És mit kér tő-
lem? Hogy vezetném be a keresztény élet titkaiba, de nem 
ugy többé, mint gyermeket, hanem mint férfiút ; hogy bejár-
jam önnel az evangelium szük ösvényeit, semmit sem titkol-
ván el ; hogy vezessem Önt mint figyelmes és meggyőződött, 
de még félénk vándort a bethlehemi istálóból a nazarethi 
gunyhóba, a galilaei halászok bárkájától a szamaritani kút-
hoz, a ker. János lakta pusztából Lázár sírjához, és hogy 
mindenben Krisztus ajkain csüggve ugy vezessem önt hely-
ről helyre, mondatról mondatra, hogy a keresztet lássa és 
saját vállain hordhassa. Oh, kétségkívül ismerem én ezen Ös-
vényeket ! Lám, harmincz év tünt le azon nap óta, mielyen 
én, mint önhez hasonló i f jú , a világ egyik nagy városa meg-
lepetéseinek kitéve, először veték Isten jósága felé félénk 
tekintetet. Azóta nem szűntem meg hinni és szeretni. Éveim, 
rendeltetésűkhez hiven, napról napra nagyobb bizonyosságot, 
isteniebb örömöket hozának magukkal, s mig szemeim előtt 
az ember mindinkább kisebbült, Krisztus szüntelen magasz-
tosb fényben ragyogott. Ön ennélfogva oly ajtón kopog, mely 
magától kinyilik ; oly gyümölcs után nyúl, mely magától le-
esik ; de ép ez az , mi megindit. Kérdém ugyanis magamtól : 
valljon nem késő-e? van-e még elég időm önt oktathatni, 
vagyis megengedi-e az aggkor gyöngesége által lankasztott 
meggyőződés heve végbevinni azt , mit annyira szeretnék : 
mélyen hinteni be szivébe az örökkévalóság magvát ? De té-
vedek , hisz az örökkévalóság önben lakozik, mert van önben 
hit ; mindazáltal a hit még messze van a szeretettől. Én régi 
edény vagyok és féltem önt , ki abból inni akar." Ezen előz-
mény után áttér Krisztus nagyszerű müvének biztos voná-
sokkali ecsetelésére, és a többi közt mondja : „Csak egy baja 
volt Jézus Krisztusnak, mely noha a bajok legszebbike, az 
Istenhez legméltóbb, de mégis baj : ő népszerű volt. Ha tar-
tózkodóbban lépett volna föl , ha távol tart ja vala magától a 
népet , jelenleg elvitázhatatlan trónon ülne ; nem nyitná föl 
senki evangéliumát másra, mint hogy őt áldja ; és nem ejtené 
ki nevét, mint hogy magasztalja. Még csodáit is megenged-
nék, mivel minden csodája a jótékonyság szinezetét viseli, 
mely kimenti a mindenhatóságot, és azt némikép eltakarja a 
szeretet palástjával. 0 ugyanis nem Mózses, ki villámok közt 
és egy rémülettel tölt nép előtt kapta Istentől a törvényt; 
nem Illés, ki az egek csatornáit kiszáritotta, vagy onnan fö-

lülről tüzet kért le , mely fölemészté szitkozóit : oly kéz ő? 

mely a vak szemét megérinti, hogy visszaadja annak a vilá-
got ; kéz, mely visszaállítja és megerősíti a szenvedő tagokat ; 
fiút szólit ki sírjából, hogy atyjának visszaadja; meggyó-
gyítja a poklosokat, megvigasztalja egy nővér szeretetét 
testvérének föltámasztása által és csak egyszer, tudnillik ha-
lálának perczében engedi, hogy ég és föld adjanak bizony-
ságot zavargásaik által fölöttük való korlátlan hatalmáról. 
(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , aug. 19-én. Akáról a következő nagylelkű tény-

ről tudósittatunk röviden : „Még nem mult egy éve, hogy a 
fehérvári mélt. püspök az akaiak baján segített, most már a 
jásdiak sebeit gyógyítja. Alig esett tudtára ő méltóságának a 
jásdi szerencsétlenség, azonnal 500 fr t ta l , elegendő léczczel, 
s nagymennyiségű épületfával járult a szerencsétlenek fölse-
gélésére. Pedig a jásdiak nem is a fehérvári megyébe tartoz-
nak , valamint az akaiak sem. Ki idegenek iránt ily kegyes, 
milyen lehet az saját övéi iránt !" Dives ! thesauris per manus 
pauperum ad coelum praemissis. Quo manus pauperis com-
pletur in terris, anima dantis completur in coelis. Non pe-
reunt , sed solae servantur. 

— Beküldetett hozzánk „A pécsi kath. főgymnasium 
értesitvénye az 186 ̂ - k i tanévre." Az előszóból „unalom" 
nélkül, sőt örömmel értettük az intézet gyarapodását. A szent 
szándékok nem szoktak az Isten áldása nélkül maradni. A ta-
nonczok között a jelesek száma a tanár urak szorgalmát, az 
ifjúság magas, mivel 431-re menő, száma a szüléknek bizal-
mát , s a tanintézet szükségét bizonyítja azon a vidéken. In-
terroga patres, et enarrabunt tibi, quae fuerit gloria tua. 

— Romában napirenden van a bombadobás. Evvel akar-
ják az italianissimi-k bebizonyitani, hogy a papi kormány 
rossz, s a nép nincs vele megelégedve. A tettesek közül kettő 
elfogatott, egyik lombard, a másik toscanai polgár volt. Va-
lóban , a romaiak ereiben nem vér , hanem syrup van, miként 
Petrucelli mondá, mivel ők áldják a pápai kormányt, s lá-
zadni sehogy sem akarnak ; azért küldérekre van szükség, 
hogy ily orgyilkos merények követtessenek el Romában. Or-
sini bombája nem bizonyitotta, hogy a francziák nem akarják 
Napoléont; a turini küldérek bombáinak több súlyt tulajdo-
nítanak ; talán előlegesen megállapított egyesség szerént Pa-
ris és Turin között ? 

— A gyermekgyilkolásról Londonban a ,Tablet' leg-
újabban ezt mondja : Az ujonan született gyermekek világra 
jöttük első pillanatától fogva körül vannak véve halálos elle-
neiktől. Nem említve a dögleletes levegőt, melyet barlang-
jaikban színi kénytelenek, a rendőri hivatalos jelentésből tud-
juk, hogy a lefolyt évben 67 még nem két éves gyermek öle-
tett meg, 150 halva találtatott. Igen nagy számmal tétettek 
ki az utczákra ; hánynak vétetett élete titkon és közvetlenül 
a szülés előtt , csak azon nap fogja kinyilatkoztatni, melyen 
minden titok le fog lepleztetni. Többen 50-nél élelem és gond-
viselés hiányában, vagy hideg által vesztették el életüket. 
Ezen szegény teremtmények egyikének anyja még csak 13 V2 
éves volt. 250 gyermeknél több fullad meg az ágyban, feléről 
ezeknek bizonytalan, ha valljon erőszakosan vagy vigyázat-
lanságból mult-e ekkép ki ; legalább az itélő bírák nem merték 
ezen eseteket csak a véletlennek tulajdonítani. 

Kegyes adományok: 
ö szentségének a fiúi szeretet részvétével s kegyeletes hódolatával egy 
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TARTALOM: Mi az igazság? — S z é p reggel Ferdi-
nandkuton, Zemplénben. —- Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Mi az igazság? 
A korszellem, mint a világ szülöttje, az Isten-

ember üdvhozó keresztjének ellene marad mindég, 
bármily alakban jelenik is meg, s vérrokonság láncza 
fúzi azokhoz, kiknek „a megfeszített Krisztus részint 
botrány, részint kábaság volt"; mivel ellenkezik a 
csábitó lélektől öröklött büszkeségével, hogy ő az 
alázatos, tövissel koszorúzott fő zászlója alatt vitéz-
kedjék, szégyenli véges gyarló értelmét hitének szol-
gálatjára fogva vinni, erőködik a Végtelent s minden 
titkok kiapadhatlan tengerét szük, törékeny meden-
czéjével kimeríteni, irtózik az önmegtagadástól, jól 
tudván: miszerént egyházunk Jegyese kereszten hal-
ván meg, neki sem szabad rózsaágyon feküdni. Csak 
köntösét változtatja a világ lelke, lényege ugyanaz 
volt mindég s lesz is; ne is higyjük, hogy az ember 
csak az érzéki élvek rabja lehet, az elmebeliek sem 
kevesebbé uralkodnak rajta; mert a léleknek is meg-
van a maga titkos csiklandozó étke, melyet a kielé-
githetés tilalma még kínzóbbá tesz. 

Nem volt ugyan idő, melyben szent hitünknek 
ne lettek volna ellenei; de számosabbak jelenleg, kik 
életünk e ragyogó vezércsillagát majd homályba bur-
kolni, majd az egész földkerekségen fénylő világát 
kioltani, s az igazság örök nagy napja helyett mécs 
gyanánt pislogó eszük gyenge csillámával megnyug-
tatni akarván, változó sorsunk kőszál erejű támaszát 
ingadozó nádszállal fölcserélni igyekeznek; sőt mi-
után a vallásban megszűntek vigaszt keresni, a sze-
gény népet, mely minden nyomorában a világtól 
megvetve, ebben keresi s leli föl egyedül vigasztaló 
angyalát, akarják tőle megfosztani a nélkül, hogy 
kárpótlásul legkevesebbet is tudnának neki nyújtani 
azon borzasztó űrön kivül, melyet a hit eltűnése a 
világban és szivben, melyből Isten elvétetett, maga 
után szokott hagyni. Ugyan hány nemzetet vezérlett 

fensőbb czéljaira a csupa bölcselet, ez a homályba 
burkolt, mindég elfátyolozott, követőitől gyakran 
nevetségessé tett s mindég gyanús kevély asszony-
ság? Mi tudjuk, miszerént a görögöknél csak akkor 
tűntek föl az igaz Istenség első tiszta sugarai, midőn 
tudtukra adatott nekik, kit illet az athenai ol táré 
fölirata: „ignoto deo"; a romaiaknál sokszor használt 
„deus optimus maximus" kifejezésnek csak akkor lett 
igazi értelme, mikor Annak lételét s boldogító törvé-
nyeit a keresztény bajnokok vérükkel pecsételték, s 
az isteni igazsághoz való tántorithatlan ragaszkodás-
sal a világot és zsarnokokat meggyőzték arról, hogy 
az igazság s tiszta erkölcs győzhetetlen. Minden kor-
nak voltak erényei s bűnei is, ezt jelenleg is tapasz-
taljuk; azért én sem tartok azokkal, kik a világ mos-
tani irányai- s törekvéseiben merő veszélyt látnak, s 
mint az ezekből netalán eredendő szomorú jövő ked-
vetlen hirmondói, jajveszéklő panaszokra fakadnak. 
De ha elfogultság nélkül vizsgáljuk a napi esemé-
nyeket, ezek láttára mintegy ösztönöztetve érzi ma-
gát az ember, a jövő elrejtett kulcsát az ég- és föld-
től egyiránt esdeni. A tiszta patak is megzavarodik, 
mikor a sötét fergeteg közéig; van helye a sejdités-
nek az emberi életben, hiszen mi egyéb az idő, mint 
oly bűvös könyv, mely az olvasni nem akaró szeme-
ket is fölnyitja s kénytet az olvasásra, mit más köny-
vek nem tesznek, s kénytet érteni, mit más könyvek 
még kevesbbé tesznek. Jelenünk főkép a humanis-
mus elvét karolja föl, s ezt, ha csakugyan az igazi 
keresztény szeretet tiszta lángjának kitörése, szivből 
üdvözölnék azon boldog reményben, miszerént ismét 
fólderülend a kereszténység aranykora, melyben „a 
hivek sokaságának egy szive, lelke vala"; de mikor 
már annyira el van ámitva s kapatva a világ szelle-
me, hogy azon morzsákat is, melyeket szenvedő fe-
leinek juttat, szégyenli saját kezével alamizsnálkodva 
kiosztani, hanem rajtuk előbb gyönyöröket, s bár 
csak ne vétkeseket! vásárol magának, és sokszor az 
ily beszennyezett bündíjt veti oda szegény embertár-
sának , kinek nyomorán magának csipős gúnynyal 
mulatságot szerzett; önkénytelenül is tollúnk alá jő 
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e közmondás: „nem mind arany, a mi fénylik." Te-
hát annyira gyarló-e az emberi természet, hogy a 
n a g j és szent czélokért csak addig képes buzogni, 
mig azok saját érdekeivel azonosak? de megtagadja 
nem háromszor, hanem ezerszer, mielőtt az áldozatra 
szánná magát, ha az önzés kábitó porával nem szines-
kedik. De nem is csoda! miután a halandók elbukott 
természetének a megtestesült Ige általi ujjáteremté-
sét s eredeti tisztaságára való folképesitését nélkülöz-
hetőnek vélik. Tudnak jeles tehetségeink sok szépet 
és fölségest, valamit csak bölcs Salamontól fogva a 
mivelt nemzetek nemes, kitűnő férfiai mindeddig 
mondottak, tanítottak és irtak: de ha széttekintünk 
a tudomány roppant birodalmában, látjuk ugyan 
benne a legdicsőbb eszmék millióit, melyeket a láng-
ész az isteni fölvilágositás mellett a kinyilatkoztatott 
igazságok alapján szétárasztott; de hiányosak ismere-
teink, mert a szentek tudományát nélkülözvén, sok-
szor ridegen, a többi hasontanokkal összefüggetleniil 
odavetve, a társadalom jólétére kellő befolyást nem 
gyakorolnak. Pedig mit ér az oly világosság, mely 
mindent kétséges- és hideggé tesz? Szeretem én is a 
fényt, de hozzá nagyobb meleget, s a magasabb igaz-
ságok iránt nagyobb tiszteletet kívánnék ; mert csak 
ugy érdemes ismeretünk a valódi tudomány nevére, 
ha Istentőli teljes függésünk tudatában alázattal pá-
rosult, Annak imádására serkent, kinek nevét New-
ton belső megilletődés nélkül szájába sem merte ven-
ni, s fövegét előbb mindég megemelte : különben ha-
zug csillogás, Isten feledése az, s a teremtmények 
becsülését, szeretetét szüli a Teremtő fölött. Isteni te-
kintélylyel az ész, hittel a tudomány párosodva mun-
kálhatnak csak üdvösen az ember vallás-erkölcsi tö-
kéletesítésén, a főczélvilágosan kimutatott ösvényén; 
csak igy haladhat az emberiség az igaz-, jó- és szent-
nek tiszta fogalmával a Szenthez, lelkünk tökéletes 
eszményképéhez a hit, remény és szeretet szárnyain, 
tudni akarván, mit az ész megfoghat, elhivén. a mit 
fölérnie nem lehet. Hogy tehát a hitközöny sirocco-
jától, mely a hitetlenség sivatagából mármár pusz-
titva kezd fújdogálni, el ne sodortassék nemünk, jel-
szavunk legyen: „vissza, vissza, ismét csak vissza." 
Nagy bátorság, hogy ne mondjam vakmerőség talán, 
ilyesmit kívánni magasan röpködő mivelt korunk-
ban ! Értsük meg egymást. Nem akarok én botorul a 
haladás kereke elé állani, hogy általa elgázoltassam, 
sőt csekély erőmet is annak minél sikeresebb átfor-
gatására kívánom szentelni; de azt is tudom: misze-
rént érni kell az emberiségnek, — nem a világ ha-
mis polgárisodása által, — mint inkább belső vallási 

ihlettel, — hogy e sokszor hányt-vetett ,haladás' szó 
értelmét tisztán, részrehajlás nélkül foganatosíthassa. 
Igen, vissza Istenünkhez s oltáraihoz, kitűzvén ismét 
hitünk lobogóját, melyen ez örök igék tündöklenek: 
„én vagyok az ut , igazság és élet"; mert csak akkor 
lesz ismét a fensőbb Lényt igénylő emberiség meg-
mentve, megváltva és szentelve, ha azon jel alatt 
harczoland, melyről 18 század előtt a megváltás drá-
ga vére az elébe sóvárgó világ kebelébe ömlött. Nem 
félünk mi attól sem, hogy ez állitásunkért elleneink 
ultramontan névvel keresztelnek meg bennünket, 
örömmel viseljük mi ezen czimet a maga való értel-
mében ; mi katholikusok hegyentul iak vagyunk, mert 
nem csak Isten kegye után pillantunk a magas égbe, 
hanem a hegyeken tul is számítunk, ezeken is át-
viszszük hűségünk-, szeretetünket, és követjük a mi 
nagy Piusunkat; hiszen religionk is, az emberiség 
körül fonódó szalagként, nem levén helyhez kötve, 
összeköttetésére nézve a hegyeken tul terjeszkedik. — 
Yajmi sokan nem ismerik a meggyőződés hatalmát, 
nem a hit becsét, nem egyházunk szellemének azon 
roppant fontosságát, melyet az emberi-nem ideigle-
nes és örök rendeltetésére nézve a világtörténet föl-
jegyzett! Lelkisxneretem honában kivülem ember 
uralkodó nem lehet, s ennek tudatában e szavakat 
merem korunkra alkalmazni: „rursum indigetis, ut 
vos doceamini, quae sint elementa exordii sermonum 
Dei." (Zsid. 5, 12.) Ez már mégis sok! mondja talán 
valaki, s ugy tekinti e meggyőződést, mint vala-
mely setét gondolatokba merült komor lélek szüle-
ményét , annyival inkább, mivel a szerény zárda cse-
kély lakójától származik ! De ki nem tapasztalta va-
laha magán is, hogy a magányban emelkedhetik föl 
az ember saját érzésein fölül a földi határokon, s el-
mélkedhetik azokról, miknek képeit szereti látni? 
nem itt hányja-e meg az életet s tanulja megkülön-
böztetni annak hiúságát ama kevés boldogságtól, mely 
vele szokott járni? Valóban, itt láthatni azon sok há-
borgást, zavart és fonákságot, melyek által az em-
berek maguk teszik napjaikat unalmasak- s terhe-
sekké; itt vizsgálhatja azon comicumok-, drámák- és 
tragoediákat, melyek az élet színpadján többnyire mint 
megannyi agyrémek szerepelnek; végre itt találhatja 
föl a lélek ama nyugpontot, melyen megállva ked-
vére járja be gondolatával a világot. E gyenge föl-
szólalás oly igénytelen vizsgálódó hangja akarna len-
ni, a ki szive szakadtáig óhajtja, hogy mindenek előtt 
drága legyen az emberi-nem jelen boldogsága s jövő 
örök üdve, szentek, sérthetlenek igaz jogai. 

„Mi az igazság?" e szavakat intézé egykor Pila-



tus Üdvözitőnkhez, és a könnyelmű, ingatag ember 
a nélkül, hogy feleletet nyert volna az igazság Mes-
terétől, eltávozott. Olvastam egy bölcsészről, hogy 
ezen igékre vonatkozólag tanítványai előtt megjegy-
zést tett színlett boszankodással Pilatus ellen, ki ha 
kissé várakozik, az igazság legtisztább fogalmát hal-
landotta a világ, magának az igazság csalhatatlan hir-
detőjének szájából. Nem vevé észre a tudós ur , mi-
szerént a kérdés nem volt komolyan intézve, sőt nem 
is igazán kérdőleg volt az kimondva, melyre választ 
kellendett adni Jézusnak, hanem némi hideg részvét-
lenség, melylyel talán jelenteni akarta a politikus 
férfiú, hogy neki a bölcseleti igazsághoz semmi köze. 
Még hozzáteszem a kíváncsiak kedveért: ha az Isten-
ember vallatása latin nyelven történik, e szavakban: 
„quid est Veritas ?" anagramma által a feleletet is föl-
találjuk: „est vir qui adest." Nem várt választ Pila-
tus, a szerencsétlen nem látta be, miszerént az általa 
oly meggondolatlanul emiitett tárgy ismeretén min-
den, de minden alapszik, mert egyedül tőle függ az 
üdvösség ! Szent igazság, téged csak oly silány vala-
minek tart a világ, minek kutatása nem érdemel na-
gyobb fáradságot, mint Pilatus tett? kinek mintha 
nem lett volna alkalma s ideje most effélét tanulni, 
kimenve ellökte magától az igazságot, de viszont el 
is taszíttatott Attól ; korunk hü képmása Pilatusnak. 
Pedig drága kincs az igazság, mindent fölülmúl ez, 
nélküle a ragyogó koronák, vakítsák bár ékességük 
sugarai gyenge szemeinket, nem egyebek gyermeki 
báboknál, melyeket a pillanatnyi öröm után unalom 
s megvetés szokott követni. Nem csoda, ha a nagy 
lelkek egész élete szüntelen búvárkodása, kísérlete, 
folytonos találgatása volt az igazságnak; s mégis az 
ohajtott pontot annak országában földi létünk alatt 
teljesen el nem érjük, csak ha a lélek itt hagyandja 
portetemét s fölszálland az igazság kútfejéhez', akkor 
élvezendi, a mit elérni annyira szomjúhozott. Sokra 
képes az emberi ész, de mig létünk határos marad, 
az érzékiségtől zavartalan s egészen tiszta fénye föl 
nem derül ; sőt szerencse, ha győz a homályon. Em-
berek vagyunk, tehát a tévedés véges lényünkkel 
nem ellenkezik, s mikép az erény honában legjobb 
az, ki legkevesbbé bűnös, ugy az igazságéban leg-
bölcsebb a legritkábban tévedő ; eltévesztjük sokszor 
az ösvényt, de a józan halandó mindég szeme előtt 
tartja a vezérfényt, melynél ráakadhat a kellő útra. 
Hol találjuk mi e vezérfényt? Megváltónk mondá: 
„Én a végre születtem, s a végre jöttem a világra, 
hogy bizonyságot tegyek az igazságról." Maga mu-
tatja meg, miként tett bizonyságot: „Megjelentettem 

a te nevedet az embereknek." Csak akkor ragyogott 
déli fényében, magasztos foganataiban az igazság, mi-
dőn az ó frigy szekrénye örökre bezáratott, s a világ 
világossága egy sziiz anya méhéből kibontakozva, a 
babona s tévelyek sürii ködén keresztültörve, éltető 
sugaraival a földet nyomó lelki sötétséget szétosz-
latta. Ez az igazság magas egyszerűségében a gyön-
gébbeknek is érthető, de egyszersmind a legbölcseb-
beknek is fölülmulhatlan, megfoghatlan ; megegyez-
vén avval, mit az okosság javai, mire a természet 
vizsgálása tanit, meggyőző és szivünk benső szózatá-
val összehangzó, üdvözitő, mert isteni. (Folyt, köv.) 

Szép reggel Fenlinandkuton, Zemplénben. 
A forráskutak üditő vizeinél gyakori a találkozás, érde-

kes az ismeretség , léleküditő az elmélkedés. — A szamari-
tana asszony ismeretsége nem volt áldás nélkül. — Jákob 
kútjánál ismerte föl Jézusban a Megváltót ; kinek az élet ele-
ven vizével tel t medréből , a ki többet iszik, tanulékony lelke 
annál inkább szomjazik... Ily szerencsés találkozások örömei 
édes emlékei az életnek; a magába vonult léleknek elmélke-
dése üditőleg h a t . . . ha ezt keressük. Sz. Pálnak e mondata : 
„omnia possum in eo qui me c o n f o r t â t " vonja magára leg-
többször a figyelmet. A szegénynek akad mindég támogató-
ja. . . kegyei t , a gyógyvizek használliatásában tapasztalám. — 
„Honora medicum propter necessitatem." (Eccles. 38.1.) A fü-
vek , fák gyógyerejének észszerű használatát tőle fogadá a 
szenvedő emberiség; — tudományos javaslatai előtt — m e g -
vetés és tiszteletlenség vétke nélkül — füleinket nem lehet 
elzárni. A hiterős bizodalom, a jó szándék és akarat á l d á s -
k é p fedezi sokszor tehetségünk hiányai t . . . Az ember nem 
örömest válik meg övéitől, nem örömest változtat életrend-
szerén. Félelem s remény közt hagyja el tűzhelyét. A meg-
szokott munkásságból a szokatlan tétlenségbe félelmes min-
dég az átmenet. „Otium est pulvinar diaboli." A testi felüdü-
lés reménye bá tor i t , de fürdőhelyeink csábos körülményei 
ijesztőleg hatnak ránk. A gonosz szellem, a letörlött testi fe-
kélylyel az ember lelkét szokta eltorzítani. „Cum autem im-
mundus spiritus exierit ab homine. ambulat per loca arida quae-
rens requiem et non invenit. Tunc dicit; revertar in domum me-
am unde exivi. E t veniens, invenit eam v a c a n t e m , scopis 
mundatam et ornatam. Tunc vádit et assumit Septem alios 
spiritus secum nequiores se, et intrantes habi tant ib i : e t í lunt 
novissima hominis illius pejora prioribus." (Matth. 12. 43.) 
Nem ritka tünemény napjainkban a csere-orvoslás, a testi 
épségnek a szellemiérti föláldozása, a kiübajoknak belsőkkeli 
tetézése. Ez aztán az igazi betegség ! Ki szabadit meg tőle ; 
hol , melyik forrásban öblitse meg ily nehéz beteg magá t? 
Az üdvfolyam ár ja iban, Jézus szivvérének patakjában. Ez az 
életforrás, melynek csergedező patakja óv a haláltól, visszahí, 
visszahoz az életre. — A mulattató szórakozások sok kiadás 
és megszokásba kerülnek. Szenvedélyeinkkel vágyaink nö-
vekszenek ; küzdelmeink nehezülnek; aggaszt a pénzapály, 
az elégületlenség, boldogtalanság, üdvtelenség szivatag vi-
lága. Vannak •— a tétlenség unalmait mértékletle-

nül ellensúlyozó szórakozásnak is á r n y o l d a l a i . . . A szel-
16* 
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lemi langyosság nem messze van tőle. Az egyházias élet iránti 
ellenszenv az aljasodás előjele. — Nem árt egy kis előké-
szület. Az .itinerarium clericorum'-ot nem ok nélkül tűzte be 
az egyház papi imakönyvünkbe. Ne felejtsük úti társunkat, a 
zsolozsma-könyvet, bár hova térünk. Őrző angyal ez , mely 
vigasztal , int , bá tor i t , szóval, példával : ,frustra autem jaci-
tur rete ante oculos pennatorum.' — Tu autem Domine mise-
rere n o s t r i . Ferdinandkuti lakszoba se kifestve, se ki-
meszelve nem levén, mit kelle csinálni ? Mit te t t aqui-
noi sz. Tamás ? Faszénnel keresztet festet t a falra. In cruce 
moriens vita vitám donavit. ,A kinek hol a szive, ott az iste-
ne' ; és egy sziv Schlörnek e mondatával : Szivemet a kereszt-
re , s a keresztet a szivemre', alkalmas fölirat. A háztetőre 
villámhárítókat illesztünk, s belsejét vértezetleniil hagyjuk, 
az áhí tatnak legkisebb jelvénye nélkül. Faciamus nobis scuta. 
„Spiritus enim promptus est ; caro autem infirma." (Matth. 
26 , 41.) I t t (különben) a fürdőhelynek elnevezése is nyúj t 
egy kis vigasztaló szert. A vész idején hallott keresztszózat : 
,Ferdinande ! non te deseram' bizalmat önt a gyógyvizes be-
tegekbe. Mily jól esik az áhitatosság óráit a szabadban töl-
teni ! A falombok zöldje, a lég t isztasága, a madárhangok 
legszebb zenéje megizlelteti velünk a remete-élet gyönyöreit. 
Alig várja az ember a reggel t , hogy az égnek szárnya-
saival dicsérhesse az Urat . A gondolatok szabad röptét bajos 
ilyenkor megakadályozni. A látott és olvasott tárgyak, esz-
mék egész mükiállitását lát ja az elmélkedő. A pogány költők 
az élet zajában nem tudván tökélyre vergődni , legelvonul-
tabb magányban gyártot ták müveiket. Carmina secessum scri-
bentis et otia quaerunt. Szent hivatásunk sokkal inkább 
igényli, hogy a puszták magányába vonult Jézussal, magunkra 
és hiveinkre váltsága nagyszerű munkájának folytatását ter-
vezgetve, üdvárasztó müvek-, szellemi harczok- s hódítá-
sokhoz készüljünk. Czélunk magasztossága , tárgyaink, esz-
közeink , segéd- s kutforrásaink fönsége, túlemelkedik min-
denen. IIa Cicero mondá : „sit igitur sanctum apud vos hoc 
poetae nomen", mit szólna most a nagy orator a szellemi jó-
lét és haladás u j mesteréről , egyházunk költészetéről, a szent 
lantról stb. ? ? Mily találóan és egyszerűen súj t ja a hiú-
ság embereit az egyház fia : 

„Most látom én hol állok 
És mennyivel fölöt tetek. 
Mig ti a föld s a r á t , én 
Csókolgatom a mennyeke t ; 
A nap magas , de az én hitemnek 
Mégis csak zsámolya , 
Midőn imát viszek nagy Istenemnek I 

Nekem, ha kérdem ő k e t , 
Megszólalnak a csillagok ; 
Mert én reményczimmel 
Hozzájok oly közel vagyok , 
Közelebb mint ti a bús sirhalomhoz , 
Hol elvész kis reményetek , 
Mely csak nyomorult földi létet foltoz. 

Mi a ti láthatár tok ? 
A meddig kel s leszáll a nap , 
És ti beszéltek a r ró l , 
Hogy lelketek mint sas szabad ? 

En ha elnézek lelkem birodalmán , 
Mosolygok és sajnálkozom 
A földi sziv legfényesebb álmán. 

Nekem van csak világom ; 
Mert van hitem , van Istenem , 
Mert a Szentlélek arczán 
Gyújtom föl látnók szellemem , 
Ki ha fölállhatok a szivárványra 
Es lantomat megpengetem, 
Reám mosolyg ezer angyalnak a icza ." 

,Exercitium'-aink helyévé válnak ily alkalommal a lige-
tek magányai ; az édes visszaemlékezés idővel házi kerteinket 
varázsolandja azzá. — Fürdőhelyeken a közfigyelem legalat-
tomosabb tárgya a pap. Szellemi fensőbbségéről megfeledkez-
nie sehol nem szabad. A népies viselet önbecsétŐl fosztja meg. 
Sibi ipsi vilescit, qui in s tatu sancto s a n c t e non vivit. Testi 
fölüdülésünkre jótékonyan hatnak a v a l l á s - e r k ö l c s i 
gyakorlatok. Ezek mellett nem könnyen tér le az ember 
a ker. alapgondolatok ösvényéről, vagy ha l e té r t , csak-
hamar visszatér. Mily szép, egy társaság erkölcsi érté-
két hivatáshűségünk által emelni!? Az emberek tetszése 
elüt sokszor az Isten tetszésétől ; de azzal nem sokat törődik, 
ki amannak inkább, mint ezeknek vágyik kedvében járni. 
Amaz öntudatosan boldogit , ez féltékenyen gyötör. Kevés az, 
mit Isten — napról-napra több az, mit a világ kiván. „Mar-
tha ! Mar tha ! sollicita es , et turbaris erga plurima  
u n u m e s t n e c e s s a r i u m." A világ divatszokását, külfé-
nyét majmolni, hiúság; az evangelium szellemét követni böl-
cseség A kalmárvilág hasznot haszonnal törekszik te tézni : 
és mi privát czéljaink mellé nem tudnánk több mellékes czé-
lokat csatolni? Tárgyhiányban ritkán szenved a jó aka-
rat . Est modus in rebus. A jo példaadásnak elhintett magva 
ritkán vész e l , a malasztsugarak kedvező melegénél szép 
plántává növi ki magá t , s a vad növények egész bokorzatát 
nemesíti meg. — E reményben nyilnak ajkaink beszédre ; e 
reményben nyulunk sokszor tollúnkhoz. Hol , melyik szó- , 
mondat-, avagy viseletnek volt légyen óltó plántáló e re je? 
Isten tudja. Elég az hozzá, hogy az erkölcs és hit vi-
lága egy föléledt virággal díszesebb lett, melynek illatja Abel-
füstként fölhat a magasba ! Szegény éleményezésünk, 
nélkülözéseink közt vigasztal e mondat : „Non in solo pane 
vivit homo" (Mat th . 4, 4.) és „Cibus meus est, facere volunta-
tem Patris." (Joan. 4 , 34.) — Nevezetesség gyanánt jegyzem 
föl még, hogy a szomszéd komloskai hegyekben a r a n y -
b á n y á n a k nyomára jöt tek ; részemről e gazdag találmányt 
az itteni fölüdültek hála-imájának tulajdonítom. A kiásott ne-
mes érczből jutni fog, ugy hiszem, egy kis kápolnára való is. 

A s.-pataki herczegtől nevezett ,Ferdinand-kut'-i gyógy-
vizes hely megérdemelné ezt, hol, többi 'betegek közt , még a 
f ü l b a j b a n szenvedők is éreznek enyhülést. Tróczonfalvi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. A „Zagrebacki kotolicki List"-ben ő szentségé-

nek ezen levelét olvassuk közzétéve a zágrábi ér3ek s bibor-
nok úrhoz : 



P I U S P. P. IX. 
Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictio-

nera. Optime noscimus, quae sit egregia Tua religio, virtus, 
et quae singularis erga Nos, et banc Petri Cathedram fides, 
amor et observantia. llinc persvasissimum nobis est , Dilecte 
Fili Noster, Te vel maxime optavisse, veluti Tuis gratissimis 
Litteris die 18. proximi mensis Junii datis significas, nisi gra-
vis Tua aetas, et aliae jnstae causae obstitissent, ad Nos ve-
nire, ut una cum aliis Venerabilibus Fratribus catholici orbis 
Sacrorum Antistitibus praesens esses solemni plurium San-
ctorum Canonizationi, quam die 8. commemorati mensis Junii 
Deo auxiliante cum summo animi nostri gaudio celebravi-
mus. Atque etiam certi eramus, nihil Tibi potius, nihilque 
gratius futurum, quam ut ex animo iis omnibus adhaereres 
quae Venerabiles Fratres Sacrorum Antistites Romae com-
morantes in suis obsequentissimis et amantissimis Litteris die 
festő Pentecostes hujus anni ad Nos datÍ3 praeclaro ac miro 
sane consensu palam publiceque declarare vehementer glo-
riati sunt. Namque, Dilecte Fili Noster, jam diu Nobis comper-
tum exploratumque es t , quantopere Tibi cordi sit catholicae 
Ecclesiae, et hujus Apostolicae Sedis causa, et quanto studio 
sis incensus ad ejusdem Ecclesiae et Sedis jura strenue tu-
enda ac propugnanda. Jam vero quod adtinet ad relationem 
de istius Tuae Dioecesis statu, quam nobis mittendam curasti, 
scias velimus, congruum responsum suo tempore Te acceptu-
rum a Nostra Concilii Congregatione, cui commisimus, ut re-
lationem ipsam ex more recognoscat, et omnia accurate ad 
nos référât. Ne desinamus, Dilecte Fili Noster, ferventissimis 
precibus dies noctesque Deum Optimum Maximum exorare, 
ut exurgat et judicet causam suam, ac praesentissimo suo 
auxilio adsit Nobis, adsit Ecclesiae, et hujus Apostolicae Se-
dis hostes humiliet, eosque de iniquitatis via ad justitiae sa-
lutisque tramitem reducat. Denique Tibi persvade, praeci-
puam esse, qua Te complectimur, benevolentiam. Cujus quo-
que certissimum pignus sit Apostolica Benedictio, quam ex in-
timo corde profectam Tibi ipsi, Dilecte Fili Noster, cunctisque 
Clericis Laicisque fidelibus Tuae vigilantiae commissis pera-
manter impertimus. Datum Romae apud S. Petrum die 17. 
Julii anno 1862. Pontificatus Nostri anno Decimoseptimo. 

P i u s PP. I X 
PARIS , aug. 1-én. Szent Domonkos szerzetének a hit-

terjesztésről szóló lapja „Année dominicaine" folyó év mart. 
27-ről következő adatokat közöl Rivas Ferencz atya levelé-
ből. „Jelenleg folytonos közlekedésben vagyok Tongking ke-
leti részével, hol Lé herczegnek seregei uralkodnak. Lé 
herczeget Tu Duc császár megfosztotta koronájától, ő most 
koronáját keresi. Ő katholikus, Touranneban már ismertem 
őt, erényes és bátor férfi. Azon tudósítások szerént, melyeket 
20 nap előtt kaptam, ő győzelemről győzelemre halad, mivel 
a nép ősi királyának »ivadékához lelkesedéssel ragaszkodik. 
Némely faluk- és kisebb városokban nem találni másokat, 
mint aggokat, mivel ki fegyvert foghatot t , az a korona-örö-
köshez csatlakozott. Lé a franczia hadakhoz fordult, segíte-
nék őt vállalatában ; ezektől semmi segítséget nem kapva, ma-
ga kezdte kevés híveivel a kegyetlen császár ellen a háborút, 
s már most Tongking fővárosának kapui alatt áll győzelmes 
seregével. Ép o t t , hol Harmosilla püspök vértanúságot szen-
vedett. Egy ifjú sok viszontagságok közepette hozzá érkezett, 

küldetést kérve, hogy az ellenség földjére betörhessen. Ezen 
ifjú ma tábornok már hős tettei miatt. Midőn Tu Duc föld-
jére berontott, Eri Domonkos frátert kiszabaditá, s Lé herczeg-
hez vi t te , hol most is tartózkodik. Az uj király által elfoglalt 
tartományban a keresztény vallás teljes szabadságot élvez. 
Fo-Kienben is teljes a szabadság, Fuchenben nagy árvaház 
vagyon a domonkosi harmadrendiek vezetése alat t , kiket há-
rom hónap előtt manillei St. Catharine városból oda telepi-
tettem. Formoseban három domonkosi működik, s eddig is 
már sokat törtek a szülék kegyetlen szokásán, mely szerént 
élő gyermekeiket a halastóba vetik." 

PARIS , aug. 2-án. Szemünk előtt van az Öngyilkosok 
száma, Blanc Ipoly, a közoktatási ministerium hivatalnoká-
nak jelentése : „Du Suicide en France" czim alatt. H a van 
bűntény, mely a társadalom hanyatlását jellemzi, kétségkí-
vül az öngyilkosság az , mivel egy bűntény sem bizonyitja 
annyira a társadalmi dogmák megromlását az elmékben. Oly 
nagy az ösztön az élethez ! Ezelőtt a törvény borzadott az 
öngyilkosságtól, s rosszalta tettét. Az öngyilkosság nagy szá-
ma kényszeriti a törvényhozót, hogy engedékeny legyen. Mit 
mutat a létszám erről? Francziaországban, 1827-től 1858-ig, 
tehát 31 éven át, 92,662 az öngyilkos ! Evénként 2,895. A férfi-
nemből 1836 óta, midőn a nem is följegyeztetni kezdetett, 
56,562, nő pedig 18,548; tehát 2,459 férf i , 807 nő évenként 
középszámmal. Ez oda muta t , hogy mivel a női nemben na-
gyobb a vallásosság, kevesebb az öngyilkosság. A legvallásosabb 
départementokban legkevesebb az öngyilkossági eset. Köze-
ledvén Parishoz a térképen, az öngyilkossági eset is szaporo-
dik. Parisban a szám legnagyobb. A kor sem tesz különbséget. 
Fiatal kortól 80-ig nyúlik ez. 

LISSABON, jul. 20-án. Paulai Sz. Vincze női szerzeté-
nek története csupa gyengeségből és uralkodási vágyból zsar-
nokká lett Loulé ministerium alatt sokáig húzódik. A szer-
zetesnők kiűzettek, most a nép tiltakozik eme nem igazol-
ható önkényes eljárás ellen. A ministerium egy törvényjavas-
latot terjesztett elő a követek házában. Ez megszavaztatott az 
ország nagy botrányára. Lissabon lakói azonnal tiltakoztak e 
törvény ellen, hason tiltakozásra a vidéket is fölhivták. A til-
takozás most százezernél több aláirót számlál. Ebből kitet-
szik, hogy a követek kamarája nem képviseli az országot, mi-
vel az ország érdeke és akaratja ellen szavazta meg a tör-
vényt. Kitetszik továbbá, hogy a követek aljas eszközzé vál-
tak Loulé kezében, Loulé pedig a titkos társulatok kezében. 
A parlamenti hazugság soha nem volt nyilvánosabb, mint 
Portugalban ez ügyre nézve. Világos bizonysága ez annak, 
hogy a parlamenti kormányforma az ország-képviseletnek 
sokszor ellentéte. Az egyes királynak van lelkismerete, van 
dynastikus érdeke , hogy a népakaratot tekintetbe vegye , a 
nélkül, hogy ezt elvben kimondaná ; de a parlamentnek nincs 
lelkismerete, nincs felelőssége, napi diján kivül, semmi érdeke 
nincs; mindenik követ jól tud ja , hogy ha a titkostársulatok 
akaratja szerént szavaz, a követválasztásnál eme titkos tár-
sulatok ismét hazug Ígéretekkel megválasztatására fognak 
dolgozni a népben. Sehol a vakmerő kisebbség, a cselszövé-
nyes párt zsarnokabban el nem nyomhatja a népet , mint ép 
a parlamentaris kormányban. Az ujságlapok az összeesküvés-
ben részesek, a titkos társulatok hatalmában, minden elnyo-
mást a szabadság és a haza érdekének palástjával képesek be-



takarni. A tiltakozás remekműve a higgadt és tudományos 
czáfolatnak a ministerium okoskodásaira. Előhozatik benne 
sorban, mily pártfogást találnak a szerzetes-rendek és társu-
latok minden országban. Előszámlálja, hogy Angliában, ha-
bár protestáns ország, egyedül a westminsteri egyházi me-
gyében tiz szerzetes-ház vagyon a férfiak, és 24 ház a nők 
számára. Beverley megyében hat férfi s 12 női zárda vagyon ; 
Birminghamban három férfi s 23 női ; Cliftonban nyolcz férfi 
s 3 női; Heschamban és New-castleban egy férfi s 10 női; 
Liwerpoolban négy férfi s 25 női ; Menevia s Newporti me-
gyében két férfi s 5 női; Nottinghamban négy férfi s 7 női; 
Plymouthban egy férfi s 6 női : Salfordban négy férfi s 11 női ; 
Shrewsburgban három férfi s 6 női ; Southwarkban hat férfi 
s 12 női zárda vagyon. A hierarchia visszaállitása után tehát 
egész Angolországban 52 férfi és 246 női szerzetes-ház va-
gyon, s volt-e valaha ezen szerzetes-házak és a protestáns kor-
mány között összeütközés? A női zárdák tetemes számban van-
nak,s ezek között ép a franczia szeretet-nénikék a legszámosab-
bak, mindnyájuk oktatással foglalkozva. A protestáns kormány 
tehát nem vonja kétségbe ezen szerzetesek áldásos működé-
sét , s eddig eszébe sem ju to t t , hogy az ő iskoláikat a haza-
fiatlanság fészkévé nyilatkoztatta volna." Ezt csak Portu-
gálban fedezték föl. Egykoron a jezsuiták is itt mint con-
spiratorok először kiűzettek. Ma a conspiratio közös jog, 
más ürügyet kellett keresni ellenök. A tiltakozás előhoz-
t a , hogy Belgiumban, habár nem nagyobb Portugálnál, 
van 158 férfi szerzetes-ház 2,584 taggal, s 139 női zárda 
2,148 szerzetesnővel, kik között 240 külföldi születésű, ezek 
mind betegekkel foglalkoznak Van ezen fölül oktatásra ala-
pított 452 női zárda 5,066 nővel, kik között 619 külföldi van, 
továbbá a tisztán életszentségre szánt 14 női zárda 304 nő-
vel , kik között 69 külföldi. A 2,018 férfi szerzetes között ta-
láltatik 505 külföldi. A zárdák száma mindég szaporodik ; 
folyó évi mart. 31-én Spa-ban nyittatott meg uj női nevelő-in-
tézet a szent keresztről nevezett apáczák számára, mely a 
liégi anyaháztól függ. Egyedül Belgiumban tehát 308 férfi-
kolostor vagyon 4602 személyzettel; s 605 női zárda 7,218 
személyzettel ; s mikor volt ezek és a kormány között össze-
ütközés ? Mikor volt panasz ? — Átmegy ezután a tiltakozás 
Austriára, hol 720 férfi-kolostorban 9,784, s 298 női zárdában 
2,198 szerzetes lakik; ugyszinte Hollandban, Dániában, Ba-
jor- , Porosz- s Muszkaországban; mikor jutott itt valakinek 
eszébe, ezen szerzeteseket hazafiatlanságról vádolni ? Végre 
Francziaországban a kolostorok száma ezerekre, a szerzete-
seké százezerekre megy, ugy hogy egyedül Parisban 31 zárda 
3,625 személyzettel találtatik, s az egészben 10,855 iskola a 
szerzetesek kezében vagyon. Mily összeütközés volt itt a kor-
mány és a szerzetesek között ? Azon összeütközést, mely a 
szeretet-nénikék és Loulé kormánya között tör tént , képzelt-
nek nyilatkoztatja a tiltakozás. Alig vitték a nénikék törvény-
szék elé ügyüket , Loulé azonnal kiűzte őket. Miér t? Mi-
vel a törvényszék ártatlanoknak nyilatkoztatta volna őket. 
Ha vétkezett valaki, az Loulé volt , a ki önmagának szolgál-
tatot t igazságot, megölvén perkereső felét, hogy ő maga el ne 
Ítéltessék. Vétkes a kamra, mely az ország nagy érdekét 
megsértette, mely a népakaratot megvetette, mely az ország-
gal ellenkezésbe jött. Végre evvel záródik a tiltakozás : „Kö-
vet iirak ! A szeretet-nénikék kiűzése soha nem igazolható 

méltatlanság. A nénikék egész világon elszórva laknak, de-
spotia alatt miként Persia- s Törökországban, köztársasági kor-
mány alatt, miként éjszaki Amerikában, absolut kormány alatt 
Muszkaországban, alkotmányosságban Spanyolországban, és 
soha semmi panasz nem volt ellenük, hogy politikába avatkoz-
nának. Egyedül a portugalli kormány emel panaszt ellenük, 
(először mivel külföldiek , később mint ártalmasok , most mi-
vel izgatnak) s inkább van szivén ezen ártatlan és áldásos 
nők kiűzetése, semmint királyaink szivén volt egykoron a 
maurok kiűzetése. Nem esztelenség ez ? Követek ! Tekintetbe 
véve, hogy még az izgatott Italiában is a lelkismeretlen turini 
kormány Turinban és Nápolyban pártolja őket, sőt Gari-
baldi maga 40 nénikét kér t , hogy segitségére legyenek azok-
nak, kik oly áldásosán Nápolyban működnek ; tekintetbe véve, 
mily jó hatással vannak ezen és hasonnemü szerzetes társula-
tok a társadalmi erkölcsökre ; a hétszázados hagyományokat, 
melyek a szerzetesek dicső tetteit hirdetik Portugalban; te-
kintetbe véve, hogy gyarmataink sülyedése a szerzetesek ki-
űzetésének tulajdonítandó ; tekintetbe véve a müveit és mű-
veletlen barbár népek példáit, melyek mindég tisztelték őket ; 
tekintetbe véve , hogy Francziaország Chinában s egész Ke-
leten a szerzetesek segítségével nyerte el azon felsőséget, 
melyet Portugal akkor vesztett e l , midőn őket üldözte ; alul-
irottak nem igaznak nyilatkoztatják azon tényeket, melyekre 
a kormány a nénikék kiűzését fekteti , s tiltakoznak ezen ki-
üzetési törvényellen, mint alkotmány- és katholikus-ellenes el-
len; s kérjük ennek elvettetését, az 1833-ik évi aug. 9-i ren-
deletnek megsemmisítését, ugyszinte ezen évimaj. 28. és 1834. 
évi jul. 28-i rendeletnek megszüntetését; továbbá, ajándékoz-
zák meg a hazát oly törvénynyel, mely szerént a szerzetesek, 
hazánk áldásai, szabadon élhessenek, működhessenek Portu-
galban, miként Spanyol-, Franczia-, Angol- s Muszkaország-
ban. Ha pedig a követek háza a kiüzetési törvény mellett 
maradand, mi az ország szine előtt, s mondhatjuk, nagy szá-
munk miatt jogosan, az ország nevében ezen igazolatlan eljá-
rás ellen ünnepélyes óvást és tiltakozást teszünk." 

ÉSZAK-AMERIKA. Az illinoisi államban fekvő chica-
gói megyéből irja egy ott működő áldozár : „Mig a déli álla-
mokkal kitört háború miatt mindenütt zavar uralkodik : azalatt 
a kath. egyház a legszebben halad előre. Ötszázan tértek 
vissza a lefolyt évben a kath. egyházba ; templomok emelked-
nek mindenütt (maga a milvaukcei püspök december-hóban 
26-ot szentelt föl); testvérületek és egyletek alakulnak, és 
mondhatni, hogy az egyház Amerikában virágzik. Mily lát-
ványt nyújtott a sz. Bonifácz temploma Quincyben a három 
böjti nap alat t , midőn ott az Oltári-szentség ki volt téve ! 
Minden reggel 5 órakor harangszó hívta a hiveket a tem-
plomba; a gyónószékek a szó teljes értelmében ostromoltat-
tak , és ezerek táplálkoztak az élet kenyerével. — Azonban a 
legmagasztosabb, mit e continensen lát tam, a negyven-órai 
ajtatosságnak zárlata volt, mely alkalommal a legfölségesebb 
szentséget, kisérve fehérbe öltözködött 200 leányka, az if-
jak egylete és más társulata által, az általános helyettes mint-
egy diadalutban vitte körül. Az egyedüli, mi az egyházat 
Amerikában még nyomja, az áldozárok rettentő hiánya. 
Ezrenként vesznek el a lelkek, mivel sokszor 5 éven át sem 
látnak papot. Nern rég egyik nnssioi utamban 30 kath. csa-
ládra akadtam, melyek már 5 év óta nem hallgattak sz. mi-
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sét ; mennyire örültek a jó lelkek, midőn másnap egy viskó-
ban miséztem és őket meggyóntattam. Azonban ezen kirán-
dulásom majdnem életembe került ; visszatértemkor ugyanis 
egy kiáradt, de befagyott tavon kelle keresztüljönnöm. Kö-
zepén lehettem már a jégnek, midőn az leszakadt, és a mis-
sionarius, ló, szánka, miseruha, minden a vizben hevert. 
En mintegy 1

2 óráig lebegtem a vizén, és segélyért kiáltoz-
tam ; mig végre eltökéltem magam a vizet gázolni, és igy 
gyalog folytatni utamat. A lovat és szánkát a vizben hagy-
tam; melyeket mindjárt megérkeztemkor Macomban az irlan-
diak kihúztak a vizből. Ugyanazon a helyen fuladt a vizbe 
egy áldozár 10 év előtt. Istennek hála ! én e veszélytől meg-
menekültem, és képes vagyok ismét folytatni munkámat. — 
A milvaukeei lap is hasonlót ir ; ámbár különben igen hódol a 
korszellem szerénti haladásnak. Ezen lap panaszkodik, hogy 
a fölvilágosodottak a mindinkább nagyobb erőt kifejtő katho-
licismus által elnyomatnak, hogy a katholikusok a községi 
hivatalok betöltésénél maguk részére kivívták az előnyt, hogy 
a városban egy iparüző ember sem mer görbe szemeket vetni 
a katholikusokra. A milvaukeei és racinei legény-egylet hatá-
rozott föllépése miatt szintén szálka a radicalok szemében. 
„Mi egészen fölfordult világban élünk, jajdul föl a czikkiró, 
és a történész nem tudja megmondani, honnan merítette a 
katholicismus mindezekhez bátorságát . . . Azelőtt egész sere-
ge volt a fölvilágosodott katholikusoknak, kik kezet nyújtot-
tak a haladásnak ; most már majdnem nyereség lesz katholi-
kussá lenni." Ezen vallomás, nyilt elismerése a kath. hit emel-
kedésének és virágzásának Északamerikában. lk-

NEUFUNDLAND-ban, Amerikának Angolországhoz 
tartozó egyik szigetében a protestánsok mellett katholikusok 
is léteznek, de egy idő óta kegyetlenül üldöztetnek, mi a st.-
johnsi püspököt nyiltan fölszólalni kényszeritette. Gyalázatos 
napilapok már évek óta hétről-hétre hirdetik, hogy a katho-
likusokat meg kell gyilkolni. Ezen borzasztó mag már meg is 
termi még borzasztóbb gyümölcsét. A nép a gyilkolással egé-
szen megbarátkozott, és maga a kormány is oly elveket vall, 
melyek minden törvényt lábbal taposnak. Neufundland ekkép 
a legborzasztóbb eseményeknek lett színhelye. Prot, csopor-
tok fölfegyverkezve a legnagyobb hidegvérüséggel rohanják 
meg a katholikusokat, midőn ezek hivatási kötelmeiket telje-
sitik. Nem ritkán aggastyánok is lesujtatnak nyilvános utczá-
kon, midőn olvasóval kezükben mennek templomba. Há t a 
törvényszékek? Ezek csupa türelemből nem engedik meg, 
hogy a katholikus ,tanu' vagy esküdt lehessen, és igy a katho-
likusok ellen elkövetett merény többnyire büntetlenül marad, 
vagy legfölebb egy-két hétre bezáratik a gyilkos. Ha vala-
mely katholikus megsebeztetik, ez rendesen tovább marad a 
börtönben, mint a prot. bántalmazó. Ha Neufundlandban va-
laki megöletik, az első kérdés az : valljon a meggyilkolt ka-
tholikus-e, vagy protestáns ? Az első esetben a gyilkolás meg-
szűnik nagyobb bün lenni, sőt vannak esetek, hogy az ily 
bűntények hatósági oltalomban részesülnek. (Münch. Sntgsbl.) 

lk. 

IRODALOM. 
MUNKALATOK. Kiadja a pesti növendékpapság magyar egy-

ház-irodalmi iskolája. (Folyt.) 
Krisztusban minden emberi, a csodákat sem véve ki. 

minden alázatos és szelid, maga a független teljhatalom is, és 
nem kerül az észnek fáradságba, hogy személyében a legtö-
kéletesebb bölcsészek és legbölcsebb törvényhozók példány-
képét lelje föl. Mindazáltal szerencsétlenségére ő legyőzte a 
világot, és ezt soha sem bocsátja meg neki a kevélység. Krisz-
tus tehát szerzője azon életnek, melynek titkairól ön nálam 
keres fölvilágosítást, s ennél fogva ő az egyedüli, ki önnek 
azon élet milyenségét megmondhatja. Krisztus az ön mestere, 
az ön egyedüli mestere, ezt ő maga mondja első tanítványai-
hoz intézett szavaiban : Tanitótok csak egy, és az Krisztus. 
Oh kedves Emanuel ! nagy az ön mestere ! Csak attól félek, 
miszerént eddig nem tudta, mennyiben kell lennie, s mennyi-
ben valósággal az ön mestere. Ön csak azon oldalról ismerte, 
hogy ő testté lett Ige, Istennek egyetlen fia, ki a világba jött , 
hogy bizonyságot adjon az igazságnak, és hogy ő a hit kút-
feje és szerzője; de még nem tekintett sem fölebb, sem mesz-
szebb, hanem elválasztván azt a mi elválhatlan, noha külön-
féle , nem tudta t án , mikép az Ige , még mielőtt testté lett 
volna, már életünk és világosságunk volt, azon világosság, 
mely fölvilágosit minden embert, ki e világra j ő , és hogy kö-
vetkezéskép eszünk első és örök kutleje. Igen, az ész és evan-
gélium egy és ugyanazon gyupontból ered, mindkettőt ugyan-
azon ihlet közli az emberrel, és ön Krisztus szavát nem hall-
hatná, ha nem hallaná az Igé-ét, mely fölvilágositja önnek el-
méjét , és beleülteti azon ős eszmék által minden fogalom-
képzés megvát. Jézus Krisztus tehát nem csak azért önnek 
mestere , mert emberré lett Ige a hit szerzője , a kath. egy-
ház építőmestere, hanem azért is, mert Isten igéje, mert lát-
hatlan fölvilágositója eszünknek és igazgatója az emberi 
nemnek. Az evangelium támogatja az észt ; az ész pedig csak 
akkor tagadja az evangéliumot, midőn önmagát csalja meg. 
Az egyház, melyet a Szentlélek létesített, ennek közvetlen 
befolyása által csalhatatlan levén, soha sem vetette el az ész 
védelmét, hanem azt mindenkor örökségének egyik része 
gyanánt tekintette, sőt legújabb időben megvédelmezte is 
annak jogait azok ellen, kik iránytvesztett buzgalmukban az-
zal vélték megmenthetőnek a hitet, ha annak szellemi tapasz-
talásunk másik eszközét, az észt áldozzák föl. Lépjen kedves 
barátom e tágas ú t r a , mert ez egyedül az igazi. Ne képzelje 
magának Krisztust a mi mesterünket mint olyat, ki eltért a 
dolgok általános folyamától ; ne képzelje magának az egyhá-
zat mint kisded és a századok s népek közepette elvesztett 
társulatot, a hitet mint homályos szövétneket, mely csak egy-
egy kiváltságos lelket világosit föl ; a keresztény életet pedig 
mint oly létet , mely csak magával van öszhangzatban, az 
egész világgal pedig ellenkezik. Korántsem. Ezt s ilyeket 
csak ellenségeink pengetnek. Mi Isten gyermekei vagyunk, 
és ennél fogva a mindenség lakásunk ; a századok életünk zsi-
nórmértéke , az emberi-nem a különnemü osztályok társulása 
és szinhelye ; az ész világunk; a hit ebből eredt másod-rendü 
világosságunk; az egyház oly világ, mely átkarolja a jelent, 
multat és jövőt, a földi népeket és mennyei lelkeket, és e két 
sarkpont közt is mindazt, mit az Isten igéje tudot t , de nem 
nyilvánított ; t e t t , de nekünk nem mutatott." Állítjuk ezután, 
hogy a hit csökkenése egyszersmind az ész csökkenését is 
maga után vonja, minek jelei korunkban elég világosak. „Első 
jel a jellem elaljasodása. Mifrancziák megőriztük a vitézséget, 
a franczia vér eme ős hagyományát, és fegyvereink 40 évi béke 
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után csak nem régen (1858-ki orosz-török háború) éleszték föla 
világban azon ős meggyőződést, hogy a franczia harczias nép. 
Azonban mi a vitézség ? Nem más, mint bizonyos fölbuzdulás a 
veszélylyel szemközt, a halálnak egy pillanatnyi megvetése és 
inkább hősies észfeledés, mint nyugodt megfontolása a köte-
lességnek. A legvitézebb vezér, egy nappal a győzelem után 
asszonynyá lehet , és sebhelyei csak gyenge, értéktelen jelle-
met takarnak el. A jellem az akarat megvesztegethetlen és 
állhatatos tet tereje, bizonyos rendithetlenség az önmaga 
iránti hűségben, meggyőződéseiben, barátságában , erényei-
ben; a jellem egy, az' emberből kibuzogó benső erő, mely 
mindenkiben az úgynevezett biztosságot, szilárdságot szüli. 
Lehet valakinek elméssége, tudománya,sőt lángesze, és mégis 
lehet jellemtelen. Ilyen a korunkbeli franczia nép Nem nehéz 
ennek okára jönni. A jellem ugyanis, mely nem egyéb mintáz 
akarat szilárdsága, az ész szilárdságával ta r t , ennek szilárd-
sága pedig az emberi élet alapelveinek szilárd szembentartá-
sához viszonylik. Ot t , hol az ismeret puszta tényeket külön-
böztet , ott nem honol a meggyőződés ; a hol pedig ez nincs, 
mi marad hátra az akarat támogatására? Az elvek adnak 
erőt , mert fölvilágosítanak ; ezek hiányában minden puszta 
tünemény a szó legszorosabb értelmében, és lehetetlen, hogy 
ezek, bármily valódiaknak képzeljük is, az életben mást esz-
közöljenek , mint silány materialismust, vagy csüggeteg ske-
pticismust. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 22-én. A szent-atya a turini Artigianelli 

collegiumnak, megtudván hogy nagy szükséget szenved, 1000 
lírát adományozott. A forradalom csak rombolni, a szent-atya 
a szerencsétleneknek vigasztalást nyújtani tud. A ,Roma vagy 
halál' jelmondat a mi érzelmeinket is fejezi ki : vagy élni Pius-
sal, vagy halni nélküle ; vagy megél a keresztény miveltség 
Piussal Romában , vagy elvész, midőn a forradalom, Victor 
vezénylete mellett vagy nélküle, a Vaticanból tivornyát csinál. 

— A moulins-megyei papság a lelkigyakorlatok alkal-
mával , az áldozás után, a szentséges atyához intézett hódoló 
föliratot nyújtott át megyéspüspökének, hogy ezt ő szentsé-
gének lábaihoz tegye. Több megyében történt ugyanez. 

— Romában aug. 11-én semmi tüntetés nem volt , mi-
vel a romaiak Piusnak népe, Piussal van , Piusért él. De az 
aug 11-ke előtti napokban jöttek az örök városba nem-ro-
maiak , s az ottani kormánynak csakugyan despoticusnak kell 
lenni, hogy ezeket szabadon bebocsátotta. Mondatik , hogy 
Romában a nem-romaiak b é k é s , de e r é l y e s tüntetést 
akarnak készíteni aug. 15-ére 

— Azon sok vádak, melyek az augsburgi irgalinas-
nénék ellen az ottani kórodában még 1860-ban emeltettek, a 
napokban teljes megczáfoltatásukat kapták a neuburgi kir. 
törvényszéknek Ítélete által, melyben a vádak alaptalansága, 
a nénék elmozdítására fölhozott indokok elégtelensége con-
statálva kimondatik ; nehogy pedig az orvosok, kiknek kezei 
az izgatásokkal párosult vádakban aligha tiszták, tovább ne 
panaszkodjanak, illő intézkedések tétettek. 

— A kölni bibornok-érsek G e i s s e 1, püspökségének 
25-ik évnapját aug. 13-án tartotta. A münsteri, paderborni s 
hildesheimi püspökök jelenlétükkel emelték az ünnepet; ő 
szentsége, Pius pápa, különös követe által nagyértékü püs-
pöki süveget ajándékozott a bibornok-érseknek. A kölni nő-
nem művészileg készült szőnyeget adott a püspöki trónhoz. 

— Antonelli bibornok jul. 5-én mutatta be ő szentsé-
gének Orlowszky Miksa abbét, a kaukasusi kath. egyházak 
főnökét. A kihallgatás egy óráig tar tot t , mely alatt érdekes 
adatokat közlött az abbé ezen kevesbbé ismert tájakról, és 
egy különös térképet nyújtott át ő szentségének, mely az 
orosz ministerium parancsának következtében készíttetett, és 
melyen Orlowszky vörös pontokkal jegyezte meg azon helye-
ket, hol a fekete és caspi tenger közt kath. egyházak talál-
tatnak. Van ilyen mintegy 40; az örmény, latin és chaldaeus 
szertartású katholikusok száma 160,000-re megy, kiknek leg-
nagyobb száma száműzött lengyelekből áll. A Kaukasusban 
igen kevés a pap ; az o^osz kormány pedig missionariusokat 
nem enged oda jutni. A szent-atya az Orlowszky által be-
nyújtott kérelemlevélre sajátkezüleg ezen szavakat irá a kau-
kazusi hivőkhez és papokhoz : „Áldjon meg benneteket az Ur, 
és vezéreljen benneteket minden munkálkodástokban, hogy 
általa kedvesek legyetek Isten, nem pedig az emberek előtt, 
és kegyelmével szaporítsa azok számát, kik az alázatosság, 
szeretet, és e szent-székkeli tökéletes egyességnek szellemé-
ben igazán imádják az Istent. Jul. 3-án 1862. IX. Pius , pápa." 

— Csehország Saaz nevü helységében nem rég a lelki-
pásztor , premontrei rendű áldozár, önkénytesen lemondott 
állomásáról, és a kolostorba akart visszatérni. Midőn e vég-
ből kocsira ül t , a nép, nem akarván hinni, hogy lemondása 
önkénytes, kifogta a lovakat, és a szeretett lelkipásztort kény-
szerité a további ottmaradásra. Azonban a kerületi hatóság-
nak sikerült meggyőzni a hiveket, és katonai dísz-kiséret 
mellett, a hivők könyei közt távozott a városból. 

—• A Libanusról érkező hirek nem Örvendetesek. Angol 
hölgyek alamizsnát gyűjtenek a szelid (?) drúzok számára, 
kik a fanatikus (?) maroniták ellen nem képesek magukat vé-
delmezni. Az angol iskolák igen szaporodnak, és az angol 
propaganda annál nyíltabban lép föl, minthogy a katholiku-
sok végkép elszegényedtek. A drúzok, kik a mult évben alig 
mertek nyilvánosan mutatkozni, most már mindenütt látha-
tók , és szemtelenségük oly nagy, hogy az egyházi szent sze-
reket , ruhákat, melyeket eddig rejtegettek, most nyilván 
árulják. A török csapatok a drúzokkal együtt csak a kedvező 
pillanatra várnak, hogy a keresztényeket ismét megrohan-
hassák. Azért igen sok keresztény vándorol még most is Bei-
rutba, hol az európai hajók közelében biztosabbaknak hiszik 
magukat. Aleppoban már zavarok történtek, és a kereszté-
nyek nagy veszélyben forognak. Surraya pasa rendeltetett 
oda; a jeruzsálemi keresztények igen sajnálják, hogy ezen 
kormányzótól megfosztatnak, kinek erélye általában ismere-
tes , és ki 1860-ban bölcs tapintata által tartotta fön a békét 
Judaeában. 

— Egy cincinnatii lapnak irják a sótenger tájékáról, hol 
a mormonok is tanyáznak: Mintegy 1000 férfi.-, asszony- és 
gyermekekből álló csoport telepedett itt meg bizonyos Mo-
risnak vezérlete alat t , ki magát az ujonan világra jött Mó-
zsesnek mondja, és már több rablást vitt véghez a szomszéd 
polgárok között. Semmit sem dolgoznak , vélvén, hogy Isten 
gondoskodik minden szükségeik fedezéséről. Hárman közülök, 
megunván e csalást, el akarták hagyni e felekezetet, de szán-
dékuk napfényre jővén, elfogattattak és bebörtönöztettek. 

— Weninger jezsuita-atya Butlerban (Pensylvania) mis-
siot tartván, 22 egyén tért a kath. egyházba ; egy másik, Bo-
stonban tartott missio alkalmával 11 egyén tette le a kath. 
hitvallást ; szintigy New-Yorkban is. 

— A mongolok közt angol utazók egy völgyben kath. 
községre bukkantak, mely mintegy 3000 lélekből áll, és mely-
ről mindeddig semmit sem tudtak. Van e községben 5 pap, egy 
uj templom és iskola. 20benszülött a papi pályára készíttetik. 
A missionariusoknak (francziák) nagy majorságaik vannak. A 
mire a missionak szüksége van, az mind helyben készül. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM: Mi az igazság? (Folyt.) — Az örök 
város, és a malaria. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

Mi az igazság? 
(Folytatás.) 

Miként bármily könyvből, ugy a nagy minden-
ségből is csak azok tanulhatnak sikeresen, kik már 
más uton megtanultak értelmesen olvasni, s akarnak 
tovább haladni. A milyen a tükör, olyan a tükrözött 
tárgy is; félig homályos, félig tiszta, s világos levén 
a nagy természet az ember előtt, ilyen lesz a magára 
hagyott ész fogalma az Istenről is. Vagy ha ki előtt 
oly igen tiszta a természet könyvéből kibetűzött Te-
remtő természete s akarata, mondja meg, miért ál-
lítják a szerényebb természetbúvárok: hogy benne 
sok megfejthetlen titok van ? Négyezer éve már, hogy 
az ember előtt állt a világ, hogy gyötörte benne 
eszét, szivét; s mire ment vele? mily csoda-isteneket 
hozott ki belőle? mind igazságok voltak ezek? Miért 
rejtéd el magad, te imádandó, s előttünk most min-
denben oly tisztán mutatkozó Istenség? hol valál, mi-
kor téged az emberi elme teremtményeidben keresett? 
talán a pusztában botorkáló zsidó népnek világitál 
egyedül? vagy jeruzsálemi fényes lakodba rejteke-
zél ? avagy talán az ős világ bölcseinek sötét buvár-
szobáiba vonulál el a sokaság elől ? Oh nem ! te gyer-
mekeid között voltál akkor is, midőn elfelejtette a 
világ, hogy te vagy az alkotó, megszakasztá a bol-
dogító viszonyt, mely az édenben kezdődött; de is-
mét megismertetted létedet sz. fiad által, ki az isten-
séget saját személyében hozá le a földre, hogy ben-
nünket fölemeljen, fölnyitván az isteni igazságok 
egész tárházát. Elnémulva fordulok el azért tőled, te 
a természet csalékony szinén bizonytalanul tévelygő 
emberi ész és sziv istene, te az én istenem nem vagy ! 
mert csak a legtökéletesebb igaz Valóság tanithat 
meg teljes biztossággal önmagáról, ha ő nem adja 
értésünkre, mi ő, legalább is mi reánk nézve, tudo-
mányom ide-oda csapkodó szél; életem bizonytalanul 

hányt-vetett sajkaleend, s megtörténik sokszor,hogy 
a gyenge ész remegő kezéből kidől a kormány ! Igaz-
ság igéje csak a kijelentett és tudtunkra adatott is-
teni tudomány; minden más habozó vélemény az idő 
szülöttje, engem legalább meg nem nyugtat, föl nem 
dérit, annál kevesbbé üdvözit; a mit egyik nap ád, 
a másik elfújja; az ember igéje nem isteni csalhatat-
lan ige. Nagy méltatása az anyagi porhüvelynek, mi-
dőn kebelében a halhatatlan lelket hordozza; szép s 
ritka ajándéka az égnek, az elme sokat tehet általa, 
ha vele vissza nem él a halandó ; hasznát veheti hit 
dolgában is, mert különben mit érne az okosság, ha 
az épen ott hagyná el az embert, hol leginkább szük-
séges azon magas állásponton, hol a léleknek össze 
kell szedni minden erejét, hogy le ne szédüljön? De 
lia fblebb röppen, mint joga van emelkedni, azonnal 
a kétség s hitetlenség hajmeresztő kőszirtjeire ka-
paszkodtatja fői a teremtményt, melyen megállni ve-
szedelmes , visszatekinteni pedig borzasztó ! Az em-
beri lélek ismerőtehetségének, mikép a szemnek, bi-
zonyos láthatára van, hol neki mély alázattal meg 
kell állani, s mihelyt azt túllépte, már minden meg-
foghatlan lesz előtte, s minél jobban erőlködik, an-
nál kevesebb valóságra talál. Különös lények va-
gyunk mi ! a teremtmények lánczában oly kicsinyek, 
ha magunkra hagyatunk ; de oly nagyok is Isten se-
gítségével, hogy fölemelkedhetünk azon egyetemes 
Szellemhez, ki minden világ sérthetlen rendszerét 
akaratával teremté s kormányozza. Ezen igaz önisme-
retet csak a hit, az isteni tekintélyen épült rendü-
letlen hit munkálja, azon egyszerű gyermeki hit, 
mely nélkül „szeplőtlen vallásosság mind a négy 
egyetemi kar-koszoruzta tudor keblében sem lángol-
hat." Minthogy tehát ily kevésre mehet a gyarlóság 
hányt-vetett gyermeke hit nélkül, isteni tekintélyre 
szorul, hogy erősen, állandóan higyjen, s még in-
kább hogy nemes tettekre hevüljön. A világosság 
volt mindég s lesz is mind az anyagi, mind a szel-
lemi életnek egyik tényezője; jött is világosság 
mennyből a földre, de ezt századunk eltéveszté ! Mi-
kép a föld alkotásánál, ugy a lelkek hónát környező 
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sötétség eloszlatására csak Isten, a megközelithetlen 
fényesség mondhatja kívánt sikerrel: „legyen vilá-
gosság" ; csakhogy ott az isteni akarat s mindenható 
ige valósítása szükségkép következett: itt pedig léte 
mint mértéke munkálkodásunk módjától, mint föl-
tételtől, függesztetett föl; igy illett az erkölcsi vilá-
got teremteni. Ennek alkotására, mely alatt az elme 
földerítése- s a szív nemesítésében álló méltóságun-
kat értem, a fő erkölcsi Valóval .a teremtményeknek 
is közre kell munkálni. 

Lockeról mondják, hogy az emberi tudomány 
üres pusztáján végig vándorolván, élte végső éveit 
a szentírás fölötti elmélkedésre szentelé. Sok magába 
szállt, gyengeségét megismerő nagy szellem követte 
ennek példáját, kiket azután az igazság szomja haj-
tott azon üdvhozó kertbe, hol e kisded szó: „tolle 
lege, tolle lege" megmutatta a könyvet, melyben 
föltalálhatni az igazságot, az Isten s ember közti vi-
szonyt meghatározó tudományt. Mily édes érzés, 
gyenge, ingatag elménk közelében látni egy sziklát, 
melyen a vélemények és szenvedélyek örök hullám-
zása megtörik s az igazság sértetlenül tündöklik, fő-
kép korunkban, midőn nem akar a világ neki helyet 
adni e földön, s minthogy eredeti hazája az ég, oda 
kívánják visszaszorítani az emberek. A pogány régi-
ségből emlékszem még azon meséről, midőn Astraea 
a földkerekségről elűzetvén, az egész mindenség nem 
csekély kárára fensőbb lakokba költözött. Azóta az 
igazság is száműzve látszik lenni a földről, legalább 
nem örömest fogadjuk el. „Omnia sub sole vanitas, 
proinde super solem Veritas", mondja sz. Paulin. Igen, 
már Plato az eget „igazság mezejének", a földet pe-
dig „hiúság s hazugság székhely ének" tartá; a királyi 
lantos pedig igy sóhajtott'föl : „Diminutae sunt veri-
tates a filiis hominum." Ki nem ismeri a négy jó 
anyát , melyek a régiek állítása szerént ugyanannyi 
igen rossz lányokat szültek? „prosperitás superbiam, 
securitas periculum, familiaritas contemptum, Veri-
tas odium parit." 

Ha valaha, bizonyosan most az idő, midőn igen 
nagy fogalomzavar nyomja az elméket; az ebből való 
kiszabadulási utat csak egy fensőbb isteni tekintély 
mutathatja meg, mely egyházunkban él, mert csak 
ennek van oklevele arról, hogy a csalhatatlan igaz-
ság birtokában van, Isten tanuja e hitünknek. Most 
az emberiség forró vágygyal iparkodik a polgáriso-
dás magasztos eszméjét megtestesíteni; szabadság, 
testvériség, egyenlőség, s a természeti jogoknak az 
előítéletek- s visszaélésektőli megszabadítása, tisztí-
tása azon bálványok, melyeknek imádva akar hó-

dolni; mintha nem tetszenék a felsőbb akaratnak az 
eddigi társadalom szerkezete, ujat , testvériebbet kí-
vánna alkotni. Oh, bár csak ez volna kitűzve az ég 
örök végzésében! de félek, hogy majd a népek s ál-
lamok erkölcsi szennyét jön lemosni az idő zápora. 
Hogy a jelen mutatkozó viharokban Isten Ítélete szól, 
nem kételkedhetik a jobblelkü világ; ha valljon ke-
gyelmet árasztand-e a földúlt emberiség keblére, vagy 
igazságot szolgáltatand ? szorult kedélylyel várako-
zunk, látván a mik történnek. A mindennapi zaj kö-
zepette sokszor hallhatók e fólszólalások : „a tekinté-
lyek kora már lejárt, nem vagyunk többé kiskorú 
nép s gyermekek, elérte már a nép nagykorúságát, 
melyért annyit kellett küzdenie, képes magát kor-
mányozni." Ebből azután természetesen következik: 
mire való a hit is? hiszen ez is tekintélyen alapul. 
Tekintély elve szerént legalább eddig nem élt hiában 
az ember, sőt egy szent tőkét, az igazság s üdvnyujtó 
ismeretek, fönséges eszmék szent nyereményét ettől 
kölcsönözte s az utókornak is örökségül hagyta. Vall-
juk meg őszintén: a tekintélyek szükségét mindnyá-
jan érezzük, sőt tapasztaljuk, miszerént a tudás ha-
marább csalhat, mint az alapos isteni tekintélyre fek-
tetett hit. S mégis századunk a szellemi világ ezen 
legfőbb tényezőjét minden áron ki akarja okoskodni, 
szavazni a társaságból, s e törekvését tűzi ki népbol-
dogító főelvéül; és mit tesz a tekintély helyébe? 
Ezen, józan értelem nélküli, üres pengő szavakat : „a 
nép szava Isten szava" ; talán ez is a túlbuzgó nemze-
tiségi kérdés csomójának megoldására fölállított elv? 
vagy hogy talán Istent is, a tekintélyek kutforrását, 
mint valamely külhatalmasságot letrónolják? Majd 
visszahelyezik, mint tették ezt a francziák is, a kik 
az „égalité, liberté" hangos kürtölésével nem nyer-
tek egyebet ember-vérözönnél ; észreveendik végre 
isteneik tehetlenségét, utánozni fogják Diogenest: 
ha könyörgéseiket, hogy tüzet szerezzenek, meg nem 
hallgatják: fa-bál ványaikat önmaguk vagdalják föl, 
hogy darabjaiknál melegedjenek. Nép szava Isten 
szava ! valóban gyakorlati bálványozás, sérti az örök 
igazságú Isten szent jogát, teremtménynek tulajdo-
nítván, a mi a Teremtőé; az imádandó, megfoghatlan 
utakon munkáló gondviselés helyébe emberi önkényt 
helyezvén, gyülevész népnek, vagy inkább ennek 
örve alatt néhány népboldogító (?) demagog, semmi 
szentet s jogot nem kímélő kezeibe játszva a hatal-
mat. Tehát ily kevésre becsüli a világ az Isten sza-
vát? pedig irva van: „Isten nevét hiában ne vedd." 
Közmondásnak — de akkor is gyérebben használva 
— csak megjárná, ha a tapasztalás nem igazolná go-
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nosz czélu jelentőségét. A nép szava lehet a kor bál-
ványának , de nem a magasban lakó örök igaz Isten-
nek csalhatatlan szava. „Yulgus id aestimat, quod 
nitet, non vero quod solidum est, quia nempe id optât 
magis, quod afficit sensus, quam quod rationem edo-
cet", mondá Malebranche; és valóban csodálatos a so-
kaság Ítélete ! a pártütő Horia bűne miatt Ítéltetett 
halálra, ha jobban kedvez neki a szerencse, talán ér-
dem-oszlopot nyerendett a nép szavától; mig Mira-
beau más körülmények közt megvetve heverne talán 
a porban, kinek hamvait most emlék-oszlop halhat-
lanitja. Miként az idő, változnak az emberek is; az 
állhatatlan Athene ma vállain hordozza a nagynevű 
ártatlan bajnokot, Aristidest, és holnap már száműzi 
falaitól. Miként mondhatni az ilyenekről e káromló 
szavakat: „vox populi est vox Dei?" Midőn a Meg-
váltónk drága vérét szomjúhozó vak vezérek által 
megvakított zsidó nép kiáltozá: „feszítsd meg őt!" a 
„christiani ad leonem" szinte nép-kiáltás volt egy-
kor ! tehát Isten szava? A kegyes XYI. Lajost Isten 
szava adta-e a hóhér kezébe ? hiszen ez is nép szava 
volt! ez-e azon igazságos biró, melyről Horatius 
mondá : „populus stultus honores saepe dat indignis 
et famae servit ineptus" ; ritkán tiszta az igazság a 
nép szájában ; „mundus opinione regitur." Tehát ez a 
tudatlan anticyrai aurora qualificált nép határozná el 
az emberek sorsát, mely, mint a domború s homorú 
tükrök kisebb- vagy nagyobbaknak mutatják a tár-
gyakat , mint a minők : ugy nagyítja a kicsinyt, ki-
sebbíti a nagyot, s a legszebb jellemekből is torz-
alakot képez ! Nem egyet ismertet föl a történet, kit 
a közvélemény égig emelt ; midőn pedig a halál után 
titkai fölfedeztettek, átkot mondott rá a világ, mert 
a nép szava nem a csalhatatlan Isten szava. Megenge-
dem azt is, miszerént a közvélemény sok visszaélést 
megszüntetett, ovakodásra serkent, gyakran királyo-
kat s nemzeteket ősi jogaikba helyezett vissza: de 
nem mind igaz s mindég alapos az, mit a közvéle-
mény ilyennek nyilvánít, mert azonkívül, hogy a 
mondottak után ingadozó, szük térre is szorítkozik s 
az érzékiek főszéditő köréből ritkán emelkedik föl a 
szellemiek megítélésére ; azután egy-két egyéni vé-
lemény puszta viszhangja szokott csak lenni, kiknek 
pártfogása s legyezgetése mellett, néhány szájhős véd-
paizsa alatt lép föl az élet színpadán, s pártokat ala-
kítva, némi szemfényvesztéssel figyelmet gerjeszte-
nek, igy sikerülhet mások véleményének is irányt 
adni, e szerént vezetik a tömeget orránál fogva, hogy 
a zavarosban halászszanak ; mikor azután kiviláglik, 
mily népképviselők, s mit akarnak ! A forradalmak 

gyászos története tanítja, mily égbe kiáltó igazság-
talansággal bánt a zsarnok többség a józanabb kisebb 
rész legszentebb jogai-, érdeke-, vallása- s birtokai-
val. Ez igen természetes következés ; ha egyszer elté-
veszti a világ a centrumot, melyhez, mint az eszmé-
nyek s minden létező tárgyak központjához, minde-
neknek kellene támaszkodni; ellöki maga alól, leg-
alább eszményileg, az alapot is, melyen különben év-
ezredek óta áll a mindenség; nem törődik rendelte-
tésével , mert azon szentséges kapcsot, melynek Isten 
— mint Teremtő — s az emberek — mint teremt-
mények — közt örökre kell létezni, szentségtelen ke-
zekkel gyengíteni, sőt elszakítani törekszik. Igenis, 
időnkben azon ős bün : „eritis sicut dii" teljes kifejlő-
déshez siet, s a gyarló teremtmény Alkotója trónja 
után tör; függetlenséget, a tekintély megsemmisíté-
sét kereste a paradicsom lakója is, és rab-bilincseket 
talált, romlásnak indulva, emberiségének is legalsó 
fokára hanyatlott, égi uralom után nyujtá ki karjait, 
s poklot ölelt; talán most sem veendi más jutalmát 
nemtelen büszkeségének (Folyt, köv.) 

Az örök város, és a malaria. 
Földünk városai között egyedül Roma bírja az örök vá-

ros nevezetét, nem isteni Ígéretnél, hanem története-, és azon 
különös isteni gondviselésnél fogva, mely azt annyi megtá-
madás- , rombolás- és forrongások között megtartotta. A mi 
csak romboló tehetséggel bi r t , mindaz vesztére egyesült, és 
mégis sem emberi gonoszság, sem az elemek ellenséges ha-
talma nem képesek azt megsemmisíteni. A császárok zsarnok-
sága , a barbárok berontásai, a pártosok dühe , az eretnekek 
gyűlölete, az istentagadók mérge , maguk az elemek próbál-
gaták ra j ta egymásután romboló hatalmukat , de hasztalan : 
szándékuk nem sikerült, mivel az erős a vészből mindég fölü-
dült, és a romokból megifjodva lépett elő, mintegy homlokán 
viselvén az enyészhetetlenség jelét, mert részese, és lakhelye 
azon halhatatlan szent-széknek, melynek tizennyolcz század 
óta lába zsámolyául szolgál. Palmyra és Théba eltűntek ; alig 
tudni a helyet, hol egykor Babylon és Szidon álltak ; Roma 
mai napig fönáll nem csak mint nagyszerű hagyománya az 
ősiségnek, hanem mint a kereszténység fővárosa. A régi fő-
hatalmak székvárosai, valamint az apostolok által alapított 
törzsegyházak közül ő az egyetlenegy, mely megmaradt , és 
szüntelen emlékeztet két alapitójára ; kiknek egyike — mint 
nagy Leo pápa mondja — Romulus, és Rémus háború, és té-
vely , másika pedig Péter, és Pál béke, és igazság által azt a 
föld úrnőjévé tették. 

Hogy az ujabb Roma fönállását a pápáknak köszönheti, 
az tagadhatatlan. Ezen szellemi hatalom, mely természeténél 
fogva javitó és megtartó, sőt a legmegtartóbb — conserva-
tiv — elvű e földön, oly próbákon ment , és megy á t , mint 
semmi más hatalom. Roma történelme a világ történelme, és 
nincs tanulságosabb, mint e szempontból a világ történelmét 
tanulmányozni. Ha egy értelmes embernek, ki mitsem hallott 
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az ujabb Romáról és a romai katholika anyaszentegyházról, 
— ha lehetne ilyen értelmes ember — valaki azt mondaná : 
hogy Európában van egy kis ország, melynek fővárosában 
tizennyolez század óta egy tanitói és lelki hivatal és hatalom 
áll fön, melynek most 258-dik főnöke és uralkodója van; hogy 
ez a hozzája hasonlók társulatából, többnyire idős korában 
választatik ; hogy ezen ország, noha csekély anyagi erővel bir, 
magát leghatalmasabb ellenei, és irtóztató rázkodások között 
nem csak föntartotta, hanem mindenfelé az egész földön nagy 
befolyással bir stb. ; bizonyára azon értelmes ember az egész 
dolgot mesének tartaná. 0 azt felelné : hogy emberi intéz-
mény annyi ideig meg nem állhat ; hogy a választáson alapuló 
kormány magában hordja az enyészet magvát; hogy kis or-
szág a nagyobbak közt sokáig fön nem állhat. De a mi az 
észnek megfoghatlan, és a politikai tapasztalással ellenkező, 
azt a keresztény Roma, a pápa országa mint valóságot tanú-
sítja. Noha már több izben ugy látszott, mintha e város- és or-
szágnak végső órája ütött volna ; noha a pápa-király sokszor 
elűzetett, elfogattatott, városa és országa ellenei hatalmába 
került; noha számtalan zavarok, háborúk , forradalmak a pá-
pa szellemi és világi hatalmának véget vetni fenyegetődztek, 
mégis a fönsőbb gondviselés talált módot, hogy a pápa bir-
toka , és Roma megmaradjon. Annyira van e város sorsa a 
pápasággal egyesitve : hogy a pápának csak ideigleni távozá-
sával is a város vesztének indul. Midőn a pápák egy ideig 
Avignonban laktak, Roma pusztulni kezdett ; és VII. Piusnak 
fogsága alatt Roma a francziák hatalma alatt levén, elnépte-
lenedett , noha a hatalmas birtokosok mindent elkövettek 
emelésére. Ha a pápa ismét kénytelenittetnék Romát elhagyni 
és másutt megtelepedni, Romában azonnal az enyészet tele-
pednék le. A pápa nem csak Roma ura , hanem annak szel-
leme is. 

Leginkább oly időszakokban, midőn a vész legmagasabb 
fokra hágot t , az enyészet bizonyosnak tartatott , és a szaba-
dulás reményének alig látszott sugara, közbe lépett Isten ol-
talma Roma és a pápa javára, oly események által, melyeket 
senki sem tartott lehetségeseknek, és melyeket történelmi 
csodáknak kénytelenittetünk nevezni. Ki nem tudná, hogy a 
pápa a világ rombolóját, Atillát a város pusztitásától vissza-
tartóztatta ? hogy a pápák Európát a mindent enyészettel fe-
nyegető izlam dühétől megmentették, midőn a kereszténység 
fegyverét annak szivébe küldöttek? ki ne tudná: hogy Péter 
hajócskája mennyi zivatarokon és veszedelmeken ment át, 
és annak látható kormányosa , a pápa, megraboltatás, üldöz-
tetés , futás , fogság, és erőszakos halála után is ellenein győ-
zedelmeskedett ? De mi szükségünk a régi történeteket für-
késznünk ? mi magunk is láttunk már ilyféléket, és látunk ; 
VII. Pius története világos tanúsága annak, hogy sz. Péter 
széke fölött az isteni gondviselés csodálatosan őrködik. Már 
e pápa választása rendkivüli volt, és különös, nem reménylett 
körülményeknek kellett egyesülniök, hogy az 1800-ban Ve-
lenczében létesüljön. 1809-dik évben, midőn Europa fejedel-
mei a hatalmas Napoleon előtt megalázódva elnémultak; Ro-
ma a francziák hatalmában volt, a pápa palotájában fogva 
tartatott, junius-hó 11 -ki reggelén a város főtemplomai ajtaján 
egy pápai határozat látszott, melyben a hatalmas zsarnok a 
kereszténységből kiközösittetett. 

Ezen — eddig nem elegendőleg méltányoltatott — ese-

mény ugy tekintetett akkor, mint egy tehetetlen, elaggott 
ősznek boszuja; némelyek nevették; mások sajnálták; ma-
guk némely katholikusok mint fölöslegest kárhoztatták ; Na-
poleon azt oly tévelynek nevezte, mely ezer évvel elkésett. De 
nem szabad feledkeznünk az t , a m i reá következett : Napó-
leonnak ezen évi táborozása utolsó győzedelme volt; három 
évvel később látjuk őt szétszórt seregével Oroszországból, 
hol őt az Isten hideg és fagy által megverte, csúfosan elfutni, 
és három évvel későbben kiűzve az emberi társadalomból 
búsong a lelánczolt Prometheus Helena szigetén. 

Midőn még e történet előtt a pápa birodalma a franczia 
császárság tartománya volt, a bibornokok társulata szétszórva, 
az egyház feje mindenétől megfosztva, a városból elhurczol-
tatva, fogva tar ta to t t , és igy az anyaszentegyház kormány-
zása akadályoztatva volt ; és Roma utczáin, mint elhagyatott 
telken, fű kezdett nőni : akkor könnyű volt Roma, és a pápa 
enyészetét megjövendölni. Angliában — s másutt is — a pré-
dikátor urak sz. János titkos jelenéseiből a napot és az órát 
kiszámitották, melyben a bukás végbemenend. Mindnyájan 
tudjuk, hogy e jövendölések mikép teljesedtek. A mig — 
úgymond de Maistre — a hamis próféták nagy bizalommal 
jövendölgetének , és az elkábult és tévelygő sokaság őket 
áhitatosan hallgatá, a pápát a fejedelmeknek — másban 
egyezni nem szokott — egyessége , mint egy látható Isten-
csodája visszavitte városába és királyi székébe." 

Lehetetlen az örök városról elmélkedni a nélkül, hogy 
annak föntartó szelleme, a pápa eszünkbe ne jusson. A pápa 
és Roma közt oly szoros az Összefüggés, hogy azt egymástól 
alig választhatjuk el, és azért elleneink is e fogalmat egye-
sitik ; és azért jövendöléseik is többnyire mind a kettőre ter-
jednek ki, és ritkán jövendölgeté egy ilyen próféta a romai 
Antikrisztus buktát a nélkül, hogy az Babylonét hozzá nem 
mellékelte volna. Egyébiránt ez már háromszázados jövendö-
lés, a kiknek tetszik, teljesültét várhatják. 

A történelem bölcs oktató, hanem csak azokat tanít-
hatja , kik tanulásra képesek, mire azok, kikben a tévely a 
szenvedélyekkel egyesült, képesek nem lehetnek. Akár hány-
szor szégyenittettek is meg a hamis próféták a beállott ese-
mények által, ez őket nem akadályoztatja, ők újra kezdik há-
ládatlan mesterségüket, és hirdetik a héthalmu örök város-
nak közelgő végveszedejmét. Jövendölésük lényegileg ugyan-
az marad, csak az idő- és eszközökre nézve változik, a mint 
tudnillik a világ körülményei változnak. Azon határozatuk : 
hogy Romát az Isten boszuja a reformatio által semmisiti 
meg , a legrégibb és legközönségesebb. Később azt várták : 
hogy a forradalom sárkánya teljesitendi ezt, és mivel ez is 
késett munkájában, végre azt határozták : hogy e pusztitást 
a rossz gőzölgések — aria cattiva — fejezendik be. Mind 
ezen jövendölések egy közalapon — a keresztény Roma el-
leni gyűlöleten alapulnak, és csak annyiban különböznek egy-
mástól , hogy a korszellemen alapulván, mivel ez változandó, 
ezek is változnak, és vagy a tévely-, vagy a radikalismus-, 
vagy a hamisitott tudományra épittetnek ; ha ezek egyike ha-
tását vesztette, a másik rántatott elő, és ha ez sem fogott, a 
végsőhez folyamodtak. 

Midőn az elterjedt hitetlenség az apokalyptikus szá-
mitást sikeretlenné tette, ritkábban használtatott, hogy avval 
— az Isten büntetésével — az örök várost fenyegessék , és 
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Jeruzsálem sorsára juttassák ; de mivel agyukban Romának 
vesznie kel let t , czélszerübbnek tar tot ták a pusztítónak tisz-
té t a forradalom egyesült hatalmainak , úgymint a felvilágo-
sodás-, absolutismus- és karbonáriára — uj Olaszországra — 
ruházni. Ezen hatalmon alapszik — fogyni nem akaró — re-
ményük. Egyébiránt még kérdés , melyre a feleletet el kell 
várnunk: hogy a forradalom szülöttjei teljesithetendik-e azt, 
mi hatalmas atyjuknak annyi akadályok legyőzése után sem 
sikerült. Még kétségesebbnek látszik e dolog, ha a mostani 
körülményeket tekintjük 1). A fejedelmek, kik a pápát 1813-
ban Romába visszavitték, oly kevés szándékot mutatnak annak 
elpuszti tására, hogy inkább annak védelmére készek. Maga 
Francziaország ellenéből bará t ja s védője lett, az angolok pe-
dig, kik 1811-ben egy hajót küldöttek, hogy a pápát Szavonából 
szabaditsa és Sardiniába vigye, alkalmasint most többet is kül-
denének biztositására. A karbonária pedig hasztalan vesződik, 
több szenvedett kudarcz után nem ju that czéljához; sőt annak 
egy része más czélt látszik keresni, tudnillik mint állitja a tár-
sadalmi állapot javítását, nem pedig a pápaság megbuktatását. 

Örömükre ezen próféták jövendölésüknek u j alapját fe-
dezték föl , mely véleményük szerént az előbbenieknél erő-
sebb, és olyan, melyet mindnyájan, nem csak müveit (?) ke-
resztények , hanem pogányok , zsidók , törökök , pantheisták, 
is tentagadók, és Romának többi ellenségei kétségtelenül 
helybenhagynak. 

A jó uraknak eszükbe ju to t t , hogy Roma vidéke rossz 
levegője miatt régóta gonosz hirben van ; ez elegendő volt, 
hogy e részről vesztére törjenek. Az állapot Némethonban 
orvosilag figyelembe vé te te t t , megvizsgál tatot t , az Ítélet el-
ha tároz ta to t t , és a 19-ik századi természettudomány előhala-
dása következtében megalapittatott. 

Mióta Romában a régi pogány dicsőség e l tűn t , és a 
császárok kéjvárosa a papi uralom székévé siilyedt : az egy-
kor oly virágzó tá j pusztává lőn, a halál az életen erőt vett , 
és a mint az élet távozik, a halál birodalma nagyobbodik. 
A régi és középkor romai terméketlenségükkel az élet hatal-
mát elfoj tot ták, a vidék vészes posványokkal borí t ta tot t el, 
ezekből a fo j tó , s mindent elölő lég — malaria — büzölög 
k i , a halál a lakosokat vagy elűzi, vagy ha nem távoznak, el-
öli, és igy a paloták üresednek, a város enyészetének elébe 
siet stb. ; és igy a nagy rombolást, melyet az emberek végbe 
nem vihettek, a természet fejezendi be. 

Igy hangzik több német prot. lapokban a jövendölés. 
Ugy látszik mintha vigasztalásukul szolgálna az örök város 
veszte. Maga a tudós Hufeland is ilyeneket h i rde te t t ; ezt 
nem csodálhat juk, hisz mit némely emberek óha j tanak , azt 
igaznak is tar t ják ; de hogy ezen badarságok meg nem czá-
fol ta t tak, és Roma vidékének vészes állapotja a maga mér-
tékére le nem száll í t tatott , ezt csodálnunk kell. Volt-e Roma 
vidéke azelőtt is egészségtelen ? mik ennek okai ? vészesebb 
lett-e azóta? ter jed-e veszedelme? oly kérdések, melyekre 
megfelelni érdemes, hogy e részben is kitűnjék ezen próféták 
bölcsesége. (Folyt, köv.) Ekecsi. 

1 ) E czikk még 1 8 4 6 - b a n Í r a t o t t , de mindég •— mert az igaz-
s á g halhatatlan — korszerű lesz. Azóta ugyan a politika vá l tozo t t , de 
a mi reményünk : Te Péter vagy, nem változik. — Ekecsi ur pedig, mint-
ha a ,Vasárnapi Ujság ' -ban ily név alatti czikk töle l enne , tiltakozik, 
miután ö oda soha nem i r t , sőt ama lapot nem is olvassa. S z e r k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
G Y Ő R , aug. 16-án. Nagy lelki kegyelmekkel s égi ma-

lasztokkal kecsegtető ünnepélynek néz városunk vallásos hi-
vő népe eléje, azon szent ünnepsorozat alkalmából, melylyel 
a mi jó karmelitáink szerzetüknek a nagysz. Tere^ ál tal 
1562-ik évi aug. 24-én történt megújításának háromszázados 
emlékét ülendik folyó augustus-hó 21 — 24-ik napjaiban. E sze-
re te t t lapok (a „Religio") 11-ik száma közölte szentséges 
atyánknak ez ünnepélyre teljes bucsut engedményező breve-
j é t ; mi meg nem haszontalan dolgot vélünk tenni az által, 
lia előzőleg tisztelt olvasóinkkal a nagyszerű előkészületeket 
közöljük; a kérdéses sz. napok lefolyása után — ha Isten él-
tet bennünket — ft. szerkesztő ur szives engedelmével az 
egésznek tárgyhü vázlatát adandván. . . Városunk délnyugoti 
részén, a Rába folyam par t ján áll a t ágas , terjedelmes kar-
melita-zárda. A csinos, karcsú toronynyal ellátott templomot, 
mely a rend romai templomának mintájára készült , Szelep-
chényi György esztergomi érsek emeltette 1714—1724-ig, 
1797-ben kijavíttatott, s azóta lényeges módositást nem nyert 
egész a legújabb időig. A zárda jelenlegi buzgólelkü perjele, 
a lelki gyakorlatairól a hazában oly tisztelten ismert J u r i-
g a Albert a tya , előrelátván szerzetének bekövetkező em-
lékünnepét , s élénken emlélve a zsoltáros szavaira, me-
lyeket naponként elimádkozik a sz. misében: „Domine! dilexi 
decorem domus tuae , et locum habitationis gloriae tuae" ; Is-
tenbe vetet t bizalommal elhatározta , hogy a napjainkban is 
— hála az égnek! — még találkozó hitbuzgó hivek begyü-
lendő áldozatadományaiból a templom belsejét kijavittatja. 
A ft. rendfőnöki, valamint mélt. püspöki és budai helytartó-
sági engedély a gyűjtésre csakhamar megadatot t , a gyűj tés 

megkezdetett és ismét teljesült ez alkalommal is, hogy 
„spes confisa Deo, numquam confusa recedit !" A jámbor kath. 
nép adományai s a rend bajorhoni meg linzi jótevőitől érke-
zett segélypénzek oly örvendeztető arányban gyülekeztek, 
hogy a munkálatok mult évi novemb. hóban megkezdethettek. 
Mily akadályoktól vissza nem rettenő buzgalommal jártak el 
a kicsinositásban mind a működő művészek, mint a munkála-
tokat intéző szerzet tagok, kitűnik onnan, hogy a valóban 
meglepő diszszel teljesen ujonan fölszerelt szentegyház, némi 
pátlólagos teendőket leszámitva, a köz-isteni-szolgálatnak 
immár á tada to t t , miután az oltár ő méltga megyés-püspök 
urunk által ünnepélyesen fölszenteltetett. A munkálatoknál 
bécsi és linzi művészek vannak alkalmazva, kiknek néhány 
ügyes, az asztalos- és aranyozó-mesterségben jár tas szerzetes-
testvér nyúj t segédkezet. A templom falai halavány-sárga és 
kékes-szürke kőszinre festvék, mig az oltárok s a szentély 
korlátozata gyönyörű szinvegyületü, remeknek mondható, 
márványozással boritvák ; a szentek szobrai s az arabeszkek 
pedig gazdag aranyozással fénylenek. A költségek, ugy hall-
j u k , már az 5000-et körülbelül meghaladják. — K i kell itt 
emelnünk azon nagyértékü pompás szőnyeget , melyet a 
győri lelkes, vallásos hölgyek szereztek aszószék földiszité-
sére. Ez 200 és néhány forint é r tékű , nehéz bibor-szövetből 
készült , igen gazdag aranyhimzés- és rojtokkal ellátott füg-
gönyalaku lepel. Valóban lehetetlen volt lelkünknek nem ör-
vendeni e gyönyörű diszmunka látásán, annál is inkább, mint-



hogy a megszerzéséhez szükségelt összeget néhány áhitatos 
keblű hölgy h á r o m n a p a l a t t gyűjtötte ! Jele, mily nagy 
kegyeletben tar t ja népünk sz. Teréziának e derék és szent-
életű liait... De hogy át tér jek az ünnepély programmjára: 
ebből előlegesen csak annyit közölhetek, hogy az , mint fö-
nebb mondatott, 3 nap, előzőleg az ünnepély előestéjével, fog 
tartatni : délelőtt-délután magyar és német isteni-tisztelet és 
sz. beszéd. Az ünnepély választott szónokai a következők : 
és pedig magyar szónoklatokra : nt. N a g y Ignácz főegyházi 
sekrestye-igazg. ; nt. J á k y Ferencz osli-i pleb. ; nt. M o h i 
Antal kisebb növeldei lelki őr ; és nt. K r o t k y József eszt. 
főmegyei áldozár; a német szónoklatokra: ugyancsak K r o t k y 
József , nt. Dr. W i e d e m a n n Tivadar a bécsi „Kath. Lite-
ratur-Zeitung" és a theol. kar folyóiratának szerkesztője ; nt. 
K a s e w a l d e r a tya , a redemtoristák igazgatója ; és nt. 
W e i t h o f e r jezus-társasági atya. E nevek kezeskednek ar-
ról , hogy a győri sz. igére váró ajtatos hívőknek jeles kezek 
tördelendik az élet kenyerét ! A többit jövőre. . . Isten ke-
gyelme velünk ! —y.— 

ZAHLEH. (A k i s m i s s i o n a r i u s o k . ) Nem először 
történik, hogy Isten végtelen jósága az emberek javítására 
és üdvözitésére gyermekeket használ eszközül. Kezdettől 
fogva a gyermekeket választá az Ur beszédeinek tárgyául és 
hasonlatul isteni tanitásában. A dölyfös phariseusok ellenében, 
kik a hit titkai fölött gúnyolódva akartak vitatkozni, gyerme-
keket hitt elő, kiket a gyülekezet közepére állitva bemuta-
tott nekik és mondá : „Ha nem lesztek olyanok, minők ezek itt, 
nem mehettek be a mennyeknek országába." — Xaveri sz. Fe-
rencz összegyűjtötte egy város gyermekeit, csengetyüt adott 
kezükbe, és elküldé őket az utakra és nyilvános helyekre, 
hogy hivnák össze tanításra a népet ; vagy sokszor keresztjét 
is átadá nekik, és igy küldé el őket , hogy valamely távollevő 
beteg gyermeket csudálatosan meggyógyítanának. Régiebb 
syrus szerzetes-atyáinknak egyike följegyzé levelében, hogy 
missioja sikerének nagy részét egy gyermeknek köszöni. Be-
széli ugyanis : Azon föladat ju tot t nekünk, hogy Mesopotamia 
egyik népének hirdetnők az evangéliumot. Szerencsésen el-
értük nagy fáradalmak u tán , melyeket az ut hosszúsága és a 
rendkívüli hőség okozott, missionknak czélját. Sok nagy falu 
terjedt el előttünk egy magas hegynek tövénél, melyet az 
arabok Dsebel-Scheik-nek neveznek, vagyis az ősz hegyének, 
mivel csúcsa állandóan hóval van fedve, mely az aggkor 
ezüst hajának koronájára emlékeztet. Egy kereszténynek aj-
taján kopogtattunk. Az üdvözletek kölcsönös elmondása után 
egy téres szobába vezet tet tünk, melyben több személy volt 
összegyűlve. Mindegyik sietett, szokás szerént kezeinket meg-
csókolni. A jelenlevők közt volt egy 5 éves liu Közelebb jöt t 
hozzánk, letérdelt és áldásunkat kérte. Ezen gyermeknek tisz-
tasága , szerénysége és kora érettsége meglepett bennünket. 
Akartuk nevét tudni. A keresztségben János nevet kapott; 
vezetékneve ,Isten gazdagságát' jelenté. Az araboknál egy 
gyermek sem viseli atyja nevét. A családfő a gyermeknek más 
nevet ad, és ekkor az atya is megszűnik előbbi nevét viselni ; 
csak a gyermek atyjának nevezik őtet, például : „az Isten gaz-
dagságának" atyja *). Az „Isten gazdagsága" egyike volt azon 

* ) A arabok nevére nézve a nazarethi nénikék levelében még a 
következő megjegyzés olvasható : It t minden név bizonyos jelentéssel 

szép jellemeknek, melyet, ugy látszik, a természet és a ma-
laszt közösen képeztek , hogy az egy keresztény családnak 
szerencséje és vigasztalása legyen. Szerencsés arczkifejezés-
sel és némi megnyerő fesztelenséggel szelid lelkület és igen 
nagy tudvágy párosult benne. A vallásra nézve többféle kér-
dést intézett hozzánk, melyek fölött érettebb koruaknál is 
bámultunk volna. Sürgetve kért bennünket, hogy oktassuk 
őtet , és ezt oly kitartással tevé , hogy szinte alkalmatlan kez-
dett lenni. Ezen missionál inkább arra volt szükség, hogy 
katechismus magyaráztassék, mint hogy beszédek tartassa-
nak. Elhatároztam magam, hogy az „Isten gazdagságához" 
fordulok, miszerént ő ebben nekem segítségemre lenne. Ennek 
igen jó eredménye volt, és Isten megmutatá, mily hasznos 
lehet egy gyermeknek buzgalma az ő dicsőségének előmozdí-
tására. (Folyt, köv.) 

TANANARIVA, nov. 7-én 1861. „Jouen atya, apostoli 
praefectus, a hitterjesztő társulat igazgatójához. Ide csato-
lok három okmányt, mely tiszta fényben fölmutatja helyze-
tünket Madagascarban. 1. Az apostoli praefectus levelét, 
2. II. Radama királynak levelét a szent-atyához ; 3. Tudósítás 
II. Radamáról hiteles kútfők után ; remélem, hogy ez utolsót 
is érdekkel fogja olvasni. Nem kell ajánlanom önök figyelmé-
be ezen terjedelmes missiot,hol mindent teremteni kell. Önök 
szeretete és buzgalma 17 év óta ismeretes előttünk, ugy hogy 
meg vagyunk győződve, miszerént megtudván II. Radamá-
nak legújabb intézkedéseit, a legkedvesebb reményre gerjed-
nek a kath. hitnek előmeneteléről Madagascarban, ha az Is-
ten nem vonja meg az ő áldását. Egy régen fogant tervet 
akarok közleni, s ez a ,Keresztény oktatás' társulatának be-
hozatala , melynek tagjai minket segítsenek e nagy téren, 
hol oly nagy az aratás. Ez u j teher lesz a missiora, de ugy 
látszik nekünk, hogy e terhet el kell vállalnunk. Tisztelettel 
Jouen Lajos , apostoli praefectus Madagascar szigeten." — 
„Jouen atya levele ő szentségéhez. Tananariva, 8. nov. 1861. 
Szentséges atya! Nem kis örömünk van szentségednek jelen-
teni , hogy Afrikának ezen nagy szigetje a keresztény hitnek 
megnyittatott ; hogy az uj király, II. Radama, minden sza-
badságot, melyet kívántunk, megadott. Midőn 1861. sept. 
24-én fővárosába érkeztünk, egy hónappal midőn trónra lé-

b i r , mely igen sokszor jellemző. Mint a patriarchák idejében, ugy most 
is igen gyakran azon s z ó , melyet az atya vagy anya gyermekének szü-
letése után először mond k i , adatik neki névül. Igy például Bethlehem-
ben igen sok leánykát találtam ily neveze tű t : ,E lég ' ; mások i r g a l m a s -
ságnak ' vagy ,Igen kedveseknek' neveztet tek. Mi azonban reám nézve e 
tekintetben leginkább föltűnő v o l t , az az ,Abd-Allah ! n é v , mely annyit 
t e sz , mint Isten szo lgá j a ; és melyen mindenkit szólítanak minden k ü -
lönbség né lkül , kit hivni a k a r n a k , a nélkül hogy igazi nevét t u d n á k ; 
és mindannyian hallgatnak az ily hívásra , mintha ezen nevezés a l eg -
természetesebb volna. Épen ezen oknál fogva nem is igen kérdezősköd-
nek valakinek neve u t á n ; és nem is igen jegyeznék meg magunknak, 
ha csak valami könnyen fölfogható szellemi értelme nincsen. Igy a n a -
zarethi arabok nem tudták maguknak megjegyezni ezen nevet „ C a r c o u e t " , 
de mivel az ilynevü apácza mindég a kápolna fölékesitésével volt meg-
bízva . és avval fog la lkozot t , „ a templom-anyának" hívták. A lelki-
a tyát , ki igen szent és j ó ember levén, mindég ezen szóval „ b é k e " ü d -
vözölte ő k e t , „ b é k e - a t y á n a k " nevezték. Ebben igen nagy ügyesség 
fekszik sok zavartól való megkimélésre nézve ; mint általában megjegy-
zendő , hogy igen könnyű ezen néppel a gondolatokat megértetni, habár 
egy szót sem tud valaki nyelvén ; a t ek in t e t , taglej tés, vagy egy rosz-
szul k ie j te t t szó vagy hang is elég neki a megértésre. 
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pet t , kértünk fölhatalmazást, hogy országának ezen közép-
pontján megtelepedhessünk, a szent hitet hirdethessük, is-
kolát nyithassunk: „Hogyan? ezt én megengedjem? Sőt ezt 
óhajtóm leginkább Nem csak megengedem, de mennyiben 
tőlem telik, rendelem is. Menjetek, tanítsatok, hol nektek 
tetszik. Az én egyedüli kívánságom, hogy országom fölött az 
igazság fénye fölvirradjon." Ez volt Radama válasza. Ily hely-
zet minket a legszebb reményekre jogosít Hozzálátunk a 
munkához. Azt mondhatom szentségednek , hogy mi itt elsők 
vagyunk. Már két helyet foglaltunk, Tamatavában a sziget 
nyugati részén, és Tananarivában a sziget kellő közepén. I t t 
hoztuk be az iskolatestvéreket és nénéket, kik az ifjúságot 
oktatják. A z u j király örömmel látja ezen intézeteket, s jövőre 
sokat vár tőlük. Tananariva legegészségesebb helyiség, itt 
lesz a főtelepünk. Innen könnyű lesz minden irányban sugár-
ként terjeszkedni, remélvén, hogy a vidéki lakosság a fővá-
ros után indulni fog. Szent-atya! Reményeink nagyok, de ne-
hézségeink sem kisebbek. A methodisták, kik I. Radama alatt 
itt működtek, Ranavalona királyné által kiűzetve, ismét kez-
denek jelentkezni, hogy az aratást előlünk elkapják. Hála 
Istennek ! azon keresztények, kiket ők megtérítettek, s kiknek 
egész kereszténységük a biblia-olvasásban vol t , nincsenek 
irántunk ellenszenvvel, s reméljük, hogy nem sokára átlátják 
a roppant különbséget a protestantism us tévelyei é3 a kath. 
hitnek igazságai között. Bár mi legyen, mi el nem titkolhat-
juk , hogy a vállalat nagy és nehéz. Nem egyszerű sziget ez, 
ez ország, és pedig oly kiterjedésű, mint Francziaország; ide 
küldött minket szentséged, hogy ezt Krisztus Jézusnak meg-
hóditsuk. Hála az Istennek ! a nagy apostol intett minket, 
hogy csak Jézus Krisztus érdemeibe bízzunk ; s erre van fek-
tetve minden reményünk, és a Szűz Mária közbenjárására, 
ugyszinte szentséged imádságára és áldására. íme t ehá t , 
szentséged lábaihoz borulva, csókoljuk ezeket fiúi szerete-
tünkben, s esedezünk, áldjon meg minket atyai szivéből, áldja 
meg legszegényebb, legnyomorultabb fiait." — „II. Ra-
dama IX. Pius pápához. Tananariva, 7. nov. 1861. Tudtára 
adom anyámnak aug. 16-án történt halálát, s az én trónra-
léptemet II. Radama név alatt. Nagy összeesküvés kerekedett 
föl ellenem, hogy megakadályozzon őseim trónjára léphetni! 
de az isteni gondviselés őrködött fölöttem, s megszégyení-
te t te a gonosz szándékot. En nekik Krisztus Jézus példája 
szerént mindnyájuknak megbocsátottam, s egy csepp vér sem 
ontatott e tényért. Sőt a szabadságot is mindnyájuknak vissza-
adtam, kik a tömlöczökben nyögtek. Egyetlen vágyam van, 
szent-atya , hogy népemet boldognak , polgárisultnak lássam. 
E czélra legalkalmatosabbnak találtam a keresztény vallást 
Meghivtam a hitküldéreket, s fölhatalmaztam, hogy egész 
országomban tanithassanak. Máris Jouen atya megérkezett 
fővárosomban, nyitott iskolát, mely a szeretet-nénikék kezé-
ben vagyon. Szent-atya ! Én még fiatal, és kevéssé tapasztalt 
király vagyok, szükségem van segittetni nagy hivatásomban. 
Én merek számolni szentséged áldására és imáira, s ezekért 
könyörgök fiúi szivem minden indulatjaival." 

IRODALOM. 
MUNKALATOK Kiadja a pesti növendékpapság magyar egy-

ház-irodalmi iskolája. (Vége.) 

Hogy az ember czélt találjon, szükséges magasabbra 
czélozni. Nem az anyagi érvek tartják fön az embert , mert 
az ember szellemi lény. És igy mihelyt elvekhez fordul a lé-
lek , mihelyt megszűnik puszta érzés- és képzelőtehetség len-
ni : mindjárt azon tájakba emelkedik, hol a hit veszi kezde-
té t , hol az Igének belső sugallata az ember lelkében találko-
zik az Istennek külső igéivel Döntse le ön az ész és hit 
legbensőbb öszhangzatát a divatos tudományosság mélyébe, 
tapossa a léleknek Isten országába való zarándoklásait mint 
hiu álmakat, tegye ezt : és bámulni fog, mikép szorul össze 
látköre, mikép tűnik el az örökkévalóság az idő előtt, a vég-
hetetlen az anyag előt t , mikép nyer az érzéki ösztön erőt az 
ész fölött , és végre mikép lesz az ember horgonya- és árbo-
czaitól megfosztottan levéllé , melylyel a hullámok játszanak. 
Az ember nem esik el itt a nélkül, hogy ne dőlne romba egész 
élete." — „Második jele az ész meggyöngülésének korunkban 
az olvasmányok elfajulása. Az ember csak azt szokta olvasni, 
miben tetszést talál, és ezen izlés mérlege eszünknek. Már 
pedig azon symptomák között, melyeknek mi vagyunk tanúi, 
egyik sem föltünőbb és szomoritóbb, mint a viszketeg agy-
rémes könyvek utáni kapkodás, azaz oly könyvek után, me-
lyek az észhez nem szólva, csupán a képzelődést foglalkod-
ta t j ák , és az érzékeket fölcsigázzák... Ezen megszentségte-
lenitése az észnek megfelel a jellem elaljasulásának, s mind-
kettő egy kútfőből ered. Ot t , hol az észt nem támogatja töb-
bé a szentírás, mely Isten eszméjének közvetlen nyilatkozata, 
elveszti képességét az értelmi magaslatokra fölemelkedhetni, 
elhagyja az elmélkedést az ipar miat t , és hitvány olvasmá-
nyokban szerez magának kárpótlást a munka fáradalmaiért 
és menhelyet az unalom rohamai ellen.. . A köznép soha sem 
lesz nagygyá saját erejéből, hanem csak a felsőbb körökbőli 
befolyás által. Ha elhagyja az egeket, nem talál lába alatt 
mást , mint földet, még a gazdag képzelet sem jő segitségére, 
hogy álmák- és ámításokba ringassa, mindég csak az marad, 
a mi természeténél fogva volt : szegény, tudat lan, martaléka 
a szükségnek, mely nyomja, és a tévelyeknek, melyek ámít-
ják. A legsilányabb legelőre veti magát , és az első kontár-
könyv elfoglalja nála helyét a szent-irásnak, valamint a leg-
alábbvaló utszataposó Jézus Krisztusét." — »Még más jelét 
is juttatom emlékébe az ész elgyengülésének: a politikai te-
hetetlenséget. .. Ennek oka, kedves barátom , abban rejlik, 
hogy nem vezethető azon nemzet, mely önmagát gondolatai-
és akaratjában nem tudja mérsékelni. A franczia nemzet, mely 
annyi nagyszerű tulajdonságot őrzött meg, elvesztette a re-
ligio és jogosság politikai érzetét , és meg nem tud barát-
kozni azon eszmével, mely szerént a religio a nép életében 
nélkülözhetetlen tényező ; a szabadság pedig csak ott honol-
hat , hol a törvény féken tar t ja a szenvedélyeket... Krisztus 
tisztelete a keresztény élet alapja, mely nem uj neme a tisz-
teletnek, mert ez már a földi paradicsom küszöbén vette kez-
detét , midőn az ember maga után hagyva vesztett ártatlan-
ságát, a jövő régióin keresztül pillantott hibájának igért 
helyrehozója felé. . . Jézus Krisztus az igazság: adjuk meg 
tehát neki az igazságot illető tiszteletet, azaz keressük meg 
mindazon dolgokban, melyek szemeink elé állítják, úgymint 
a szentirásban, hagyományban, az egyházban, a boldogságos 
Szűzben, a szentekben, képekben, imolákban és a szent szer-
tartásokban. — Jézus Krisztus az élet: adjuk meg tehát neki 
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az életet illető tiszteletet, azaz egyesüljünk vele a szentsé-
gekben, melyeket rendelt, hogy általuk reánk áraszthassa 
malasztját, és malasztjával az örök élet magvá t .—Jézus 
Krisztus az ut : adjuk tehát meg neki a követés tiszteletét, 
azaz ébreszszük föl magunkban azon erkölcsi és természet-
fölötti erényeket, melyeknek példáját adta, úgymint: az igaz-
ságosságot, állhatatosságot, alázatosságot, tisztaságot, ön-
megtagadást, bánatot, és végre a szeretetet, mely minden-
nek kezdete és vége.. . Ideje, kedves Emmanuelem ! hogy vé-
gezzek és azon kérdésre feleljek: Mi a keresztény élet ? A 
keresztény élet Krisztus tisztelete, hogy ez által az Isten- és 
emberszeretethez, ez által pedig az isteni valóság szemléleté-
hezjussunk; önnek tehát Jézus Krisztus a tanítója; a szeretet 
a törvénye; Isten szemlélete a végczélja." — A hit és keresz-
tény költészet ily szép, ily vonzó eszméivel teljes a második 
és harmadik levél is. A halál, fájdalom, megmerevitette az uj-
jakat, melyek a legmagasztosb igazságokat ily alakban voltak 
közlendők tovább is. Ezen levelek tehát csak töredékei gya-
nánt tekinthetők egy nagyobb műnek, melylyel az irodalmat 
gazdagitani szándékozott a nagyszerű szónok és író, kinek 
lángkeblét a kérlelhetlen halál működésének egyik legszebb 
ágában zúzta össze, csak annyit engedve neki, hogy ez által 
emlékoszlopához egy kiválóbb diszitményt fűzzön, habár csak 
csekély részletben is. 

A ,Munkálatok' terjedelmesb czikkeihez sorozandó sz. 
Athanáznak bő és alapos életrajza, és a „Kereszténység mint 
világvallás'1 czimü hosszabb értekezés , mindkettő németből 
forditva. A versezetek szintén forditmányok , melyeknél kü-
lönös örömünkre szolgál a nyelvek sokasága, melyekből a köl-
tészet ezen virágai édes hazai nyelvünkbe átültettettek. Nem 
emlitve az olasz, franczia, angol nyelvet, találkozunk itt for-
ditmánynyal az orosz, szyrus, görög nyelvből is, mi tanuságul 
szolgál, hogy derék ifjaink a nyelvek fáradságos tanulásától 
sem rettennek vissza, csakhogy a mindenütt rejlő tudomány-
gyöngyöket elsajátíthassák, és velük az egyházi irodalmat 
ékesítsék. Ily örvendeztető törekvésnek a különféle czikkek-
ben és versezetekben való bebizonyítása után működésük leg-
méltóbb koronáját méltán néhai C s a j á g h y Sándor, csanádi 
püspök életrajzában lelék föl, mint ki nem csak maga állott a 
tudományos miveltség magas fokán, hanem lankadni nem tudó 
apostoli lelkülete az egyházi pályára készülő növendékeket is 
a tudományok csarnokába bevezetni, azok legmélyebb titkaiba 
beavatni szeretetének egész hevével igyekezett. Elősorolt 
munkái között nem találjuk följegyezve azon igen nagy ér-
dekkel olvasott röpiratkát, mely az Inquisitio igazi termé-
szetét , valóját az akkori rágalmazók ellen állította kellő 
fénybe. Adja az ég , hogy az örök hazába költözött feledhet-
len emlékű főpásztor mennyei örömeit fokozza azoknak min-
denkoron egyházi szelleme, kik nevének ez életrajz által a há-
lás utókor vallásos szivében némi emléket akartak emelni. 

Pllk. 
VEGYESEK. 

PEST , aug. 26-án. Nm. R a n o l d e r János veszprémi 
püspök ur ő exclja, ő Fölsége a császárné- s királynénak történt 
szerencsés fölegészségesedése alkalmával következő kegyes 

adományokat osztott ki: lOOftot a vidéken leégetteknek, 100 
ftot a veszprémvárosi, 50 ftot a kaposvári, 30 ftot a marczali, 
20 ftot a karádi, 40 ftot a nagy-kanizsai, 40 ftot a keszthe-
lyi , 20 ftot a tapolczai, 50 ftot a pápai s 20 ftot a palocsai 
szegényeknek valláskülönbség nélkül. 

— Ft. M o g y o r o s s y Pál kanonok s pápóczi prépost 
ur ő nagysága a győrvárosi kálvárián levő kereszteket és 
szobrokat saját költségén kijavittatá. (Gy. K.) 

— A genfi prot. consistorium határozatul kimondá, 
hogy minden házaspárnak, ha a nemzeti egyházban kelnek 
össze, egy példány biblia adassék ajándékul. A bibliákat az 
ezen névről nevezett társulat fogja szolgáltatni. Jó dolog bib-
liákat ajándékozni, de azt érteni, s erkölcsi haszonra is kell 
forditani. Szeretnénk tudni, mely kiadással fog a consistorium 
kedveskedni az uj házaspároknak? Talán avval, mely 1835-
ben Genfben megjelent? Erről Grandpierre folyó évi maj. 
20 -án a párisi oratóriumban kijelenté, miszerént ezen kiadás 
megvetendő, miután a fordítás köztudomásilag hűtelen, és pe-
dig oly helyeken, hol hitágazati igazság tartalmaztatik. Ber-
rier ur is azon véleményt nyilvánitá : „Tekintetbe véve, hogy 
az 1835-iki kiadás a hűtelen fordítás miatt sok nehézségekkel 
j á r , azért uj forditás szükséges." — Vagy talán Osterwald 
kiadását fogja adni a consistorium ? Coquerel ur erről mondá, 
hogy a protestánsok közül mindenkit lelkismerete nyugtala-
níthatja , midőn eme hűtelen és romlott fordítású bibliát a 
hivek között terjesztette. — Multi doctores, nulli patres. 
Vajha csak doctor lenne ; de midőn ennek tisztét a protestán-
sok által liűtelennek, romlottnak bevallott bibliának kell 
tenni ! 

— A ,Siécle'-nek tetszett Galeron nevü papot a montpel-
lieri megyéből védelme alá venni, a kinek püspöke nem adott 
engedélyt a pünkösti ünnepre Romába menni. A ,Siècle' hosszú 
kifakadást tett a püspök ezen önkénye és zsarnoksága ellen. 
Csak hogy ezen ,Siècle' hallgatott, midőn a ,Moniteur' a püs-
pököket letiltotta ugyanezen úttól. Most Galeron nyilatko-
zatot tett közzé, miszerént a ,Siècle'-nek illetlen közbejöttét 
az ő ügyébe egészen megveti; mivel ő pap, a ki püspökének, 
bár mily áldozatba is kerüljön , engedelmeskedni akar és fog. 

—Az ,Annales catholiques de Genève'-nek irják, mily 
buzgó hitküldér találkozik Amerikában. „Az evangelikus lapok 
dicséretekkel árasztották el Chinigny urat , különösen a bib-
liának terjesztésében kifejtett buzgalmáért. Ő Canadában 
j á r t , házalt, hogy az evangelium világosságát fekete betűk-
kel sárgás papíron készült könyvvel oly házakba is bevigye, 
hol senki olvasni nem tud. Csak ha a biblia a szopós gyerme-
kek játszószere volt a házban, már ott nagy világosság tün-
döklött. Illinoisben azonban tanodát akart szervezni, Jezús 
nevében kért 25 font sterlinget. Kapott tízszer annyit Chi-
nigny hosszas jelentéseket küldött a biblia-társulatnak Lon-
donba, sőt 40 tanonczainak neveit, épített iskolájának rajzát 
is beküldte. A londoni urak a chicagói presbitériumot bízták 
meg a confirmatioval ; hova két biztos ment, s a hely szinén 
se iskolát, se tanonczot, se Chinigny urat nem találta , s az 
egészről igen rövid , de épületes jelentést tett Londonba. 

— Londonnak 1377-ben volt 35,000 lakosa; I. Jakab 
alatt 150,000; 1746-ban 751,812; 1801-ben 864,345, s 
121,229 ház. Most van 2,903,000 lakosa, 360,237 háza, 78 
acre területen. 

—• A Pfalznak egyik helységéből irják, hogy ott egy 
kath. módon keresztelt, de protestáns confirmatioban része-
sült anya 6 éves, még eddig meg nem keresztelt gyermekét 
a zsidó iskolába szándékozott küldeni. 

IGAZÍTÁS. A ,Religio' 15. számában megjelent kalocsai tudósí-
tásban a chronosticonba tollhibából csúszott be az A r c h i ; és nem 5 2 
éremdij oszta tot t k i , hanem csak 51 . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Pesten, angustus 30-án. 18. II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Mi az igazság ? (Folyt.) — Az'örök város, 
és a malaria. (Folyt ) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Mi az igazság? 
(Folytatás.) 

A jog az igazság alkalmazásában állván, lássuk 
most már ennek is hatalmát. A kereszténység előtt a 
„jus fortioris" tartotta az igazság mérő-csészéjét; e 
bálványnak oltára még mai napig sem döntetett le 
végkép, sőt az igazság isten-asszonyának szemei is 
néha csak azért látszanak leleplezve lenni, hogy lát-
hassa azokat, kiknek személyes tekintete- vagy ér-
dekeihez képest a mérleget majd le-, majd fölbillen-
tenie lehessen. A mit Waltpole angol minister mon-
dott: miszerént „nála van valamennyi parlamenti tag 
árszabása", sokszor tapasztaljuk a jog terén; s ez nem 
lehet máskép, ha egyszer Krisztust, az ős ezredek 
óhajtva várt reményét, a történetek folyamából ki-
feledik, mert igy nem marad egyéb hátra merő vak-
sors-sziilte értelmetlen tárgyhalmaznál, s jogosítva 
érzik magukat az isteni igazság működését, a gond-
viselést is kitagadni a világból. Mintha az emberiség 
történetében föl sem találtathatnék azon örök Lény, 
ki az egész természetben oly szivrehatólag szól. A 
józan elme fejet hajt a teremtésben mutatkozott is-
teni bölcseség előtt, tehát csak az emberi ügyek tör-
ténetében nem akar isteni kormányzást és jogot látni 
s imádni? Van, van gondviselés, mindent czéljához 
vezető s a mi sorsunkat bölcsen intéző erő, mely a 
rendetlenségből is rendet következtet, sokszor Ítéle-
tünk szerént épen ellenkező utakon ugyan, de a 
rosszból is jót hozván elő, szemünk előtt világít, mint 
pusztában a vezércsillag. Olvassátok a történetet, 
látni fogjátok, hogy az emberi élet egy pillanatban 
s akkor pattan szét mint az üveg, mikor legszebben ra-
gyog ! Roma, több századig a hét halmon kevélyen 
ülő világváros, fél világtól imádtatott ; idővel eldőlt, 
a népek zsákmánya lett, a mit adott elvette, végre 
egy szegény, alázatos s ugyanott fölfeszitett galilei 
halász utódainak hatalma alá hódolt meg; mintegy 

saját lángjaiban oszlott föl e Phoenix, hogy még egy-
szer hamvaiból megifjodva kelhessen föl. Tehát csak 
azért emelkedik-e föl az ember a magasba, hogy an-
nál bizonyosabb legyen esése? csak azért tör-e a ha-
talomra , hogy ezt szerencsésebb kezek közé repülni 
s ellene visszafordulni szemlélhesse? ezt látván, mél-
tán azon igék találhatnak helyet ajkainkon, melye-
ket egy hires szónok a királyi koporsó fölött mon-
dott: „egyedül az Isten nagy." Megvizsgálhatlanok 
az Urnák utjai, s hatalmas az ő szava az elemek ösz-
szeesküdt erejének is parancsolni; látom, mint távoz-
nak egy intésére a világot csoportosan környező ve-
szélyek, megnyugszom rendeléseden, örök bölcs 
Nemtő, mert látom, mily szépen lebegsz a föld gyer-
mekei fölött! Szent hitünk tanítása szellemében a 

« 
gondviselés a világ eseményeit kezdettől fogva ke-
"zeli, egykor pedig be fogja végezni. Csakhogy mi 
nem találjuk mindég föl a legszebb összefüggést a 
mellékes esetek között, melyek, az időt tekintve, 
messze esnek egymástól, mert mi időre s térre, s er-
re is csak határosra, szoritkozunk, s okoskodásaink 
az események lánczából oly sok szemet eltévesztvén, 
félbeszakasztottak, tökéletlenek, mi azután a rendező 
mindenható erőt okozzuk. Fájdalom! még a pogá-
nyok is többet sejdítettek a népek életében merő 
vaksors-intézte eseményességnél, midőn alanti vi-
szontagságaikat is egy olympusi lénynek nemtői vé-
delmébe helyezék. Nagyon csalatkozunk, azt hívén, 
hogy a történetet csak emberek készítik, nem egye-
dül ők a tényezők ; a történelemből csak a tény az 
embereké, annak a világ javára szolgáló jó eredmé-
nye az Isten müve ; mert a történet a providentialis 
világkormányzatnak örök törvényeit rajtunk végre-
hajtó folytonos ítélete, de egyszersmind szüntelen ki-
nyilatkoztatása és iskolája az emberi-nemnek. Hanem 
hogy a történelem ily finom titkos szálait is láthas-
suk, érthessük, legyünk keresztények és vallásosak, 
mert Rotteck szerént is : „nincs a történetekben jár-
tasnál jobb polgár, nincs őszintébb Isten-imádó ; mert 
ő megismeri az emberiségnek a statusban mellőzhet-
len szükségét, s föltűnik előtte az emberi sors veze-1 8 



tésében az Istenség." De most nem ugy tekintetik a 
történet, mint az isteni gondviselés terveinek fejle-
ménye ! most ez a magistra veritatis megfosztatik a 
religio szövétnekétől, s az ily vallástalan elvek sze-
rént tekintett világesemények fölött elmélkedve, ko-
runkra is alkalmazhatjuk Maistre gróf panaszát, ki 
szerént „három század óta a történelem nem más, 
mint összeesküvés az igazság ellen." 

Tartsunk egy kis rövid szemlét. Most, midőn az 
előitéletekből fölébredt ész fáklyája oly magasan lo-
bog, (?) midőn ennek tiszta, csalhatlan (?) fényénél 
az emberi-nem már eredeti hatalmának szabadsága-
s méltóságának öntudatára emelkedett, oly elveket 
a világ nem akar tűrni, melyek függetlenségét — 
jobban mondva féktelenségét — korlátozzák, auto-
nómiát sürget mindenben : az ész-, tudomány- és sze-
mélyekét, a polgárzati s minden más társas intézmé-
nyekben. Nagy álomba merült a világ egy része, a 
korszerű ál-liberalismus mákonyából jó adagot vett 
be! Ne hízelegjünk magunknak képtelen remények-
kel! Nem végnélküli az emberi-nein tökélyesedése ; 
ha a halandó teljesen ismerné önmagát s a külvilá-
got, ha kimeríthetné a végtelen Valóság természetét, 
azután mérnöki biztossággal meghatározhatná az Is-
ten önmaga s mások iránti viszonyait: többé nem 
volna ember, mert mindennek föltalálta volna okát, 
a mi egyedül az istenség tulajdona. Vajmi sok aka-
dályt lelünk mi a tökélyesedés utján a test és lélek 
szoros egybekapcsolása által, melyek az embert al-
kotják! megközeliteni a tökély fokát, ime mindaz, a 
mi meg van engedve! vagy tekintsük a mivelt nem-
zeteket, mindég fölebb emelkedtek-e a haladás utján, 
mig a miveltség legfelsőbb lépcsőjén nem ragyog-
hattak mindvégig? Oh nem! mi volt Görögország, s 
mi most? a színpadi szerep megváltozott, ebből áll, 
az a magasztalt végtelen előrehaladás. A terebélyes, 
életerős fák kiszáradtak, s a tövekből nőtt csemeték 
is hasonsorsuak leendnek, ha gondosan nem dajkái-
tatnak ; pedig mindez a végtelen tökéletesedés rend-
szerében nem történhetik. Igazán, ha a világ-esemé-
nyekben sem igazságszolgáltató nemesist, sem lélek-
emelőbb mozzanataikban a Gondviselés malasztsuga-
rait nem akarjuk látni, a történelem megírása nem 
leend egyéb silány papírfogyasztásnál ; a jog elviselt 
keztyü, melyet jobb s balkézre kényünk szerént föl-
húzhatunk; legtöbb hatalma leend az erősnek ; kiál-
tozhat bár mennyit az okosság, hogy szinte elreked-
jen , csak az erőhez, ehhez az eredeti közbiróhoz fog-
nak folyamodni mind egyesek, mind nemzetek, és 
ez dönti majd el a pert s kiáltja ki a végitéletet. Bi-

zony nem sokat különbözik korunkban az igazság al-
kalmazása az ököljogtól, és én nem csodálom, ha so-
kan haboznak annak megítélésében is : valljon a szent-
ilonai nagy foglyot, ki országokat hóditott, koroná-
kat osztogatott, ugy üdvözöljék-e, mint országa 
helyreállítóját, vagy egy láthatlan kéz látható osto-
rát; s ugy nyilatkozzanak-e felőle, mint egykor a 
tengeri rabló Nagy Sándorról, kihez a hatalmas hó-
dító e kérdést intézé : „minő joggal támadja meg az 
utasokat?" „olyannal, válaszolá, minővel te a vilá-
got pusztítod; engem rablónak mondanak, mivel csak 
kis sajkával megyek ki prédára, téged pedig bajnoki 
névvel tisztelnek meg, mivel roppant tengeri erővel 
jöttél ide." Állításunkat igazolja a tapasztalás. Mintha 
vak volna ugyanis a szent igazság s nem látná, mi-
kép hevül a gazság a jámborság ellen, ugy üzi a vi-
lág hamis mesterségét! Mert hol találunk a családi 
tagokban egymás iránt bizalmat? az állam a fejedel-
mekben , s ezek viszont abban nem hisznek. Valljon 
az egyenes sziv szavai nem csavartatnak-e el? a di-
cséret is most hizelgésnek tartatik. Hol van azon em-
ber, ki az örök, rendületlen elvek iránt mindég hív-
nek mutatja magát? vagy bir-e a világ oly testület-
tel, mely hivatását soha el nem hanyagolta, adott 
szavát meg nem szegte, az igazságot és jogot min-
dennek elvesztésével is mindég védte? Ez fogja a je-
lenkort nem a világ szelleme arájául eljegyezni, ha-
nem a jövő boldogulás szülő anyjává fölavatni; ez is-
teni, ez szabadító társaság leend ! Mi ujjal mutatha-
tunk ily üdvözítő társulatra, a kath. egyházra. Ez 
akaija, hogy a népek az igazság és jog elvei szerént 
kormányoztassanak, mert ő is ezek által vezeti a vi-
lágot; kívánja nézeteit elfogadtatni, szabályait meg-
kedveltetni; de annyi sok föláldozása nem talál gyer-
mekileg engedő készséget, mert sokan nem akarnak 
hinni egyházunk isteni létjogában s világváltó kül-
detésében! „Pedig az a bűnnek lényege, hogy nem 
akarod megismerni azt, kit nem tudni nem birsz", 
állitá sz. Cyprian. 

Az élet terén az egyházi s világi hatalom két 
domb gyanánt képzelhető : a magasabb az egyházi, 
az alacsonyabb a világi, a mindkettő közti völgyet a 
nép foglalja el : hogy ez bizalommal s szeretettel te-
kintsen a két hegyre, ezt tűzte ki magának czélul az 
egyház, ezt isteni Alapitójától tanulta. Ha vissza nem 
térnek az államok kormányzási tanaikban a régóta 
hűtlenül elhagyott keresztény elvekre, s nem egye-
dül ezeken épitendik a jövőt méhükben rejtő intéz-
ményeiket, nem fogják soha kellőleg megoldhatni a 
föladatot: mikép békitsék ki állandóan a rendet a 



szabadsággal. De ugy látszik, korunk ál-liberalismusa 
fél a vallás hatalmától, holott abban nemtőjére kel-
lene ismernie; mert La Mennais szerént „a religio 
volt az, mely a kormányoknál a nép érdekei fölött 
őrködött mindég, s azt a visszaélés- és zsarnokosko-
dástól megóvta; ez volt az, mely a kormánynak fél-
beszakaszthatlan tartósságot biztosított, s a sokaság 
jogtalan erőszakoskodásaitól megmentette; miből az-
után következett, hogy a kormány szelid és erős, a 
nép pedig szabad és engedelmes volt. Alig szűnt meg 
az isteni, az egyház isteni tanitói tekintélyre alapí-
tott eleven hit, az államok, kormányok s népek fö-
lött azonnal a háborúság és békétlenség zavaros szel-
leme kezdett lebegni. Es mivel a hatalom ellensúly 
hiányában kényuralomra, az engedelmesség pedig 
biztosság és bátorság nélkül forradalomra vezet, s e 
biztossá^ színlett alakokban kerestetett: ez azon ok, O 
mely Európában az alkotmányok egész halmazát fé-
lig monarchiai, félig respublikái alakban, mint vala-
mi igazi alkut a zsarnokság és anarchia közt táplálja." 

A kath. egyház a tudás absolutismusának a hi-
tet, a hatalom önkényének az alázatosságot, a birtok-
lás teljhatalmának a szeretetet teszi helyébe, miután 
érti az örök igazság e szavait: „általam uralkodnak a 
királyok, és a törvényhozók igazat általam végez-
nek"; tudja: miszerént „minden hatalom Istentől van." 
De hiszen! körül is állják ellenei a keresztet, melyre 
akarnák fesziteni, hogy ismét gúnyolva mondhassák 
az egykori „ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről"-t. 
Gúny , hazugság, jogtalanság ama kötelek, melyek 
által keresztre akarják emelni; de e nemtelen fonalak 
előbb elszakadoznak, hogysem czéljukat elérjék, mert 
„Urunk föltámadván halottaiból, többé nem hal meg, 
a halál többé nem uralkodik rajta." Egyházunk a 
tenger sziklájaként szánandólag tekint a zavaros vi-
zek zúdulására, oly erőt hordozván kebelében, me-
lyet a tajtékzó hullámok nem ismernek, oly szilárd-
ságot, mely őt folyvást ébreszti s ingatlan kemény-
séget szerez neki. Veszett szédités, hamis Ítéletek, de 
nagy a ti hatalmatok az emberi szivén! vajmi sokat 
tartatok ti lebilincselve a tévely tömlöczében! ha ki 
bár kiszabadul is hinártokból, de hová ti már befész-
keltétek magatokat, veszteni szokott ott az igazság 
tiszta aranyából ! Igaz ugyan, a rágalomfoltok, vala-
mint a tárgyakon látszók, gyakran már az által tá-
volittatnak el, ha az üveget, melyen keresztül néz-
zük, s mely tulajdon hibáit veti rájuk, megtiszto-
gatjuk; de mikor mindég homályos, piszkos üvegen 
átnézik igen sokan Jézus szeplőtelen jegyesét! Vál-
tig mondhatjuk mi, hogy az igaz honfi hitéből me-

ríti tiszta hazafisága lánghevét: de „mivel lejárt a 
tekintélyek kora", a világ kificzamodott, kényes Íz-
lésének nem tetszik az Úristen régi komoly hajléka, 
melyet az emberi-nem metiedékeül épitett e földön, 
hogy megváltó szeretete benne folyvást működjék; 
hanem mi erről nem tehetünk; ujabb,szellősebb épü-
lettel, melyben az üdvöt kényelmesen, minden ke-
resztviselés nélkül elérhetni, mi nem kedveskedhe-
tünk. Méltán kérdezhetjük az igazság hű őrétől s a 
tekintély képviselőjétől: ő vétett-e, vagy talán szü-
lei? az igazság szózata felel rá: „sem ő, sem szülei", 
hanem tetszik Istennek magát a szenvedésben meg-
dicsőíteni; különben is bölcseletileg bizonyos, hogy 
a puszta tévelyt embernek oly igen üldözni nem le-
het. Sok szenvedése daczára mily szelid, jó édes 
anya ez! (Vége köv.) 

Az örök város, és a malaria. 
(Folyta tás . ) 

Igaz, hogy az örök város — Roma — oly területen 
fekszik, mely lakói, és különösen az idegenek egészségére ár-
talmason hat. Ezt el kell ismernünk , noha a romaiak közön-
ségesen az ellenkezőt állítják, és némely ott letelepedett, 
északról beköltözöttek nevetik a jövevények félelmét. Amint 
közönségesen Olaszországban föltűnő különbségeket találhat-
ni, és nagy ellentéteket — a természetben is-—melyek egymás-
sal szüntelen viaskodnak, igy Romában is folytonosan az élet-
halállal harezol ; de a különféle — ugy szellemi, mint anyagi 
—- harcztéren mindég az élet diadalmaskodott, sőt e megtá-
madások által fokoztatott és erősittetett. Ezt bizonyitja a tör-
ténelem; mert valamint a szent-szék tizennyolcz század óta a 
tévely és tagadás szellemétől szüntelen ostromoltatik, de le 
nem győzettetik : ugy a városnak is az ellenséges természet 
erőivel viaskodnia kell ugyan , de azoktól nem nyomattat-
hatik el. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy Roma tökeletesen egész-
séges lakóhely volt , és a malaria egyedül a rombolások- és 
renyheségből ered A természeti körülmények , melyektől itt 
az ember egészsége függ, névszerént : a tenger csekélysége, 
melyet alacsony és nedveses part környez ; a Tiberis elmellőz-
hetlen áradásai és ennek okai; az uralgó szelek,és különösen 
a Sirocco minősége ; nyáron a nap és éj légmérséklcti nagy 
különbsége, minden időben megvoltak, és nem igen változ-
nak. Sokat ártottak azon roppant épületek is , melyek e mo-
csárok körül, és fölöttük épittettek, és a lég fölfrissülését aka-
dályoztatták. Ki ne tudná Ovidius verseit : 

Hie , ubi nunc fora s u n t , udae tenuere paludes, 
Amne redundanti fossa madebat aquis. 

Curtius ille lacus siccas, qui sustinet aras 
Nunc solita est tellus, sed lacus ante fuit. 

Qua velabra soient in circum ducere pompas 
Nil praeter salices, crassaque canna fui t (Fast. 1. VI.) 

Cicero azon helyet, hol Romulus városát épitette, dög-
fészeknek nevezi, melynek csak halmai egészségesek. Livius 
a capuai lázadók panaszait cmliti: „igazságos-e, hogy a legyő-
zött campániaiak Capua kies és termő vidékét élvezzék , és 
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ők — a katonák — hadjáratok által sanyargatva, a pestlses 
és terméketlen földü város — Roma körül nyomorogjanak." 
Frontin a vizvezetőkről irt könyvében azt mondja : hogy Ro-
ma levegője gyalázatos (infamis aer) volt. Gazdászati irók, 
mint Columella, Caro és mások, az épitőknek különös figyel-
met ajánlanak a tér választásában, mert a régiek kéjlakai is 
ismerték a láz veszedelmét. Horácz — mintha most élne — 
augustus havát nevezi a lázak havának, melyben legtöbb 
végrendeletek készülnek ; azon nyavalyák , melyeket Livius 
dögleleteseknek — pestilentes — nevez, járványos lázak, a 
malaria szüleményei valának ; és hogy ezek leginkább a más-
honnan jötteket támadták meg, ezt Tacitus bizonyitja állít-
ván : hogy azon gallusok és germánok között, kik Vitellius 
császár alatt a városba jöttek és a Vatican környékén letele-
pittettek, a halandóság iszonyúan dühöngött. 

Oly otthonos volt a városban és annak környékén e kü-
lönnemü láz, oly hatalmasak és folytonosak annak inditó 
okai, hogy már hajdanában a Palatin hegyen a láz istennőjé-
nek — Dea Febris — áldoztak ; és a büzösség — Cloacina 
— és dögösség — Mephitis — istenek segítségül hivattak '). 
De nem egyedül e nyomorult bálvány-cultusra támaszkodott 
e nép, mely a világot leigázni, és raj ta uralkodni tudott ; ha-
nem óriási harczot is vivott az ellenséges természet hatalmá-
val , mely dicső székvárosát fenyegette. Soha, és sehol nem 
fordíttatott nagyobb erő e czél elérésére. Servius király gát-
falai a gyakori áradások akadályoztatására ; Tarquinius rop-
pant épitményei, melyek maradványait a Cloaca maximá-ban 
mostanság is csodáljuk ; a számos , néha mértföldekre terjedő 
földalatti és fölötti vizvezetők ; tavak szárítása, völgyek be-
töltése stb., mindezek nem egyebek, mint az emberi erőnek az 
őt megtámadó enyészet elleni bátor és hatalmas viaskodásai. 
Csak ily erőfeszités mellett válhatott lehetségessé, hogy a 
lakosok száma Servius Tullius alatt 320,000-re, és a köztár-
saság vége felé majd hihetlen magasságra hágott. Roma épí-
tése után 529-ik évben a fegyverfoghatók száma, a tizenhét 
évesektől a hatvan évesekig (nőket és gyermekeket nem szá-
mítottak) 750 ezerre ment, kik között 342 ezer rabszolga 
volt. De a Marius, Sylla, Caesar alatti belviszályok a nép szá-
mát felére leapasztották, később a barbárok betörései s pusz-
tításai, leginkább pedig a császároknak Konstantinápolyba 
történt átmenete a várost népétől még inkább megfosztotta, 
annyira : hogy a lakosok legjobb szándékuk mellett sem va-
lának képesek ezen roppant építményeket föntartani vagy ki-
javítani. Ezen müvek, melyeket a világ leghatalmasabb nem-
zete századok alatt emelt, a világvárosnak díszére és javára 
voltak j de valamint azokat hatalmas nemzet építhette, ugy 
csak ilyen tarthatta fön is. Midőn a város hatalmából vesz-
te t t , a lakosok száma fogyott , a romboló események szapo-
rodtak : a roppant müveknek is enyészetnek kellett indulniok ; 
ezek elégtelenek lettek az egészség föntartására előbbeni be-
folyásukat gyakorolni: az egészségtelen lég, mely azelőtt 
ezek által fékeztetett, szabadabb tért nyert, sőt maguk ezen ro-

1 ) „Romanus populus Superslitionum Dearumque feracissimus, 
quemadmodum Febrem ad minus nocendum templis co lu i t , ita Deabus 
Cloacinae et Mephiti ad ea polissimum arcenda mala quae tunc etiam 
temporis ob putridas, ac foetentes itentidem recurrebant ( a q u a s ? ) fal-
lente quidem, bona tarnen spe, litare consvevit ." (Lancisii Diss, de na t i -
vis deque adventitiis romani coeli qualitatibus. Romae 1 7 4 5 . ) 

mok lettek a vész föntartói és gyarapítói. Ennél fogva a nép 
fogyatkozása némileg ezen malariának előmozdítója, de egy-
szersmind ok is , mely a nép szaporodását akadályoztatja. I t t 
ok és okozat összeesnek; és e hibás körben forog a város 
sorsa tizenöt század óta. Mennél kisebb a lakosok száma, an-
nál rosszabb — közönségesen — az egészségi állapot, és mi-
dőn másutt a nép szaporodtával a lég romlik, Romában ellen-
kezőleg van, itt javul. Ez áll a külön részekre nézve is. Ezen 
előzményekből ilyen következtetéseket tehetünk : Roma s vi-
déke hajdanta is egészségtelen volt ; ezen állapoton régente 
a rendkívüli erővel állított müvek sokat segítettek, s igy a la-
kosok száma fölötte emelkedett ; de midőn a népesség első-
ben politikai, azután természeti okok által megfogyott, Cam-
pania elnéptelenedett volna, és a védmüvek is romlásnak in-
dultak, a vészes levegő nagyobb erőre ju tván, a betegségek-
nek is szaporodniok kellett. 

De ellenkező hibába esnék, ki azt vélné, hogy ezen ár-
talmas állapot mindég egyaránt tart, vagy századról századra 
növekszik. Sőt bizonyos, hogy a nép szaporodtával a kór je-
lenségei javultak, és folytonosan javulnak A középkorban, 
melyben a város Ínségei gyakoriabbak voltak, levegője kétsé-
gen kivül igen ártalmas volt , mint azt Damjáni Péter 1060. 
énekli : 

Roma vorax hominum , dómat ardua colla virorum , 
Roma ferax febrium, necis, et uberrima frugum : 
Romanae febres stabili sunt jure fideles 
Quem seinel invadunt, vix a vivente recedunt. (Ep. 1 9 . ) 

A tizenkettedik században Skóczia püspöke Eadmer sz. 
Anselm életiratában azt mondja: „a meleg hősége azon vidé-
ken mindent kiégete, és a városbani lakás, leginkább a jöve-
vényeknek fölötte egészségtelen." Hasonlókép panaszkodik 
freisingi Ot to : „Már a nyár tetőpontjához közeledett, a 
közellevő tavak- és város körüli romokból gyászos köd 
emelkedik, mely a léget sürüsiti és veszedelmes lázakat 
okoz." A nagy III. Incze pápa alatt a város csak 35 ezer la-
kost számlált 1200-ban, és midőn XI. Gergely 1376-ban Avi-
gnonból visszatért,csak 16 ezer lakost talált; (lám, mivé lesz 
Roma pápa nélkül) a bibornokok, kik IV. Honorius halála 
után uj pápát választandók, nyárban Aventinban egybegyűl-
tek, a malaria miatt a conclave-t föloszlatni kénytelenittettek. 
Később ugyan e vész gyengült , de egészen soha meg nem 
szűnt. 

Nincs itt helye annak, hogy a malariának az emberi test 
műszerére való hatását, és azon különnemű lázakat, melyeket 
okoz , és közösen „le Febbre" neveztetnek , magyarázgassuk. 
Czélunkat tekintve elegendő arra figyelmeztetni : hogy a Ro-
mavidék lázainak okai mennyire külsőlegesek, a tér alkotásá-
tól lég-, viz-, legmérséklet változása- és az életmódrendszertől 
függnek ; és hogy ezek hatása az egészségre nem elmellőzhet-
len , hanem az egyének különböző alkotása szerént is külön-
böző és változékony (mint például a csallóközi hideglázakis). 
Egészséges lakás, mértékletes életmód, meleg öltözet, e lázak 
elleni leghathatósabb védeszközök ; a bő köpenyek, a hajdani 
tógához hasonlók, az ott lakóknak igen hasznosak, és azon 
szerzetesek, kik rendjük szabálya szerént melegebb öltönyt 
viselnek, ritkábban esnek lázakba. A vigyázatlanok többnyire 
megsínylik gondatlanságukat ; de leginkább kitétetvék e láz-
nak a szegények és munkások, kik melegebb öltöny nélkül 
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szűkölködvén, a meleg napot követő hűs éjt a szabad lég, 
szellős sátorok, vagy romok falai között töltik el. 

Az örök város classikus földje valamint a történelem-
és régiség-búvárnak, ugy a természet-vizsgálónak is érdekes. 
Roma nagy, hullámnemü szabad téren fekszik, a mely három 
oldalról hegységtől, dél-keletről tengertől környeztetik, két 
folyó, a Tiberis és Anio folynak át ra j ta , és alantabb egye-
sülvén, a tengerbe áradnak. Minden jelek oda mutatnak, hogy 
e tér t egykoron a tenger hullámai birták, és földalatti tüzek 
rázkódtatták. Ezután a Tiberis vizei tavakat képezének, melyek 
még a királyok alatt a város mélyebb részeit boriták. Ma 
csak a tenger partja körül láthatni tavakat, de nedvesebb 
térségek itt-ott találhatók (nedves aljak, lápok.) Campagna 
nagyobb része müveit föld, sőt rendkivüli termékenységü, s 
itt-ott fölötte szép vidék, és ha azt az utazók pusztának neve-
zik, ezt csak a lakók és a házak hiánya miatt mondják, (hát 
Debreczen, Szeged, s több magyar város vidéke?) a hol hul-
lámzó vetések, bőséges legelők, s azokban különös szép fajú 
állatok tenyésznek, és azok őrzői a hajdani épület maradvá-
nyaiban ütik föl sátorukat. Sic transit gloria mundi ! (Folyt, 
következik ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S Ü M E G H , aug. 20-án. Korunk kitűnő bűne a háladat-

lanság a ker. kath. anyaszentegyház intézményeinek irányá-
ban , meg sem gondolva, hogy az egyház volt azon szerető 
édes anya, mely a népek társadalmi élete fejlődése fölött 
a leghivebben virrasztott. — A háladatlanság pedig ter-
mészet-ellenes bün ; s lia minden bün megszokta bőszülni 
magát , bizonyára a háladatlanság sem késendik boszujával. 
Elég szomorúan láthatni ezt a szép Olaszországban, hol a 
pattogósan kikiáltott szabad ország, szabad egyház varázs-
szava mellett, megvetve a legfőbb isteni tekintélyt, annál in-
kább lábbal tiportatik a pusztán emberi mü. Hazánkban sem 
tagadhatta meg magát a külföldről szított forradalmi szellem, 
s a hazafi név megszerzésére egyszerűen biztosabb mód nem 
kinálkozott, mint vagy nyilt rohammal, vagy a ravaszság sima 
fegyvereivel támadást intézni a magyar Sion érczfalai s fő őrei 
ellen. Azonban virraszt az U r , rosszból is jót idézve elő ; s 
mivel a hatás ellenhatást szül, édes magyar hazánkban is e 
válságos korszakban lassanként ébred a k. kath. öntudat, s 
hangosan nyilatkozik a magyar kath. szellem gyakorta ott is, 
hol ez legkevesbbé váratik. — Ily vallásos érzelmeinek, s fő-
pásztora irányában ápolt fiúi kegyeletnek hangos nyilatkoza-
tát tanusitá a négy ezer s majdnem tisztán kath. lakosságú 
kiváltságos püspöki városunk f. h. 19-én, midőn nm. R a n ol-
d e r János veszprémi püspök urunkat s atyánkat, abérmálás-
szentség föladására érkeztet, vidékén s falai között üdvözölhe-
té. Veszprémből Sümeghig mindenhol az őszinte fiúi tisztelet s 
ragaszkodás jeleivel találkozott ugyan, de érkezése a sümeghi 
határon belül s utczáin valódi diadalmenet volt. — Sümegh 
még püspökét igy alig fogadá ; mert alig hogy a régi vár te-
te jéről , az úgynevezett látó magaslaton föltűnt a magas ér-
kezőnek fogata, azonnal Balatonig kiható üdvlövések történ-
tek, s mig a népnek kicsinyje-nagyja az összes harangok zúgása 
között sietett az érkező üdvözletére, a város határánál a já-
rásbiróság személyzete s nagyszámú lovas bandérium által 
fogadtatott. — Végre közeledett a fölállított diadalkapu-

hoz, hol az iskolai ifjúság, a nők mind koszorúsán, zász-
lójuk alá csoportosulva fogadá, — s haladot t , a végtelen 
s térdre boruló néptömeg között a főutezán s piaezon , a bel-
városon keresztül nyári lakáig, a czéhek zászlói s száz meg 
száz fehérbe öltözött s koszorút tartó leányTkák között, hol az 
összes kerületi vidéki papság , a városi tanács s az előkelő 
lakosok osztálya által , öröm s sz. lelkesedéssel fogadtatott. 
Szent István napján hasonló lelkesedéssel fogadtatva a 
plébániatemplom terén, s bemenve az Ur hajlékába, tizen-
négyszázat a hit bajnokaivá s a Szentlélek templomaivá föl-
avatott. -—• Következett az apostoli lángbuzgalmu kettős be-
széd , melynek egyike a családfőkhez külön intézve, nagy ha-
tást idézett elő, s végre az iskolai látogatás, hol az iskola 
tanonczai között imakönyvek s szent képek osztattak ki ; s a 
gyermeki bizalom annyira fokoztatott, hogy a kisdedek ke-
gyelmes főpásztorunk tőközeiébe tolakodva, őt többszörösen 
a ,tisztelendő' bizalmas szavával illették. A mint a megbér-
mált kisdedekben munkálkodott a Szentlélek erősitő malasztja, 
ugy csodálatosan kiöntetett az egész községre a kétszeres 
mennyei ajándék; mert mindenki iparkodott, a régen látott, 
de mindég ohajtott főpásztora irányában a szeretet, a gyer-
mekies benső ragaszkodás, s vallásos érzületnek hálaadóját le-
fizetni, mely általános hangulat következtében este nagyszerű 
fáklyás-zene rendeztetett ő excellentiája tiszteletére, melyT-
ben az egész lakosság részt vett. — A zene elnémulása után a 
nép egyik szónoka által üdvözöltetett ő kegyelmessége, ki az 
erkélyre kilépve s egészen elérzékenyülve válaszolá gyerme-
keinek : hogy ő érzékenyen meg van hatva szeretett sümeghi 
hiveinek ezen gyengéd figyelme s fiúi kegyelete által, s hogy 
szívesen fogadva ezt, ugy tekinti, mint a sümeghi k. kath. hi-
vek vallásos hangulatának őszinte s tiszteletteljes kifejezé-
sét ; — hogy bár az idők viszonyai miatt több évek óta nem 
jelenhetett meg hivei között, az ő atyai szerető szive mindég 
közel volt hozzájuk s leend is , folytonosan esedezendő Isten 
előtt, hogy tartsa meg mindvégig azokat a h i tben, kiket ke-
gyesen főpásztori gondjai alá bizott, most pedig szeretettel-
jesen osztja atyai áldását. — Szép napja volt ez Sümeghnek, 
sziveinkben örökre emlékezetes, mert ez tartós záloga ama 
szeretetnek, mely a főpásztort hiveivel egybeköti a földön, 
ugy mint mennyekben egykor összefüzendi. Másnap kora reg-
gel folytatta ő excja további körút já t , ezer áldástól kisérve, 
különösen azon házi szegényekétől, kiknek segedelmezésére 
száz uj forintot ajándékozni kegyeskedett. F. 

P A R I S , jul 30-án. A ,Temps' ellenséges újságlap a ka-
tholicismusra nézve, mégis Confortinak a kamarák által már 
törvénynyé emelendő javaslatát kárhoztatva, igy szól róla : 
„Az intézkedések két pontra összevonhatók. A püspökök nem 
meneszthetnek körlevelet, hacsak a pecsétőrnek jóváhagyását 
előlegesen nem bír ják; másodszor nem büntethetik meg pap-
jaikat , nem mozdíthatják el helyeikről ezeket , nem tehetnek 
közzé egy Ítéletet sem, hacsak a világi hatóságnak nem köz-
lik ily intézkedésre vezető indokaikat, sőt több esetben, hacsak 
a közigazgatási hatóságtól jóváhagyást nem nyernek. A pe-
csétőr, midőn a törvényjavaslatot a kamara elé terjesztette, 
azt kívánta, hogy hirtelen tárgyalják az t , s a követek ezen 
kivánságot tapssal fogadták. Azt hiszszük, hogy ha a köve-
tek háza eme javaslatot elfogadja, nehéz következéseket von 
Italiára. Italia most forradalomban , uj szervezedősi izgalom-



ban vagyon ; a kormánynak kötelessége az igazság és a sza-
badság elveit tisztelni. A javaslat pedig ezen elveket a leg-
durvábban sérti. A szabadság elve azt követeli, hogy az egy-
ház magára bagyassék mindazon dolgokban, melyek a pol-
gári rendet közvetlenül nem érintik. Az egyház egyesület, 
oly jogai vannak, mint bár mily más egyesületnek, s mindad-
dig szabad, mig a nyilvános erkölcsöket nem sérti. íme, erre 
van hivatva az állam. A mikor ő az egyesület tagjai közé lép, 
s közéjök saját szabályait fölállítja, az állam tekintélyével 
visszaélést követ el. IIa az állam megakadályozza a püspököt, 
nehogy egy papot megbüntessen vagy. kiközösítsen, akkor 
a szabadsági elvet tönkre teszi. A katholikust senki sem kö-
telezi, hogy katholikus, vagy a papot, hogy pap legyen; de 
midőn valaki a kath egyháznak, vagy a papságnak tagja 
lesz , az egyháznak joga van, hogy tőle az ő törvényeinek 
megtartását követelje. Ezen törvényjavaslatot a harag sugal-
ta. A kormány ellenesnek találta a papságot ; s ime föltette 
magában, hogy ezen ellenzést megtöri. Ez könnyű dolog ; de 
a szabadság igy meg nem alapittatik. A szabadság ép az el-
lenzésben van. Itt Conforti a pártnak szabadságát a haza 
szabadságával összezavarja. A párt szabad, mihelyt kormány-
rudra kerül; de a haza nem szabad azonnal sőt ellenkezőleg. 
A többség zsarnoksága tűrhetőbb lehet a kisebbség zsarnok-
ságánál , de mindég zsarnokság az. Nevezzük a dolgokat sa-
ját neveiken. A nép csak akkor szabad, ha a szabadságban 
mindenki részesül, a többség ugy mint a kisebbség, a hatalom 
ugy mint az ellenzék." 

T U R I N , aug. 5-én. Italia két részre oszlik, forradalmi 
és katholikus Italiára. A forradalmi Italia lármáz, fenyeget, 
lázad ; a kath. Italia hű , csendes, és a keresztény szeretetben 
tevékeny. Hirdettük, hogy utolsó küldeményünk Romába 
20,166 romai scudiból állott. A .Giornale di Roma'jelenti, hogy 
ezen összeg a szenta tya lábaihoz té te te t t , azon ládákkal 
együt t , melyekbe az ékszerek valának lerakva. A szent-atya 
nagy vigasztalást talált fiainak ezen szeretetén és hűségén. 
Erre az ,Unità Italiana' megjegyzi : „Es mi szabadelvűek mit 
adtunk Roma és Velencze kiszabadítására ? Szégyenteljes 
összeállítás." — Ha az ,Unità Italiana' tudni akarja, mit adtak 
a szabadelvűek Roma meghódítására, tekintse a deficit-et. A 
katholikusok sokat adtak Roma megtartására. Mult évben az 
,Armonia' küldött 573,887 lírát ; ez évben martius végén kül-
dött 110,267 lírát; május végén 12,866 scudit; most pedig 
jul. végén küldött 20,166 scudit. Mindössze tehát egy éven 
át 861,641 lírát. Kz ékszerek értéke még egyszer annyit tesz; 
tehát csak egyetlen újság fölszólitására, mely Móricz- és Lá-
zár-rendeket, jövedelmes hivatalokat nem osztogat, az olasz 
katholikusok Pius pápának Roma föntartására másfél milliót 
adtak. Ezt pedig a nyomorúság, bizonytalanság, és minden 
félelem közepette tették. Minden bizonyára nagy tanúság, 
hogy Pius ügye mélyen van az olasz nép szivében gyökerez-
ve : s a forradalmi Italia bizonyosan érzi ezen fizető, nem 
pedig, miként ők teszik, fizetett tüntetésnek a horderejét. 

TOURNAT, jul. 30-án. Fenyítő törvényszékünk előtt 
figyelemre méltó kihágás tárgyaltatott. A szabadelvűek uj al-
kalmat nyernek a kath. isteni-tisztelet ellen kikelni, s az is-
tentelenség szabadsága mellett szónokolni. Az egyéni szabad-
ság szeréntük fölhatalmazás a nyilt hitetlenségre, s hol a 
hitnek érdeke a hitetlenség érdekével összeütközik, szerén-

tük a hitnek veszteni kell. íme a tény egyszerű tartama. Va-
sárnap, jun. 29-én, délután Ellignies faluban az Oltári-szent-
séget ősi szokás szerént körmenet kisérte szent Anna kápol-
nájába, mely félórányira van a falusi anyaegyháztól. A kör-
menet oly közel volt a kápolnához, hogy öt perez alatt már 
oda érkezett volna, midőn Leuze felől egy kocsi a körmenet 
háta mögött vágtatott , s rohamával kényszeritette az Oltári-
szentséget vivő plebánust a körmenettel együtt félremenni, 
s a szekérnek utat engedni. A kocsis hasztalan intetett a 
mezei őr által, várna egy pillanatig; az Oltári-szentség mellett 
kissé kitért , de rögtön az országút közepére vitte lovait, s 
erősen ostorozta azokat. A körmenet, melynek kezdete már 
a kápolnánál volt, ezen robogásra megzavartatott, ki jobbra, ki 
balra futott, az ének megszakadt, a férfiak morogtak, a nők jaj-
gattak, az ajtatos tömeg menekülésben zavargó csoporttá vál-
tozott. Ezen baromi tény, miként azt a királyi ügyvéd jellemzi, 
a lakosok kedélyét fölzavarta. Panasz emeltetett, melyet a 
polgármester a fenyitő törvényszéknél letett. Puet te , leuzei 
lakos, Merlin és Descamps ügyvéddel megjelent. A királyi 
ügyvéd a büntető törvénykönyvnek 216. §-át alkalmazni ja-
vasolta , mely ekképen szól: „Azok, kik megakadályozták, 
visszatartoztatták, vagy f é l b e s z a k í t o t t á k az isteni-
tiszteletnek gyakorlatát, zavar vagy rendetlenség által, a 
templomban, vagy más helyen, h o l a z t a r t a t n i s z o -
k o t t , 6—300 frankig bűnhődnek, vagy pedig 6 naptól egész 
három hónapig elzáratnak."— Descamps, a vádlott ügyvédje, 
ezen vádat , s a királyi ügyvédnek hivatkozását alkotmány-
ellenesnek nyilatkoztatta, mivel a vád előjogot tulajdonit a 
kath. cultusnak,az alkotmány pedig minden előjogot eltörült. 
Az országút nem templom, sem pedig helye a cultusnak ; 
arra a körmenetnek oly joga volt, mint a vádlottnak. Puette 
oly jogosan ment az országúton, miként a körmenet. 0 tehát 
semmi fenyítésre nem hivattathatik. — Különös ügyvéd ez 
a Descamps! O a törvényszék előtt mindenre szokott hivat-
kozni, csak a törvénykönyvre nem, ő ebben nem akarja az 
alkotmány értelmezését, alkalmazását látni; ő előtte csak 
alkotmány van , a mint ő azt érté , törvénykönyv semmi. Ha-
nem ő is az ügyvéd, ki még egy ügyet sem nyert meg. 0 hires a 
vesztes részről. Halljuk, mit mondott Merlin. Ez is oly sza-
badelvű, miként Descamps. Merlin is vitat ja, hogy kegyen-
cze ártatlan. Ez semmi, hiszen azért fizeti őt a vádlott rész, 
hogy ezt vitassa. Ő elismeri, h o g y a törvénykönyv megfenyíti 
az isteni-tisztelet gyakorlatának zavaróját. De szerénte,hogy 
valaki ebben elmarasztaltathassék, szükséges: 1. hogy a gya-
korlat valóban meg legyen zavarva ; 2. hogy e zavar az isteni-
tiszteletet félbeszakítsa ; 3. hogy e zavar gonosz szándékkal 
tétessék. A kérdéses esetben egy sem találtatik a három fölté-
tel közül. Mivel Puette csendesen áthaladt, a körmenet az 
útról kissé félrement, sőt Puet te , midőn az Oltári-szentség 
mellett á thaj tot t , megelégedett, hogy az országúton csak 
egy kereke maradjon, mivel a másik, midőn kitért , a szántó-
földet érte. Gonosz szándékot nem lehet neki tulajdonitaui, 
mivel ő szelid ember, s ez alkalommal is, mely miatt vád alá 
eset t , csak családját akarta sétáltatni Beloel-ig kocsizva , a 
mit nem tehetett volna , ha addig várakozik, mig a menet a 
kápolnához érkezik. Az eligneisi plebánus szeretetlen férfi , ő 
nem tudja a Miatyánkot sem, mig én (Merlin) ha nem is mon-
dom az t , de naponta szerénte cselekszem. — Mi megenged-
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jük., hogy a büntetőkönyv §-ának alkalmazására zavar és ren-
detlenség szükséges. De rohammal szétüzni a körmenetet, mi-
dőn az országút mellett a mezőn ha ladha to t t , nem félbeszakí-
tása , nem zavarása-e a körmenetnek? S a körmenet nem az 
isteni-tiszteletnek gyakorlata? S az országút,az anyatemplom 
és a sz. Anna kápolnája közöt t , nem az a hely-e, hol ezen 
vasárnapon évenként körmenet kiséri az Oltári-szentséget ? 
1846-ban aug. 28-án a párisi törvényszék megfenyitett egyet, 
mivel a körmenetet keresztbe szelte, (Dalloz, Recueil pérodi-
que 1846. p. 149) s Merlin szerént nem zavarás, ha a kör-
menet hosszában megzavartatik ? Puet te az Oltári-szentség 
mellett kissé félre t é r t ; de ez nem más, mint hogy nem kény-
szeritette, hogy a plebánus az Oltári-szentséggel az útról le-
szaladjon, miként a többi nép, mivel Puette azonnal az u t köze-
pére vágtatot t . Merlin ur azt akarná, hogy a körmenet félórára 
félbeszakittassék ; de a törvénykönyv nem ismer félórát, csak 
lélbeszakitást , legyen az bár egy perezre, miként a párisi 
törvényszék. Ott is a félbeszakítás rövid vol t , mivel David 
asszony a körmenetet keresztbe szelte , a párisi törvényszék 
előtt elég volt , hogy a fenyítéket kimondja. Eligniesben nem 
csak a menet , vagyis az isteni-tisztelet megszakadt, hanem a 
plebánus is az Oltári-szentséggel addig várakozott , mig a 
menet ismét a nagy zavarból rendbe szedődött. A mi a gonosz 
szándékot illeti, ez a külső körülményekből bizonyul. Pue t te 
csak sétálni akar t ; tehát szabad ideje volt , vá rha to t t , sietést 
semmi üzlet nem parancsolt; mégis a menet közé ha j t o t t ; 
miből tevé tehá t , mint tiszteletlenségből, megvetésből mások 
aj tatossága i rán t? A megvetés nem gonosz szándék? A go-
nosz szándékot a bűntény mindég föltételezi, az ő kötelessé-
ge bebizonyítani, hogy az egész bűntény csak esetlegesség 
volt, melyet nem lehetet t előre látni , s akkor a kihágás még-
is csak kihágás marad , de enyhítő körülményei miatt a bün-
tetés legalsóbb foka fog alkalmaztatni. Mivel lia a gonosz 
szándékot be kell bizonyítani, mikor fog alkalmaztathatni az 
idézett törvény? Ki Ítélhet a szándékra? Mindenki mondhatná, 
nekem nem volt gonosz szándékom, én csak tréfából tet tem 
az egészet , a tréfa nem gonoszság. Hová lesz akkor az alkot-
mány, mely cultus-szabadságot biztosit? 

ZAHLEH. (A kis missionariusok. Folyt.) A déli étkezés 
után naponként összegyűjtöttem magam körül a gyermekeket, 
és magyaráztam nekik a katechismust ; társam ezalatt elment 
a betegeket látogatni, és a szomorúakat vigasztalni.,Isten gaz-
dagsága', kinek különös órákat adtam, volt a kis apostol. 0 min-
den helyiségre elment, hol játszani szoktak, és megszólitá kor-
társait. „A j á t ék , mondá ő , az exercitiumok ideje alatt t i l tva 
van. Istennek megbántása azon időt , melyben a missionarius 
van körünkben , hogy a katechismust magyarázza nekünk, já-
tékra forditani." És Isten erőt kölcsönzött a gyermek-missiona-
rius vállalatának. Kortársai engedelmeskedtek neki. Elükön jár-
va lesütött szemekkel, összetett kezekkel lépett a kápolnába: 
„Atyám, mondá, tanits bennünket azon Istennek, kit hirdetsz, 
ismeretére, tanits meg bennünket őtet szeretni és neki szolgál-
ni." Az ő példája kortársait szerénységre, ügyelemre és tanulé-
konyságra ösztönözte. Nem voltam már lenge gyermekek tár-
saságában , hanem angyalok közt képzelém magamat lenni. 
Mily bensőséggel, mily szeretet- és buzgalommal fáradoztam 
azért munkáimban ! De a missio hozott is csodálandó gyü-
mölcsöt. ,Isten gazdagságának'buzgalma a többi gyermekekre 

is átment. Ezen kis lények szintannyi apostollá lőnek család-
jukban Ily módon bizonyitá be Isten ezen szavak ér te lmét : 
„A kisdedek és csecsemők ajkairól nyertél dicsőítést." Tehát 
mind az Urnák példája, mind pedig a szentek gyakorlata Ric-
cadonna atya törekvéseinek bölcsesége mellett nyilatkozik. 
De eddig a nagy műnek csak felére jutottunk. Az alap le 
van t éve , de még tartós épületet kell reá rakni. Bár mily 
vonzónak látszott a kis missionariusok müve, mégis igen 
valószinü, hogy a jövőt nem biztosította egészen. Az ön-
kénytesek ezen szeretetreméltó kis csapatát az állandó katona-
ság némi nemével kellett pótolni. A vasárnapi katechisálással 
nem lehetet t beérni. A gyermekek igen nagy tömege az egész 
hetet heveréssel , tudatlanságban töl t i , és mindazon kihágá-
sokban , melyek e két bűnnek következményei szoktak len-
ni Kire kellene tehát őket bízni? Keleten a köznyomora 
papot is kényszeríti kézimunkára. Nem marad tehát nekik 
idejük a híveket tanítani. De mire is tanitanák őket? Maguk 
is tudatlanok levén, nem közölhetik azt mással, mit elődeik-
től nem kaptak. A keleti pap kiszolgáltatja a szentségeket, 
keresztel, miséz, de ezen kivül nem képes a híveknek szelle-
mi lendületet adni. Ekkép történik , hogy ha a gyermek már 
eszével tud élni, az atya meghatározza, miszerént a szent 
áldozáshoz járuljon. Tehát gyónni küldi őt. A pap tudomá-
nyától kitelhető kérdéseket tesz neki, és minden további vizs-
ga nélkül a gyermek másnap az Ur asztalához járul. Ezen 
naptól fogva ő teljesen járta3 kereszténynek tartatik, és egész 
életén át nem jut már eszébe többet tanulni. 1860-ban egy fa-
lut látogattam meg, melyben szándékunk volt iskolát alapí-
tani. Egyike volt ez a balbeki rónaság legkitűnőbb központjá-
nak Sok ideig püspöki székhely vala. A Zahlehban székelő 
püspök még ma is ezen helytől veszi czimét, és magát Ferzol-
zahlelii püspöknek nevezi. Tudni akartam, mily fokig volna e 
népnek szükséges a segítség, melyet neki hozni akartunk. A sze-
gényes, iskolának szánt teremben egy gyékényre ereszkedtem. 
A missio főnöke és Riccadonna atya velem voltak. Fiuk és 
leánykák sürü sorokban állottak előttünk. A lakosság virá-
gai voltak ezek. Némelyek igen kicsinyek voltak, mások 15, 
sőt 20 évesek. Előttem kikérdeztet tek, a legügyesebbek 
egymás után léptek elő , szokás szerént letérdeltek előttünk, 
és ily helyzetben mondák el a magukét. Kettőt találtam, a ki 
tudta a ,Mi atyánk'-ot ; egye t , ki az apostoli hitvallást ; és 
egyet , ki a faluban valódi csoda gyanánt tek in te te t t , mert 
anyanyelvén e l tud ta mondani a ,Miserere'-t. Fölösleges volna 
megjegyezni, hogy egy sem tudott olvasni vagy írni. Ezen 
egyes, esetlegesen fölhozott tény némi fogalmat szolgáltathat 
a keleti keresztények miveltségéről. Kellett tehát gondoskod-
nunk ezen nagy hiány pótlásáról. Szükségkép azon gondolatra 
kelle j u tnunk , hogy benszülött tanítókat és tanítónőket kell 
képeznünk. És itt alkalmat veszek magamnak a,szent szívről' 
nevezett szegény nénék intézetének alapításáról. Ezen válla-
lat elé igen sok akadály gördült. Riccadonnának szüksége 
volt egész lelki erejére, rendithetlen bizalmára Istenbe, hogy 
sikerithesse szándokát. Keleten a nő meg van v e t v e , és ő 
mégis azt tanítónővé , vezetővé akará tenni ; ezen kivül a ke-
resztények előtt a szüzesség fönséges állapota már elhomá-
lyosult. A nős papokkal együtt az is megvetésre ju to t t ; és 
igy lehetett-e állandó erényre számítani ? Azonban régi 
atyáink erre vonatkozólag némi biztató hagyományt is hagy-



tak hátra. A többi közt Marchi atya oly jellemvonást jegy-
zett föl emlékiratában, melyet szivesen közlök az olvasóval. 
„Volt egy maronita özvegy, mondja ő , kit Josephának hiv-
tak. Ez kikerülendő azon zavarokat, melyek akkor Libanont 
nyugtaianiták, egy, Saidához közeli faluba menekült. Igen 
öreg, beteges volt, teste telve fekélyekkel. IIa valaki érin-
tet te ő t , hogy rajta segitsen, rettenetes fájdalmakat érzett. 
Szomorú helyzete azonban kevesbbé volt csodálandó, mint 
türelme. Soha sem lehetett ajkairól panaszt hallani. Arczán 
szelidség ült és rendithetlen kedély-nyugalom, ugy hogy 
szomszédnői nem tudták őt eléggé bámulni. Ezek közt volt 
egy 20 éves leány, ki tévelyben neveltetett föl. A betegnek 
erényeitől vonzatva, e leány gyakrabban meglátogatta őt 
mint mások. Egyik nap kérdezte a beteget, hogyan van az, 
hogy ily kisértések és látogatások közepette is mindég nyu-
godt , megelégedett marad, és soha sem panaszkodik ? Ezt 
annak kell tulajdonítani, feleié a szenvedő, mert nem ma-
gam szenvedek. Az Isten, kit én imádok, segiti elviselni bajo-
mat. Az ő kegyelme megszeretteti a szenvedéseket, minthogy 
arra tanitanak, miszerént kedvessé tesznek engem az ő sze-
meiben , és hogy az ő szenvedései sokkal nagyobbak voltak, 
melyeket ő azért tűrt, hogy engem megváltson. Midőn a leány 
ezt álmélkodva hallgatá, hozzátevé a maronitanő : Leányom, 
te igen szerencsétlen vagy, mivel nem tudod, hogy az én Is-
tenem éretted is szenvedett. — Ki azon Isten, kérdezé a 
leány, ki érettem szenvedett? szeretném őt ismerni. — Meg 
fogom veled ismertetni, mihelyt akarod. — Ezen időtől fogva 
még gyakrabban jelent meg nála a leány Örömmel hallgatá 
szent titkaink fejtegetését, és Isten megtermékenyítette szivé-
ben a magot, melyet a szegény özvegy hintett bele. Ily kö-
rülmények közt igen előnyös férjesülés ajánlkozott a leány-
nak. Atyja erről ugy beszélt előtte, mint bevégzett tényről, 
minthogy a családi viszonyok ekkép kívánták volna. A fiatal 
leány száz ellenvetést hozott föl, és végre kéré atyját, enged-
tetnék meg neki, hogy ő választhasson férjet. Az atya ren-
dithetlen volt és kimondá, hogy minden további ellenkezést 
az atyai hatalom elleni daczoskodásnak fogja tekinteni. A 
leány csak sóhajjal és könyekkel felelt mindezekre. Az atya 
rettenetesen fölháborodva, el akarta önmagától végkép taszí-
tani. Mivel azonban a leány nem engedett, az atya őt nagy-
bátyjára bizta, hogy ez térítené őt jobb ú t ra , és tenné haj-
landóvá a beegyezésre. A nagybátya őszintén törekedett 
megfelelni a megbízatásnak ; elmondá a leánynak, mily kárt 
okozna magának, ha ily előnyös házasságot ellökne magától, 
és hogy az ekkép megsértett atyának kárhozatos haragját is 
magára vonná. A leány, ki ezalatt titokban megkereszteltette 
magát és Mária Theresiának neveztetett, nem volt elég bá-
tor mindazon érzelmeket nyilvánítani, melyeket Isten ébresz-
tet t szivében. Az okosság tiltá ezt. Megelégedett vele, hogy 
szörnyű kedvetlenséget tanusitott minden házasság ellen, és 
kérte nagybátyját, hogy irántai szeretetének leghűbb bizo-
nyítványát nyújtaná az által, hogy atyjánál eszközölné ki 
azon kegyelmet, miszerént soha se szóljon erről többet. (Folyt, 
következik.) lk. 
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VEGYESEK. 
P E S T , aug. 29-én. Folyó hó 20-án szent István király-

nak ünnepe, mint nemzeti ünnep szokott fénynyel megtarta-
tott. A szent-misét bibornok s herczeg-primás ő eminentiája 
végezte, az ajtatos járdalatot a várkápolnából a nagy tem-
plomig és vissza mélt. P e i 11 e r Antal püspök ur vezette. Je-
len voltak a kormányzói, helytartósági, törvénykezési s vá-
rosi hatóságok díszruhában. A főnemesek közül egyedül a 
koronaőr volt jelen ; a buzgó kath. nép a két városból, az 
egész közeli vidékről ajtatos zarándokolással, templomi ke-
reszt és zászlók elővitele mellett igen nagy számmal volt je-
len. Az Isten igéje, melyet főt. F e k e t e János, szombathelyi 
kanonok ur a zsúfolásig telt nagy templomban, korát megha-
ladó erős hanggal magyar nyelven hirdetett , nem szállt ké-
születlen földbe. A jó Isten jutalmazza meg értté Az uj szek-
rény, mely a szent ereklyének Bécsben készült, góth izlésü, és 
a bécsi művészeknek nagy tetszését vívta ki. A korona, mint 
egyházi és nemzeti szent ereklye, az illető hatóságok jelenlé-
tében uj ládába tétetett. Bécsben aug. 24-én ugyanez ünnep 
a kapuczinus atyák zárdatemplomában tartatott meg. 

— Lubiana városában egy rémületes bűnténynek jutot-
tak nyomára. 1822-ik évben egy c=alád nyom nélkül eltűnt. 
A gyilkolási gyanú egy férfira esett, ki azon családnak eltűnte 
után rögtön gazdag lett ; de semmi bizonyiték nem levén el-
lene, akkor nem üldöztetett, a tény feledésbe ment. Meghal-
ván ezen férfi, az örökösöknek eszébe jutott megujitani a há-
zat. A falbontásnál a kőmivesek öt embertetemre akadtak, 
melyek egymáshoz valának kötözve. Most folyik a perkereset 
az örökösök ellen az öröklött birtokért. Nil occultum, nil inul-
tum remanebit. Holta után gyilkosnak bebizonyíttatni több, 
mint ha az életben ennek bizonyul valaki. — A magyar mu-
zeum könyvtárában van egy könyvecske, melynek táblájára 
az azt ajándékozó ur ir ta , hogy a könyvecskét egy zárdának 
sekrestyefalában találta eltemetve egy szerzetessel, kit a 
zárdafőnök élve temetett el egy macskával, s megjegyzése-
ket tesz a barbár szerzetesek büntetési módjáról. Ezen köny-
vecskének fölfedezőjét, kinek tudós nevét ki nem irjuk, Lu-
bianába szeretnők küldeni, talán azon házban is a középszá-
zadi szerzetesek eljárására akadna. 

— Glasgowban Skócziában, mióta a puritánusok az egész 
katholicismust tűzzel-vassal kiölték, 1849-ben először jelent 
meg egy apácza. Ez az irgalmasok szerzetéből volt. Azon idő 
óta Glasgowban jól épült szerzetes-ház vagyon , benne 2000 
gyermek oktatást nyer, 250 árva tartatik; most a püspök a 
kath. világ szeretetét hivja föl adakozásra, hogy ezen ház, mely 
a kath. életnek első kezdője azon vidéken, tágittathassék. 

— A strassburgi ,Alsacien' í r ja : „Közöttünk van egy 
maronita pap, a sidoni püspök helyettese, s a Keleten annyira 
elterjedt sz. Vazul rendjének egyik tagja. 1860-ki junius- és 
juliusban kétszer a legnagyobb veszélyből csak az isteni gond-
viselés szabadította ki, de 80 éves atyját és 33 rokonait a drú-
zok kegyetlenül legyilkolták. Borzalmas részleteket közöl a vér-
fürdőről. Hatvan templomot, tizenöt zárdát, 350 falut tüzzel-
vassal pusztítottak el a drúzok. A keresztények száma, kik le-
gyilkoltattak, 40,000-re tétetik." Ezen drúzoknak Angolország 
a legjobb barát ja , a maronitáknak ellensége , mert 
érdeke azt kivánja. 

— Augsburgban az irgalmas nénék anyaházának föl-
építésére Stadtler Ferencz, a kóroda mellett levő házát kert-
tel együtt átengedé. A nemes-szivü polgárnak ezen szép aján-
doka által vége szakad mindazon cselszövényeknek , melyek 
az anyaház épitése ellen bizonyos részről történtek. 

— A Sión hegyéről nevezett apáczák , kik Jeruzsálem-
ben és St. Jean d'Acreban neveléssel foglalkoznak, ez utóbbi 
helyen egy második nagy nevelő-intézetet alapítanak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-txdajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Havi szemle. 
i . 

Ki szólhat világosan a sötétségről, nyiltan a 
tervek titkáról? Ki hozhat rendet a zavarba, kifoly-» 
tonosságot az egymást keresztülszelő eseményekbe? 
A gyűlölet, és a közbecsületnek tapodása ez, a két-
éves jogtapodások szüleménye, a jogtapodók bünte-
tő ostora. A jog hivei tétlenül állanak, a fejedelmek 
legdicsőbbjét, kiről el lehet mondani : ,peccata omnium 
túlit et dolores omnium portavit, ipse autem vulne-
ratus est propter iniquitates nostras', bámulják; a 
tettek mezeje egészen a conspiratio hatalmában van. 
Europa várni látszik, hogy a kigyuladt tüz önmagát 
emészsze; pedig mig a keresztény Európából egy íz 
fönmarad, a tüz mindég tápot lel. Egy vállalat, egy 
tüntetés, melyről még nem tudni, comoedia-e, vagy 
tragoedia, Siciliában föltűnt. Pantaleonak szitkozódó 
ajkairól Marsalában, Szűz Mária templomában lehang-
zott a „Roma, vagy halál"; Garibaldi e szólamra es-
küt tett , Palermo, Nápoly, Florenz, Cremona, Bres-
cia, G-enua, Milano piaczain ,Roma, vagy halál' visz-
hangzott ; csak hogy e kiáltáshoz egy más : „le Ra-
tazzival", „le a kék színekkel", „akarjuk Romát", 
„éljen a köztársaság", stb. csatlakozott. Victor és Na-
poléon a conspiratio szövetségének gyümölcseit sze-
dik. Hasznot akart mindkettő, hatalmat és dicsőséget 
a conspiratio szövetségéből, hanem numquid colii-
gunt de spinis uvas? Uva eorum uva fellis. 

Egy férfi, kinek minden érdeme, hogy a con-
spiratio katonája ; kinek hatalma nagy, mivel a con-
spiratio áll mögötte ; vakmerősége páratlan, mivel őt 
a conspiratio előrelöki; sikere széles, állami tudo-
mánya semmi, ,bête parlant' a párisi termekben : pa-
rancsokat, daczokat küld Italia királyának Turinba; 
szitkot, gyilkot a francziák urának Parisba; vörös 

zászlót, sereget, kiáltványt mindkettő ellen. Ez a 
második népszavazás Italiában. — Vampyrnak mondta 
a papságot, rákfenének a pápaságot, mindkettőnek 
kövezésére buzdította az utczai népcsoportot ; ez mind 
jó volt Turinban, Parisban ; most minek nevezte Na-
poléont? A palermói, marsalai s marsarai szó-
noklatokat nem irjuk ki , az olasz nyelvet a becste-
lenitési szólamokban egy nyelv sem éri el; nem is a 
szitkozódás neme Napoléon ellen, de a megbecstele-
nités ténye az, mi sokat jelent, kivált ha gyilokhoz, 
vérfürdőre, siciliai estvére bátoritja a délszaki váro-
soknak azon lakóit, kik éjjel-nappal az utczai köve-
zeten tanyáznak. „Nekünk csak vasaink maradtak 
meg ; ezekkel fogunk tudni jogainknak érvényt sze-
rezni." „Vagy befejezem az egységesítést, vagy szét-
rombolom az eddigit" *). Az izgatás a vulkánok szi-
getéről az egész félszigeten elömlött, a turini factio 
hatalom s becsület nélkül maradt, a tettek pártja a 
népet magával sodorja, G-—nak föliratokat küld. 
„Tábornok ! On ujjal mutatott azon fenére, mely Ita-
liát szivig marja, mely nemzeti életének fejlődését 
akadályozza; önnek igaz szavaiban a 2-ik december-
nek ura saját alakjában tünt föl. Igaz, tábornok ! azon 
férfi, ki hazájának szabadságát vérbe fojtotta, nem 
akarhatja, hogy oldalán egy szabad állam legyen. Őt 
uralkodási szomj hozta Italiába, ő csak a Habsbur-
gokat akarja helyettesíteni" 2). Victor jótevőjét, szö-
vetségesét , a francziák urát Victornak egy alattva-
lója, a követek házának egyik tagja, a hadsereg egyik 
tábornoka a világ szeme előtt megbecsteleníti, seregé-
re siciliai estvét hirdet a gyúlékony olasz nép előtt3). 

*) A savoyi ház szine fehér kereszttel. 

J) „Egli è mosso da libidine di rapina, da sete d'impe-
ro , egli si è fatto capo di assassini." (Boggio idézete Atti uff. 
n. 751. p. 290.) , ,0ra non ci resta altro che il ferro. Faremo 
valere i nostri diritti col ferro." G—i Marsalában. (Precur-
sore 30. jul. szám.) 

2) „Generale ! Voi additaste il vero nemico d'Italia. 
Sotto infuecata vostra parola l'uomo del 2. dicembre apparve 
in tutta la sua (infamia.)" — A genuai egységesitési társulat. 
(Armonia, 180. sz. 5. aug. p. 876.) 

3) A palermói beszéd emlékére újságlap is keletkezett, 
melynek czime : „Vespre siciliane." „Milyenek a mi elveink, 

19 

í 



146 m— 

— Azon conspiratio, mely Austriát Lombardiából ki-
tolta, mely két éven át koronákat rabolt, Pius koro-
nájának m eg-rablásánál egymással meghasonlott. Na-
poléon, Victor, Garibaldi 1859 óta barátok; e barát-
ságból Victor koronákat szedett, most szövetségesé-
vel együtt megaláztatást arat. Napoléon és Victor 
vélték, hogy vezérszalagon vezethetik a conspiratiot: 
a vezérszalag megszakadt, s kit a keresztény társa-
dalom átka a világ legtávolabbi szigeteire, a nem-
ismerés homályaiba űzött volna, most az a keresz-
tény Europa rémje. Hanem numquid coliigunt de 
spinis uvas? Uva eorum uva fellis. 

A pápaság ellenségeinek meghasonlása, ha az 
mégis komoly, senkit sem lepett meg. Kik az örök 
igazság ellen szövetkeznek, rövid idő múlva egymást 
marják, falják. A bün-szövetségnek természete a ma-
rakodás, mivel a bün-szövetségesek egymást csak 
utálni, megvetni, gyűlölni tudják. Tűrik egymást, 
mig az érdek ugy kivánja; ha az érdek megszűnt, 
egymást öldöklik. Hogyan tisztelhetné Gr—i Victort, 
ki a marsalai beütéshez pénzt, hajót, fegyvert adott, 
ki hozzá Volturno partjaira szaladott, vele kezet szo-
rított, kezéből a nápolyi koronát hálával fogadta, az 
árulás bérén szerzett más koronákat fejére rakta? 
Hogyan tisztelhetné Victor Napoléont, ki mindenbe 
beegyezett, ki Chambèryben mondá Cialdininek: 
„menjetek, s végezzetek sebesen?" Hogyan tisz-
telje Napoléon Victort, kit annyi esküszegés-, áru-
lás-, megvesztegetés- és fosztogatásban látott? A bű-
nösség minden kimélet nélkül bánik. Azok követel-
nek legszigorúbb számadást, kik számadással tartoz-
nak. Dominus dimisit debitori servo, servus suffoca-
vit debitorem servum. Eddig csak Napoléont bántal-
mazta Garibaldi; de Victort sem kimélte, midőn kor-
mányát árulónak kiáltotta, hivatalnokait mindenütt 
letette, pénztárait lefoglalta, „le a kék színekkel" ki-
áltatta 2). Ki is várt tiszteletet attól, kit a fejedelmek 
legszelidebbike, legszentebbike ellen törő-kosul hasz-
náltak? ki várt engedelmességet attól, kit az árulá-
sok, esküszegések eszközeivel fölszerelve a koronák 
rablásaira küldtek? Numquid coliigunt de spinis 
uvas? Uva eorum uva fellis. 

Nem hiányoztak sejtelmek, hogy Napoléon sa-
ját szidalmaztatásaiba is beegyezett, csakhogy Roma 
átadására ürügyet találjon, vagy, miután Pius a szó-

czimünk mutatja." („Quali siano i nostri convincimenti, chiun-
que puó facilmente scorgerlo dal titulo del nostro giornale.") 
Arm. 176. sz. 31. jul. p. 857. 

*) „Allez, et faites vite." 
2) „ Abasso i nostri azurri", vagyis „le a savoyi házzal !" 

ijesztgetésekre mit-sem hajolt, a tett ijesztgetések 
után alkudozásokra hajoljon. A szent-atyának ezt Si-
ciliából megírták, a levelet a romai kormánylap köz-
zé tette Tehát a francziák ura az ő szidalmaztatá-
sainak diadalénekei között vezetné Victort a Capito-
liumba ? Ily nevetséges szerepre soha egy fejedelem 
sem aljasult. Tehát Pius a kath. világ érzelmeit, sa-
ját múltját meghazudtolva, az ő kifosztatását írná alá? 
Tegyük föl, hogy akarná; még sem tehetné, mivel a 
kath. világ Ítéletét, mely oly egyhangúlag nyilatko-
zott , nem másíthatja. Ha ezt tenné, a conspiratio ma 
egekig magasztalná, holnap, miként most Victorral 
teszi, mint gyávát megvetné. Igy szokott a forrada-
lom azon fejedelmekkel tenni, kik engedmények ál-
tal kérlelik a pokoli ármányokat. — Ha pedig a 
bántalmazásokra nem jött engedély a Szajna partjá-
ról, hogyan van az, hogy a francziák ura, ki egy 
alácsuszott szóért a lapok ellen mindenütt perkerese-
tet indít, lefoglalást, büntetést követel, megszidal-
maztatásaért Victortól elégtételt nem kíván? Az al-
gíri bey legyezővel érinté a franczia consult, X. Ká-
rolytól háborút kapott, országát veszté ; a hatalmas 
császár Victor tábornoka által . . . nak kiáltatik, s 
elégtétel nem követeltetik ! Ha Victor G—val egyet-
ért, akkor őt a hálátlanság bűne terheli; ha nem ért 
egyet, akkor köteles saját tábornokát megbüntetni; 
ha nem képes ezt tenni, akkor a francziák urának 
nem marad hátra egyéb, mint hogy magának ve-
gyen elégtételt, midőn szövetségese megszűnt saját 
házában ur lenni. Hanem numquid coliigunt de spi-
nis uvas, hogy mi ezt várjuk? Uva eorum uva 
fellis. 

A nép-királynak jutott ama megaláztatás, hogy 
kormánya az ő alattvalójához a ficuzzai táborba kö-
veteket küldjön, s hozzája még Medici ajánló-levelé-
vel közeledjék 2). A nem rég imádott nép-királynak 
(a fizetett lapok ugy nevezték, mivel az orosz elis-
merés volt készülőben) jutott a megaláztatás, hogy 
tábornokának embereit vétkeseknek nyilatkoztassa, 
de tábornokát annak nevezni ne merje 3). A nép-ki-
rálynak jutott a megaláztatás, hogy népe az ő kiált-

J) Giornale di Roma 177. sz. 5. aug. 1862. 
2) Verdura herczeg és Loggia képviselő. E kettőt G. 

táborkarától környezve fogadta, a király szavára ,nem'-mel 
válaszolt, Medici levelét feltöretlenül küldte vissza. 

3) „Colpevoli impazienze, improvvide agitazioni, ap-
pello alla ribellione" szavakkal él a király ; G—t nem említi, 
mintha neki semmiben sem volna része. (3. aug. 1862. Arm. 
180. sz. 5. aug.) Igy szól Petitti minister, s Cuggia praefectus 
kiáltványa is. Ütik a nyerget, nem merik ütni a lovat. 
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ványait a falakról leszaggassa, *) hogy serege száza-
donként a lázadó tábornokhoz siessen, hogy a lázadót 
megtámadni ne merészelje. A nép-királynak jutott a 
megaláztatás, hogy midőn Pius koronája ellen con-
spirait, most saját koronáját veszélyben lássa. „Pol-
gárok ! A despotia emelkedik, köszörüli vasait, keni 
köteleit. Olaszok! tartsuk szárazon lőporunkat" 2). 
„Fejedelem! te el vagy árulva, te meg vagy csalva. 
Atyádat Rattazzi veszélybe hozta, ő tégedet is ve-
szélybe dob. Fejedelem! te el vagy árulva!" 3)— Ga-
ribaldit megkérlelni nem lehet, mivel ő csak eszköz 
a conspiratio kezében, őt is elvetik egykoron, mint 
a kifacsart czitromot; 4) Victor a conspiratio kegyel-
méből uralkodott két évig, ő eszköz volt ennek ke-
zében, őt eldobják most. Álljon a conspiratio élére, 
miként 1860-ban: sorsát ki nem kerüli. Victor a kö-
nyörület embere, nem király többé. Most tanulja az 
irás mondatát: numquid coliigunt de spinis uvas? 
Uva eorum, uva fellis. 

A király közvetve lázitónak kiáltja ,egyetlen ba-
rátját', s kivel a Volturno partján örömben kezet szori-
tott, az ellen kardot kell húzni, mivel nem engedelmes-
kedik, mivel fenyegetődzik, mivel, mint király saját 
országában, ugy rendelkezik, a királyi sereget az állam 
rágó férgének, a szabad intézmények rémjének ne-
vezi 5). Hogyan várjon engedelmességet a királyi ki-
áltványnak, hogyan törődjék Garibaldi a ,lázadó' 
czimmel, midőn őt Cavour 1860-ki maj. 26-án a ki-
rály parancsából „usurpatornak", e) s ugyanazon évi 
oct. 2-án, mivel a marsalai beütés Siciliát meghozta, 
„nagylelkű vállalkozónak" ") mondta? A király pe-
dig őt „hős harczosnak", „dicsőséges, népszerüségü, 
s ős jámborságu férfinak" nyilatkoztatta, „kit, ugy 

]) „Fu lacerato e strappato dai muri." (Unità Italiana 
11. aug. 1862.) 

2) „E il despotismo che sogghigna, che affda le sciabole, 
che insapona le corde. Teniamo Italiani asciutta la nostra 
polvere." (Unità Italiana 6. aug. 1862.) 

3) „Sire ! voi siete tradito. É tradita Italia. Vostri mi-
nistri agitano la ilaccola della discordia, da quella fiamma 
nascerà la guerra civile, distruggera la patria. Rattazzi fu 
fatale a voi." (,Molal lap, 8. aug. 1862. Arm. 186. sz. 12. aug. 
p. 904.) 

4) „Garibaldi è ormai nel conto diun citrone spremuto." 
(Gazzetta del popolo 17. aug. 1862.) 

5) „Ezerciti stanziali, questi vermi roditori della pro-
prietà dello stato , questi spauracchi delle libéré instituzioni." 
(Precursore 15. aug. 1862.) 

®) „D'ordine di Sua Maestà non esita dichiarare, che il 
governo è totalmente estraneo a qualsisiasi atto di generale 
G. che il titolo da lui assunto è onninamente usurpato." 

7) „Magnanimo ardire." 

mond, nem tarthattam vissza, nem is kellett őt a 
marsalai beütéstől visszatartanom, mivel Sicilia sza-
badságaért harczolt." Ha akkor szabad volt, a király-
nak nem engedelmeskedni, miért nem most is? Ha 
akkor az engedetlenség Garibaldinak a király hálá-
ját s barátságát meghozta, miért nem most is? Csak 
sikerüljön a vállalat, Victor ölébe szoritandja a láza-
dót, ha a conspiratio a diadal után még egyszer 
egyezkednék Victorrai. De a koczka el van vetve. A 
király G—t lázadónak, Petrucelli, Ferrari, Crispi 
,nemes hazafinak' kiáltja, kinek engedelmeskedni a 
király is tartozik, mivel ő a délszaki koronát Victor-
nak ajándékozta; mivel nélküle és ellene délszakon 
kormányozni nem lehet; mivel, miként Ricasoli mon-
dá, „ha G—t a vállalatban meg nem előzték, őt kö-
vetni tartoznak", egy szóval mivel G—nak lázadni 
szabad, miután a bourbonistáknak is szabad volt, a 
nemzetközi kötéseket G—nak is lehet taposni, mi-
ként Cialdininek szabad volt, midőn a Márkákba be-
tört. Mindezt Victornak G—i barátjai mondták a kö-
vetek házában. — „A monarchia veszélyben van!" 
kiáltja Ricasoli; veszélyben, mivel szövetkezett Ca-
vourral, ki 10 évig conspirált ; Rattazzival, ki Carlo 
Alberto-t számkivetésbe vezette; Matteucival, a ,Gio-
vine Italia' heves hivével; Depretissel, kit Mazzini 
sajátjának vall; Gallengával, ki Victor atyját meg-
gyilkolni készült; Melegari-, Bastoggivel, a mazzi-
nistai egyletek pénztárnokával; mivel azoknak eskü-
jébe bizott, kik már Mazzininek esküdtek. Ezek fog-
ják megmenteni a turini királyságot, kik a ,Rinno-
vamento'-ban vallják, hogy „a királyság nem érdemli 
meg a mi bizodalmunkat", J) hogy „a királyság csak 
átmenet a köztársaságra"? Ezek fogják megmenteni 
a turini királyságot, kik a királyt esküszegésre,min-
den aljasságokra vitték más fejedelmek ellen? Ezek 
lesznek Victornak hivei, kik a köztársaságot a leg-
tökéletesebb kormányformának nyilatkoztatták? A 
turini kormányférfiak személyei, multjuk, jelenjük, 
tanaik, elveik, tetteik, tanácsaik halált jósolnak Vic-
tornak s egész házának. Mily keserű tapasztalás vár 
a nép-királyra, hogy lássa, mi a nép. Az egyház el-
len elkövetett merényei, az anyai átok nehezedik 
reája és házára, mivel őseinek jámborságát kigú-
nyolta. Numquid coliigunt de spinis uvas? Uva eo-
rum uva fellis. 

Pantaleo szólamát Mazzini magáévá tette, 2) 
vagy inkább Pantaleo s Garibaldi Mazzini ihletéből 

„La monarchia non mérita più la nostra íiducia." 
2) Nuova Europa 102. sz. 11. aug. Mazzini levelében a 

riesi-i fölszabaditási egylethez. 
19* 
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azt kikiáltotta. Garibaldi Mazzini eszköze, a két-éves mozga-
lom máig Mazzini müve volt Italiában. Napoléon a rémtől 
megijedt, Villafrancánál megállapodott, Victort Mazzini ke-
zében hagyta. Garibaldi 1833-ban az ifjú Italiához esküdött. 
Esküje Mazzini iratainak I. köt. 117. lapján olvasható. Maz-
zininek kezébe ezen esküt tevé : „Én Garibaldi József, neve-
met adom a ,Giovine Italia'-egyletnek, s esküszöm, hogy 
szolgálatjára magamat egészen föláldozom egy, független, 
szabad, köztársasági Italiának létrehozására. Ezután a ka-
pott utasításokhoz fogom magamat szabni, a titkokat életve-
szélylyel is megőrzöm most és mindég ; igy esküszöm, az Is-
ten haragja , a nép utálata , az esküszegés becstelensége le-
gyen rajtam , ha eskümet részben vagy egészen elárulnám." 
G—i uj nevet vett föl, Mazzini irataiban Borel név alatt jön 
elő. A ,La France' mint nagy horderejű hirt közölte, hogy 
G. Mazzinivel találkozott aug. 6-án Mistrettaban. Minek e 
találkozás, kiket az eskü harmincz év óta együtt tart ? Mit 
jelent a találkozás, lia G. Mazzininek parancsaira és utasítá-
sainak hű véghezvitelére esküdött ? Daelli Gábor, milanói 
könyvkiadó, Mazzini iratait Garibaldinak ajánlotta föl, „mi-
vel Garibaldit Mazzinihez régi barátság köti, mivel Garibaldi 
legszerencsésebb practicus értelmezést adott Mazzini elvei-
nek" '). Garibaldi 1833-ban ezen practicus értelmezést meg-
kezdte , de a vállalat „a vezérek ügyetlensége miatt" megbu-
kott ; megkezdte 1848-ban, mig a genuai herczeg Genua bom-
báztatásával , Romából pedig a francziák kiűzték. — Orsini 
bombái Napoléont rábirták, hogy ő 1859-ben kezdje meg a 
practicus értelmezést; azóta Mazzini elvei a császár és a ki-
rály kiáltványai által érteimeztettek. Mazzini 1839-ben ki-
mondta az „Alpesektől Adriáig" ; 2) nem ezt mondta Napo-
léon ? Mazzini a savoyi kék szin helyett hármast választott 
1831-ben; nem ezt viseli-e most Victor, fehér, vörös, zöldet? 
Mazzini az egységet, fővárosul Romát , a pápai fejedelemség 
vesztét kiáltotta ki; 3) nem ezt fogadta-e el elvül Victor-
Emmanuel ? nem hivatkozik-e esküjére : miszerént „teljes 
igazságot fog követelni Európától"? A három év, mindaz, mi 
Italiában tör tént , Mazzini elveinek practicus értelmezése ; 
s az értelmezésre császárok, királyok, kormányok, a conspi-
ratioba bevett ministerek vállalkoztak, s ezen értelmezést ki-
rályok s császárok elismeréssel helyeselték. Eddig Mazzini 
elveinek practicus értelmezést adhattak ; utolsó szavának már 
csak maga Mazzini adhat értelmezést, s ez a köztársaság. De 
ha a fejedelmek az előzményeket akarták, a jogtól , hogy a 
végletet eldobhassák, önmagukat megfosztották. A köztársa-
ságot akarja Mazzini, mivel itt a szabadság és egyenlőség 
tökéletes ; mivel a monarcbicus parlamenti kormányzás csa-
lás , mely szükségkép súrlódásra vezet ; mivel a monarchia a 
democratiával soha nem egyesülhet ; mivel a monarchia avult 
középszázadi mü stb. 4) Ennek practicus értelmet csak Gari-
baldi adhat , erre pedig küldve van,miként Mazzininek 1862-
ki jul. 23-róli levele bizonyítja : „A nemzeti vállalat szervezés-
s tettből áll; ezt két emberre kell bízni. Garibaldi az elké-
szült vállalat foganatosítását vegye magára, én, ugy hiszem, 

*) „ I o vi of ler isco, perche vi appertenga e per Tantíca amicizia, 
che vi lega all' a u t o r e , e per aver voi dato al mondo il più felice com-

mento prat t ico de suoi principii ." (Az előszó 1 8 6 1 . évi mart. 2 2 . ) 
*) Scritti inediti Vol. I. p. 1 0 8 . — 3 ) Scrit t i Vol. I. p. 1 1 0 . 
4 ) Scritti i. h. 

magamra vehetem az előkészületeket" J). Ide jutott az olasz 
ügy, hogy végkifejlést nyerjen — a köztársaságban. Most 
tudja Victor numquid coliigunt de spinis uvas ; a pápaság el-
lensége arra van kárhoztatva, hogy G. ellen a pápaságot 
védje ; Pius ügye az egyetlen, melyet ellenségei is védeni kö-
teleztetnek. Ebben nyert a püspöki fölirat is practicus értel-
mezést : „Quisnam principatum illum tam veterem, tanta 
auctoritate, et tanta necessitatis vi conditum audeat impu 
gnare ? Quaenam potestas tam venerabilis, tam sancta ? Quae 
omnia si semel, et in hac Sancta Sede despecta atque pro-
culcata fuer int , quisnam vel princeps de suo regno , vel res-
publica de territorio possint esse securi ?" Eddig Mazzini 
szolgálatját Napoléon és Victor vitte ; lesz-e bátorsága a ve-
szély torkánál a conspiratio ellen fölkelni ? lesz-e hatalma azt 
leverni? vagy pedig időzést fog koldulni? a közeli napok 
megmutatják. A nemzetek sorsát nem a szabadság utáni vágy, 
de a conspiratio vezérli. G—i minden népet lázadásra hivott 
föl; Klapka válaszolá: „Megcsaltad a görögöket Naupliában, 
Montenegrot és Serbiát ; a magyarok saját lelkismeretüktől 
kérnek tanácsot." Vajha csak ettől ! 

Az örök város, és a malaria. 
(Folytatás.) 

Mióta a pápa udvari orvosa Lancisi, a mult század kö-
zepén Roma éghajlatáról elhírhedt munkáját kiadta, a mo-
csárok légében keresték a lázak főokát, és mivel a Campagna 
nedves aljait nem tárták oly vészeseknek, a tenger melletti 
pontinusi tavakra fordult a figyelem. — De ezek Romától 
magaslatok által választvák e l , a melyeken Velletri, Genzano, 
Albano s más városok állnak, melyeknek izmos lakói lázaktól 
nem bántatnak ; és midőn VI. Pius pápasága alatt a pontinusi 
mocsárok lecsapoltattak, s a tengerbe vezettettek, a város 
lége nem javult, és a tapasztalás bizonyítani látszik : hogy itt 
valamint a viz állása nem szaporítja a kórt , ugy annak kiszá-
rítása sem kevesbíti ; és mivel a lázak épen akkor legdühön-
göbbek, mikor a szárazság legnagyobb , ezen egy körülmény 
mutatja : hogy nem a nedvesség főokuk, hanem más a légben 
történő változás , mivel épen julius-, augusztus-, és septem-
berben, midőn a hőség minden nedvet kiszárít, a betegek 
száma leginkább növekedik. Ezt erősitik Humboldt, és Fer-
guson tapasztalatai, kik azt állítják: hogy nem maga a mo-
csár : hanem a meleg időszakban történő száradási müvelés 
eredményezi a lázakat, oly helyeken is, a hol mocsárok nin-
csenek , de hajdan a tenger áradásainak kitéve valának. 

A romai levegő közönségesen lágy és szelíd , mivel az 
többnyire meleg és nedves, és ritkán jő mozgásba. A körül-
fekvő hegyek a lég mozgást három oldalról akadályoztatják, 
és igy ered azon légenyhület, mely a romai léget a mellbete-
geknek hasznossá teszi, azért sokan a telet itt töltik. A vidék 
csak egy tá ja áll nyitva a forróbb déli szeleknek ; miért is a 
hullámos rónaságban többnyire szélcsend uralkodik, melyet 
igen ritkán és rövid időre viharok szakasztanak félbe. Ezen 
légváltozás nagy befolyással van az emberi egészségre kü-

J ) „L'impresa nazíonale ha due p a r t i , — l'organizzazione prep»-
rativa e Tazione. Garibaldi dev' essere chiamato ad assumere il com-
mando , io credo poter assumere la par te prepara t iva ." (Bernből , Mau-
rizio Quadro ellenjegyzésével.) 
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lönbsége miatt , és alig van nagyobb különbség azon válto-
zásnál , melyet a Scirocco és Tramontana (szélnemek) előidéz. 
Midőn az előbbeni — mely délről jő — a napvilágot elhomá-
lyosítja, a nedvet szaporítja, az emberi testet bágyasztja, 
lankit ja , és mintegy tehetsége- s erejétől megfosztja — ez 
oka az olasz déli siestának, melyet némelyek renyheségre 
magyaráznak, — ellenben az északi — de ritkábbi légvonat 
tisztítja és szárítja a léget , enyhitő erejével az embert erősi-
ti , s mintegy életre hozza, és a lankadt növényzetet is áldott 
esővel fölüditi E változás iránti érzékenység nem mindnyá-
joknál egyforma : vannak olyanok, kik nem igen érzik ; de azt 
mégis állithatni : hogy a léghuzam ilyen ellenkezése gyako-
ribb és rögtönibb változása, az egészségre leginkább gondat-
lan egyéneknél káros befolyással lehet ; (ezt tapasztalni nyá-
ron aratáskor hazánkban is). Mennél lágyabb és forróbb a 
Scirocco, annál nyersebb és hidegebb a Tramontana, és mi-
dőn az lankasztólag hat az idegrendszerre, ez a vérrendszerre 
működik , és vérlobokat okozhat. Egyébiránt észre kell itt 
vennünk : hogy a Scirocco — ha nagyobb, a Tiberisnek a ten-
gerbe való folyását is akadályoztatja, és esőzés u tán , midőn 
magasb a viz állása, és a szél erősebben f u j , a folyó kiárad. 
Ha ehez számítjuk a gőzt, mely a közeli tenger — a campag-
nai mocsárak- és itt-ott nedves aljakból fejlődik, könnyen 
fölfoghatjuk, hogy a légmérséklet néha fölötte nedves is 
lehet , a mi még a házi érczbutorokon is észlelhető. 

Hogy a Campagnában létező vizbőségről fogalmunk le-
gyen nem csak a forrásokat — folyókat és tulnedves földte-
rüle te t , —- fontibus abundans — h a n e m azon víztömeget is 
tekintetbe kell vennünk, mely a felhőkből esőképen hull alá. 
Tudvalevő, hogy ott az őszi havakban oly nagy és gyakori 
esőzés van, milyenről északon képzetünk sincs. Tournon gróf-
nak — ki a franczia uralom alatt Roma kormányzója volt, és 
a város topographiája körül magának érdemet szerzett — ész-
lelése szerént több év alatt az esőviz közép magassága 30 ujj 
volt , majd kétszer annyi mint Parisban (az eső nagyobb ré-
sze három hó alatt hull alá) és a vizvezetőkön — aquaeducti 
— melyek 28 fr. mértföld hosszaságnak (ezekből nyolcz esik a 
város területére) 9025 ujjnyi, huszonnégy óra alatt 180,500 
négyszög méternyi viz vezettetett ; és igy a romai vizvezetők-
hez liasonlitva minden más ilynemű müvek csekélyszerüek. A 
hajdani Roma falai közt 65 ezer ujjnyi, és huszonnégy óra 
1,320 ezer meternyi víztömeget látott átfolyni. E nagy víztö-
meg embernyi magasságú, romolliatlan vakolattal bélelt csa-
tornákon vezettetett á t , oly eséssel, hogy az állapodás- s rot-
hadástól megóva az egészségnek nem árthatott. Ezen hajdani 
tiz vizvezetőből még három tartatot t fön , és használtatik, 
úgymint : Aqua vergine, Aqua felice, Aqua paula, melyek 
közül az elsőnek legjobb vize van. A többiek romba dőltek, 
és rómaikban szivárogván a viz, szaporítják a vidék nedves 
aljait. A viz minősége különböző, vannak közötte érczes- és 
kénykövesek is, tehát az egészségre is különbözŐleg hatnak, 
és ártalmasak lehetnek. 

A föld, a lég és viz különös íulajdonaikat közlik egy-
mással , és a földmagnetizmus, és villanyos erőn kivül a hő-
mérséklet változása is fölötte másít ra j tok, leginkább oly ég-
hajlat alatt, hol egy napon a napi és éjjeli hőmérséklet liusz 
fokkal változik. A romai malaria nem csupán mocsári lég, an-
nál kevesbbé egyszerű anyag, az inkább több összeható okok 

következménye, az ezen rónákon különösen létező téri ve-
gyületnek alkotmánya ; vagy ezen alkotmány vegyészi művé-
szete, a mennyire az emberi egészségre károsan működik, és 
mint kóranyag — miasma — rontólag hat. Székhelye a föld-
tér , melyben a viz, lég és hőség által képeztetik, gőzalakban 
a föld fölé emelkedik, a hideg által Összevonatik, a meleg ál-
tal pedig előmozdittatik és terjesztetik. Legvészesebb a nyár 
éjjelein, midőn a forró nap után a hűvösebb létrétegek le-
nyomulnak, és a lenyomott földhez közelebbi egészségtelen 
lég megsűrűsödik ; és mivel ezen működés a lég meghűlésé-
vel jár, és ekkor legszámosabb betegségi esetek vannak, köny-
nyen érthető : hogy némely, még romai orvosok is a malaria 
létét tagadták, és a betegségeket egyedül a rendkívüli lég-
változásból eredetteknek lenni álliták. 

A megbetegedések a hely, és időszak szerént változnak. 
IIa nyárban a déli és délnyugoti szelek uralgnak, az égi há-
borúk számosabbak, a forrón sütő nap a száradást lokozza, e 
láz anyaga is nagyobb erővel kezd fejleni és hatni , ha csak 
közben az északi szelek a léget nem mérséklik. Valamely 
hegy vagy domb fekvése üdvös vagy káros lehet , a mint 
ezek által a malaria terjedésében akadályra vagy védelemre 
talál. Ez áll az erdők — vagy facsoportokra nézve is, a me-
lyek ültetése vagy kivágása által a fekvés különbözősége 
szerént a vidék egészségállapota javittatik vagy rosszittatik. 
Közönségesen azt tapasztalták : hogy észak felől az erdők 
irtása hasznos, dél felől káros; mivel az által az északi szél 
bejövete előmozdittatik, ez pedig a hévszélnek utat nyit. Ez 
utóbbi történt a lakosok kárára XIII. Gergely pápa uralma 
alat t ; a midőn a földmivelés gyarapitására a part melletti er-
dőket ritkították. Magányos házak és kéjlakok — villák — 
még az egészségeseknek nevezett helyeken is , vészesekké 
válhatnak, ha magas falak vagy fasürük által környezteinek ; 
különösen szenvednek az ily épületekben azok, kik földszint 
laknak Sőt vannak utczák, például Via Babuina, Via Sistina, 
melyekben több házak a hegy aljára vannak épitve, hová a 
nedvesség alá folyik, és bennök a láz majd évenként mutat-
kozik , holott az át-ellenükben épült házak attól mentesek. 

A kóranyag annál inkább gyengül, mentül magasabbra 
emelkedik, és a tisztább légrétegekkel keveredik ; ezért nagy 
különbség van a halmok és völgyek egészségállapota között, 
honnan származnak azon sokféle nevezetek is, melyekkel a 
léget czimezik ; — Aria pessima, catt iva, sospetta, sufíi-
ciente, buona, fina, ottima — azért a hajdani romaiak elő-
szeretete az albani — és sabini hegyek iránt — hol legtöbb 
kéjlakot építettek, mivel itt a lég legtisztább és egészsége-
sebb. Egyébiránt azon szabály, mely szerént a völgyekben a 
láz leggyakoribb , a letelepedés gyarapítása által módositta-
tik. A város közepén a láztóli mentesség legnagyobb. A Pan-
theon körülötti tér noha legmélyebb, és a Tiberis áradásai-
nak ki van téve, igen egészséges ; és a szük, tisztátalan zsi-
dó-téren — Ghetto — a kóresetek ritkábbak. Azon utczák, 
melyek lakossága legtömöttebb, és melyek házai egymás 
mellé épülvék, noha mélyebben fekszenek, legegészségeseb-
bek. Ebből láthatni , mikép győzi le a társasélet a természet 
ellenkezését, és mily hasznossá válhatik az emberre nézve. 
Mert valamint a Campagnában a pásztorok őrtüzei mintegy 
áldozati lángok a láz engesztelésére, ugy a házakban égőtü-
zek a léget tisztítják, száritják és mozgásban ta r t ják ; a kö-
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vezet a kór-anyagot ta r tóz ta t ja , és a falak alanti terjedését 
akadályoztatják. Ellenben azon házak és utczák a kórtól ke-
vesbbé mentesek, a melyek szabadabban vagy magánosan 
fekszenek ; és még akkor sem, lia dombosabb téren állnak, 
mint az Aventin, vagy Viminálon épültek. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TEMESVÁR, aug. 10-én. Városunkban már 1858 óta 

működnek az ifjú nőnemzedék vallásos nevelésén a München-
ből ide származtatott „szegény iskola-nénék, de Nostra Do-
mina" szerzet tagjai és pedig — bár itt sem hiányzottak a 
ka th egyház szerzetes intézvényei ellen bal- s előitéletek, 
rágalmakat terjesztő álmivelt egyének, kik majd a sok imád-
koztatás s ennek következtében más szükséges tanulmányok 
és kézi munkák elhanyagolása miatt; — majd a kemény bá-
násmód, sötét pinczébe zárás (pedig szegény nénikéknek szült 
helyiségeikben pinczéjük sincs!) stb. valótlan hirek által 
igyekeztek a szülőket ezen, megyénkben eddig ismeretlen 
intézettől távoltartani, mindezek daczára az intézet nem csak 
fönáll, de mindinkább virágzásnak indul és a szerzetes-rend 
megyénkben, hol magyar hazánkat illetőleg egyedül honos, 
jobban-jobban terjed. —• Mig tudnillik egyrészt a szegény 
szüzek szivükre véve a bölcs tapasztalatot, mely szerént 
„meddig valamely intézmény, mely a kath. egyházé, a világ 
által gyaláztatik, rágalmaztatik, nem kell csüggedni; sőt 
inkább örvendeni kell. mert megtartá kath. jellegét „vos non 
estis de hoc mundo", ha ellenkezőleg egyszer a világ dicséri, 
félni kell, hogy elveszté eredeti jel legét , alkalmazkodott s 
közel van a bukáshoz" a hallott rágalmakon erős lélekkel 
tiszta öntudatukban tultevék magukat s szerényen működtek 
Isten dicsőségére s az emberiség javára : addig másrészt a 
közönség javának ügyeimét nem kerülé ki a nénék áldásos 
működése a nevelés terén és vetekedve siettek leánykáikat a 
kiválóan s egyesegyedül e hivatásnak szentelt nőrend vezeté-
sére bizni ; minek következménye lőn, hogy az igényeknek 
való megfelelhetés tekintetéből a nénék tág telkeiken u j há-
zat építenek 14 ezer frtnyi költségen ; igy lehetnek csak képe-
sek a jelentkező növendékeket befogadni s elhelyezni. — Üd-
vös eljárásuk- s czélirányos oktatásuknak nem egy ellenszen-
vező atyát anyát nyertek már meg, és a gyárkülvárosban és 
Perjámos mezővárosában, hol szinte a leányiskolákat vezetik, 
általános megelégedést érdemeltek ki maguknak. De életre-
valóságuk legszebb tanúsága az , hogy a megyénk kormányát 
bölcsen vezető s különösen a tanügy körül buzgólkodó főpász-
tor , ft. B o n n a z Sándor ur ő mltga a jó vallás-erkölcsi ne-
velésnek megyéjében meghonosítására s átalánositására a 
szegény iskola-nénéket szemelte ki, és legújabban L i p p a 
mezővárosában letelepítésükre 8500 frton házat vett saját 
költségén, azonkivül a berendezésre s átalakításra 1000 ftot 
utalványozott azon czélból, hogy „Bonnaz-alapitvány a zsen-
ge nőnem vallás-erkölcs nevelésére" czim alatt Lippa s kör-
nyéke számára a szegény iskola-nénék vezénylete alatt állan-
dó nőnevelő-intézet állapíttassák, és a nevezett nénék egyszer-
smind a lippai nyilvános leány-tanodát is átvegyék, miután a 
házzal vett tág telken külön alkalmas tanoda leszen épitendő. 
Mit mondjunk még a méltóságos püspöknek, az egyház és 
haza oltárára nagylelküleg tett áldozatáról ? Elég azt hálás 

elismeréssel köztudomásra ju t ta tnunk, — a tény Önmagát 
dicséri, és a magas alapitónak öntudatában jótékonysága fö-
lött élvezett lelki örömét az isteni gyermekbarát nem ha-
gyandja jutalom nélkül; a késő utókor, mely jótékonysága 
gyümölcseit tett leg élvezendi, talán jobban fogja azt méltá-
nyolni tudni , mint eltévedt korunk nemzedéke. 

P E R I G U E U X , aug. 12-én. Mélt. püspökünknek pász-
tori leveléből ezt veszem ki : „Szerencsés vagyok veletek tu-
datni, hogy ép most küldtem meg a szent-atyának a Megváltó 
mennybemenetelének ünnepén szedett Péterfillért, mely vá-
rakozásomat tetemesen fölülhaladta. Erős bizonyiték ez ka-
tholikusaink élő hitéről, mely ily nagylelkű adakozásban nyi-
latkozik. Azon tudósítások is örömmel töltenek el, melyeket na-
ponta kapunk az Oltári-szentségnek folytonos imádásáról me-
gyénkben. Mindenütt példás áhítattal ta r ta to t t , a nép , da-
czára a munkás idénynek, sietett a templomba, a papok reg-
geli 6 órától 12-ig írták be magukat a misére, a nép , kivált 
a dusabbak gyertyával és u j oltárteritővel igyekeztek emelni 
az Oltári-szentség iránti ajtatosságot. Jól tudom, hogy mind 
eme nyilatkozat, eme buzgóság papjaim buzgalmának tulaj-
donitható , kiknek azon ajtatossága méltán örvendeztet, hogy 
két órai távolságra eső faluban is, hol a megalapított szabály 
szerént az Oltári-szentség kitéve volt, misékre ajánlkoztak, 
hogy hat órától tizenkettőig egy félóra se maradjon szent-
mise nélkül." 

ROMA, aug. 16-án. A forradalmiak nyugtalanul várták 
a nagy forradalmat Romában, s miután aug. 11-én semmi se 
tör tént , várták bizonyosan 15-én, de a nép nem mozdult. 
Mondatik, hogy Garibaldi is ezen nagy eseményre várakozik, 
hogy magát a tarpéji sziklára vethesse. A szent-atya 15-én 
reggel 10 óra után a Maria Maggiore templomba ment ; oda-
és visszamenet a nép rendkivüli számban megjelenve hódola-
tának jeleit adá a szent-atya iránt. Délután a piaczok, s a ne-
vezetesebb utczák megteltek , mindenkinek arczárói öröm su-
gárzott , forradalmi tüntetésről szó se lehetett. Estve a Co-
lonna-piacz volt a legnépesebb, mivel ott van a franczia ká-
véház , aug. 15-e a Napoléonidák ünnepe , itt játszott a fran-
czia zenekar. Egész nap, egész éjjel semmi zavar, s igy a 
forradalmi várakozások mind meghazudtoltattak. A piemonti 
kormány mindent megkísért, hogy Romában forradalmat csi-
náljon , ide küldi küldéreit, kiáltványait, fegyvereit, itt lizeti 
az árulókat; egyetlen egy hiányzik neki, — Romában forra-
dalmi nép, mely Romának birtokát Rattazzinak kezére ját-
sza. Giusti József már ilyennek ismerte a romai népet , mely 
viszálkodhatik kissé fejedelmével, de azonnal kiengesztelődik 
vele. S Pius népe is megértet te , hogy Piusnak reá szüksége 
van, de a romai népnek nagyobb szüksége van a pápaságra. 
A forradalmiak dühösen sugdossák : ime, a romai nép nem 
olyan mint volt, nem olyan mint más nép Igaz, ez különös 
nép. III. Gergely Martell Károlyhoz irott leveleiben a romai 
népet különösnek, szent Pé te r , és a kath. egyház népének 
sokszor nevezi, s egyikben fájdalmasan panaszkodik, hogy 
az ő fiai, a francziák nem sietnek védeni az egyházat, és az ő 
különös népét; egy másikban pedig mondja, hogy sz. Péter-
nek van több módja megvédeni az ő örökségét, és az ő külö-
nös népét , populum peculiarem. Egy harmadik levélben 
mondja, hogy a longobardi királyok azért üldözik a spoletoi 
és beneventoi herczegeket, mivel az apostolok örökségét, és 



az ő különös népét nem akarták kirabolni, mivel a herczegek 
kijelentették , miszerént nem merik seregeiket Péter ellen, és 
az ő különös népe ellen vezetni. Azért is sürgette Nagy-Ká-
rolyt, hogy siessen megvédeni az egyházat, és az ő különös 
népét, s buzditja későbben a fejedelmeket és a népeket, hogy 
kövessék Nagy-Károlynak hitét s szeretetét az apostolok fe-
jedelme i r á n t , s buzgóságát az ő különös népének védelmé-
ben. A romai nép különös nép , mivel fejedelme különös feje-
delem. A pápa különös fejedelem , a ki pénzt nem költ bálok-
ra s házi ünnepélyekre, kinek nincsen családja, melyet a 
kincstárból kell eltartani, nincsenek leányai, kiket magas 
jegyajándékkal kell kiházasitani, a ki tehát nem követeli, 
hogy civillistáját szaporítsák, a ki nem indul nagyravágyás-
ból, s a ki unalmait nem üzi vadászatokban. Különös fejede-
lem ez , különös az ő népe is. A pápa fejedelem , a ki imádko-
zik, a ki misét mond, a ki népét nem csak kormányozza, de 
áldja is, kit népe atyának nevez, s a ki csak a szeretetnek 
köszöni az ő fejedelemségét. Mikor is lett sz. Péter fejedelem? 
A mikor a Megváltó kérdezte: Péter szeretsz-e engemet? s a 
mikor Péter válaszul adá : uram te tudod, hogy szeretlek. 
Ezen vallomásnak következtében lett ő az apostolok fejedel-
me, s utódjai az által érdemelték meg, hogy világi fejedel-
mek is legyenek. Ezt pedig az ő szeretetük a nép iránt hozta 
meg nekik. A nép zaklattatva, később a longobardoknak pré-
dára hagyatva a görög császároktól, az ő atyjához folyamo-
dott , miként Cassiodorus , romai tanácsnok mondá II. János-
hoz : „vos patris nomine omnia dirigitis." A pápa kiengesztelte 
a pártokat, elvállalta védelmüket, s lett a ty ja , fejedelme az ő 
népének, mivel ő szerette a népet , s a nép szerette őtet. Ro-
mában tehát van egy fejedelem, ki különös ; van egy nép 
mely különös; egy fejedelem, ki magát hivja : servus servo-
rum ; egy nép , mely szerencsés hogy a Megváltó helytartó-
jának szolgálhat. S hogy a jelen eseményekre té r jünk, ezen 
népnek vallásos, politikai, gazdászati, s anyagi érdekében van, 
hogy a pápa-fejedelemnek legyen a népe. A számkivetett püs-
pökök , kik Romában tartózkodnak, azok , kik letiltattak, ne-
hogy Romába zarándokolhassanak, meggyőzték a romai népet, 
mennyire szüksége van Péter utódjainak, hogy fejedelmek 
legyenek, hogy igy az egyházat függetlenül kormányozzák. 
Es ha ez áldozatot kivánna is a romai nép részéről, ő oly any-
nyira becsüli a kath. hitet és egyházat, hogy azon áldozatot 
is örömmel meghozná. De nem áldozat az, hogy ők az olasz 
szabadságnak örömeit nem élvezik; nem áldozat az, hogy 
fiaikat conscriptio alá nem veszik, hogy az adót elviselhet-
lenné nem emelik , hogy a városokat és falvakat föl nem per-
zselik. A menekültek Romában vannak ; ezek a nép nyelvén 
beszélnek, ezektől megtanulta a romai nép az olasz szabad-
ság nyomorúságos szolgaságait. A romai népnek a tények el-
len épen nem lehet kiáltványokkal beszélni; ez mind csak 
beszéd, a nyomor pedig, mely a félsziget népeit emészti,bor-
zalmas tény. 

KONSTANTINÁPOLY, jul. 30-án. A szent-sir kúpjá-
nak igazitása végre mégis a franczia , a muszka, és az itteni 
udvar költségén fog foganatba vétetni. A franczia és a musz-
ka udvar nem akarta részesül fogadni a török kormányt a 
költségek viselésében, erre a török kormány fenyegetődzött 
hogy az austriai, madridi, és brüsseli udvart fölszólítja, hogy 
ők is mint kath. hatalmasságok a kup kiigazításának költsé-

géhez járuljanak. Erre a franczia és muszka kormány taná-
csosnak látta a török kormányt részesül elfogadni, semmint 
a többi kath. hatalmasságokat. — Ezen ügy Európában majd-
nem feledésbe ment, de itt és Jeruzsálemben igen foglalkod-
ta t ja az elméket. A levelek ezt mindég megérintik. A muszka 
szakadárok diadalban örülnek, a görögök nyugtalankodnak, 
a katholikusok szomorkodnak. Maguk a muzulmánok álmél-
kodnak, mi hozhatta oly Öszhangzatba a párisi és szent-pé-
tervári udvart egyszerre oly ügyben, mely eddig a megha-
sonlásoknak szülője, a krimiai háborúnak alkalma volt? A 
muszkák örömét kiki érti , mivel midőn a kup kiigazitásának 
fele költségviselésére bocsáttatnak, ez által a szent-sir tem-
plomának jogos birtokába eresztetnek. Ezen jog pedig egész-
ben katholikusoké volt. Hogyan ne szomorkodnának tehát 
ezek, midőn látják magukat felére kifosztatni azon joguktól, 
melyet ős atyáiktól eddig örökben birtak. A latinok itt azon 
hiedelemben voltak, hogy Francziaország az ő védőjük, s 
nem hihetik, hogy oly nagy fontosságú, s lényegesen annyira 
vallásos ügyben oly rendelkezést tegyen, hogy a szakadárok-
nak velük egyenlő jog adassék a szent-sir birtokára : ők tehát 
ezen egyezkedést véglegesnek nem ta r t jak , várván, hogy ők 
is megkérdeztetnek ez ügyben. A görög papság házsártosko-
dásban volt mindég a muszka szakadárokkal, s félnek, hogy-
ha emez egyezkedés valósul, ők a muszkák által egészen ki-
s^orittatnak, vagy a muszkákkal egynek fognak tekintetni, a 
mi annyit tesz, mint elenyészni. A porta sincs megelégedve^ 
habár kivivta azt , a mit ftkart. Már emez egyesülés a franczia 
és muszka császár között félelemmel tölti el , s már is tudja, 
hogy a muszka czárnak keze a serviai és montenegroi ügy-
ben mélyen benne van. A mi Austriát éâ a többi kath. hatal-
masságokat illeti, mi alig liiszszük, hogy ez ügyben engednék 
magukat a szakadár muszkák javára egészen kitolatni. A pá-
risi congressuson nagyon sürgette Grortschakoff, hogy a szent 
helyek tárgyaltassanak ; s végre a status quo-ba ante bellum 
beegyezett. Ezen status quo pedig nem csak a szent-sirt illeti, 
hanem magában foglalja a szent-sir templomát, a kenetnek 
kövét , a szent Szűz hét ivét , Gretsemaniban a szent Szűz sir-
j á t ; az Olajfák hegyén a mennybemenetel templomát, Beth-
lehemben szűz Mária nagy templomát ad praesepe, Batha-
sourban, a pásztorok falujában, a ,Gloria in excelsis' szenté-
lyét. Most kérdi kiki, valljon, midőn a szent-sir kúpjára néz-
ve a status quo-nak véget vetnek, fognak-e a többi szent he-
lyekre nézve is annak véget vetni? 

ZAHLEH. (A kis missionariusok. Folyt.) Az annyi ben-
sőséggel elmondott szavak által megindittatván a nagybátya 
mindent elkövetett , az atyát rábeszélendő , hogy gyermeke 
érzelmein ne kövessen el erőszakot, és inkább kisebb leányát 
férjesitse. Ezen alkudozások közt a leány szorgalmasan eljárt 
tanítónőjéhez, és pontos jelentést te t t mindenről, mi törté-
nék. A beteg megerősítette őt határozatában és tovább ta-
nitá őtet az üdv tanaira. Fölbátorította őt a szenvedésre az 
örök jutalom reményében; szoktatta azon erények gyakorla-
tához , melyek helyzetében szükségesek voltak, és M. The-
resia mindég a szent hithez való nagyobb szeretettel és ra-
gaszkodással tért vissza barátnéjától. Midőn az atya, ki több 
napokig kiszámított hallgatásba merült, észrevette, hogy 
sem ő, sem pedig a nagybátya nem érnek czélt, a leány áll-
hatatosságát a tekintély megvetésének és az atyai méltóság 



megsértésének tartá. Méregre gerjedve tehát elhatározta ki-
sebb leányát férjhez adni, amattól pedig megszabadulni. Má-
ria Theresia nem sokára megtudta atyja tervét. Tudósitotta 
erről a maronitanőt, ki még nagyobb buzgalommal készité őt 
elő a lehető szenvedésekre. Az atya mindent elkövetett, hogy 
kisebb leányának menyegzőjét minél föltünőbbé , fényesebbé 
tegye , vélvén , hogy ez által az öregebbiknek féltékenységét 
föl fogja ébreszteni. Ezen számításban is csalatkozván, nem 
borzadott vissza saját leányának hóhérjává lenni. Egy napon, 
midőn nagy vendégséget adot t , és a meghívottak, szokás 
szerént , kávéjukat szörpölték a divánon, a leánynak méreg-
gel vegyitett csészét nyújtatott. Az if jú áldozat minden ag-
godalom nélkül kiitta azt. Ezen naptól fogva lassú láz ragadta 
őt meg , melyet ájuldozás és borzogás követett. Látta , hogy 
végnapja közeleg, hogy ifjú élte kialszik , és igy az örökké-
valóságra kell készülnie. Mosolyogva nézett a halál elé. A 
halhatatlanság angyala megjelent előtte az örökkévalóság 
küszöbén, és többször, mint ezelőtt, kérte ki a maronitanő-
nek tanácsát. A láz mindinkább növekedett , és Isten megen-
gedé , hogy a leány utolsó lehelletéig megtartá lélekjelenlé-
tét. Zúgolódás nem röppent el ajkairól, hősies megnyugvás-
nak adá jelei t , és meghalt , if jú életét föláldozván Istennek. 
Igy mult ki ezen kedves vértanú. Az atya még a halál után 
is meggyalázandó leánya te temét , azt egy kútba dobatta, de 
maga is nem sokára ezután meghalt. Történt ez 1697-ben. 
Ezen példa által fölbátorittatva reményiette Riccadonna a 
jelen nemzedékben a lefolyt századok erényét fölébreszthetni. 
Először is leginkább törekedett azon világrészen, melyen a 
szent Szűz Istentől kiválasztatott , hogy az emberek közt az 
első helyet foglalja el és az angyalok, szentek fölé emeltes-
sék , a nőnem sorsát enyhíteni. Hogy annál biztosabban czélt 
é r j en , igyekezett azon magot ápolni, melyből a liliom a tö-
visek közt keletkezett. Predikáczioiban, oktatásaiban, magán-
tanításában meg nem szűnt a szüzesség állapotját dicsőíteni 
Egy kis értekezést is irt ezen tárgyról, melynek másolatja 
igen nagy számmal körzött az arabok között, és a buzgalom, 
melyet ezen erény ajánlatában ki fe j te t t , a „szüzesség apos-
tolának" szép nevét szerzé meg neki. A hatodik parancsnak 
ily módoni első kifejtése rendkívüli hatást gyakorolt. Sokan 
nyiltan bevallották , miszerént eddig azon véleményben vol-
tak , hogy az embert is az állatokat megillető helyzetben le-
vőnek hitték. Az atya örömmel tapasztalá, hogy nem csak 
sokan elhagyták a bün eddigi ú t j á t , hanem többen vezérlete 
alá bizták magukat , hogy e tekintetben a lehető legnagyobb 
tökélyt elérhessék. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 2-án. O emtja a bibornok herczeg-primás 

az egyház és haza közörömére lábbajából fölüdülve, mult szom-
baton Esztergomba visszatért. Afölirat fölött, melyet ő emtja az 
egészségét visszanyert császárné ő fölségéhez hódolatteljesen 
intézett , ő fölsége legmagasb tetszését méltóztatott nyilvá-
nítani. — Ily szerencsében részesült R a n o l d e r János 
veszprémi püspök ő excljának bőkezűsége is , mely császár-
né ő fölségének fölüdülése alkalmából a szegények könyeit 
törleszté. 

— Fájdalmas utóhangjai vagyunk a gyászhirnek E g y e d 
Antal apát , duna-földvári plebánus, a 85 éves aggastyán 
rabló-gyilkos kezek által előidézett szerencsétlen haláláról. 
Az életnek, mely megtörhetlen munkásság, megtestesült rend 
vala, ily szomorú végét csak sejteni sem mertük volna. A vá-
ros , hol az iszonyú tett véghezvitetett, szülőföldünk ; és ösz-
szeborzadunk meggondolva, hogy a földet, melyet majdnem 
szakadatlanul sújtanak különféle csapások, egy ártalmatlan 
öregnek kegyetlenül kiontott vére is terheli. Engesztelődés-e 
ez vagy nagyobb átoksuly a Gondviseléstől ? reszketve kér-
dezzük. Az általunk is hő tisztelettel környezett aggastyánnak 
végrendelete egyházi és honfiúi szelleméről egyaránt jeles 
tanúságot tesz. Béke hamvainak ! Vérét Isten irgalma ne sza-
mitsa be a földnek, melyen az kiontatott. 

— A pécsi kath. minta-főelemi tanoda és a vele egybe-
kapcsolt kath. tanitó-képezde ez évi Ertesitvénye elősorolja a 
tanulók ösztöndijait, melyek M i s k o l c z y András pécsi 
nagyprépost, D a r ó c z y Zsigmond székesegyházi olvasó-ka-
nonok és J ó n á s József főesperes, kanonok nagylelkűségéből 
alakultak. — Mégis csak igen elevenek azok a h o l t kezek, 
melyeknek ily arczulcsapását könnyen megérezhetnék az elle-
nük lármázok ; hanem persze az ilyen érintés megérzéséhez 
egy kissé finomabb arczbőr szükséges, mint a minővel azon 
zajongók rendesen birnak 1 

— V e s z e l y Károly, károly-fehérvári gymn. igazgató 
előfizetést hirdet néhai S z a b ó János egyházi beszédeire. 
Az első kötet az egész egyházi év minden vasárnapjára szóló 
homiliákat tartalmaz. Előfizetési ára az első kötetnek 2 frt. a. é., 
melyet f. é. december l-ig a t. cz. püspöki irodába kér küldetni. 

— Megjelent a „Magyar egyházi Szónok"-nak X. füzete, 
valamint a „Szellemi Fegyver" első kötete is. 

— Napoleon erősen biztatja a szent-atyát, hogy birto-
kának mostani területéből egy hajszálnyit sem enged elvenni 
Garibaldi által, kiről most az a hir, hogy megsebesíttetett és el-
fogattatott . Napoleon ily kegyeletes érzelmeinek forrása, mond-
ják , a clialonsi táborban fakad, hol a katonaság igen a pápa 
részére nyilatkozott. A tábornokok nyiltan kimondották, hogy 
ők a császár parancsára elhagynák ugyan a pápa ügyé t , de 
soha sem fognák feledni a franczia nemzeti érzület ily meg-
gyalázását. A császárt ezt gondolkozóvá tevé, és a pápát biz-
tosította segélyéről. 

— A Péterfillérek általi segélynek csökkentésére némely 
német lapok azon hirt kovácsolták, mintha a szent-atya ter-
jedelmes birtokot vásárolt volna , még pedig Magyarország-
ban. Azt tudjuk, hogy az alamizsnából az ügyefogyottakat 
segiti ; de önmagáról ily módon nem gondoskodik. Igy hall-
ván , hogy a turini legény-egylet igen sok szükséget szenved, 
a társulatnak 1000 frankot küldött. Turinban decretálják a 
szent-atya megraboltatását ; ő pedig szeretetének adományai-
val halmozza el a hűtlen város iparosait ! 

— A tiltakozás, melyet az apostoli nuntius, Bovieri, 
Schweizban a vegyes házasságok és a rheinaui kolostor eltör-
lése ellen már rég óta a szövetségtanácsnak benyújtot t , vég-
re tökéletes határozat után ad acta tétetett . Aug. 24-én tar-
totta a rheinaui kolostor teljes csendben az utolsó isteni-tisz-
teletet a kolostor-templomban. 

— A délamerikai államokban a prot. tábori lelkészek na-
gyobb dijért folyamodtak, mint minőt a kath. ilynemű lel-
készek kapnak, azért, mivei nekik családot is kell eltartaniok. 
A congressus azonban nem Ítélte megadandónak, minthogy a 
prot. lelkészek szolgálatja semmivel sem ér többet , mint a 
katholikusoké. 

— Tonkinban a ,Mindszentek' mult évi napján a domon-
kosiak közül három spanyol szenvedett vértanúságot; tudnil-
lik: Hermosilla Jeromos , milletopolisi ; Berdio Ocha Bálint, 
centuriai püspökök in partibus; és Almaso Péter. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1862. 
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Havi szemle. 
i t 

Mi volt a muszka és porosz elismerésnek hiva-
talos indoka? Mi volt az értelme? Italia rendesen 
megalapítva, erős kormánynyal ellátva, Roma ellen 
erőszakhoz nem nyul. Hol van rend? Hol rendes és 
hatalmas kormány? Zavar, engedetlenség, pártütés, 
lázadás mindenütt; a kormány emberei Siciliában a 
vörös-ingesektől, mint az őszi levél, elfuvatnak ; Ga-
ribaldi kis seregével a 20,000 főnyi sereg szemei előtt 
Xenophon-vonásokat tesz, Cataniát elfoglalja, Per-
saro hajóhadainak szemeláttára Melitoban kiköt. Tá-
madás-e ez a piemonti kormány részéről, vagy tisz-
teletbeli kiséret a ficuzzai erdőktől Cataniáig? Tehe-
tetlenség-e ez, vagy Európának G—val egyetértve 
megcsalása? Fog-e megcsalatni a franczia kormány, 
vagy megijedni G—nak fenyegetésére, a turini kor-
mány gyermekies játékára? Rattazzi G—nak Ígére-
teket tett, Caprerából kihívta, a czéllövész-egyletek 
szervezetével megbízta, 3000 vörös-inges tiszteit a 
sorezredekbe fogadta, 600,000lirát adott a meg nem 
nevezett beütésre, 400,000-et még igért; a toborzá-
sokat, a fegyverkészületeket szabadon engedte, most a 
szervezett vörös-ingeseknek parancsolni akar. ,Áruló', 
,Italiának veszélye' az ő neve most ; a ,Morning Post' 
szerént kétszinüségének s tárczavágyainak keserű 
gyümölcseit szedni kényszerül. — Giulini kérdésére 
Rattazzi G—t pártütőnek kiáltotta ki , ellene Cialdi-
nit küldte. Nem zavar ez: Romára vágyakodni, s 
G—t, ki ezt akarja, akadályozni? Két év előtt G— 
nak ugyanily vállalatát nemesnek, ma bűnösnek ki-
áltani? Akkor őt hősnek, most lázitónak nevezni? 
Kezeiből a délszaki koronát ajándékba fogadni, most 
ellene délszakra a pápai seregek lemészárlóját, Cial-
dinit s Persarot küldeni ; Italiát egyesitettnek kiál-
tani, és szétszakadtnak bemutatni; a savoyi fehér 
kereszt lobogóját fóntartani, s Savoyát többé nem 
birni; oly Italiát a nagyhatalmak által elismertetni, 

melynek nincs királya, nincs kormánya, nincs hadsere-
ge, nincs pénze, nincs alkotmánya, nincs alattvalója; 
hol egyik a reactiot, másik a revolutiot, harmadik a 
statuto-t viszi? Nem. Olasz királyság nem volt, nem lesz, 
hanem csak olasz királyi conspiratio. Oly Itali a, mely „a 
legerőszakosabb forradalom, a jog és szerződés leglelk-
ismeretlenebb sértéseinek eredménye", melynek „be-
csület-igéretei nem érnek föl azon papír értékével, 
melyre irvák" 1). Nem elég. A kétségbeesett szen-
vedély őrjöngésbe csap át , ordit, átkoz eget-földet, 
ész, czél, haszon, siker nélkül. Alig mondták el a 
hálálkodást a francziák urának, máris ,gyilkosnak' ne-
vezik ; alig gyújtották meg a tüzeket a muszka elis-
merés ünnepélyein, máris ezen tüzekkel a köztársa-
ságot üdvözlik. Mily mérhetetlent nyert Victor a 
muszka elismerés által ! ? A ,mérhetlen' szócskát a la-
pok hasábjain. Alig gyógyultak ki a sanmartinoi se-
besültek Benedek vágásaitól, máris Benedek után só-
várognak; tenyereik a barátsági kézszoritástól a fran-
cziákkal még nem hűltek ki, máris a francziák ellen 
aczélozzák azokat, a francziákat hasonló lázadásra oda 
csempészett kiáltványokkal buzditják. „Rémületes el-
lenségek lehetünk; a testvér-ölő harczban Austriához 
szegődünk" 2). Igy szólnak a ministerek lapjai Napo-
léonhoz. „A 30 éves háborútól kezdve máig hallom, 
hogy Austria a bukás, a föloszlás előestvéjén vagyon. 
Uraim ! ezen előestve két századig tart már. Csábítot-
tuk szökésre az austriai sereget: semmire sem men-
tünk. Az austriai sereg Európának legdicsőbb serege, 
önök emlékeznek róla. Ferencz József helyzete Euró-
pában a legbiztosabb. I. Napoléon egy csatát vesztett, 
s Helenában halt meg; Ferencz József veszthet hat 
csatát, elvesztheti birodalmának felét, fővárosát: mégis 
az marad, a mi ma, sőt hatalmasabb lehet mint va-
laha" 3). Ezt mondá Petrucelli délia Gattina, G—nak 
meghitt barátja, jul. 19-én a muszka elismerésről. 

J) Gróf Rechberg jul. 26. 1862. a porosz követhez. 
a ) „Saremmo terribi inimici. In questa guerra fratricida 

alla Francia, non resterebbe a noi altro alleato, che U Austria." 
(Constituzione u. o.) 

3) Atti uff. della Camera n. 772. p. 2994. 
20 
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„Roma vagy halál" nem azt jelenti, hogy a vörös-
ingesek Romáért halni akarnak ; hanem Roma vagy 
halál Victornak, Roma vagy halál Napoléonnak. 
Victor vagy a forradalmi factio élére, vagy ellene 
álland, veszte mind a két esetben bizonyos. Ott báb-
ként vitetik, itt kardcsapás nélkül üsszezuzatik; Vic-
tor Italiának királya volt két évig Mazzini és Gari-
baldi kegyelméből. Azért annyi jaj-kiáltás a tuilleriák 
felé, midőn M. és G. a kegyelmet visszahúzzák. 

A bresciai nemzeti egylet a papság polgári al-
kotmányát kérvényezte; Petrucelli, Brofferio, Sineo 
a papok házasságát inditványozta jul. 19-én a köve-
tek házában. „Uraim! A csizmadia csizmát, a pap mi-
sét hoz létre. Könyörülni kell a társaság eme prole-
tárjain és bélpoklosain. Adjunk a papnak nőt, elsza-
kad Piustól, s a pápa fölkiálthat Kosciuskoval : finis 
Romae" '). A zavar- és az őrjöngéshez még papnő 
kellett. Ök polgárháborúba rohannak , a polgári sza-
kadáshoz az egyházit csatolják. Nekik alkotmányo-
zott egyház kell, miként a franczia Constituente-nek 
1790. febr. 13-án, mart. 19-én, aug. 24-én. Cournaud 
st.-cyri, Aubert st.-margiti plebánus a Constituente 
teremében nejét bemutatta; 2) várjuk, hogy Passa-
glia , a milanói kanonokokkal s a cassinoi főapáttal 
papnő karjára fűződve lépjenek a dora-parti üveg-
házba. Petrucelli ismerni látszik, mi kell azon papok-
nak, kik Pius ellen összeesküdtek; nekik az elsőbün 
szomorúságaihoz a másik bűnnek nevetségessége kell 
még. Ennyire ragadja a szenvedély azt, a ki a szent-
szék és püspöke ellen akar okos lenni. Luther sem 
vélte 1515-ben, hol leend 1545-ben; hiszszük, hogy 
a milanói nagyprépost sem gondolta, hogy „le a pá-
pa-királylyal" annyit jelent: „le az egyházzal", „le a 
kath. hittel." „A tridenti atyák ismerték az emberi 
szivet, igy szól a szabadelvű Cormenin. A papok nő-
sülése mellett Europa ma protestáns lett volna. A fe-
gyelem megmentette a hitet" 3). A papok nősülését 
még az alkotmányos püspökök is tiltották Franczia-
országban; megvárjuk ezt Caputotól is. — Fran-
cziaországban a périgueuxi törvényszék birságban ma-
rasztalt el két maire-t, mivel hivatalos szolgálatját egy 
nősülő papnak megtagadta. Első eset a franczia tör-
vénykezésben. Portalis minister 1802-ki apr. 5-én az 

0 Atti uff. n. 765. p. 2964. 
2) Moniteur 1791. dec. 9.; 1792. maj. 12. 
3) „Les pères du cuncil de Trente avaient profondé-

ment connu le coeur humain. Avec le mariage des prêtres 
toute l'Europe serait aujourd'ui protestante. La discipline a 
sauvé la foi." (Droit adm. 5-ème edit, tome II.) 

Roskovány Coelibatus T. III. p. 172. 177. 

ily nősülés ellen nyilatkozott; I. Napoléon a nő-
sülő papot a kétnejüség büntetésével fenyitendőnek 
mondta; 2) a párisi törvényszék 1818-, 1828-, 1832-
ben; a st.-gironi 1829-ben; a párisi semmisitő tör-
vényszék 1833-, 1847-ben; az igazságügy-minister 
1831-ben; a követi bizottmány jelentése Raspail in-
dítványáról 1851-ben a papok nősülését Francziaor-
szágban törvény-ellenesnek, tilosnak mondta 3). A 
,code' hallgatását tehát a törvénykezési szokás 60 éven 
át értelmezi és pótolja. A périgueuxi birák ugy értik 
a törvényt, miként azt eddig egy biró sem értette. 
Az a kérdés ott: érvényes-e még az állam előtt a con-
cordatum? Ez elismerte az egyházat, ugy a mint 
volt, nőtlenségre kötelezett papjaival; a nősülés te-
hát az állami törvénybe ütközik. Ha az egyház meg-
engedné a nősülést, az állam jogosan mondhatná: ,te 
nem vagy többé olyan, milyennek elismertelek, al-
kudozzunk újra.' S lia a pap a hithagyás után nősül-
het, mily nemtelen csábításokra használhatja föl azon 
bizalmat, melylyel a családoknál a hithagyás előtt 

birt!? A gyónást, - h a gyónó-gyermekével egy 
hithagyás után nősülhet? A családi élet biztonsága, a 
polgári béke és bizalom parancsolja az államnak, hogy 
a kath. papot a hithagyás után is a nősülésről tiltsa 
le. A franczia biró előtt csak három kérdés lehet : 
a) Igaz-e, hogy az egyház a papnak nősülését, még 
a hithagyás után is, szentségtörő bűnnek s ágyasság-
nak tartja és mondja? b) Igaz-e, hogy hittagadás 
nélkül az ily nősülést bűnnek nem tartani és nem 
vallani nem lehet? c) Lehet-e tehát a kath. mairenek 
hivatalos szolgálatjával az ily bünmerényhez járulni? 
A ,code' hallgat e nősülésről, de nem is parancsolja; 
azonban ha parancsolná is, minden kath. bírónak Mi-
rabeauval kellene fölkiáltani: ,ha ti e törvényt meg-
szavazzátok, én esküszöm, hogy azt mindég meg fo-
gom szegni' 4). 

Conforti jul. 24-én a követek házában törvény-
javaslatot terjesztett elő a papság túlkapásai ellen. A 
javaslat fölolvasását a követek ,éljen'-ei követték, 
mintha Roma vagy Velencze meghódítását hirdette 
volna. Nem volt elég a 63 nápolyi püspök közül 54-et 
tömlöczbe vagy számkivetésbe vetni, 5) uj üldözésre 
uj fegyvereket kell kovácsolni. A papság nem akar 
összeesküdni; nem akarja az igazság, a jog , a köte-
lesség törvényeit lábbal tapodni; nem akar lelkisme-
retlen lenni; őt erényei miatt üldözni kell. A papság 

' ) Roskovány i. h. 189. 1. — 2) U. o. 202. 1. 
a ) Roskovány i. h. 218., 247., 294., 335., 454., 528. 1. 
') ,,Si vous votez cette loi, je jure de lui désobéir." 
•') Atti uff. n. 765. p. 2964. Petrucelli vallomása. 
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tehát nincs a forradalommal, mivel bilincsek helyett 
sz. Móricz rendjének keresztjeit aggatnák reája. A 
polgárháború iszonyaihoz, a fejetlenség borzalmaihoz, 
a félelem, a rettegés aggodalmaihoz, a kül- és bel-
politika nyomoruságaihoz, a hazudozás, a színlelés, 
a csalás zavaraihoz Italiában még az hiányzott, hogy 
az egyházat, a társadalomnak egyetlen fönmaradt 
életelemét, lerombolják. Az eddigi üldözés még arany 
szabadság; az eddigi büntető törvénykönyv elégtelen 
volt, szabadulási eszközül az egykoron máshol is diva-
tozott zsarnok törvényeknek kivonatát barbarabb 
alakban kellett föleleveníteni, mint azt a franczia 
Constituente tevé valaha. A püspökségnek nem sza-
bad a rosszat megakadályozni, nem szabad a jót elő-
mozdítani , hacsak Confortinak, kit holnap egy zsidó 
válthat föl a ministeri székben, helyeslését előlege-
sen nem birja; különben tömlöcz a büntetés, 500— 
1000 lira a birság. Papjait nem szabad büntetni, ex 
informata conscientia nem szabad rendelkezni; körle-
velet, nem mondjuk nyomtatni, de irni sem szabad; 
föloldozási engedélyt nem szabad adni, hacsak erre a 
szabadkőmives, az atheus, a zsidó ministertől föl nem 
hatalmaztatik. A küldetés ,docete omnes gentes' ,pa-
scite' Confortitól adatik. A püspök saját papjával, 
mint perlekedő felek, Conforti törvényszéke elébe 
siessen, püspöki hatóságának foganatba vételére ke-
gyelmet kunyoráljon. Az egyházi fegyelemnek tövig 
való lerombolása ez, a papság fegyelmetlenségének 
jogosítása ez, az egyháznak teljes lenyügözése ez a 
polgári hatóság alá, ha a factionak elég hatalma vol-
na, hogy zsarnokságaival a lelkismereteken diadal-
maskodjék. Ez a szabadság, melyet Cavour 1860-ki 
oct. 11-én kimondott; melylyel Ricasoli 1861-ki sept. 
10-én dicsekedett; melynek értelmében Rattazzi f. é. 
mart. 20-án mondá: „a kormány a vallásos ügyek-
ben egészen incompetensbiró", s melyet a párisi kor-
mány komolyan ajánlott, melybe, a lapok hazudo-
zásai után, annyi sok ember hitt , de melyet Pius-
nak őrszeme, mint ármányt, mindég elvetett. A tu-
rini kormány és Mazzini közt különbséget tesznek a 
lapok; mindkettő conspirator, a különbség az, hogy 
egyik gyáva, a másik merész; a conspiratio igazolja, 
mily szabadságot várhatna a szent-szék Victor kor-
mánya alatt. 

,Ex informata conscientia.' Ettől rémül a Pas-
saglia-csoport; e miatt szól az ,informata conscientia' 
ellen a törvényjavaslat, s remélik Passagliának ba-
rátjai, hogy ha Conforti letiltja az informata-con-
scientia-itéletet, az ő lelkismerettik nyugodt lehet. E 
jogot a püspöknek a tridenti zsinat sess. 14. cap. 1. 

megadta; „ex quacumque causa, etiam ob crimen oc-
cultum, quomodolibet, extrajudicialiter" letilthatnak 
valakit az egyházi rend fölvételétől, vagy a fölvett-
nek gyakorlatától. Elveheti e jogot Conforti a püspö-
köktől? „Parem esse episcoporum facultatem sive 
prohibendi ascensum ad ordines, sive a susceptis or-
dinibus suspendendi", igy szól a IV. Pius által alakí-
tott bíbornoki gyülekezet első nyilatkozataiban; ') 
később a kétségekre mindég azt válaszolá: „re se-
dulo examinata non recedendum ab antiquis declara-
tionibus; „ex quacumque causa" omnia includens, ni-
hil excludens." Ez azon eljárás, melyet „ex informa-
ta conscientia" neveznek, melynek jogosságát még 
Van-Espen is elismerte 2). Helye van ennek, midőn 
a bün, legyen bár titkos, a püspök előtt tudva van, 
de a canoni törvénykezési eljárást az idő nem engedi, 
a botrány félelme, a bűnösnek eddigi jó hire s neve, 
s más magasabb érdekek tiltják, például most Italiá-
ban ; hogy a püspök rendkívüli esetekben rendkívüli 
fegyverrel tarthassa fön az egyházi rendnek becsüle-
tét és fegyelmét. A püspök élhet vele saját papjai el-
len, a nélkül hogy az ily fenyítéknek okát adná; *) 
a fenyitettnek, foganatba vétetvén a fenyíték hala-
déktalanul, 5) csak folyamodás áll nyitva a szent-
székhez, hol a püspök az eljárásnak okait bevallja. 
Némelyek vélik, hogy a fenyíték fölebbeztethetik a 
metropolitához ,non in suspensivo, sed in devolutivo'; 
lehet, ha valaki tudatlanság miatt letiltatik a rendek 
fölvételétől, mivel ez nem fenyíték, de nincs semmiféle 
fölebbezés a fenyitékekben, a mint ezt XIV. Bene-
dek 6) és Causa Sardinia mondja: „Si episcopus in 
vim cap. 3. sess. 14. ejusdem concilii contra clericos 
processerit, tamquam i l l i t e r a t o s , a decreto sus-
pensions hujusmodi dari appellationem ad effectum 
d e v o l u t i v u m tautum, non autem suspensivum. 

!) L XXII. de decret. Concil. Trid. ad sess. 14. c. I. p. 
24. ed. Rom. Ezen bibornokok még Tridentben voltak. — L. 
XXXVII. p. 714. 

2) Jus Eccl. Univ. p. 2. c. II. 
3) „Suspendere posse ab exercitio ordinum extrajudi-

cialiter clericos, et presbyteros etiam parochos." (Libro XIX. 
de decret. Congr. Conc. Trid. p. 416.) 

") „Episcopum in bujuscemodi poenis decernendis non 
teneri dicere causam suspensionis, seu delictum manifestare 
ipsi reo, sed tantum sedi Apostolicae, si reus ad eamdem re-
cursum habuerit." (L. XVII. de decret.) 

5) „Nec appellatio executionem banc, quae ad morum 
correctionem pertinet, suspendat." (Conc. Trid. sess. 22. cap. 1.) 

fi) „Ei qui repulsus es t , nullám competere appellatio-
nem , sed tantum perrnitti adire Sedem Apostolicam, eique 
suas querelas exponere." (De synod. 1. XII. c. 8.) 

20* 
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Ceterum, si processerit contra hos tamquam d e l i n q u e n -
t e s facultate sibi tributa a cap. 1. ejusdem sessionis, a su-
spensione lata ab eo nullám dari appellationem" J). Ezekből 
a Passaglia-csoport ellen bebizonyul, hogy ők canonice „ex 
informata conscientia" fenyíttettek ; másodszor, hogy midőn 
az ily fenyitéseket semmisnek nyilatkoztatják, VI. Pius Íté-
lete alá esnek : „propositio , quae damnat ut nullás et invali-
das suspensiones ex informata conscientia, falsa, perniciosa, 
in Tridentinum injuriosa"; 2) harmadszor, hogy a püspök 
nagy okoknál fogva szokta ezt tenni, mivel ezen eljárását 
esetlegesen a szent-szék előtt igazolni tartozik; negyedszer, 
hogy a Passaglia-csoport igazolta megfenyittetését, mivel 
nem Piushoz, hanem a kőmives Confortihoz folyamodott; 
ötödször, hogy a világ minden követházainak letiltásaira is 
az ő lelkük ,censura suspensionis' alatt van, melynek daczára 
mivel mégis nyilván miséznek , a rájuk nehezedett irregula-
ritástól őket csak azon főpap oldhatja föl, 3) kit nem szűnnek 
meg keserűségekkel kinozni, és koronáját elrabolni. 

A turini kormány zavarait nagyit ja, hogy a romaiak 
semmikép sem akarnak lázadni. Egy lázadás Romában kirán-
taná a turini kormányt a sülyedésből, mivel a francziák ura 
megígérte , hogy kül-ellenség ellen védendi a szent-atyát, de 
nem az alattvalók lázadása ellen. Billault is mondá , hogy a 
romai őrsereg ellen egyedül a romai nép panaszolkodhatik, 
de Piémont semmikép. A turini factio mindent fölhasznált, 
hogy Romában lázadást csináljon ; ki volt tűzve aug. 11-ke, 
a romai nép nem mozdult; ki volt tűzve aug. 15-ke, a romai 
nép csendesen maradt. — „Én vádolom a romaiakat, igy 
szólt Petrucelli jul. 20-án, 4) mivel ők ma nem az 1848-ki 
romaiak, ők szent Péternek népe. Csak a romaiak menthet-
nék meg a hazát , ha föllázadnának ; de az ő ereikben syrup 
van , nem pedig vér." —- Mily tiszteletet érdemel a külhatal-
masságok előtt oly kormány, hol a követek a kamrai ülések-
ben lázadásra szólítják, buzditják egy más fejedelem alatt-
valóit ? Ily kormányt ismert el , s vele barátságot kötött a 
muszka és porosz ; „csak ne bánja meg egykoron", mondá 
Rechberg. A romaiak Piusnak népe, mivel habár a pápa ural-
kodhatik mindenütt , de Roma nem élhet pápaság nélkül ; 
mivel Roma pápaság nélkül az özvegység siralmaiba sülyed;6) 
mivel a pápaság az olasz függetlenség lényeges eleme ; 7 ) mi-
vel az olasz szabadság csak azon hitből születhetik, melynek 
széke Romában van ; 8) mivel a szabadság hajnala nem vir-
radhat föl a félszigetre a pápaság közremunkálása nélkül ; 9) 
mivel tud ják , hogy midőn a pápa 1377-ben sept. 17-én Ro-
mába visszatért, Romának köznyomorai enyhülni kezdtek lü). 

*) Barbosa Collect, ad S. Conc. Trid. ad sess. 14 . c. 1. ad sess. 
2 2 . c. 10. ad. sess. 24 . c. 10. 

2 ) Bulla ,Auctorem fidei.' 
3 ) Fagnani 1. 3. deer. ad. cap. „ V e s t r a " n. 121 . Barbosa, de 

offic. et pot episc. part. II. alleg. 39. n. 121 . 
4 ) Atti uff. n. 7 7 3 . p. 2 9 9 5 . 
J ) Crétineau-Joly. L'église Rom. en face delà révol. t. II. p. 2 4 7 . 

Paris 1 8 5 9 . 
Capecelatro, Vita di S. Cathar. da Siena , 1. V. p. 186 — 196 . 

Firenze 1 8 5 8 . 
7 ) Palmerston Posombyhez 11. sept. 1 8 4 7 . 
8 ) Lettere ad un ministro protestante Lett. 1. 15. aug. 1 8 4 9 . 
°) Galeott i , Della sovranità e del gov. tempor. dei papi , p. 194 . 

I 0 ) Muratori ad an. 1 3 7 7 . 

Az olasz papság Piémont ellen van, ezt vallotta BroíFerio ; 
a romai nép Piusnak népe, ezt mondta Petrucelli. 

,Roma vagy halál' a conspiratio jelszava, mától a mi 
jelszavunk is. Roma, a kath. egység, vagy halál, az eretnek-
ség diadala; Roma, a fejedelmek méltósága, a népek törvé-
nyes szabadsága, vagy halál, a demagogok zsarnoksága, a 
népek szolgasága ; Roma, a társadalom , a család, a birtok, 
vagy halál a tudománynak , a birtoknak, a családnak, a tár-
sadalomnak fölbomlása; Roma, a kereszténység, vagy halál, 
a fölujult pogányság, a vad erőszaknak joga ; Roma, vagy 
halál, mely I tal iát , a fejedelmeket, a keresztény polgárisult-
ságot és mivelődést fenyegeti. ,Roma vagy halál' kiáltsuk a 
fejedelmeknek, kiáltsuk a népeknek; mindnyájuk élete, joga, 
biztonsága Romához van kötve , Romával marad, Romával 
dül; a fejedelmeknek, hogy legyen a királyi tekintélynek tá-
masza; a népeknek, hogy legyen, ki a fejedelmeknek meg-
mondhassa : ,nem szabad.' ,Roma vagy halál' kiáltsuk Victor-
nak , kiáltsuk Napoléonnak ; ők azért ülnek trónjukon, mivel 
Roma még Pius kezében van, addig fognak ott ülni, mig Pius 
Romában van. Kik Romát sértegették, vagy elfoglalni akar-
ták , mind elvesztek ; Roma paradicsomi alma , a melyből kik 
ettek , elvesztek. Kimondta ezt Ferrar i : „A kik a pápaságot 
megtámadták, rossz véget értek" ; „Roma veszélyes a kirá-
lyokra ; ezt utolsó királyja nem lá t t a , és ti azt gyászossá te-
szitek uralkodó családunkra" Veszélyes volt Theodorikra, 
ki János pápát kinozta ; veszélyes volt Constantra, 2) ki sz. 
Márton pápát zaklatta; veszélyes volt Astulfra, 3) ki Dezső 
pápát ostromolta ; veszélyes volt II. Ot tóra , 4) IV. Henrikre, 
II. Fridrikre, ä) Szép Fülöpre, bajor Lajosra, Conrádinra, 6) 
Crescenczre, 7) bresciai Arnoldra, 8) Cola di Rienzora, 9) 
I. Napoléonra, Murát királyra, Cavourra. Roma nem halhat, 
mivel ő a halálnak halála ; „o mors ero mors tua", az ő hivei 
halál által győztek, az ő ellenségei győzelem által nyomorul-
tan elvesztek. Tehát ,Roma vagy halál' ! 

„A szemtelen fenyegetések-, s a demagog lázadásnak 
lehető következményeivel szemközt, a francziaországi kor-
mányt a kötelesség és a katonai becsület kényszeriti, hogy in-
kább, mint valaha, védelmezte a szent-atyát"; 10) ez a fran-
cziák urának első szava a zavarok bonyodalmai között ; nem 
a pápának, hanem az ő trónjának védelme ez. 

Az örök város, és a malaria. 
(Folyta tás . ) 

Továbbá a tapasztalás muta t j a , hogy az ilyen, a város 
körén kivül eső lakokban az egészség idővel változhatik, ugy: 
hogy azon t á j , mely századok óta egészségesnek tartatott , 
gyanússá és vészessé válhatik, valamint ellenben a vészes 
tá j telepedés és müvelés által javul. Ezen változások tehát 
leginkább a lakosság szaporodása- vagy apadásától függnek, 

J ) 1 8 6 0 . maj. 27 . 1 8 6 1 . mart. 2 6 . Atti uff. n. 42 . n. 1 4 5 . 
î ) A fürdőben megöletett. — 3 ) Lóról leesett. 
4 ) Árulás megölte. — 5 ) Manfrédtól megfojtatott . 
°) Fölakasztatott. — 7) Fölakasztatott. 
8 ) Megégettetett. — Colonnának szolgája leszúrta. 

l u ) „Devant d'insolentes menaces, devant les conséquences possi-
bles d'une insurrection démagogique, le devoir du gouvernement fran-
çais et son honneur militaire le forcent plus que jamais à defendre le 
Saint-Père." (Moniteur 2 5 . aug.) 
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nem pedig a szél járása- vagy mocsároktól, mivel ott is mu-
tatkoznak, hol a széljárás nem változott, és mocsárok nin-
csenek. Del Borgo, dei Monti , és Travestere lakai régenten 
egészségesek voltak, most láztól látogattatnak. A piazza del 
popolo és Villa Borghese gyanúsokká lettek. Néhány halmok, 
valamint az igen egészségtelen S. Andrea delle Frat te — haj-
dan vallis hortorum — vidéke, XII. Incze páparendeztetései 
óta a monte citorio lakhatókká lőnek. Ezen esetek addig ma-
gyarázhatlanoknak tar tat tak, mig a lázokat egyedül a légnek 
tulajdonították ; de a tárgy azonnal magyarázható , ha részént 
a város változó sorsát, s annak s környékének müveltetési 
különbféleségét tekintetbe veszszük ; részént azon meggyőző-
désre jutunk: hogy a malariának természetvegyiileti oka van, 
mely a hely-, idő- s körülmények szerént változik, és igy 
okozata is akadályoztatik,kisebbittetik, megszűnik, vagy fo-
koztatik, terjesztetik, állandósittatik. Aközvegyészi müvelet, 
mely szerént a müszeretlen természet nyilatkozik, kisebb 
vagy nagyobb körben az emberi tevékenységhez szabja ma-
gát. Az egész olaszföldi félsziget tanúságot tesz arról, mily 
hatalmasan viaskodtak itt egykor a természet-elemek ; több 
természettünemények mutat ják, hogy e viadal nincs még 
befejezve, hanem csak gyengült, és mindenki megerősíti azon 
véleményt: hogy Europa egy tartományában sem munkálko-
dik a természeterő oly hatalmasan, mint olasz földön (politi-
kailag is , alig ha ugy nincs) Ily különös tünemény a malaria 
is , noha annak terjedése, és az emberi egészségre való befo-
lyása emberi munkásság által idomítható. A hajdani Roma 
roppant népesedése, és óriási épületjei s viz vezetői által a 
malaria befolyását korlátozta ; ezen védgátok elromlásával a 
kóranyag hatalma erősödött, és a középkor rombolásai közt 
tetőpontját érte; az elmúlt három közelebbi század alatt több 
javítás tö r tén t , és igy a lég javí t ta tot t , a baj csökkent. 

Azon okokhoz, melyek a középkorban az örök város-
bani lakást vészessé tették, egészség tekintetében méltán szá-
mithatjuk a földalatti viz- s nedv-rekedéseket is. Roma föld-
alatti tere telve van üregek- és víztartókkal, melyek a kór-
anyag létrehozására annál alkalmasbak, mennél kevesbet jö-
hetnek e gőzlégek s vizek a föld fölé, hogy elpárolgnának, 
vagy elfolynának. Tekintsük például a katakombákat, melyek 
számtalan erekben a turfás földön átágaznak , és Roma ha-
tárain tul is messzire kiterjednek ; ezen tömkeleges föladalatti 
folyosók ott mindenütt ártalmatlanok, hol a szabad lég át-
járhat ja és a viz beléjük nem folyhat, de fölötte vészesek 
o t t , hol fris lég hozzájuk nem fér , összeomlottak vagy viztől 
áthatottak. Hasonló rekedések és viz-szivárgások vannak 
más földalatti üregek, csatornák, a föld- s romokkal fedett 
régi épületek , sirok, s vizvezetők alatt is. Különösen a viz-
vezetők roppant romai nagyobb figyelmet érdemlettek volna 
e pontban. A csatornák szakadozottak , bedőltek, betömettek, 
a rekedt lég kisebb-nagyobb mérvben ártalmas, és az ott 
gyülekvő viz kimenetet keres, és igy a száraz helyek vizenyő-
sekké lesznek. Igy azon földhalmazból, mely a forumon össze-
halmozódott , itt-ott viz szivárog. Néha a viz eltűnik egészen, 
és az év más szakában ismét mutatkozik. A császárok palotái-
nak terjedelmes romjai, noha többnyire halmokon feküsznek, 
talán azért oly egészségtelenek, mivel több vizvezetők- s für-
dőkkel birtak, melyek most beomlottak s haszonvehetlenekké 
lettek. Különösen föltűnő a magaslaton fekvő Diocletián ter-

meiben , — S. Maria degli Angeli — a lég rosszasága, hol 
hajdanta Neumachiák — vizi ütközetek — adattak, és most a 
carthausi szerzetesek nagyobb része lakik, de évenként nyár-
ban kiköltözni kénytelen. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VACZ, aug. 27-én. Valamint r i tka, s épen azért lélek-

emelő tünemény, a vastag anyagiság s nemtelen önérdek 
sajnálatraméltó jelen korában az őszinte s állandó barátság 
vonzó képével találkozni : ugy csak a kedves meglepetés ér-
zetével lehetünk szemtanúi az épületes jelenetnek, midőn a 
virágzó fiatalság gondtalan éveiben, lélekben egyesült nemes 
kebleket évek multával az őszinte barátság s benső rokonér-
zelem szent oltáránál szemléljük áldozni a kedves mult ke-
gyelettel őrzött becses emlékeinek. Hasonlókép lehettek lel-
kesülve mindazok, kik folyó hó 26-án egy, hét tagot számláló 
baráti fiizért, hőn szeretett hazánk fővárosának népes utczáin, 
a bensőleg óhajtott viszontlátás legtisztább örömnyilatkozatai, 
s szivélyes szóváltás kczt föl s alá járni láttak. Az emiitett 
baráti koszorú tagjai jelentékeny részét képezék azon egyházi 
férfiaknak, kik különböző megyék részeiről, a szent hit tan 
ágaiban nyerendő mély- s szélesb ismeretek tekintetéből, a 
pesti központi papnöveldében 1856-ik évben tanulmányaikat 
végezvén, azon komoly elhatározással távoztak kedves me-
gyéik székhelyeire, a fölszentelt püspöki kezek elfogadása 
végett : hogy az intézet falai közt szivükben foganzott s buz-
gón ápolt barátság érzetét a kedves haza különböző részein 
elszórva, tehát a messze távolban is hiven s fogyhatlanul 
fön fogják egymás iránt keblükben tartani ; s testvéri szere-
tetüknek zálogául helyzetük s állásuk körülményeiről éven-
ként egymást rendesen tudósitandják : a hatodik évben pedig 
egy, a társaság jegyzője által előre kijelölendő napon Pesten 
baráti találkozást rendezendnek. Tegnap , azaz augustus 26-
kán tartánk meg hozzánk illő szerénység-, s egyszersmind át-
hatott kebellel a szivélyes ünnepet , mely után lelkünk egész 
hevével évek folytán sóvárogtunk.Benső sajnálattal kell ugyan 
megemlítenünk: miszerént szerződött bajtársainkat teljes 
számmal nem valánk szerencsések ölelhetni ; azonban, mig 
édesen megnyugtat bennünket a boldogitó hi t : hogy elmaradt 
barátinkat legyőzhetlen nehézségek gátolák hő óhajtásuk tel-
jesítésében ; az e tekintetben sajnosan érzett hiányt nem kis-
sé kárpótolja azon szerencsés körülmény : miszerént hat hosz-
szu év viharos lefolyása után vidor egészség- s törhetlen lel-
kületben láthattuk viszont azokat, kikkel együtt képeztet-
tünk magasztos hivatásunkra, s különböző téren s hivatali 
minőségben együtt szolgálunk az Isten- s halhatlan lelkek 
üdvének. Végre szükségesnek véljük röviden megjegyezni : 
miszerént baráti találkozásunk czélja korántsem volt csupán 
eszern-iszom , dinom-dánom : hanem a szakmánkba vágó , leg-
fontosabb lelkipásztorsági kérdések fölötti higgadt eszmecse-
rék s tudományos szóváltások nyomán , egyszersmind bjcses 
szellemi társalkodás ; s ekként nem csak lélekben az édes ba-
ráti viszontlátás által megujulva, hanem szellemi kincsekben 
is szépen gyarapodva válánk meg egymástól az Ur szent ne-
vében, azon buzgó óhajtással: hogy lelkünket a barátság sz. 
érzete, s fontos hivatásunk közös szeretete életünk határáig 
erősen egybefüzve tartsa ! —y. 



ALSÓ-SZTREGOVA, aug. 28-án. A „Religio" f. é. 12-ik 
számában megjelent gácsfalvi levélre az igaz-ág és méltányos-
ság érdekében kénytelen vagyok következőkben válaszolni : 
A mi a tényeket illeti, nem igaz 1-ször, liogy a templom s 
torony falai silányak s vakolattól megfosztvák. 2-szor Nem 
igaz, hogy az oltár kicsiny, miután magassága a templom 
tabulatum-fölepeig, szélessége pedig odáig terjed, hogy csak 
szükséges átjárást enged kétfelől az oltár mögötti térhez, 
mi sekrestyéül szolgál, s igy a templom nagyságához arányos. 
3-szor Nem igaz, hogy a plebánus t e n g ő d i k ; miután az 
nem csak állásához illő életmódot visel, de tud még szellemi 
dolgokra is pár garast megtakarítani, mit osinos,ujonan ösz-
szeállitott könyvtára bizonyít, milyet nagyobb jövedelmű he-
lyeken hiában kerestem. De bizonyít talán még jobban az, 
hogy tudósító ur sem idegenkednék — ugy hiszem — az ily 
tengődéstől. Hagyjuk azonban a részleteket s lássuk az egész 
czikk valóban nagyon nem keresztényi szellemét. Ott áll, 
„mind külsőleg, mid belsőleg a legvégsőbb szegénységben és 
elhagyatottságban — sajonnal töltik el a nézőt — az égető 
szükség jelei — ily nyomor, ily ínség, ily nélkülözés" stb., 
mind a templomra vonatkozva. „Némi vigaszul szolgál végre 
— a levelezőnek — hogy a templom kegyura őszszel meg-
kezdi a javítást —- a plebánus pedig hordja a nap terheit." Ily 
összeállítás nem azt foglalja e kevesbbéjó szándékú ferdítéssel 
magában, hogy a kegyúr eddig semmit sem tet t ; a plebánus 
vétkes közömböséggel semmit nem mozdított, miért pellen-
gérre állittatásukat kiérdemelték ? Pedig a kegyúr azon né-
hány év ala t t , mióta mint ilyen működik , a paplakot s mel-
léképületeit lényegesen megújította, a templomot uj föleppel, 
fedéllel, padozattal, lóczákkal, orgonával, zászlókkal ellátta, 
— a papi jövedelmeket az alapított s igen hiányos földbirtok 
nevezetes kiegészítése, s legjobb helyben történt kiadása ál-
tal tetemesen növelte. A plebánus nem csak egyháza hívei-
nek buzgalmát felköltve apróbb templomi eszközök szerzését 
lehetségessé te t te , de köztük az Oltár-egylet számára számo-
sokat résztvevőül nyerve s a segély megnyerése után fára-
dozva, azon nem eléggé magasztalható egyletnek nem csak 
levelező által fölemiitett, de annál sokkal több adományát 
temploma számára kinyerni szerencsés volt, minek nyilvános 
megköszönésében, ha levelező által megelőztetett is , hiszem, 
azon óhajtással vigasztalandja magát , bár az Oltár-egylet 
i r án t , melynek tudomására is valószínűleg csak a sztregovai 
ajándékokból j ö t t , igyekeznék maga körében költendő rész-
vétben föntisztelt plebánus urat megelőzni. — Ezekből lát-
ható , hogy a nem létezőnek hánytorgatása a meglevő elhall-
gatása mellett ép oly gonosz szándékú insinuatio, mintha én 
elhallgatva levelező meglevő képzettségét, mindég csak azt 
hánytorgatnám, hogy bizony okosabb is lehetne, szerényebb-
nek is illenék lennie *). — Folyó hó 24-én szerencsés voltam t. 
Kubinyi Ferencz ésnt. Rómer Flóris urakat, hazánk hirneves 

*) Az igazság levén minden érdek fölött vezérünk , méllán k ö -
veteli helyet engedünk e fölszólalásnak, sajnálkozva , hogy t. levele-
zőnk kevesbbé p o n t o s , általunk azonban rossz szándékúnak e'pen nem 
ta r to t t közleményt küldött hozzánk , kik kénytelenek voltunk hitelessé-
gében nem kételkedni. Midőn azonban az igazságnak ekkép hódolva a 
ti l takozást közzé teszszük : u j sértésekre sem adhatunk lapunk hasábjain 
alkalmat ; és igy t. M. ur meg fog bocsá tan i , hogy válaszának némely 
helyeit kihagytuk vagy módositol luk. S z e r k. 

régészeit Berg Károly épitész úrral egyetemben, kik vidé-
künk egyházi és várépitéseit vizsgálják, Gácsra kisérni, hol 
a régi, s a föntisztelt urak meghatározása szerént, három kimu-
tatható építészi szakot magában foglaló román-góth egyház 
tudósaink egész ügyeimét fölköltötte. Fönnevezett tudósunk 
egész aug 25-ét a templom méreteinek fölvételével, rajzolá-
sával s a részek meghatározásával töltötte , miben a várban 
lakó Forgácli groß család a legnagyobb érdekeltséggel ki-
sérte. M. 

KÖLN, aug. 13-án. Geissel bibornok-érsek ma ünne-
pelte meg főpásztori működésének 25-ik évét. A város ünne-
pies szint öltött , mindenütt zászlók lengnek, lombfüzérek, 
tarka szőnyegek láthatók, a Wallraf-téren 60 lábnyi magas-
ságú diadalkapu emelkedik, a Rhenus-hidon, a hajókon, a ki-
kötőben nagy lobogók hirdetik a város örömnapját. A ma-
gasztos ünnepélyre már tegnap is érkeztek vendégek, köztük 
a münsteri , paderborni, hildesheimi püspökök. Az igen szá-
mos ajándékok közt különösen megemlítendő egy bronz-szo-
bor márvány talapzaton, mely egy angyalt ábrázol kiterjesz-
te t t szárnyakkal Lippeltől, és mely a királyi pár ajándoka, 
hozzá levén csatolva a fölségek szerencse kivánatai. A szé-
keskáptalan gazdagon aranyozott püspöki pálczát ajánlott 
föl; az érseki megyének lelkészi kara pedig a szükséges költ-
ségeket nyújtotta át egy falusi lak emelésére E gyengéd aján-
latot kisérő föliratból kiemeljük a következő helyeket, melyek 
az érseki megye, valamint az egész kath. kereszténység leg-
újabb történelmére vonatkoznak. „Igen komolyak voltak az 
idők, melyekben te a speieri püspöki széket kedvünkért elha-
gyád, és a szent Kölnbe vonultál. Az üdvtelen villongások, 
melyek azon apostoli szilárdságból származtak , melylyel di-
cső emlékű elődöd, Kelemen Ágoston az egyház jogait védte, 
több éveken át tartottak már, ingerelve a kedélyeket, midőn 
egy, a békeszeretettől lángoló pápa és egy valóban nagylelkű, 
igazságos király az egyetértés helyreállítása után kölcsönös 
bizalomnál fogva téged választottak, hogy te, mint a békének 
angyala a meghasonlott kedélyeket baráti kötelék által egye-
sítenéd. A remény nem hiusult meg, mert szilárdság, bölcse-
ség és türelem által óhajtott sikerre vezetéd a nagy vállala-
tot ugy , hogy az egyenetlenség azon szomorú idejéből alig 
maradt föl egyéb annak emlékénél. ( I t t fölsoroltatnak az in-
tézmények, melyek az érseknek köszönik létüket vagy gyá-
molyittatásukat; ezek közt a megyei zsinatoknak 300 év utáni 
fölélesztése , mire tovább ez következik : ) Minden módon fá-
radozál te , hogy a gondodra bízott hivek Krisztusnak min-
denfelől szorongatott helytartójáért szünet nélkül imádkoz-
zanak, szükségében gyámolyitanák , és a legjobb pápának lá-
baihoz tennék le gyermeki hódolatuknak, rendithetlen hűsé-
güknek érzelmeit. A szent-széknek annyi giínynyal megsér-
tett , oly sok igazságtalanság és esküszegés által megcsonkí-
tott jogait és birtokát rettenthetlenül védelmezted , és nem 
féltél a győzelmes hűtlenségre és rablásra, a katholikusok 
köztetszése mellett, a megérdemlett szégyenbélyeget sütni." 
— A szerencse-kivánatokat tolmácsoló küldöttségeknek egész 
sorozata jelent meg, ezek közt a rheimsi nemességé is, mely 
kikérte magának azon szerencsét, hogy az érsek leendő nya-
ralóját bebutoroz hassa és fölszerelhesse. A fogadások délután 
3 órakor végződtek. A Gürzenichen adott 600 téritékü disz-
ebéd körébe gyüjté éjszak-nyugoti Németországnak majdnem 
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minden kiváló jelességeit. 4 órakor délután megjelent az ün-
nepelt fölszentelt püspök Baudri, és szólni kezdvén azon szép 
öszhangzatra utal t , mely Poroszországban az egyház és ál-
lam közt uralkodik, és éltette a királyt és a pápát. A főpol-
gármester köszöntése után fölkelt a jubiláns bibornok-érsek, 
és elmondá, mint vonzódott szive már zsenge ifjúságától a 
Rhenus melletti szent városba, oly sok szentnek és tiszteletre 
méltó emlékeknek városába, melynek dicső egyházai és ma-
gasztos isteni-szolgálata régtől fogva világszerte nevezetes ; 
de csak később teljesülhetett ezen vágya, és épen most 30 
esztendeje, hogy először jöt t Kölnbe, jelen levén ott egy nagy-
misén legkevesbbé sem sejtve, hogy 10 esztendő múlva ő 
maga fogna állni azon oltárnál. És mégis igy történt. Ugyanis 
Öt esztendővel később Augsburgban speieri püspöknek szen-
teltetett föl, nem sokára reá az egyház feje aggodalmas za-
varok közepette ide hivta meg, hol husz év óta kormányozza 
az egyházat. Hálát szavazott a királyoknak, papságnak, vá-
rosi hivatalnokoknak és polgároknak, kiknek közreműködése 
és bizalma üdvös hivatalának gyakorlatát megkönnyítette, 
sőt örömteljessé tette. Megemlékezett továbbá ő emntja a 
székesegyházról, és azon örvendetes haladásról, melyet an-
nak emelkedése hivataloskodásának 20 éve alatt tett , köszö-
netet mondva IV. Fridrik Vilmos királynak, kinek bőkezűsége 
és gondoskodása oly nagy lendületet adott a műnek; hálát 
szavazva Lajos bajor királynak is , ki Isten e dicső hajlékát 
oly nagyszerű ajándékkal ékesítette. Beszédét az elérzéke-
nyült bibornok-érsek áldással zárta be Kölnre, az egész 
megyére, lakosaira, azok működésére ; megáldá őket kezével, 
szóval és szivében. 7 órakor elhagyta ő emntja a gyülekeze-
tet, palotájába vonult, hová a polgárok fáklyás menete, (mint-
egy 300 fáklyTával) indult. Ezen ünnepélyes menet küldöttsé-
gének az érsek következőleg válaszolt : „Mondják meg önök 
Köln szeretett lakosainak, mennyire köszönöm egész szivem-
ből mindazon szépet és dicsőt, miben ők ma engem részesi-
tettek." O emntja ezután az erkélyre kilépve, néhány szavat 
a fáklyavivőkhez intézett , valamint az összesereglett néphez 
is, minek végeztével a térdelő sokaságra áldását adta. Ik. 

ROMA, aug. 25-én. Lehetnek, kik a szent-atyának pá-
ratlan szelidségéből a franczia kormány iránt azon Ítéletet 
húzzák, mintha a szent-atya ezen kormány hamis barátságá-
tól behálózni engedte volna magát. Lehetett tiszteletteljes 
panaszokat is hallani a szent-szék hü barátjaitól, hogy a szent-
atya eddig oly kímélettel bánt Napoleonnal és ennek politiká-
jával. Azon senki sem kétkedik, hogy mindaz, a mi a félszigeten 
1859-től fogva történt, mind a franczia kormánynak munkája, 
s hogy ennek engedelme és biztosított védelme nélkül senki 
sem merte volna megsérteni a pápai államok határait. A szent-
széknek eme barátjai azt akarták volna, hogyr a rettenetes zi-
vatar u tán , mely Castelüdardonál dühöngött , a szent-atya a 
kath. világnak bemutassa a franczia politikát. S látván a 
szent-széknek türelmét, Piusnak változatlan szelidségét, hir-
telen kiáltják, hogy a szent-szék nem lát ja , hova törekszik a 
forradalom, s igy tehát a szent-szék csak a diplomatia ármá-
nyainak játéka. Ezek csalódnak, nem tudván , hogy alig volt 
pápa, a ki a galamb szelidségét a kigyó okosságával magá-
ban annyira birta volna mint Pius. Ha szabadon szólhatnánk, 
ezt bőven bebizonyíthatnánk ; de válaszul eme ,non secundum 
prudentiam'buzgóságnak azt adjuk, hogy senki sem örülne job-

ban , mint Napoleon, ha a szent-szék vele szakitana, mivel 
ürügye volna seregeit haza vinni, a szent-széket védtelenül 
hagyni. A franczia kormány a háladatlanságot vetette szemére 
a szent-széknek ; de a rágalom evvel semmit sem boldogulha-
tott, az adott jótétemények becsét kiki ismeri; s hogy Pius 
mindég hálával nyilatkozott a franczia nemzet felől, senki sem 
tagadhatja. Nem regélhetvén tehát el mindazt, mit akarnánk, 
gondolataink közlésére egy röpirat kivonatát adjuk, melyet 
Casoni János , bolognai ügyvéd a napokban közzé tett. A 
szerző mindazon párbeszélgetéseket közli, melyeket ő a ne-
vezetesebb személyiségekkel Roma- s Parisban tartott. Anto-
nellivel beszélvén, emlité , hogy sokan az ő politikáját, mint 
féltékenyt és túlságosan körüllátót, kárhoztatják. Antonelli 
válaszolá: „A szent-széknek nem lehet alkalmat adni, hogy 
ellenségei őt megtámadják ; a szent-széknek most nem csak a 
vétektől és hibától, de a legkisebb gondatlanságtól is kell tar-
tózkodni. A szent-szék nehéz és igen veszélyes helyzetben 
van. Öt most megtámadni akarják , de valami ürügy ala t t , s 
reája akarnak hárítani nem csak minden rosszat, mely ellenál-
lásából származik, de a rossznak gyülöletességeit is, hogy őt sa-
ját vesztének okául a világnak bemutathassák. A legfőbb kö-
telesség tehát az, hogy részünkről semmi okot, semmi ürü-
gyet ne adjunk mely által eltakartatva megtámadnák a szent-
széket; kel l , hogy ezt csak nyíltan tehessék," Ez Piusnak és 
Antonelli ministernek a bölcs politikája. Inkább tűri, hogy őt 
féltékenynek mondják, semhogy álbarátjait terveikben előse-
gítse , ha ezeknek ármányait a világnak bemutatná. Hanem 
hogy a szent-atya régtől ismeri az ellene szőtt alattomos ter-
veket, annak bizonyítékát a röpiratnak 54-ik lapján olvassuk, 
az úgynevezett reformokat, engedményeket s az olasz szö-
vetséget illetőleg. A szent-atyának szavai ezek : „Midőn én 
1857-ben Bolognát meglátogattam, beszéltem egy úrral , ki a 
szabadelvűek táborához tartozott Minden beszélgetéseink az 
áldott reformok körül forogtak. Beszédtársam sürgetet t , mi-
ért nem hivom életre 1848-i alkotmányomat, s miért nem 
egyesülök Piemonttal az idegenek kiűzésére Italiából. Ez 
által Bologna és a Legatiok kielégittetnének, s a szabadel-
vűek engemet őszintén és erélyesen támogatnának. En vála-
szul adám : az egész világ tudja, ellensége vagyok-e a refor-
moknak , az alkotmányos kormánynak. De nem reform az , mit 
ők akarnak; sem nem alkotmány. Azt akarják ők, a mit én 
soha nem tehetek; az én államaimat elvenni, lemondásomat 
akarják ők birni. Engemet a legtökéletesebb tudósítások min-
den részletekről fölvilágosítottak, — először a legatiokat, az-
után a többi államokat. Ezt mondám neki, s erről okmányt is 
fölmutattam , hogy ezen czélra egyesület is létezik, mely Bo-
lognán s egész Romáig szétágazik. Ez a terve annak, ki most 
Európában oly hatalommal bir ; s nem adok neki két évet, 
ezen tervet foganatba veszik, (1859-ben megkezdették) ha a 
könyörületes Isten különös módon nem védi az egyházat s 
ennek fejét. —- A szent-atya válaszolta, hogy mind ismeri, azt 
is, hogy ennek az a feje, a ki külkövetségi minőségben van , s 
mit társa (Buoncampagni) már egy fővárosban t e t t , azt 
akarja Romában is tenni. (Ez Minerva volt , kit a kormány 
Romából elűzött ) Mondá azután a szent-atya : én tehát 
semmi engedményeket, semmi reformokat nem adhatok, mi-
vel nem ez az, mit ők akarnak, s a reformok csak fegyver 
volna az ő kezükben, hogy népemmel együtt engemet elve-
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szitsenek. Én áldozatja lehetek a forradalomnak, de részese 
nem leszek soha. Tudja ön mi történt eddig, gondolhatja mi 
fog történni ezután. Én jósló voltam; — de nem, — én egy-
szerűen regéltem az eseményeket, melyek elkerülhetlenül be-
törnek, sőt tudtam, hol, minek, ki által, mily eszközzel fog va-
lami történni. Én keveset bizom a francziák császárjába, ki 
engemet annyiszor, és oly ünnepélyesen biztositgatott. Cso-
dálná a világ, sőt maga a íranczia császár is, ha mind azt el-
mondanám , miképen bántak velem. En minden áron csak kö-
telességemet akartam teljesiteni. Megátalkodottnak monda-
nak , az vagyok ; de az engedményekben azon fokig mentem, 
a melyig alig ment volna más. Aggódással fogadtam az elő-
terjesztéseket, melyek, kivált Francziaország részéről, a bé-
kés megoldás czéljából tétettek ; s midőn a villafrancai békes-
ség után a szövetségi tervet velem közölték, én minden föl-
tételeket elfogadtam, melyek közül mind meg volt értelmezve, 
kivéve egyet. A császár tudja a nagy okot, miért vetettem el 
ezen kétértelmű föltételt, s ezt többé nem is sürgette. Látta, 
mivel bűnhődtem a szövetség elfogadásáért ; elvesztettem a 
legatiokat, elvették Umbriát, a Márkákat ; s mégis volt egy 
ünnepélyes Ígéretem a felől, hogy egy arasznyi földet sem fo-
gok elveszíteni. — Ne felejtsük, hogy ezen beszédet a szent-
atya 1857-ben egy szabadelvű úrral tartotta Bolognában, 
mikor még az 1859-i eseményeknek semmi előjele nem volt. 
Ez tehát elég legyen, mily okosság-, mily őrszemmel kell a 
szent-atyának vezetni az egyház ügyeit ily veszélyekben. 
A ki ezt még 1857-ben tudta, a mit ma szenved, azt sem-
mi sem lepte meg, s ha a menekülésre a türelem helyett 
más eszköz lehetséges lett volna, az ő okossága azt föl-
találta volna. A szent-atya az ő egész politikáját e rö-
vid szavakba foglalta: áldozatja lehetek a forradalomnak, 
de részese soha se leszek. A világ hatalmasai akarták volna, 
hogy ő a forradalomban részt vegyen ; némely buzgó katho-
likusok őt játékszernek mondták, és valóban eddig Pius csak 
áldozat. De a példabeszéd mondja: inkább legyek áldozat, 
mintsem hóhér. Pius mindég tudta, mindég világosan látta, ho-
va megy, hova törekszik; Pius 1862-ben ugyanaz,a ki ezelőtt 
volt: Hány fejedelem mondhatja ezt? Ha Piusnak szavait és 
tetteit párhuzamba tennék Napoleon szavaival és tetteivel ! 
E két ellentét egymást földerítené. Olvassuk a lapokat, me-
lyek Napoleon ügyéhez szegődtek, mit irnak Romáról, Ná-
polyról, fogjuk tudni, mit akar a francziák császárja. A ,La 
France1 fejéret, a,Constitutionnel' feketét mond, a ,Patrie' pe-
dig fejéret s feketét egyszerre; mégis mind a három Napóleon-
nak az ujságlapja. Szemére vetik, hogy egész politikája hibás 
kör. Mondhatnak-e ilyest Piusról? A forradalom hibás körö-
ket fog tenni a szent-atya körül ; a szent-atya mindég egye-
nesen fog haladni. 0 áldozatja leend a forradalomnak , de ré-
szese , vagy játszó eszköze soha. Ismerünk fejedelmeket, kik 
előbb a forradalomnak voltak játékszerei, részesei, végre ál-
dozatjai lettek. 

Növeldenyitás 
a Jézus-társaságának szathmári collegiitmábaii. 
Sokfelől nyilvánitott kívánalmak és kérések folytán a 

fönebb nevezett társaság szathmári collegiumában a boldog 

emlékezetű H á m János püspök által alapított kisebb semi-
nárium (puerorum seminarium) mellett a legközelebbi iskolai 
évkezdetével növeldét nyit űzető növendékek számára a vé-
gett , hogy a gyermekek vallásos nevelését, korszerű szelle-
mi és testi kiképzését- és erkölcsi oltalmát szivükön viselő 
tehetősebb szülőknek segédkezet nyújtson fiaik nevelésében, 
és hogy a nevelés súlyos terhét velők megoszsza — Fizette-
tik egy-egy növendékért évenként 180 frt. a. é., és pedig év-
negyedenként előre 45 frt. Nyer a növendék ezért élelmezést, 
mosást, fűtést , világítást és szolgálatot. Tankönyvek-, iró- és 
rajz-eszközök- és orvosi szerekért a szülők viselik a szükséges 
költségeket, valamint a zene-, rajz-, és franczia, olasz vagy 
angolnyelvekbeni oktatásért is. Testgyakorlat-, éneklés- és 
német nyelvbeni oktatásért díj nem követeltetik. — Azon 
szülők, kik fiaikat az intézetbe szándékoznak adni, kegyes-
kedjenek ezen szándékukról f. é. sept. 15-ig az intézet elöljá-
róját tudósítani. 

Hollósy Lajos könyvárusnálN.-Váradon. 
Tekintettel a közeledő iskolai e'vre van szerencse'm tisztelettel 

e'rtesiteni a t. cz. tanár és növeldei előlja'ró u r a k a t , hogy ft. N o g á 11 
János váradi kanonok uruak megjelent és hozzám bizományba té te te t t 
munká i , úgymint : 

Magyar nyelvtan bárom tanfolyamban . . 4 0 kr. 
Az egyház történelme dióhéjban . . . 4 0 „ 
Az egyházi szertar tások magyarázat ja . 2 5 „ 
Magyarország történelme dióhéjban (ú j k iadás) . 3 0 „ 

megszerezhetők , a már igért 1 0 - r e 1 , 2 0 - r a 3 , 5 0 - r e 8 , 1 0 0 - r a 2 0 
tisztelet-példányokkal. Hollósy L u j o s . 

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 5-én. Az ,Egri Póstá'-ban olvassuk : „Ki-

nél az ősi hitbuzgalom s hazafias jótékonyság olaja soha ki 
nem fogy, az nem más, mint az egri főmegye országosan di-
csőitett főpapja, nm. B a r t a k o v i c s Béla ő exclja. Szóljon 
a legújabb tény ! Miután pár évvel ezelőtt a szilvási r. kath. 
község számára saját erszényéből 1050 a. é. frton czélszerü 
és alkalmas iskolaházat venni kegyeskedett; legközelebb, 
hogy ugyanottan r. kath. tanitó létezhetését örök időkre nagy-
lelküleg biztosítsa, részére 700 a. é. frton tizennégy-köblös 
földet vásároltatott. Isten áldja és éltesse a népnevelés nagy 
apostolát !" 

— A bihari tüzkár-vallottak szükségeinek enyhitésére 
a kegyes-szivü nagyváradi püspök, S z a n i s z l ó Ferencz ő 
exclja azonnal 200 frtot méltóztatott adományozni. R a n o 1-
d e r János püspök ő nmltga bérmálási kőrútjában a zalaeger-
szegi szegényeket ismert nagylelkűséggel segélyezé. 

— Az 1860-ban megtartott prágai zsinatnak határoza-
tai ő szentségének fölterjesztetvén, azok cum applausu fo-
gadtattak. 

— A rajongó szavak : „Roma vagy halál" több helyen 
sajnos zavarokat szültek. Bolognában összetörettek a lámpák 
is, melyek a Madonna képe vagy szobrai előtt az utczák kü-
lönféle részében égni szoktak. 

— Romából irják aug. 21-ről: A mult vasárnapon meg-
sebesített papoknak egyike a kapott sebek következtében el-
hunyt. Ö az úgynevezett kövér csütörtökön, melyen a romai 
szabadelvűek a forumot választák farsangi tüntetéseiknek he-
lyéül, egyik álarczost gyalázatos kifejezései miatt megdorgálta, 
ez boszut esküdött, és most végre is hajtá. Igazán szabad-
elvű nagylelkűség! 

KERELEM. B o d n á r Zsigmond áldozár kéri a t. olvasó közön-
séget , hogy ,Mindent Jézusér t ' czimii munkájára az előfizetéseket V a r -
b ó r a , utolsó pósta : B a l a s s a - G y a r m a t , méltóztassék intézni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 Irt. 25 k r . , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIHAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, September 10-én O l a • II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Mi az igazság ? (Vége.) — Az örök vá-
ros , és a malaria. (Vége ) — Egyházi tudósitáspk. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Mi az igazság? 
(Vége.) 

• i 
Montalembert ilyennek találja az egyház szere-

pét : „hajthatlan az álbölcselet javitbatlan gőgje iránt; 
nyájas, gyengéd azok iránt, kik egy lépést .tesznek 
feléje; ő mindent elkövet, hogy a második lépésre 
bátorítsa őket, s ő maga részéről elébük megy." Van 
ugyan egyházunkban némi józan szigor, mely meg-
hódolást, mind értelmi, mind akarati átengedést kí-
ván; nem számit, nem eseng a hazug világ rokon-
szenve után ; benne az igazság és tévely közt szövet-
ség nem lehet soha, e kettő közt pedig nincs közép-
ú t , azért elvből ellensége a hibáknak. Kath. egyhá-
zunkba mindegyik részére tárva az ajtó, hozzá, mint 
kiváló helyen épült városhoz, minden oldalról köze-
ledhetni az egész világból, még pedig különféle uta-
kon, a szigorú vizsgálat zordon, tövises nyomain ugy, 
mint a szent érzelmek virányos ösvényén: de ha egy-
szer a körfalakhoz érünk, mindnyájunkra egyetlen-
egy bejárás létezik ; egy szük, alacsony nyilás vezet 
belsejébe, melyen át nem léphetünk a nélkül, hogy 
az érzéki természet nyakasságát meg ne törjük. A ki 
az egyház tanitása iránti föltétlen hódolat ajtaján nem 
akar bemenni, járhat bár mennyit köröskörül, szem-
lélheti falait, de lakosa nem lehet. Egyházunk ismer-
tető jegye az egység, ez nélkülözhetlen kelléke a 
szellemi világban igényelt állandóságnak. S valóban, 
ki tagadhatja: hogy az egyféle religio legerősebb 
köteléke volt a tiszta honszeretetnek is ? A többféle 
vallás milliókat kapott ki a valódi hazafiság határai-
ból; nézzük a történetek évkönyveit, s látni fogjuk, 
hogy ugyanazon földnek két különböző oltárnál ál-
dozó lakosa gyűlölte egymást, s túl a hegyen, ten-
gereken , az idegen földön ennek rokonhitii népeihez 
érezvén vonzódást, a honfi lángérzelmeit vagy a fa-
natismus vad dühe, vagy a kosmopolita hidegsége 

fojtotta el. Kisebb-nagyobb mértékben az önszeretet 
mindeniken uralkodik. Pedig évezredek óta moso-
gatják az erkölcsi bölcselet sok szép elvei, s később 
a keresztény hit tiszta szent vize az emberi-nem kő-
kemény egoismusát, melyen annyi erény után tö-
rekvő nemes lélek hajótörést szenvedett, s még most 
is ezrenként tornyosulnak föl az erény utján haladók 
előtt ennek kártékony sziklái, melyeken a keresz-
ténységgel igen sokat haladt emberi nemzet végtére 
is főnakad. Sokan könnyelműen játszanak e két szó-
val: hit és szeretet; sokan mondják, hogy hisznek, 
de önmaguknak, nem az egyháznak ; hogy szeretnek, 
de nem Istent s embertársaikat, hanem önző tervei-
ket; mert religiojuk az ész talapzatán emelkedvén s 
állván, hasonlit Megváltónk kőből vájt sírjához, mi-
dőn fülnyiták azt, üresnek találtatott. Az erkölcsi el-
vek az Isten-ember által alapitott hit gyökeréből 
származnak, s mind a hit, mind a moral elvei örök-
ké tartók s változhatlanok, csak időveli kifejlődésük 
hasonlitható az esti csillagok megjelenéséhez, egy-
másután jönnek elő ezek, pedig már azelőtt mind 
együtt voltak; s ezek a másithatlan elvek oly tür-
hetlenek a világ előtt, s nincs fegyver, melyet föl 
nem használna ostromlásukra. No de a rossz szemnek 
a jótékony nap is ár t , ámbár mindent éleszt s nevel. 
Ezerszer és ezerszer megmondottuk mi már, misze-
rént a dogma isteni tekintélyen alapult magasb szel-
lemi életre czélzó örök igazság, s mégis botorul rá-
fogják egyházunkra, hogy dogmát csinál; hogy a 
pápa világi fejedelemségét is azzá teszik püspökeink; 
szinte örülnek, ha valamelyik a fekete seregből tá-
borukba szegődvén azt mondja, hogy nem dogma, 
mert ők a mostani jog szerént igy okoskodnak: ha 
nem dogma, practice lehet tagadni, azaz elrabolni; 
„mentita est iniquitas sibi." 

Emlékszem Tacitusból egy helyre, hol a szabad 
gallusokról beszélvén állitja: miszerént náluk bünte-
tést a papokon kivül senki sem szabhatott; s ez igen 
természetes, hogy a legszabadabb lélek is — bár a 
világi hatalomtól visszairtózzék — ne tartsa elvisel-
hetlen igának a fensőbb hatalomtóli függést. Mégis 
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időnkben nagy elszántság, sőt hősiesség kivántatik 
arra, hogy a sokak által lealázott, bemocskolt egy-
házi hatalmat ugy mutassa be a világnak, miszerént 
az szinte kívánatossá váljék. Pedig hol van hatalom 
ehhez hasonló a történetben, oly soká állandó, hogy 
ellenei által vélt hanyatlása csak bimbaja legyen ujabb 
virágzásának? Oly sok század alatt csak ez nem szen-
vedett hajótörést a világ örvényteljes tengerén. Sok 
fergeteget látott a hierarchia, s a népboldogitók uj-
jongtak, teljes és örök elestét gyanitván Babylon-
nak: de él s élni fog e vélt halott a gonosz emberi 
ábránd-ásta sírban is, mert az igazgatja, „a ki paran-
csolt a szeleknek és a tengernek, s lőn nagy csen-
desség." 

Melyik kormányzásmód legalkalmasabb a népek 
ideiglenes boldogsága eszközlésére? régóta megfej-
tésre váró kérdés. A republikánus csak magát tartja 
szabad embernek, mert csak magához hasonlónak vél 
engedelmeskedni; holott az egyeduralkodó alatt élő 
épen azért gondolja magát szabadnak, mert nem tar-
tozik magát hasonlónak alávetni. Thezeas letevén ki-
rályi pálczáját, köztársaság-ot alkotott Athénéből, s a 
görögök közül sokan Cyprusba költöztek, hogy a 
magányuralkodó Evagoras alatt éljenek. Körünk- s 
czélunkhoz nem tartozik a különféle alakú kormá-
nyokat bírálni, mert Bautain szerént „hitünk a tár-
sadalom minden lehető józan alakjai mellett megáll-
hat, csak a hitetlen kényuralmat s féktelenséget nem 
pártolhatja"; mi pedig hozzáteszszük: csak az úgy-
nevezett népfölségtől mentsen meg az Isten! szegény 
hatalom az, melynek támasza a népakarat. Vajmi sok 
népszavazás történt már korunkban az igazság és jog 
letiprására! Isten az osztály-különbséget rendelvén, a 
népnek nyilt szivet adott, mely mindenki iránt biza-
lommal szokott viseltetni, s melyet épen azért oly 
könnyen megcsalhatni: csak szóvivő szükséges, s ha-
mar meglesz a többség; igy történnek a kor-igé-
nyelte hires annectálások, másként országos rablások. 
Sokszor tiltakozott ez ellen az igazság oszlopa s erős-
sége , az egyház, de most „a kié az erő, azé a hata-
lom s igazság" elv divatozván, többnyire elutasitta-
t ik , mint mondják, a sekrestyébe, mint elutasította 
Napoleon ministere VII. Piust e szavakkal: „a poli-
tika és vallási ügyek már elkülönözvék, tehát köny-
nyen túladhat minden politikai hatalmán." Piusunk 
pedig válaszolá: „valóban, mivel az én politikám 
igazság és jog, önöké emberi szenvedély és érdek." 
Es még szerencséje édes jó anyánk- az egyháznak, ha 
csak ugy szárazon adnak túl rajta; de sokszor meg-
esik, hogy pajzán gyermekei először nem hallgatván 

kigúnyolják, botránykoztató vakmerőséget űznek 
vele, ruháját is tépik, testét, mennyiben rajtuk áll, 
szaggatják, és szivében is dúlnak. Korunk szájhősei 
feledik, hogy a kath. egyház története a világ meg-
szabadítása történetével egy ; agyrémeket ugyan nem 
hajhász, csalódásból sem szokott élni, várni tud, s 
mindenben Isten törvényét veszi zsinórmértékül, az 
igazság s jog terén jár mindég; de most a sok beteg 
eszmék egyike az is: hogy a ki a kormányok em-
bere, az a nemzeteknek kisebb-nagyobb mértékben 
ellensége; azért bűnül rójják föl az egyháznak, ha a 
törvényes hatalomhoz szít. „Legkegyetlenebb azon 
zsarnokság, mely saját visszaéléseit a törvények pa-
lástja s az igazság álarcza alatt gyakorolja, ínért ez 
a szerencsétleneket azon deszkán fojtja meg, melyen 
azok a habok közül ki akartak szabadulni", mondá 
Montesquieu. Igy tesznek századunk szabadsághősei 
is; de ne higyjünk nekik! „a ki elárulta egyházát, 
Istenét., hazáját is elárulatidja", jósolá Carnot Talley-
randról. „Oh szent szabadság, mennyi gúnyt űznek 
a te neveddel!" sohajtá egy hires szónok, midőn a 
franczia forradalom a nagy eszmék czégével kezdé 
takarni azon kényuralmat, mely utóbb saját bűne 
miatt gyűlöltté s erőtlenné vált, és oly könnyen adta 
át a tért a katonai karhatalomnak. Valóban sokszor 
visszaélnek az emberek a magasztos szavakkal, me-
lyeket pártzászlójukra irnak! Nem tagadhatni, mi-
szerént az egyház sokszor az államok számára készült, 
mane-thekel-fáres-t saját vérével is kész volt értel-
mezni, s mégis sokszor neki a vérpadnál egyéb szó-
széke, a könyeknél egyéb vigasza nem maradt, mert 
a törvényes hatalom eszméje ugy tűnt föl mindég 
előtte, mint az ur Istennek, a mi teremtőnknek saját 
elidegenithetlen joga. IIa e tiszta fogalom eltéved a 
világ szeme elől, az államok épen azon mértékben 
tévedendnek tovább mindég a jog terén, melyen tá-
vozandnak az egyház isteni világító tornyától, s mi-
nél bizalmatlanabbul fordulnak el tőle; innét szár-
maznak a forradalmak. Vagy nem boritotta-e lángba 
sokszor az egé?z kormányg-épet a főpapok kezéből 
erővel kicsikart füstölő? Miként a világosságot egy-
két függönynyel kisebb helyről elzárhatni, a nap 
melegét néhány jégveremből kiszoríthatni; de a na-
pot teljesen ugy elfogni, hogy ne világítson s ne 
melegítse a föld színét, ez az emberi erőn kivül fek-
szik: igy s nem többet tehetnek elleneink egyházunk 
irányában. Az igazság fényének elhomályositására 
sok lelki redőny s jégkebel kivántatuék, s még sem 
szűnnék meg az lenni. Most mikép az éji baglyokat 
a nap sugara, ugy az igazság világa bántja az ideg-
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zetes szemeket. De ez csak ideiglenes helyzet, mert 
jünni fog s jönni kell egy jobb kornak: midőn szét-
oszolván a szemeket homályosító ködfátyol, annál 
dicsőbben tündöklik, minél csekélyebb értéke van 
most. „Igen, az Isten az Ur, az Isten kényszeríti az 
igazság elleneit s egyhcáza rágalmazóit többet rnpn-
dani, mint akartak, s még az egyház ellen koholt 
rágalmak közepette kényteleuittetnek az egyház lá-
baihoz simulni s azt állítani: hogy kebelében lehet 
csak üdvözülni", mondá Bossuet; midőn át fogják 
látni s Göthe-vel megvallani, miszerént „az egyház 
az, melynek karjain az emberiség többször fölüdült 
nehéz bajából; ő az, mely nélkül Europa ázsiai siva-
tag s vad csorda nép tanyája leendett, s hiszszük, 
hogy ezután is csak ő lesz az emberi-nem szabaditója 
s nemtője." A mi igéretföldünk, miként a tejjel-méz-
zel folyó Kanaán, e puszta l'öld határain túl van a 
hegyek s tengerek mögött, terhes utainkban tüzes 
kígyók-, ravasz kísértők-, hamis próféták- s fegyve-
res óriásokra is fogunk akadni; kopár sivatag- s ke-
serű forrásokra bukkanni; néha-néha sok meghiusult 
remény, zúgolódó panasz is vár reánk; talán sírni is 
fogunk, a táblákat földre sújtva összetörendjük s 
újra megíratnak majd; de ha nagy harczunkban vé-
gig megmaradunk, nem fogunk Nebo hegyén elhalni, 
mert nagyobb a mi Vezérünk Mózsesnél. Csak köves-
sük azon bölcs hajós példáját, ki a habtorlatok által 
fölzúdult tenger vihara közt térdre esve ekkép kö-
nyörgött: „Hatalmas istenség! szent végzésedre bi-

*zom vészteljes sajkámat, ha neked tetszik, megsza-
badíthatsz, vagy ha máskép, a csapkodó tenger hul-
lámai közé temethetsz, de azért mégis erősen tartom 
a kormányt!" Az emberi bölcseség ostora alatt a ke-
reszt meg nem hajlik s ennek tövénél egy u j , talán 
jobb világot fog kelteni a Gondviselés; vajha mielőbb 
jönne e várva várt uj aranykor keresztény szelid ta-
vasza! „Nube sólet pulsa Candidus ire dies"; mi is bi-
zunk abban, ki igy bátorit bennünket: „veritas libe-
rabit vos." Dr. Bita Dezső. 

Az örök város, és a malaria. 
(Vége . ) 

Akár mennyi volna is még e részben vizsgálatra méltó, 
(Romában egyébiránt is a vizsgát alig fejezhetni be) minden 
körülmények és észlelések oda vezetnek : hogy Roma vészes 
lége, melyből lázak erednek, az üreges földtér-, lég- és viz-
rekedésből származik leginkább , ellenben a légmozgás , viz-
eifolyás, czélszerü építkezések és lakosok szaporítása által ja-
vittatliatik. Világosan erősitik ezt azon számtalan csatornák, 
melyek a háborús középkorban bedugat tak, és a halandósá-
got fölötte előmozdították , de most azon nagy javíttatások 

és tisztitások után , melyek V. Pius , V Sixtus, V. Pál , XIII. 
Gergely és VIII. Orbán alatt történtek, a táj t egészségesebbé 
tették. A közel mult három század pápái igen sokat tettek e 
részben, midőn a víztartókat és vezetőket kijavíthatták, az 
elhagyott város-részeket lakhatókká tették , a népet szaporí-
tották stb., ezek által a város életét élénkítették és azon föl-
téteket visszaidézni törekedtek, melyek Romát hajdanta nagy-
gyá és ép fővárossá tették '). 

Már X. Leo alatt a lakosok száma 40 ezerről 90 ezerre 
emeltetet t , és noha utódja VII. Kelemen alatt az örök város 
keresztelt barbárok által a művészet s tudomány nagy ká-
rára ostromoltatott és kiraboltatott, s igy alábbszállott, de 
ez nem akadályoztatta V. Sixtust a város emelésében, ki is 
az elpusztult negyedekre vizvezetőt építtetett , és a Quirinál. 
Viminál, Esquilin, és Capitolium nagyobb részét benépesí-
tette. Ezen tetterős és vállalkozó pápa uralma óta kevés pá-
pa volt , a ki nagyszerű épitgetések vagy javítások által ma-
gát halhatatlanná nem tette 2). Már maguk az épített vagy 
javított vizvezetők és mellékcsatornái csodálatra méltók. Az 
előbbeniekből több száz kútnál, és nyolcz szökőkút nyeri a 
szükséges vizet, és olyan a városban a jó s friss víz bősége, 
hogy húszszor annyi lakónak elégséges volna (melyik euró-
pai főváros dicsekedhetik evvel? nézzétek Londont, Berlint, 
Bécset, Pestet stb. mint vajúdnak) Az utóbbiak az esővizet 
leggyorsabban a Tiber medrébe vezetik, és nincs város, mely 
hasonló tökéletességű és terjedésű müvekkel dicsekedhetnék3). 
Maga Taurnon a franczia forr. kormányzó tesz erről bizony-
ságot. „Roma ebben több fővárosnak, ugy mond, például szol-
gálhatna." Ezen , és több más intézet, melynek rendezése- s 
föntartására különös hatóságok rendelvék, és ezek egészségi 
tekintetben még nem elegenclőleg méltányoltattak ; legfölebb 
megemlitik azt , mit V. Pius a pontini tavak kiszárítására té-
tetett , de a mi három század óta a városban, és annak kör-
nyékein a föld alatt és fölött történt, azt az utazók alig gya-
níthatják. Igaz, hogy az egyházi állam világi rendelkezésére 
nézve egyben-másban javítást szükségelne, (hol nincs erre 
szükség? és lehet-e ott javításról gondolkodni, hol a létért 
kell küzdeni? és mennyi történt 1847 ó ta? és hogyan hálál-
j ák? Ford.) de valóban igazságtalan és nevetséges azon állí-
tás : hogy a rossz kormányzás a malaria oka, (csaknem az 
ellenkező áll: a malaria vagy népámitók malitiája miatt alig 
lehet kormányozni. Ford.) Ezen vádlók elnémulnának, ha tud-
nák , mennyi akadálylyal kellett küzdeni, hogy a mostani 
egészségállapot előidéztessék , mennyi vizsgálatok és próbák 
tétettek tudományos férfiak által, mennyi erőfeszítés és mun-
ka kívántatott , hogy az örök város lakható állapotban tar-
tassék '). Valóban elmondhatnók Virgillel : Tantae molis erat 

0 Csodálatos az isteni gondviselés. A boldogtalan vallási szakadás 
ó t a , melytől fogva azt éneklik: Corruet haec Babylon ; Roma emelkedik. 
Digitus Domini hic. 

2 ) Az annaták és Péterfillérek megszűnte ó t a , ezt a romai pápák 
— kiknek az egyház közügyéről is gondoskodniok kellett — és min-
d e n t , mit a tudomány és művészet előmozdítására tettek , ezt csak ugy 
tehették : hogy maguk személye- és a pompára keveset köl töt tek. 

3 ) Az utazók többnyire à la Göthe mikor Romát lá togat ják , elő-
ítéletekkel telve mennek o d a , azért i s : sokat nem l á t n a k , sokat hibá-
san l á tnak ; de ha re'szrehajlatlan könyvet , például csak Wiseman munká-
já t olvassuk , azonnal mást látunk. 

4 ) Fogna-e a hataimas Gyihö Manó, Olaszország királya alatt 
21* 
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romanam condere gentem. Ha a romai utazók csak annyi fá-
radságot is vennének maguknak, hogy némely könyvet, p. o. 
Nicolay Miklós munkáját „Memorie , Legg i , et Osservazioni 
sulle Campagne e suli Annona di Roma" elolvasnák, láthat-
nák , hogy alig van ország, melyben a föld javitására több 
terveztetet t , de végbe is vitetett, mint a pápai birodalomban. 
Ezen , annyi ezer ember testi javára történt rendezések és 
munkálkodás sikerét tanúsítják a statistikai táblák. A lázbe-
tegek száma — kik az ápoldákba bevétetnek — noha az idő-
szak szerént különböző, közönségesen véve nem szaporodik. 
Az úgynevezett Archiospedale di S. Spirito ápoldáról már az 
angol Clark J . 1801—1825-ig az arányt kimutatta, és tekint-
vén azóta a nép szaporodását, az arány még vigasztalóbb. Ha 
a berlini főtörténész, és az ő vak követői *) Roma lakosainak 
fogytát a szülöttek és halottak lajstromainak összehasonlítá-
sából következtették, valóban nagy bakot lőttek. Ilyen táblá-
zatok másutt hasznosak lehetnek a népszám kipuhatolására, 
de Romára nézve hibás volna az eredmény. Ezen , a közön-
séges számitásbóli kivétel azon sajátságok közé tartozik, me-
lyekkel az örök város — a pápa-király székhelye — más vá-
rosoktól különbözik. Mivel itt azon rendkívüli, semmi más 
városban nem létező eredményt látjuk : hogy rendszerént több 
ember hal , mint születik, és mégis a nép szaporodik. Hogyan 
lehetséges ez ? és hogyan lehet e látszatos ellenkezést meg-
fej teni ? egészen egyszerűen, azon körülmény ál tal , hogy e 
városba, mint a kereszténység fővárosába özönlik a jövevény J) 
és a falusiak nagy száma, kik 30 mértföldnyi távolságból a 
földet művelni megjelennek, és ha megbetegednek, a város 
ápoldáiban orvosoltatnak, de közülök sokan meg is halnak. 
October havától kezdve aprilig a campagnai földek müvelé-
sére 20 ezer munkás kívántatik; május, junius , julius havak-
ban több mint 30 ezer ember szükségeltetik ; ezek többnyire 
a legatiok-, és Nápolyból jönnek ; többnyire könnyedén öltöz-
v é k , és éjjel a szabad ég alatt hálnak, vagy sátorok, régi 
épületek stb. alá vonulnak. Ezen szorgalmas munkások közül 
választja a malaria legtöbb áldozatjait 3). Ezeren közülök se-
gély nélkül halnának, és talán testeik is temetetlenül rothad-
nának , ha őket az örök szent város oltalmába nem venné, és 
ha abban irgalmas társulat nem léteznék ft), melynek tagjai 
a nagy rónaságot á tbarangol ják, betegeket keresendők, ha 
találnak, a városba szállítják, ápolás alá ad j ák , és ha meghal-
nak , más társulat tagjai tisztességesen eltemetik. Világos te-
hát , hogy ezen — vidéki lakosokkal tör tént halálozási ese-

Roma emelkedni ? ez kérdés ; legalább erszénye állapota nem felel igen-
nel ; de ő majd többet tudna a néptől k ihúzni? meglehet. 

a ) Ha Romáról valami kedvetlen hir támad — sokszor költetik 
is — azonnal minden k ö n y v , lap stb. főikapja s terjeszti . Az ellenkezőt 
csendesen elhallgatják. Ezek ám a szénégető hitűek Ez a történelmi 
i g a z s á g ! már régen i smer jük , hasztalan csapja a por t szemeink közé. 

2 ) A pünkösdi ünnepeken is néhány ezer jövevény volt Ro-
mában , csodálom, hogy némely irkászok a malariában nem hagy-
tak néhány száza t meghalni , kit majd otthon életre hoztak volna 

3 ) Igy van ez némileg hazánkban i s , mutat ta ezt a cholera 
1 8 3 0 - , 4 8 - b a n , 5 5 - b e n , mely a szegény földmivest néha a földön 
munkája közt lepte meg. 

") Vannak-e másutt ilyen társulatok ? Ez csak Romában j á r j a , 
hol a pápa-király az ur. Ha a Re gentiluomo birandja ( ? ) Romát, ennek a 
bigottságnak véget vetend — kellenek az épületek kaszárnyáknak stb.; 
mikor fog már a világ igaz mértékkel mérni? 

tek — melyek némely években számosak, a város halottai 
számához nem adathatnak. 

A mult század elején volt Romában 130 ezer lakos ; 
1750-ben a lakosok száma 157 ezerre rúgo t t , és 1780-ban 
163 ezer volt. A franczia forradalom kiütése után megállapo-
do t t , sőt később alászállott. E folyó század elején a népszá-
mitás 153 ezeret mutatot t , de a szerencsétlen viszonyokkal 
e szám megapadt , és 1810-ben a franczia császár uralma 
alatt csak 123 ezer találtatott . Csak VII. Piusnak a fogság-
bóli visszatérte után növekedett ismét a népszám , és pedig 
oly rendkívül, hogy 1820-ban már 135 ezer volt J) és 1830-
ban 147 ezer. A reá következő évtizedben a cholera — kiütött 
1837-ben, — a népszámot csökkentette, de mégis 1842-ben 
(ide számitván a pápai paloták , a főápoldaés Campagna-kül-
város lakóit , de nem a katonákat és foglyokat) 167,121-re 
rúgott , kik között nyolczszáz egyén találtatott, k ianyolczvan 
évet túlhaladta (Allgemeine Zeitung 1843-dik év 121. sz.) 2) 
Ezer év óta a lakosok száma ennyire nem emelkedett ; X Leo 
óta 127 ezerrel szaporodott , és harmincz év lefolyása alatt 
1810—1842-ig negyvennégy ezerrel növekedett. Minden kö-
rülmények oda mutatnak, hogy ezután is szaporodni fog Te-
hát még szép idő mulhatik e l , mig a magányos utas itt csak 
romokat gázol, és a három századi jövendölés teljesülte fö-
lött eszmélkedhetik 3). Azon természet- és kórvizsgálóknak 
pedig, kik oly könyelmüen a vészthirdetők kiáltásait elfogad-
t á k , azt a tanácsot adnók, hogy maguknak okosabb vezető-
ket válaszszanak ; az emiitett Etudes statistiques kivül még 
P la t tne r , Bunsen, Gerhárd s mások munkái hasznos szolgá-
latot tehetnének. Ekecsi-

U t ó i r a t . E czikk forditására — mely az 1846-ik évi 
„Historisch-Politische Blät ter" 2-dik részében található — 
Roma , mint a kereszténység anyja , és a pápa , mint annak 
atyja iránti hódolat és szeretet indított. Gyenge ugyan tol-
lam, sed quantum potes tantum aude. Midőn atyánk és anyánk 
mindünnen megtámadta t ik , akkor nekünk nem csak imád-
koznunk , hanem mást is kell tennünk , nehogy talán a bol-
dogtalan Gobel néhai constitutionalis párisi érsek sorsára 
jussunk, ki minekutána mindent megtett a forradalom ked-
vére , kivégeztetése előtt e szavakra fakadt : oh ! ha oly Ilire 
let tem volna hi temnek, mint a forradalomnak, most nyugod-
tan halhatnék meg. 

Nyissuk meg szemeinket, és lássunk. Az örök elveket 
fölcserélni nem lehe t , r a j tuk túladni nem szabad. Ez vesze-
delmes. Ragaszkodjunk elválhatatlanul sz.-atyánkhoz és el-
veihez. 0 az , kinek mondatott: „Te Pé ter vagy." Ne gyámo-
lyitsuk elleneink fegyverét : illendő-e , hogy h i tünk , atyánk s 
anyánk gyalázóit pénzünkkel tartsuk ? Támogassuk azokat, 
kik ezek védelmében fáradoznak, szellemi és anyagi tehetsé-
geinkkel. Ora , et labora. Segítsük szűkölködő atyánkat és 
anyánkat — a missiokat, és társulatokat — „mert a milyen 
mértékkel mértek, avval méretik nektek is vissza" Több mil-

] ) Ebből lá that juk, kinek szánta Isten az örök várost. Ha a nagy 
győző alatt sü lyed t , mivé lenne a kicsiny alatt. 

2 ) 1 8 4 8 - és 49-ben a három boldogító alatt Roma nagyban 
pusz tu l t , de Pius — a jámbor — visszatérte óta emelkedik — a zaj 
és rombolás csak körülöt te van ; mit enged a Mindenható ? csak O tudja . 

3 ) Corruet liaec Babylon, destruxit tecta Lutherus, Muros Calvi-
n u s , sed fundamenta Socinus. 
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lióra megy hazánkban a katholikusok száma, ezerekre a pa-
poké , és midőn a csiribiri, kikiriki lapok száma légió , öt kath. 
szellemű lap alig t eng! Van-e annyi száz előfizetője, a hány 
ezeren vagyunk ? Oh Gobel ! a jövendőt csak Isten tudja ; de 
ha az egyház fiai addig szunnyadoznának, mig ellenei min-
dennemű fegyverrel vesztére törnek , akkor ezek használnák 
a je lent , és ebből készül a jövendő A harcz szellemi. Ne tá-
maszkodjunk nádszálra. Ha mindent , tehetségünktől telőt, 
megtet tünk atyánk és anyánk javára, megnyugodhatunk és 
csendesen halhatunk meg. Ora , et labora ! F o r d i t ó . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LOSONCZ, aug. 26-án. A közöny, anyagiság s vallásta-

lanság mai korszakában vajmi vigasztaló örömére szolgál egy lel-
kipásztornak, midőn terhes fáradalmai közt lá t ja — s tapasz-
talja, mint emelkednek föl a sokaság közül olykor-olykor egye-
sek, hogy egyházunkhozi ragaszkodásukat te t t leg bebizonyít-
sák, Isten dicsőségét előmozditsák. És az ily vallásos ragasz-
kodás annál örvendeztetőbb, mennél magasabb körből szár-
mazik ; mert a nagyok jó példája hatni szokott rendesen az 
alsóbb osztályra, mely amazok vallásos erényeit , miként a 
nap hevitő sugarait a te rmészet , örömmel fogja föl , azok ál-
tal fölmelegítve, azok követésére föllelkesedik. Ily csillagot 
van szerencsém liiveim közül gróf C z e b r e á n Lászlónő 
született báró Révay Róza ő méltóságában, az egyház s haza 
iránti érdemben egyiránt gazdag ős magyar nemes család 
egyik méltó ivadékában a kath. közönségnek bemutatni ; ki 
mint szellem- s kellemdús, buzgó honleány, vallás-erkölcsös 
keresztény nő , még minden jó és szép iránt föllelkesülve , a 
haza oltárán adandó minden alkalommal uri bőkezűséggel 
áldozik ; e mellett legfőbb gyönyörűségének tekinti az Isten 
ha j lékát , oltárát önkészitette drága szerekkel időnként föl-
ékesíteni, milyenek: az oltárgyertyáinkon diszlő gyönyörű 
virágok, gazdag anyagból gazdagon himzett oltárvánkosok, 
— s legközelebb a sz István király ugy is mint egyházunk 
bucsunapján először használ t , legdrágább fehér selyemből 
műi értelem- s szorgalommal készitett miseruha minden hoz-
zá szükségeltekkel egyetemben. De ez még nem minden. 0 
méltósága, ki két év előtt egyházunk részére tulajdon költsé-
gén egy igen csinos, gazdag fehér selyem zászlót készittetett ; 
jelenben orgonánk kijavitása- s megnagyobbításához szintén 
100 oszt. forinttal járulni kegyeskedett. Ily magasztos példa 
máris megtenné méltó gyümölcsét. Ugyanis édes meglepe-
téssel , lelki örömmel tapasztalom naponként, mint sietnek e 
pénztelen világban szegény hiveim az 1849-ik évi szerencsét-
len forradalom következtében leéget t , s mai napig belszer-
vezet tekintetében még sok költséget igénylő egyházuk föl-
diszitése véget t filléreiket az isteni szeretet oltárára lerakni. 
JVlint hiveim vallásemelkedettségén örvendező lelkipásztor, 
ki mult sz. István király ünnepén az ő méltósága vallásos bő-
kezűségéből, s talán épen mennyasszonyi ruhájából készitett 
gyönyörű miseruhában, hiveim, egyházam s hazám jólléteért 
az ég Urának áldozatomat bemutatni szerencsés valék, óhaj-
tóm, miszerént a szeretet s boldogság angyala, ki a fehér se-
lyem ruhába öltözött grófnő mint menny7asszony fölött az ol-
tárnál őrködöt t , védőleg s boldogitólag kisérje őt hozzá 
méltó gróf férjével együtt egész életük pályáján ; s ki e föl-

dön legnagyobb gyönyörűségének ta r t j a az evangeliumi 
Mártával az Ur hajléka s oltára körül szorgoskodni, Máriá-
val a legjobb részt választván magának, vele egykoron ő is 
elnyerhesse a hervadhatat lan koronát. 

Bucsánszky József, losonczi plebánus. 
D U B L I N , jul. 22-én. Folyó hónap 20-a egész Irlandra 

nézve az örömnek napja , az egész nemzetnek ünnepe volt, 
mivel e nap té te te t t le és áldatott meg az u j kath. egyetem 
alapköve. I r landban, miként Britanniában minden iskola, 
legyen az fölső vagy alsó : vagy protes táns , vagy vallásosan 
semleges. A kath. egyház minden időben föntar tot ta a hitet, 
elősegítette a tudomány mivelését, de nem gondolhatta négy 
század e lő t t , hogy oly helyzetbe jö j jön, hogy az általa alapí-
tott főtanodák ellene forduljanak, s a helyet t , hogy az ifjúsá-
got az Istenhez vezetnék, az Istentől elszakitják. Irlandban 
vagy 8 év előtt szülemlett meg az eszme, hogy Dublinban 
kath egyetem alapittassék ; ő szentsége , Pius pápa legelső 
vol t , ki óhajtását ez iránt kinyilatkoztatá, a püspököknek 
ajánlá. Ezek az 1854-i tartományi zsinaton elhatározták, hogy 
az ügynek létesülni kell, s még azon év junius hónapján az 
egyetem igazgatójául a hires Newman neveztetett , a ki meg-
nyitó beszédjét azon bizalommal t a r t á , hogy oly vállalattól 
nem maradhat el a siker, melyre az egyház feje áldását adta. 
A siker nem is hiányzott. Az u j egyetem kezdetben alkalmas 
és diszes helyiségben volt ; de utolsó években szűk l e t t , s az 
egyetemi nagy épület fölemelése mulliatlanná vált. A tehetős 
irlandiak önmagukat megadóztat ták, Dublin mellett 33 hold-
nyi térséget vásároltak, melyen jul. 20-án szokott ünnepély-
lyel és vallásos szertartással az épület alapköve letétetett. A 
kézmivesek, a társulatok, a kereskedők, a tanonczok testüle-
tileg és saját zászlóikkal a székesegyházba jöttek ; i t t 500 föl-
szentelt pap és 38 érsek és püspök jelenlétében Hughes, 
new yorki érsek ta r to t ta a misét. A szent-mise és Hughes ér-
sek által mondott szent beszéd után a hosszú menet , a neve-
zetesebb városok küldöttségeivel együtt, mindössze 200,000-en 
fölül, a hely szinére mentek, hol Dixon, armaghi érsek, Irland-
nak prímása te t te le az alapkövet. Jul. 20-a bizonyság volt, 
hogy az egyház mindég képes az ő veszteségeit kipótolni. 

MILANO, aug. 8-án. Az itteni káptalannak ügye sok-
szor forgott a lapokban, forgott a kávéházakban is. Egyik 
része Pius ellen lázadot t , másik kötelességéhez hiven mara-
dott : azokat dicsérték, ezeket rágalmazták. Most már azon 
kérdést teszik: minek Milanóban 24 kanonok? Inkább tennék 
ezt : minek oda általában , minek az egész világon kanonok ? 
legalább őszintén szólnának, s némely rövidlátásu kanonok 
azonnal tájékozná magát. I Ia a „Gazet ta di Milano" csak 
ezen kérdést feszegetné, válasz nélkül hagynók ; de ő tovább 
megy, oly állitásokat hoz a köztérre, melyeket nem lehet ész-
revétel nélkül hagyni. Megtámadja a káptalant, mivel sokan 
távol vannak székeiktől. Mi csak kettőről tudjuk ez t , első 
Caccia, a másik Ballerini, mindkettő a baromi erőszak által 
székhelyeiktől elűzettek. Van-e ott a becsületnek csak szik-
rája is , hol vádat csinálnak abból , a mire az erőszak őket 
kényszeritet te? Inkább forduljon azon kanonokok ellen, kik 
Caccia püspök ellen izgattak, s az erőszakot ellene ugyszólva 
fölhivták. — A második különcz állitása a fönnevezett lap-
nak , hogy a király sajá t önhatóságából nevezi a kanonokot; 
a püspöki fölterjesztés csak a királytól e n g e d m é n y e z e t t elő-
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jog, melyet most vissza lehet vonni. Ep az ellenkező az igaz-
ság. Az egyház oly tulajdonsággal nevezi az ő hivatalnokait, 
miként az állam ; egyedül a királyok ajtatossága s jótékony-
sága birta őtet a r ra , hogy nekik a püspökök és kanonokok 
kinevezésében némely előjogokat adott, a királyok tehát nem 
önhatóságaik, hanem az egyháztól adományozott előjogok 
erejénél fogva vannak befolyással ezen kinevezésekre. Ha az 
austriai hivatalnokok egykoron visszaéléseket tettek ez ügy-
ben, tudni kell, hogy ép ezen alacsony jellemüek serkentették 
és segítették őket, kik ma mint szabadelvűek magasan beszél-
nek , kik a püspök irányában gőgösök, a kormányzó világi 
személyek előtt pedig csusznak-másznak. 

ROMA, aug. 18-án. A kik minden kitelhető eszközök-
kel aug. 15-re forradalmat akartak Romában, most bosszúból 
gyilokhoz fogtak, hogy a békés polgároknak vérét ontsák. 
Piémont küldött gyilkokat, küldött olyakat is, a kik evvel 
bánni tudnak. Két szomorú áldozati eset fordult elő, csak hogy 
szerencse, hogy az egyik életben maradt. Egy pap Maceratá-
ból tegnap estve szállására térve, Santa Chiara utczán ment, 
s azon pillanatban, midőn Pié di Marbo utczába fordult, két 
gonosz által megtámadtatott , kiknek egyike hátgerinczébe 
erős szúrást tett . azután elszöktek. Azon éjjel egy másik pap, 
épen Pié di Marbo utcza közelében S. Ignatio utczán betért 
lakába, bezárta a kaput , midőn egy valaki a csengetyüt kí-
vülről meghúzta, kinyitván ismét a kaput , egy idegen lép be, 
kérdezvén: „nincs-e a házban kiadandó lakás?" s azon pilla-
natban a papot hasba , a vesék felé szúrja. Ez halálos döfés 
volt. — Gyilkok által akarják bebizonyítani, hogy a szent-
atya kormánya tehetetlen és gyűlölt ; de van egy kormány, 
a melynek élete abból áll, hogy más országokba küldéreket 
és gyilkosokat küld, kik az ily ocsmány merényeket a békés 
polgárok ellen elkövetik. A szent-atya kormánya ellen panasz 
van ; a gyilkosokat szétküldő kormány iránt pedig az emberi-
ség , a műveltség és a haladás nevében védelem az európai 
hatalmasságoktól. 

ZAHLEH. (A kis missionariusok. Vége.) Az isteni gond-
viselés megengedvén, hogy az apostol föltalálta a magot, 
melyet keresett , most a munkához fogott. Egy kitűzött na-
pon többen ajánlkoztak neki a fiatal leányok közül, hogy a 
„szent szívről" nevezett missio szegény nénikéinek intézetét 
meg akarnák kezdeni. Ma már oly eredményt mutat föl ezen 
munka, mely az első reményt igen túlszárnyalja. Egy atya, 
ki szemtanuja volt , tesz róla bizonyságot, midőn elbeszéli, 
mit látott ott 1859-ben. Ezen apáczák anyaháza, mondja ő, 
Maallakában van, ott székel a fejedelem-asszony, ott van a 
novitiatus. Iskolákkal a rónaság egyes falvaiban birnak. A 
mennyire lehet , mindenütt és mindég ketten vannak együtt. 
Mindegyik közülök több füzetkével van ellátva, melyek ke-
leti nyelven tartalmazzák szabályaikat, valamint az iskolák 
szabályait is, többféle éneket, az udvariasság szabályait és 
azon rendet, melyet a missiok alkalmával szoktak megtartani. 
Minden reggel a templomban együtt imádkoznak a syerme-
kekkel, sokszor a helységbeliek is nagy számmal összegyűl-
nek ezen alkalommal. Reggel 3 óra hosszat tanitanak, dél-
után szintén. Naponként betanítják a katechismus szavait, és 
pedig reggel, délután % óráig, és összekötik vele a szükséges 
magyarázatot. Napjában háromszor harangoznak angyali üd-
vözletre. Az esti ima után, mely mindég a templomban végez-

tetik, következik az olvasó, mely ujabban hozatott szokásbar 

és a titkok czélszerü magyarázása által igen jó eredményt 
szült. Éjjeli 1 órakor a De prolindis-t imádkozzák, és jelt adnak, 
mely egyszersmind a helység lakóit is figyelmezteti a meg-
holtakért való imára. Pénteken nyilvánosan járják a kereszt-
utat Ezen ajtatosságot igyekeznek mindenütt szokásba hozni ; 
némely falvakban oly igen fölkaroltatott, hogy a hivek na-
ponként gyakorolják. Ha eléggé elkészült lelkekre akadnak, 
a benső ima használatára tanitják őket. Mindazonáltal tulaj-
donképen vasárnap fejtik ki egész buzgalmukat A helység 
körül, melyben letelepednek, vannak tanyák, melyeken ren-
desen nénikék nincsenek. Ide kell menniök missio tartására; 
ebben következőleg járnak el : Legelőször a gyermekeket 
gyűjtik össze, kikhez a hivek is nagy számmal csatlakoznak. 
Először imádkoznak , ima után következik a katechismus ta-
nitása, végre az olvasó a megholtakért, a bűnösök megtéré-
seér t , és a missio sikereért. Ha egyik helységben ezt elvé-
gezték, átmennek a másikba; vannak olyanok, kik ekkép egy 
nap négy helyet is meglátogatnak. Estve ugyanezt teszik sa-
ját helységükben, de előtte való estve már összegyűjtik az 
asszonyokat és leányokat, s társalgási modorban tanitják őket. 
A katechismusra való oktatást Riccadonna rendezte a tri-
denti katechismus szerént arabs nyelven. Mindegyik apáczá-
nál van egy példány, melynek tartalmát missiok alkalmával 
fejtegetik. A szegény nénikék a legsanyarubb életet élik ; 
többnyire rossz a szállásuk, rosszul táplálkoznak, élelmük 
Összezúzott vagy megfőzött rozsból áll, némely gyökerek 
vagy füvek vegyitékével, aludt tejből, rozs- vagy árpakenyér-
ből. Vannak, kik egész hónapon át mást nem esznek, mint ke-
nyeret és aszalt szőllőt. De a buzgalom, mely őket lelkesíti, 
tűrhetővé teszi ezen nélkülözéseket, sőt örömmel teljesitik 
hivatásuk kötelmeit. Példájuk föllelkesiti a jobb érzelmüeket. 
Jelenleg ezen ker. társulat több postulanst számit, kik oda föl-
vétetni kivánnak. A maallakai és zahlehi iskolákon kivül 
meglátogattam az ablahit, rayakit, serachinit és duvriehit is. 
és mondhatom , hogy a balbeckinek alapításánál is jelen vol-
tam. Tanuja voltam a kérvényeknek, melyeket iskolák fölál-
lításának ügyében a nép, a plebánusok, sőt püspökök is intéz-
tek. Mindazon falvakban, hol nénikék léteznek, mint mondják, 
alig lehet az előbbi asszonyok- és leányokra ismerni, oly nagy 
bennük a változás. A jó apáczák nem csak a katechismust ta-
nitják és olvasást, i rást , hanem a fiatal leányokat megtanít-
ják varrni , kötni, főzni; gondoskodásuk mindenre kiterjed. 
Meg kell vallanom, hogy ezen keleti tartományokban nincs 
más, mi az evangeliumi szegénységhez közelebb állna, mint 
ezen intézmény." Egy zarándoknak ezen tanúskodásához még 
egy fontosabbat csatolok. Steins atya, ki most már bombayi 
püspök , megbízatott a libanusi kolostorok megvizsgálásával. 
Zahlehba jővén, mindenről saját szemeivel akarván meggyő-
ződni, a nénikék novitiatusát is kivánta látni. Fölvezettetett a 
hegyre , melyről e tudósitás elején volt szó. Az apáczák egy 
szobácskában voltak összegyülekezve , melynek falai agyag-
ból készültek, tetőzetét pedig néhány héjjas fatörzs képezéj 
melyek egyik falról a másikig érvén, vesszővel voltak egybe-
fonva. Hol van a gyülekezési terem ? kérdé a püspök. I t t ; volt 
a válasz. Hol van a kápolna? itt. Hol az ét-terem? itt. A mi 
az éjt illeti, mondá a főnökasszony, a zavar elkerülése vé-
gett következőleg járunk el: Sorsot liuzunk. Közülünk az 
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egyik rész lefekszik a szobában, a másik rész a fedélzeten al-
szik. — A püspök mélyen meg volt indulva távozásakor, és 
100 frankot adott alamizsna gyanánt. A jezsuiták kétfatörzs-
zsel kedveskedtek, melyek segítségével egy másik szoba is 
alakíttatott. Az ily önmegtagadásra épített erény kétségkívül 
igen szilárd. Igen sokat hozhatnék föl ennek bebizonyítására, 
azonban csak egy példát akarok megemlíteni. Egy jámbor 
leányka az apáczák közé kívánt fölvétetni ; szülői azonban őt 
házasságra akarták kényszeríteni. A gyermek teljes erejéből 
ellenállott ezen akaratnak. Ekkor megtilták neki szülői az is-
kolába, a templomba való já rás t , valamint a szentségekben 
való részesülést is. 0 engedelmeskedett. Több ízben a leg-
rosszabbat kisértette meg ellene, és pedig a szülőknek fölhí-
vására, kitűzött jegyese ; de a leány lelkesült beszédet tar-
tott hozzá. Egy belföldi pap is részt vett a leányka elleni fon-
dorlatokban. Ez egy napon a fiatal ember társaságában a 
leányhoz jött , és kiterjesztette előtte a menyasszonyi ruha-
kelméket, ékszereket, és kérelmét egyesité a rokonok óhaj-
tásával. Mindez azonban sikertelen volt, és azért üldözéshez 
folyamodtak. Elővették a fájdalmas botozást, mely kegyet-
lenség többször ismételtetett. Az anya egyik nap oly durva 
vol t , hogy leányán dühös harapás által több sebet ejtene. 
De ez nem használt. Elzárták ő t , szigorú fölügyelet a l áhe -
lyezték, meglesték minden léptét , a leányka rendületlen ma-
radt. A jegyes u j ajándékokkal lépett föl, hasztalan volt min-
den. Végre az atya féktelen dühében kést ragadott, és leányát 
meg akará ölni. A leány keresztet vetvén magára, térdre bo-
rult atyja előtt és mondá: ölj meg! én nem félek a haláltól, 
az égben mindég szűz maradok. Az atya ez altal le lőn fegy-
verezve, és a leány most egy iskolát igazgat a nagy síkságon. 
— De nem akarom tovább folytatni elbeszélésemet, csak még 
néhány szót legyen szabad mindezekhez csatolni. Az 1860-ki 
rettenetes mészárlás alkalmával igen alapos volt a félelem, 
hogy ezen intézmény föl fog dulatni. Az apáczák elhamvasz-
tott iskoláikból kénytelenek voltak Zahlehba menekülni. De 
Zahleh maga is elfoglaltatott és leégettetett. De a „szent 
sziv" őrködött előszeretetének gyermekei fölött. Midőn a lá-
zadás kitört , és vad hullámok gyanánt zajgott templomunk 
körül, midőn a franczia zászló ledobatott és lábbal tiportatott, 
midőn a pogányok tömege a szentély ajtait betörte , a „szent 
szivről" nevezett nénikék a sokaság között voltak, mely az oltár 
körül keresett menedéket. A drúzok és törökök különbség; 
nélkül sújtottak le mindenkit kardjaik- és fegyvereikkel. Szá-
mos áldozat hullott jobbra-balra. A mi missionk főnöke a ke-
resztényeknek közepette , kiket meg akart menteni, öletett 
meg. Három társa hozzá közel gyilkoltatott meg. Arabs ta-
nítóink és háztársaink közül 25 lelte itt halálát. Azonban 
egy apáczát sem ért ezen szomorú sors. „Ti meg akartok 
bennünket ölni, mondák ők, minket, kik gyermekeiteket 
ápoljuk, tanitjuk ?" Ezen egyszerű szónak oly hatása lőn, 
melyet egyedül csak Isten malasztja eszközölhetett. „Ti 
nem fogtok bennünket megölni, sőt el fogtok bennünket 
kisérni a keresztény tartományokig." Mi kisérjünk el ben-
neteket , válaszolák a törökök és drúzok, hisz a kereszté-
nyek megölnek bennünket. — „Ne féljetek , mondák a néni-
kék , mi titeket védeni fogunk." Es a vad férfiak csakugyan 
elkísérték a nénikéket, kiknek főnökasszonyuk csak 17 éves 
-volt. Midőn ők a keresztény Kesruan falvaihoz értek, a néni-

kék visszaküldék őreiket, kik imáikba ajánlották magukat. 
Igy mentetett meg egy kolostori tes tület , melynek megsem-
misítése a coelesyriai keresztények újjászületését, melyet e 
nénikék megkezdettek, sok időre kétségessé tette volna. — 
Ezen leirást D a m a s , jezsuita-atyának köszönjük. Ik. 

IRODALOM. 
SALVIANUS marseilli áldozár Isten világkormányzatáról 

irt VIII. könyve. Fordították a győri nagyobb papnövelde 
Szent-Imre-egyletének tagjai. Győr 1862. 

A tárgy szerencsés választásából látható a szellem, 
mely a zsenge egylet tagjait lelkesíti. Nem csiklandozó szép-
irodalmi czikkekkel köszönt be az irodalom ujonczainak e 
kedves kis serege , hanem az őskor mély érzelmű fiának a bünt 
ostorozó, az erkölcstelenséget sújtó müvével, mely sokak előtt 
annál kevesbbé lehet örömmel üdvözölt jelenet, minél ben-
sőbben szeretik, minél mélyebben csatlakoznak a vétekhez, 
mely e műben könyörületlenül korbácsoltatik. Az imént be-
mutatott ,Munkálatok' kiállítói a jelenkor figyelő íróival lép-
tek frigyre az uralgó elvek megtámadására, leküzdésére, és 
azért az irodalom ujabb termékeiből szedék válogatott fegy-
vereiket : a győri növendékek azon korból kölcsönözik nyilai-
kat , melyben a társadalmi kötelékek bomladozván, Isten íté-
lete látszott lebegni a bűnei terhe alatt roskadozó emberiség 
fölött. Teszik pedig ezt nem merő történelmi eseményt akar-
ván fölhozni ; hanem mint egy tükröt szándékozván fölmutatni 
a múltból a jelen nemzedéknek, mely szintoly bűnben, szintoly 
erkölcsi sülyedésben fetrengve a sok vér és pénz árán alapí-
tot t társadalmi kötelékek szintazon szomorú pusztulásának 
nézhet elébe A Galliában született Salvianus a lirini zárdába 
lépvén Marseilleben 430 év körül pappá szenteltetett : ,,A 
hónát és általán az egész müveit világot ez időben ért csapá-
sok, melyek nagyság- meg tartóságra nézve a történelemben 
páratlanok, szigorúvá tették lelkét ; és az átélt iszonyú ta-
pasztalatok , a mély sülyedés, melyben akkor a társadalom 
sinylik vala, undort gerjesztettek benne a földi vágyak iránt 
és lelkét szorosabban fűzték a hithez. Innen magyarázható 
azon elszántság , melylyel a társadalom bűneit ostorozza; az 
a jóakaró és javitni vágyó guny, mely müveiben itt-ott föl-
csillámlik ; de azon szigorúság és túlzás is , mely sok helyen 
nézeteit jellemzi Salvianus egész haláláig csak egyszerű pres-
byter maradt ; azon vélemény, hogy később püspöki méltó-
ságra emelkedett, tévedésen alapszik. A tévedés alapja Gen-
nadius „Catalogus virorum illustrium" czimü müvének néhány 

hibás kiadásában keresendő, melyben ez áll: Scripsit 
homilias episcopus f a c t u s h o l o t t igy kellene olvasni : „epis-
copis factas." Salvianus ugyanis, mint a 1 ittudomány- és szó-
noklatban otthonos férfiú , jeles homiliákat szerkesztett, me-
lyeket a püspökök a szószékről elmondottak ; azért kapta e 
megtisztelő elnevezést is : „Magister episcoporum." Meghalt 
Marseilleben 485-ki jan. 16-án. „Salvianus e műben az Isten 
világkormányzatát, ennek hármas ágá t : az Isten őrködő te-
kintetét , igazságos ítéleteinek már e földön való hatályát, az 
isteni büntető s jutalmazó kéz nyomait a védvek oly erős hal-
mazával állítja szemeink elé, hogy az ellennézetnek el- és ki 
kell vesznie azon egyénben, a kinek szive még nem kérgesült 
el egészen, s kinek esze a múlton okulni tud. S ezt a szerző 
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a szent-irási adatok mellett a józan ész megdönthetlen okos-
kodásával győzi be, begyőzi a mély bölcsészeti, mindazonáltal 
kellő világosságba állított és szorosan egymáshoz illesztett 
érvek lánezolatával. 0 az intő múltra hivatkozik, s ebből 
mutatja meg, hogy csak akkor fogunk a fitogtatott „keresz-
tény" névnek megfelelni, csak akkor székelhet köztünk a bel-
és külbéke, s vele mind a vallási, mind a nemzeti virulás: 
lia a legjobb atyaként őrködő Isten gondjára bízva magunkat, 
tetteink zsinórmértékéül mindenütt és mindenben a keresz-
tény erkölcsiséget veszszük és ennek gyökét a vallást." — 
Lássuk tárgyalási módját. 

„Azt állítják némelyek, miszerént az Isten nem törődik 
az emberi ügyekkel, s azokat mintegy elhanyagolja; úgymint 
a ki sem nem őrzi a jókat, sem a rosszakat nem fenyiti ; s in-
nét van, hogy a jámbor életűek e földön többnyire nyomor-
ral küzdenek, mig ellenben az istentelenek szerencsések. 
Ezen állitásuk megczáfolására — minthogy keresztényekkel 
van dolgom — elegendőnek kellene ugyan lennie egyedül a 
szent-irásnak ; mivel azonban közülök sokan pogányszerü hi-
tetlenséget táplálnak szivükben : talán örömmel fogadják a ki-
tűnő és bölcs pogány férfiak bizonyítékait is. Pythagoras 
a bölcsész, kit maga a bölcsészet tanítómesteréül tekintett, 
az Isten természete- s jótéteményeiről értekezvén igy szól: 
„ 0 a világ minden részét átható és betöltő szellem, a kinek 
köszöni létét minden lény." — — Tullius is azt mondja : „Az 
Isten, a kinek létezését fölfogjuk, nem képzelhető máskép, 
mint független, szabad, s minden mulandó összetételtől ment 
szellem , a ki mindent tud és igazgat " Minthogy tehát 
mindannyian, még a vallástalanok is önkényt s bizonyos 
kényszerűségtől ösztönöztetve bevallák, miszerént az Isten 
mindeneket tud, föntart és igazgat: mikép tarthatják most 
némelyek gondatlan- és hanyagnak őtet , a ki mindent tud 
szellemiségénél fogva, föntart ereje által, kormányoz hatal-
mával és oltalmaz jóságával?" — „Azoktól tehát , kik a 
fölött jajveszékelnek, hogy igy áll a dolog, (tudnillik a gono-
szok szerencsések, a jámborok szenvedők) azt kérdem min-
denek előtt: valljon a jámbor , azaz a valódi és h ü , vagy pe-
dig a gonosz és ál-keresztények érdekében fájlalják-e az t? 
Ha az erkölcsteleneket sajnálják: ez esetben fölösleges szá-
nakodni a fölött, hogy a rosszak nem boldogok ; mert hisz az 
erkölcstelenek jóllétük miatt bizonyára rosszabbak lesznek, 
örvendvén gonosz törekvésük sikerültén; tehát épen azért 
kell, hogy legboldogtalanabbak legyenek , és e miatt hagyja-
nak föl gonoszságaikkal, kik a legaljasabb üzérkedéseket kö-
vetve el, a jámborság örve a l a t t a legszemtelenebb követe-
léssel bitorolják a keresztény nevezetet. Annál kevesb-
bé kell sajnálkozni az istenfélőkön; mert ámbár szerencsétle-
neknek látszanak a^ok előtt, kik a tényállást nem ismerik, de 
ők, daczára annak, mégis boldogok, — — mert nem az a 
szerencsétlen , kit más annak tart, hanem ki magát tartja an-
nak. (Folyt, köv.) lk. 

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 9-én. Nem csak a jó hir-név-, hanem a 

vagyonrablók is rendszerezett megtámadásokat látszanak in-

tézni a kath. papság ellen. Az elkínzott E g y e d-nek vére 
még a plebánia-ház falain piroslik, és ime Tördemiczről már 
ismét majdnem hasonló eseményről értesülünk. A vagyonából 
kifosztott és vadul bántalmazott lelkész urat a veszprémi 
püspök ő exclja 100 frttal kegyeskedett segíteni. A lelkész 
urnák nem annyira az összeg, mint inkább a gyengéd figye-
lem enyhítheti fájdalmait. 

— ,István Bácsi' naptára 1863-ik évre nagyobb alak-
ban , szokott élvezetes és tanulságos tartalommal megjelent. 
A nép ismeri e valódi jó barát já t , és nem fogja sajnálni fillé-
reit annak mielőbbi megszerzésére. 

— Hire járt némely lapokban, hogy ő szentsége Thei-
ner atya által bővebb tudomást szerzett magának Döllinger 
legújabb munkájának tartalmáról, és hogy a szerzőnek tud-
tára is adta volna, miszerént észrevételeit az egyházállam 
kormányzatáról figyelembe fogja venni, és az engedménye-* 
zéseket a szerént irányozni. A ,Karls. Anz.' erre nézve a kö-
vetkezőt közli : „Az egészben csak az igaz, hogy Tlieiner 
atya ő szentsége előtt a munka tartalmát elősorolta. A tudó-
sítás második része teljesen alaptalan. Figyelembe veszik 
ugyan Romában kitűnő kath. tudósok nyilatkozatait, de re-
formokravaló kezdeményezést csak az illető egyházi tekinté-
lyeknek engednek." 

Milanóban egy hivatalnoknak szobájából ellopták 
óráját , mig ő a templomban volt. A ,Lombardo' czimü lap 
nem a tolvaj ellen kel ki, hanem a hivatalnokot korholja,ho-
gy«« merészel oly időben templomba menni?! Ki ne óhajtaná 
a milanói boldogságot, és annak szószátyár teremtőit? 

— A kath. egyházhozi megtéréseknek egyik legfon-
tosbika a homsi nem-egyesült püspöké Syriában, insgr. Gre-
goriosé, ki nem rég a beyruti székesegyházban tette le a 
hitvallást. Mondják, hogy hitsorsosainak nagy része követi 
példáját. Ujabb liirek szerént a damaskusi tartományban 
10,000 lakos tért a kath. egyház keblébe papjaival együtt. 

— Az északi államok hadseregében 472 tábori lelkész 
vajsr; de, fájdalom! ezek közt csak 24 a katholikus. Metho-
disták vannak legtöbben, tudnillik 124; presbyterianusok 94; 
episcopalisok 66 ; baptisták 43 ; stb. 

—- Az aargaui kantonban a katholikusok főellensége, 
Keller Ágoston, a hét kantonnak , melyeknek kath. polgárai 
a baseli megyéhez tartoznak , kormányához azon javaslatot 
intézte, hogy az LTr asztalához való járulásnak ideje az élet-
kor 15-ik esztendejére határoztassék. Még eddig, mondja a 
,Münch. Stgsbl.', egy püspöknek sem jutott eszébe erre nézve 
bizonyos évet meghatározni, hanem az illető lelkészek belá-
tására bízta ; és ime a bureaukratikus egyházkormány ezen 
embere már ebbe is beavatkozik. 

— Az amerikai kormányok már elkezdik a tisztán kath. 
jótékony intézeteket gyámolyitani, mi mindeddig nem történt. 
Igy a californiai senatus a st.-franciscoi kath. árva-intézetnek 
5000, st.-rafaelinek és a los angelosinak 1000 tallért; a .jó 
pásztorról' czimzett intézetnek pedig Hayes Parkban szintén 
5000 tallért utalványozott. 

— A torlaszokon mint békekövet agyonlőtt párisi ér-
seknek szobra elkészülvén, az a Notre-Dame-templomban föl-
állittatott. A szobor a dicső elhunytat papi öltönyben, kezé-
ben olaj-ággal tünteti föl azon pillanatban, midőn a golyó ál-
tal halálosan találva összerogy. 

— A szent proculusi plebánust Bolognában, Mazzonit, 
aug. 16-án 5 rendőr várta a sekrestye-ajtónál, és a bevégzett 
isteni szolgálat után a város legnépesebb utczáin vezették a 
börtönbe. O Canzi általános-helyettessel együtt Ítéltetett el, 
fölebbezésük félrevettetett, és igy minden előleges jelentés nél-
kül erőszakkal hurczoltatott tömlöczbe. Az általános helyet-
tessel ugyanaz történt. 

N a g y - K á l l ó b a : A könyvismertetést va'rjuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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A kereszténység védelme 
I. Napoleon által. 

Egyvalaki nem régen arról panaszkodott, hogy 
őt a mostani idők világhírű munkák alkotásában gá-
tolják; mégis lenditni igyekezvén az irodalom ügyén, 
nagy szellemek munkáinak lefordítására kényszerül. 
Es e végett hozzá is fogott egyhez, ki a maga idejé-
ben a józan elveknek sokat ártott. Azóta nálánál sok 
rosszabb irányú könyv is jelent meg. Az idők is vál-
toztak, s a mi akkor veszélyesnek tartatott, most 
szabadon árultatik, sőt a tiltott könyvek sorában 
mármár csupán polit, tárgyú könyveket találunk, s 
néhutt a politikai irányra nehezedett súlyt a vallás-
erkölcsieknél megnyújtott engedékenységgel enyhí-
tik. Ezt korántsem hozzuk föl panaszkép, mert tud-
j u k , hogy az egész könyv-eltiltás csak annyi, mint 
elvenni a csörgő kigyó csörgőjét, de meghagyni fu-
lánkját *). Egyvalaki midőn hallotta, hogy eltilták 
könyvét, azt felelte : kár volt, mert amúgy is olvas-
ták volna. Sehol sem áll ez annyira, mint az iroda-
lomban , hogy az eltiltás növeszti, ingerli az étvá-
gyat. Az egyedüli mód, sikeresen megküzdeni az ily 
ellenséges házalókkal, hasonló müvek kiadása. A győ-
zelem , ha egyenlő a küzdési modor, biztosabb a mi 
részünkön. Igaz, hogy ott dolgozik a régi Adám, ki 
oly szívesen okoskodik kötelességei ellen, hanem leg-
főbb mohósággal kapkod az újdonság ingere után, de 
ez csakhamar elmúlik; azért kár betömni a rágalmazó 
pofát, hanem hadd okádja ki fertelmeit; az ijesztőnek 
szemébe kell tekinteni, s szurokká olvad, mint a mese 

*) Igaz; de ez nem a szükséges eltiltásnak, hanem 
azoknak hibája, kik a letiltás daczára is olvassák ; mi szintén 
a tekintély megvetésének eredménye. A magában legüdvö-
sebb gyógyszernek sem lehet meg a hatása, ha azt a beteg 
be nem veszi. Ki igazán föl akar üdülni, fogja használni ; ki 
nem használja, könnyen halálát okozhatja. Azért a könyv-
eltiltás sem haszontalan valami. S z e r k. 

szerént minden kisértet. Részünkön ellenben állnak 
nem csak 19 századnak érvei, hanem a nyugtalan lé-
lek, mely a végesben elégedést nem talál, s mely 
nem nyugszik, mig Istenben nem akad nyugpontra. 

Emigy bátorittatva, nem ugyan eredeti müvek 
alkotásához fogunk, melyekkel az emiitett kárhoza-
tos irányrfak ellenszegülhetnénk, nem is mintha ben-
nünket ebben az idő akadályozna: hanem mert a 
sánezra, melyen majd egy hadra termett vezér pa-
rancs-szava fog széthangzani, és számosak küzdeni, 
oda egyelőre egyes fegyverest vagy sánezmunkást 
küldenek, mig jönnek a többiek; addig is tehát egyes 
nagy elmék érveivel állunk elé, mig jönnek, kik iij 
hadtani rendszerrel küzdenek. Egyebek között meg-
tetszett I. Napoleon „kereszténység védelme"; azon 
érvek, melyeket egy észleletdús elme, támogattatva 
egy tettgazdag élet tapasztalatai által, élte legkomo-
lyabb perczeiben a vallás védelmére, a meggyőződés 
minden erejével fölhozott. Nem élte végperczében 
mondta ezeket, a midőn az ember, látva hogy el nem 
kerülheti az örvényt, mindenhez, a mi neki bár meny-
nyire életföntartónak látszik, kap; hanem azon ko-
moly pillanatokban, midőn a gőg és hatalomvágy 
viharai elméje pálmáját nem ingatták, s az szabadon, 
fóldfeledve ég felé, elménk valódi hazája felé emel-
kedhetett, s az eredet szálain oda be is hatolt. Ne 
mondja tehát senki sem, mint szokták, ha valaki ha-
lála óráján tér az anyaszentegyház kebelébe, hogy 
azért tette, mivel elhagyták őt tehetségei; Napoleon 
ezeket combináló eszének óriási tervei közt mondotta, 
s azok szerént cselekedett. 

Ilyen emberekből, minő Napoleon volt, csinál-
tak hajdan isteneket, és e nagy ember egy lelkisme-
retes tekintetet vetve Jézus Krisztusra, meg nem áll-
hatta, hogy térdre ne boruljon, hogy ne mondja a 
századossal: ez valóban az Isten fia volt. Mi ennél-
fogva méltó dolognak véltük, hogy a keresztény 
apologiában neki is helyet engedjünk, de egyszer-
smind adattal szolgáljunk jövendő életirója számára; 
mert ámbár sok bámulója, sok rágalmazója van Na-
póleonnak, történésze még nincs. 

2 2 
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Nem emlékszem, hogy ezen rövid, de erőteljes 
vádirat, ámbár gyakortább idézik, nyelvünkön meg-
jelent volna, tehát nyerjen az helyet e lapban És 
mivel a nyomorúságos idők miatt alig van remény 
kiadhatni önállólag az ész bármely ágában kitűnt 
egyéniségek vallás fölötti nyilatkozatait, majd csak 
ide kopogtatunk, s czélunkat: együvé gyűjteni a je-
les elmék hódolatát, elértük. 

Szent-Ilonán sokszor beszéltünk a vallásról. 
Egy nap a társalgás a tárgy magasztossága 

miatt igen lelkesedett volt; szó volt ugyanis Krisz-
tus istenségéről. Napoleon e dogma igazságát a láng-
ész érvei- és ékes-szólásával védte, de egyszersmind 
a korz és olasz veleszületett hitével. 

Bertrand tábornok még antagonistája volt, s az 
egyedüli, ki vele megküzdött. 

„Föl nem foghatom, Sir, — mondá — hogy oly 
nagy ember, mint ön, hiszi, miszerént a legfőbb lény 
az embereknek emberi alakban, testben, szájjal, szem-
mel, szóval hozzánk hasonlóan, megjelenhetett volna. 
Hogy Krisztus a legterjedtebb értelem, a legerköl-
csösebb sziv, a legmélyebb s egyszersmind a legkü-
lönösebb törvényhozó azok között, a kik léteztek, ezt 
elhiszem; de ő mégis csak merő ember, ki tanítvá-
nyait fölidomitotta, a hiszékenyeket rászedte, épen 
ugy mint Orpheus, Confucius, Brama. A zsidóországi 
Isten megujitotta a mesés idők csodáit, s a görög 
meg egyptomi isteneket elkergetvén trónjukról, más-
sal pótolta. Jézus nagy ember s utódja nagy embe-
reknek. Jézus is ugy imádtatta magát, mint eldődei 
Isis és Osiris, Jupiter és Juno, kik szintén elég gőg-
gel birtak, hogy imádást követeljenek." 

„A mily fölényben (suprématie) voltak a mese 
istenei és hősei főldieik előtt, ugyanolyanban volt 
Krisztus az ő korában. Ha magához tudta bilincselni 
a sokaságot, ha forrongást idézett elő a világban, 
mindebben a lángész és nagy elme hatalmánál egye-
bet nem látok; oly elmét, mely eszének erejével épen 
ugy meghódította a világot, mint Sándor, Caesar, ön 
Sir, vagy Mohamed a karddal." 

Ezekre Napoleon igy válaszolt: 
„Én ismerem az embereket, és én mondom ön-

nek, hogy Jézus Krisztus nem volt ember. 
Fölületes elmék látnak hasonlatosságot Krisztus 

és országalapitók, hódítók és más vallások istenei 
]) Megjelent ily czimü könyvben : Sentiment de Napo-

leon sur le Christianisme , conversations religieuses recuei-
lles à Sainte-Heléne. Par Beauterne. Paissy. Olivier-Fulgence 
1845. ch. VI. 

közt. De hasonlatosság ezek közt nincs. A keresztény-
ség és más vallások között a végtelen von határt. 

Hanem a kérdést bárki is kénytelen igy eldön-
teni, a ki csak ismeri a dolgokat, s tapasztalta, mi-
nők az emberek. 

Ugyan melyikünk, már közöttünk, kik analy-
sáló és birálatos szemmel tekintjük a dolgokat, ugyan 
melyikünk nem lenne képes, a népek különféle val-
lásainak alapitóihoz igy szólani : 

„„Nem, ti nem vagytok sem istenek, de sem az 
istenség küldöttei, nincs égi hivatástok. Ti inkább a 
hazugság missionariusai vagytok; bizonyosan ti is 
azon agyagból vagytok, melyből az egész emberiség, 
ti is Ádám maradékai vagytok. Ti a tőletek el válasz t-
hatlan szenvedélyekkel és bűnökkel egyet képeztek, 
úgyannyira, hogy azokat is kelle isteniteni veletek 
együtt. Templomaitok meg papjaitok is hirdetik, 
hogy honnan eredtek. Történetetek egy a despoti-
smus föltalálóival. Ha isteni tisztelet után óhajtoztak, 
ez csak nagyság utáni vágyból, természetes gőgből 
eredt. És bizonyosan nem a szabadság, nem a lelkis-
meret engedelmeskedett nektek legelőbb, hanem az 
alacsonyság, a szükség, a csodálatos szeretete, a tu-
datlanság és a babona, ime ezek valának első imá-
dóitok." " 

Ilyen lesz az ítélet, igy kiált föl bárki lelkisme-
retében, mihelyt a pogányság isteneit és templomait 
kérdés alá vette. 

Elismerni az igazságot az ég ajándéka s kitűnő 
elmék tulajdona; de senki sincs, a ki rögtön félre ne 
vesse a hazugságot. A mi hamis, az visszatetszik, s 
első látásra fölismerhető, hogy hazugság. 

Igaz, hogy a keresztény vallás elleni kifogások 
szinte hullámzanak, legyen. De honnét van az, hogy 
nem bántják a hamis vallásokat? Ez nyilvánvalóan 
onnét jön, mert mindenki tudja, hogy hamisak. 

Valljon elfogadák-e valaha absolut igazságként 
a paganismust Pythagoras, Socrates, Plato, Anaxa-
goras, Perikies, vagy Görögország egyéb bölcsei? 
E nagy emberek a jó Homér elbeszéléseivel mula-
toztak, mint a mese mosolygó képzeményeivel, de 
nem imádták. 

Ellenben a kereszténység föltűnte óta a világ 
legnagyobb emberei hittel, élő hittel birtak, és az 
evangélium és dogma mysteriumait gyakorolták; és 
nem csak Bossuet, Fénelon, kiknek hivatásuk vala e 
tanokat hirdetni, hanem Descartes, Leibnitz, Pascal, 
Corneille, Racine, Nagy Károly, XIV.Lajos. Honnét 
magyarázható meg azon különösség, hogy mig az 
apostolok titokteljes, homályos symboluma (hitval-
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lása) előtt legnagyobb embereink mélyen meghajol-
nak; mig a természet törvényeiből merített theogo-
niák, melyek rendszeres magyarázatai a világnak, 
egy értelmes ember által sem fogadtatnak el. Olym-
pust maguk a pogányok rágalmazták legjobban. 

Ennek oka természetes ; a my thologia latyola mö-
gött a bölcs azonnal észrevette a keletkező társadalmak 
születését, menetét, érezhette az emberi szivkápránd-
jait, szenvedélyeit, a gőg és tudomány symbolumait. 

A mythologia a képzelem vallása. A költők is-
tenítve álmaikat, lelkünk természetes hajlamát kö-
vették, mely, miután nem ismeri saját határait, ha-
talmát , egész az önimádásig kész terjeszkedni. 

Itt aztán minden emberi; minden azt látszik ki-
áltani: én is a teremtmény munkája vagyok. Minden 
szembetünőleg tökéletlen, teljetlen, s hemzseg ellen-
mondásoktól. A mi a mesében csodálatos, mulattat-
hatta a képzelmet, de ki nem elégitette az észt. Hogy 
Isten- és a világ eredetéről taníthassunk, s kifejtsük 
az emberi értelem törvényeit, oda nem elegendő a 
metaphora s általán a költészet. 

A pogányság emberi mü. Itt olvashatjuk gyar-
lóságunkat, ez gyengeségünknek, melyre mindenütt 
figyelmeztetünk, pecsétje. 

Valljon mit tudnak ama hirhedt istenek, görög 
vagy romai törvényszerzők, a mit az emberek ne 
tudnának? Numa, Lykurg, India, Memphis papjai, 
Confucius, Mahomet épen csak olyanok, mint hiveik. 
Fölzavarták a morált; de egyikük sem mondott ujat 
jövő sorsunk, lelkünk, az Isten lényege és a terem-
tés felől. Az istenbölcsészek egy fontos igazságra sem 
tanítottak meg, semmi lényegest sem köszönhetünk 
nekik. A vallási kérdés meg különválasztva sincs, 
theogoniájuk annyira zilált, zavart, homályos. 

Van egy kezdetleges igazság, mely az ember 
bölcsőjénél ered, s melyet minden népnél megtalá-
lunk; mert Isten ujjával van minden ember lelkébe 
beirva, s ez a természeti törvény, melyből származik 
a kötelesség, igazságosság, Isten léte, s annak isme-
rete , hogy az ember test- és lélekből áll. Már e tör-
vényt tökélyesen csak egy vallás fogadta el, csak 
egy tulajdonította el elveit, csak egy tanitja nyilván 
és szakadatlanul. És e vallás a kereszténység. 

A pogányoknál ellenben a természeti törvény 
félre volt ismerve, eltorzítva, módosítva az önösség 
által s a politikának szolgálva. Tűrték , de szent jel-
lemét elismerni vonakodtak. E törvénynek nem volt 
sem temploma, sem papja, és csak egy menedéke, 
azon nyelvben, hol azt Isten gondviselés! bölcsesége 
által föntartotta. 

A mythologia az erőnek, hóditóknak, tudo-
mánynak s a természet javainak emelt templomokat. 
A bölcseknek nem volt helyük benne ; sőt ezek ter-
mészetes ellenei voltak ezen pogányságnak, mely is-
teníti az anyagot. 

Behatván szentélyeibe, nem találunk ott rendet, 
öszhangzatot, de valódi zűrzavart; ezer ellenmondást, 
istenharczot, a szobrászat változatlanságát, az egység 
földarabolását, az isteni tökélyek elkülönítését, azon-
kívül az Isten tulajdonainak tudatlanság s merészség 
által lényegükben való másitását vagy tagadását. 
Akadunk ott pajzán ünnepekre, a kicsapongás dicsőí-
tése-, a fajtalanság és aljasság istenitésére. A sötétség, 
mely fedte a bálványt és papját, a romlottság min-
den nemét tartalmazta. Hát igy dicsőítendő az Isten? 
Valljon ezen istenek s ilyen vallás jöhet hasonlatba a 
kereszténységgel? (Folyt, köv.) 

A nm. erdélyi püspök urnák körlevele a romai itt után. 
L a j o s Isten és az apostoli szent-szék kegyelméből er-

délyi megyés és a pápai trónnál álló püspök, es. kir. álladalmi 
és erdélyi királyi főkormányszéki valóságos belső titkos taná-
csos , a szent hittudomány tudora, stb. 

Főtisztelendő s tisztelendő erdélyegybázi megyém pap-
ságának , kedves munkatársaimnak üdvözletemet és püspöki 
áldásomat ! 

Székvárosomba második romai utamból visszatérvén, 
szándékom vala tágas megyémnek minél több községeiben 
megjelenni és személyesen megvinni a kedves nyájnak és 
buzgó pásztorainak a pásztorok pásztora földi helyettesének 
áldását, megvinni örvendeztető jelentésemet mindazokról, 
miket hosszú utam czélján, szent Péter trónja árnyában nagy-
szerűt. lélekemelőt és az egyház jelen szorongattatásai kö-
zepett vigasztalót tapasztaltam. 

De az ut fáradalmai által megviselt egészségem válto-
zása e kedves tervem kivitelében megakadályozván, csak e 
levél általi megjelenést engedé meg kedves körötökben, sze-
retett munkatársaim! hogy elmondjam, mi szivemen fekszik, 
és hirdetve tinektek, mit az Isten erősítésünkre és megör-
vendeztetésiinkre mivelt, épitselek mind titeket, mind a gon-
dozástokra bizott keresztény nyájat. 

Mintegy négy hónapja annak, hogy az anyaszentegyház 
mennyei jegyesének csodálatos müveit, malasztjait és dicső-
ségét föltüntetni, terjeszteni, gyümölcsözőkké tenni buzogva 
törekvő szentséges atyánk IX. Pius pápa a keresztény világ 
egy nagyszerű családi ünnepélyére hivá meg a földkerekség 
főlelkipásztorait. 

Ugyanis dicső elődjeinek példáját és a kormányzása 
alatt álló anyaszentegyháznak mindenkori magasztos szoká-
sát követve megérté ő , hogy annyi veszedelmek között , me-
lyek jelenleg minden oldalról környezik a keresztény hitet és 
istenes életet, az egyház rendes üdvszerei buzgó alkalmazása 
mellett alig lehetne hathatósabb Jézus nyájának épitésére és 
buzdítására, mint ha azon mennyei dicsőséget tünteti föl az 
egy jobb élet után sóvárgó lelkek előtt, mely a földi életnek 
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czélja, a földi erkölcsnek jutalma, s melyet a hit- és erénynek 
egyházilag elismert bajnokai nehéz földi küzdelmeik után él-
veznek az örökkévalóságban 

Miért is, áttekintvén világuralgó széke magaslatáról a 
szent férüak és keresztény tettek fényében ragyogó százado-
kon, apostoli karjával kiemelé a sok dicsőek közül — az anya-
szentegyház elismert szentjei koszorújába fűzendő — azon 
26 szent férfiakat, kik az Ázsia keleti partjaival határos ja-
páni szigetek lakóinak hirdetvén Jézus megváltó evangéliu-
má t , méltóknak találtattak Jézus nevéért 1597-ik évi böjt-
előhó 5-én vértanúságot szenvedni. Nem engedé a multak ta-
nulságait feledékenység homályába borulni szentséges atyánk, 
akará , hogy hitliideg korunkban is csodáltassék és utánzásra 
találjon azon lelkesült hitbeli meggyőződés, azon bajnoki ret-
tenthetlenség és önfeláldozás, melylyel tündöklött : K e r e s z -
t e l ő Péter spanyol eredetű szent Ferencz-rendi szerzetes, 
három spanyolhoni, egy mexicoi, egy keletindiai, és tizenhat 
japáni születésű szerzetestársával, — ékeskedett Jézus rend-
jének disze japán eredetű M i k i Pál hasonló születésü két 
szerzetes társával, s végre e vértanuknak egy japáni keresz-
tény szolgája, kik Jézus üdvözitő religiojának világát ter-
jeszteni, a pogányság homályában tévelygő embertársaikat 
az igazság útjára vezetni, s fölfegyverkezve azon meggyőző-
déssel, hogy „Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az" 
ő szent törvénye ellen törő „embereknek", meggyaláztatást, ül-
döztetést, betömlöczöztetést, a vad pogányság gúnyolódó rival-
gásai közt csúfos meghurczoltatást eltűrni nyereménynek tár-
ták, szent igyekezetükben maga a Krisztus példájára szenve-
dendő kereszt-halál által sem hagyván magukat megtévesztetni, 

A keresztény hitszilárdságnak a hitetlenek vad erősza-
koskodása fölött kivívott diadalát ragyogtatá föl előttünk 
szentséges atyánk ezen, a martyromság vérétől pirosló dicső 
seregben, — de hogy fényes példákkal lelkesítsen és erősitsen 
minket életharczunk minden egyéb irányaiban is, üdvünk min-
den ellenségei ellen : a huszonhat vértanúval együtt a szen-
tek sorába iktatá egyházunknak egy szentéletü hitvallóját, 
D e S a n c t i s M i h á l y t , Spanyolhonnak a hitbensőség, 
az önmegtagadás, élet-tisztaság, Isten és felebarát iránti sze-
retetnek nagyszerű gyakorlata, az alázatosság és engedel-
messég erényei által szintúgy, mint Isten erejéből mivelt cso-
dáiban megdicsőült liât, ki a pogány rabságban sínylődő ke-
resztények megváltására alakult, és a Szentháromságról 
czimzett sarutlan szerzetesek rendjében Istennek és embe-
reknek élvén, Jézus korát elérte, és — mint szentül jár t a 
földön — szentül is mult ki 1625-ik évi Szent-György havá-
nak 28-án. 

A keresztény hitélet ezen ünnepelt bajnokainak, s 
az általuk mennyek országa két fő ellenségén, a hitetlen 
világon és a tagjainkban levő büntörvényen kivívott győ-
zelemnek egyházi megdicsőitésére hivá meg Péternek szent-
séges utódja főpásztoraiban az egész keresztény világot, 
hogy e keresztény családi ünnep örömei között a jelenle-
vőkben, s általuk minden hívőkben megujitsa a mindenkor, 
de főleg korunkban szükséges föltétet , ama szent férfiak 
példája után mindég és mindenben nem a tévedésnek in-
dult világ, nem a bűnös gerjedelmek, a nagyravágyás s az en-
gedetlenségnek sugallata, hanem Isten szent törvénye szerént 
j á rn i , — az egyházunkat fenyegető veszedelmek között föl-

elevenítse a hitet, miszerént liiv szolgáival marad a világvé-
géig , és a gyenge edényben késziti elő a szent ügy diadalát, 
tulajdon szent nevének dicsőségére. 

Szentséges atyánk meghívó szava eredménytelenül nem 
hangzott el magyar egyházunk kebelében sem ; a világ vala-
mennyi püspökeivel, kiket személyes vagy hivatalbeli fontos 
okok vissza nem tartóztat tak, siettem én is több magyarhoni 
főpappal a keresztény világ fővárosába, hogy nem csak ma-
gam, hanem kedves papjaim s hiveim nevében is mutassam 
be az egyház ünnepelt bajnokaiban megdicsőült Mindenha-
tónak, kinek isteni hatalma ezen szentjeit is emberekké s szen-
tekké tevé, az örvendező hála s dicsőítés áldozatát, és az el-
sők között esdjem ki a szent életüeknek s épen azért Isten 
előtt kedveseknek , imáikban hatalmasoknak elismert japáni 
vértanuk és D e S a n c t i s M i h á l y közbenjárását a gon-
dozásomra bizott kedves nyájnak, ennek lelkészei, s Önmagam 
számára, egyházi megdicsőülésüknek — a hit és erkölcs dia-
dalát kivánó Isten előtt kedves — ünnepélyén. 

Mint megjelenénk mi, ugy jöttek Európának franczia, 
angol, irlandi, spanyol és német, orosz és törökhoni püspökei, 
s kik a görög szigeteken, kik Afrika izzó éghajlata alatt, északi 
és déli Amerika, Kelet- s Nyugot-indiai földjén pásztorolják a 
világ kerekségén szétszórt, de ugyanazon egy szent hit, egy 
egyház, egy szeretet kötelékei által egybefüzött legkülönbfé-
lébb nemzetiségű és nyelvű keresztényeket. S ime! kedve-
seim! mindezeknek szentséges atyánk egy egyszerű, épen 
nem kötelező meghívására a világ minden részéből történt, 
sokaknál nagy nehézségekkel és költségekkel járó megjelenése 
maga már a csodálatra méltó nyilvánitása leve azon egy szent 
hitnek, mely él mindnyájunk kebelében, — azon minden utó-
gondolat nélküli hódolásnak, melylyel Jézus földi helytartója 
iránt viseltetünk mi , viseltetik mibennünk, miáltalunk a ka-
tholikus világ, — azon elv-egységnek, melyet szentséges 
atyánk megtámadott igazai iránt táplálunk , •—- azon bámula-
tos fegyelemnek, mely a katholikus egyház életét áthatva, 
közös szellemi tevékenységünket ott használja föl, hol anya-
szentegyházunk érdekei leginkább megkívánják. 

Nem volt ott eltérő vélemény, nem az egyház-ellenes 
közlönyök által kárörvendve hirdetett szakadás, nem volt té-
továzó ingatagság akár a szent-atya iránti szeretet- s teljes 
ragaszkodásnak , akár a szent-szék elvitázhatlan jogai tiszte-
letének , s azok eddigi védelme helyeslésének, akár az egyik 
földi kellékében megtámadott egyházfői függetlenség mél-
tánylásának , akár végre az egyház és szent-szék elleni moz-
galmak kárhoztatásának kifejezésében; — e g y szívvel, egy 
lélekkel, egy szóval hangoztatták mindnyájan a szeretet, a 
hódolat, a jogvédelem lélekemelő szavait. 

Lelkesülve gyülekeztek a, hála az égnek ! előhaladt ko-
rához képest erős, egészséges, és Istenbe vetett bizalmában 
derült lelkű szent-atya körül mind magán alkalmakkor, mind 
pedig a tiszteletre méltó szent főpapot kifárasztani nem tudó 
s több óra hosszáig tartó szertartásoknál ; s midőn egy rész-
ről önmaguk, s az általuk képviselt, vagy őket Romába kisérő 
papságuk és közel 50 ezerig egybegyűlt hiveik nevében a 
szeretet zálogát meleg szavakban, vagy Péterfillérekként 
százezerekre menő ajándékokban mutatták be : más részről az 
e levelemhez csatolt ünnepélyes nyilatkozatban léptek föl a 
szent-szék megtámadott jogainak védelmére. 
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Ők ugyan jól tudták, bogy kik C3ak szellemi fegyverrel 
hivatvák megvivni az örök igazság- és jognak, az egyház és 
szent Pé te r széke igazainak szolgálatjában : talán nem képe-
sek föltartóztatni azon vészes eseményeket, melyeket szent-
séges atyánk birtoka és jogai ellen az ármány tervezett , a ha-
zugság és kétszinüség, a szemérmet nem ismerő képmutatás 
előkészített, és a jog szentségét lábbal tipró vad erőszak élet-
beléptetni szándékozik. Szólottak mégis , nem a pillanatnyi 
eredményt , hanem az'igazság és jog melletti tanúskodás kö-
telességét tar tván szemük előtt. 

Mert oly időkben , milyeket élünk, midőn a jog és be-
csületesség előzményeire épült számítást a napirenden levő 
önkény kineveti , — midőn a történeti jogokban minden ren-
des viszonyok alapja elt iportatik, a népek és egyesek által 
tiszteletben tar ta tot t szerződések szentsége gúny tárgyává 
lett, — midőn országok, nemzetek, trónok, sőt egész világré-
szek sorsa egyeseknek kezében fekszik, kiknek irányadójuk az 
önzés, törvényük a haszon, szavuk valódi szándékaiknak leple 
s nem nyilvánitása, Ígéretük s esküjük gyermekjáték, — mi-
dőn kötelességhű püspökök megyéikből száműzve, vagy be-
tömlöczözve, istenes életű szerzetesek kolostoraikból kihányva 
és keserű nélkülözéseknek kitéve az egyház-ellenes erőszakos-
kodásnak áldozatul esnek, midőn a jóakaratuak erkölcsi és 
tet t-ereje a legféktelenebb elemekkel szövetkezett hatalom-
bitorlók által megzsibbasztatik, — midőn ész- és jogszerüleg 
a holnapi napnak történetét még gyanitani sem lehet : ott a 
veszélyeztetett erkölcsi rend, s megsértet t jogérdekek képvi-
selőinek, az igazság hirdetőinek nem marad egyéb hátra, mint 
a világ lá t tára s hallatára tanúságot tenni a jog és igazság, 
az ezer évi birtok és eldönthetlen szerződéseken alapuló tu-
lajdonjog mellett, s tiltakozni minden merény ellen, mely ama-
zoknak sérelmére részént elkövettetet t már , részént elkövet-
tetni szándékoltatik. 

S ezt tevők a világkerekségnek egybegyűlt püspökei 
szent-atyánknak trónja zsámolyánál, Istenre bizva, mit lio-
zand a közel jövő, de biztosok arról, hogy az apostoli széknek 
most hatalmas ellenségeit előbb-utóbb megszégyenitendi an-
nak isteni alapitója Jézus Krisztus, ki a történet tanúskodása 
szerént földi helyettesének t rónját 19 évszázadon keresztül 
nagyobb viharok közt is fön ta r to t t a , s ellenségeinek igyeke-
zeteit — hatalmas nemzeteket elseperve a föld szinéről, vi-
lághírű bitorlóknak t rónjá t porba döntve , a száműzött vagy 
fogoly-pápákat visszahelyezve isteni és emberi jognál fogva 
őket megillető birtokukba — már annyiszor meghiúsította. 

Ily hitben kívánlak t i teket is, kedves munkatársaim! 
megtar tani , de egyszersmind buzditani a r r a , hogy szeretet t 
nyájaitokkal együtt a z t , mit szentséges atyánk jelen szoron-
gattatásai enyhitésére tehe t tek , tenni el ne mulaszszátok, a 
keresztény világ egyéb népeinek pé ldá já ra , kik állhatatosak 
az anyaszentegyház fejéért az irgalom Istenéhez szüntelen 
bemutatott imáikban, és buzgók a segedelmezni kész szeretet 
áldozataiban, melyekkel az összes anyaszentegyház kormány-
zásának szükséges költségeit fedezni igyekeznek. 

En pedig örömmel ragadom meg ez alkalmat, hogy kö-
zölvén tiveletek szentséges atyánknak az egybegyűlt püspö-
kökhez Szent-Iván-hava 9-én intézett áldásos szavai t , tireá-
tok és híveitekre kiáraszszam azon apostoli á ldást , melyben 
mindnyájunkat szeretetteljesen részesíteni akar t , és melyet 

mennyei malasztjai s áldásai zálogaként tekintsen és váltson 
be a szeretet és irgalom Istene : az Atya , Fiu és Szent-Lé-
lek. Amen. 

Kelt Károly-Fehérvár t t , szokott püspöki székhelyemen, 
szent Anna napján , Krisztus születése ezer nyolczszáz hat-
vankettedik , püspöki hivatalkodásomnak tizedik évében. 

Lajos s. k., erdélyi püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S Z É K E S F E H É R V Á R , sept. 5-én. Ma nagy napja van 

megyénk forrón szeretett és mélyen tisztelt főpásztorának ; 
ma ünnepli első szentmiséjének ötvenedik évfordulati napját . 
És pedig minő föl tűnő, összeeső történetek után ! E napon 
vétete t t föl a püspöki megyébe ; e napon mutatá be első szent 
miséjét az egek Urának ; e napon praeconisáltatott megyés 
püspökké Romában. Elfoglalván 1851-ik évi november 5-én 
püspöki székét, azóta az anyaszentegyház cherubja lett ; közel 
állván az Udvözitő szivéhez, ennek szeretet-tüzétől átmele-
gülve , szeretettel öleli mindazokat, kik Jézus vérén megvál-
tattak. Buzgó lelke nem e mulandó földön, hanem az egek-
ben lakik többnyire ; nemes szive csupán azért dobog , a mi 
nagy, szép , szent és isteni. Az Is ten sáfárjának tekinti ma-
g á t ; ez okból az egyik kezével elfogadja az Isten á ldásá t , a 
másikkal pedig kiosztja a szegények közt, az Isten házaira, 
szent czélokra áldozza. A mindennap süriien jelentkező s ki-
elégített szegényeken kivül, minden hó első napjaiban 140— 
150 szűkölködő részesül alamizsnában. Huszonhét esztendő 
folytán, mióta kitűnő érdemei által magasabb egyházi méltó-
ságra emelkedet t , legalább 54,000 forintot szegényekre s jó 
czélokra forditott. Azonkivül tudomás szerént 1851 óta nagyobb 
összegekben 45,000 forintot plébániák állítására, egyházi ru-
hák beszerzésére, alapítványokra, szerencsétlenek segítésére 
stb. szentelt. Csekély gazdaságát lehető jó karba hozatá, mely 
más rendezett birtokkal vetélkedik. Legújabban , mielőtt 
szent ú t já ra kelt volna, 5000 forintot külde a ft. káptalannak 
ezen sajátkezüleg irt sorok kiséretében: „Venerabile Capitu-
lum ! Fra t res in Christo Aestimatissimi ! Dum his diebus , si 
Deo p lace t , ad cellás Marianas Styriae venire in tendő. u t 
ibidem ad scabellum gratiosae imaginis Magnae Hungarorum 
Dominae exemplo Maiorum nostrorum , et piísimorum coae-
vorum inci ta tus , cum ipse quoque post D e u m , omnia coele-
sti huic Matr i debeam, in homagium filialis pietatis meae 
quinquagesimam Sacerdotalium primitiarum solemnitatem re-
colam, ac me pro emerenda felici mor te , cui adeo vicinus 
sum, Matr i misericordiarum humillime offeram ; — habeo 
honorem de tenuitate oeconomiae meae hue advolvendi et 
praesentandi quinque mille ílorenos valoris austriaci cum iis 
precibus : ut eorundem unum mille ad emolumentum Sponsae 
meae nempe Ecclesiae Cathedralis Alba Regalensis ; al teram 
mille ad emolumentum subsidiariorum Presbyterorum, seu 
Cooperatorum acoeptare ; tertium autem mille ad emolumen-
tum emeritorum Sacerdotum almae dioecesis Nostrae acce-
p ta re , et iuxta praevigentes in Capitulo leges administrari 
curare dignetur. Id unum saltem enixe oro, atque obtestor, 
ut amodo , ac deinceps singuli Sacerdotes die quinta Septem-
bris Sacro Conventual! praesentes intra binam elevationem 
mei frateri am et piám facere velint memóriám ; cum liac die 
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et in Clerum dioecesis iiigressus, et in Sacerdotiuin primo 
Sacriíicio initiatus, et in Episcopum Ecclesiae Alba-Regalen-
sis Romae mirablli Dei providentia praeconisatus sim. Resi-
duum bis mille hue eo fine adnecto, u t cum nemo sit , qui 
angustias Sanctissimi Patris Pii Noni quoquomodo relevare 
non contendat, Venerabile Capitulum una cum sua symbola, 
alioquin per Nuntiaturam Apostolicam Viennensem sub uno 
et simplici utriusque titulo , nempe : V. Capitulum Alba-Re-
galense cum suo Episcopo , — ad pedes suae Sanctitatis fi-
liali cum devotione deponere ne 'gravetur . Ut Deus O. M. 
rétribuât omnia fatigia, paternam et apostolicam impertiendo 
benedictionem maneo Albae-Regiae die 1-a Septembris 1862. 
Venerabiiis Capituli amantissimus in Christo pater E m e r i-
c u s Episcopus." Jóllehet mságos püspök urunknak határtalan 
szerénységét bántja ezek elsorolása ; de az idők s körülmények 
mintegy követelik , hogy kimutassuk , mennyi jót tesznek a 
h o l t k e z e k , melyek nélkül boldognak nem tudjuk a múlt-
ban s nem reméljük a jövőben Magyarországot. E hó 3-án 
indult el ő msága a vaspályán, és azon édes remény biztat 
bennünket, hogy a jó Isten szerencsésen elvezérelte Nagy-
Czellbe, az isteni Anyánk kegyelemhelyére. I t t akará tölteni 
mságos püspök urunk életének legnevezetesb napját ; itt 
ohajtá leróni hála-adóját a boldogságos Szűz iránt, ki különös 
anyai oltalom alá vette s kihez ő határtalan tisztelet- és sze-
retettel ragaszkodik ! Magáévá tette a helybeli papság e na-
pot, és szinte megünnepelte, mint szivvel-lélekkel szeretett fő-
pásztorának nagy napját. Reggeli hét órakor a plébánia ré-
széről nagy mise tar ta to t t , melyen a városi tisztviselők és 
számos hivek megjelentek : kilencz órakor pedig a ft. kápta-
lan részéről ünnepélyes isteni-szolgálat tar tatot t a papság és 
több buzgó hivek imája közt, ő msága testi s lelki javára. 
Minden előleges fölszólitás nélkül, csupán a nagy harang szó-
zata hivta Isten házába ezen ajtatos részvevőket; kiknek 
egyetlen legszivesb óhajtásuk : hogy a jó Isten mságos püs-
pök urunkat, a papságnak legkegyesb főpásztorát, a hivek-
nek szeretetteljes a ty já t , a szegényeknek nágylelkü jótevő-
jét , még számos évekig, mindennemű áldásokkal elárasztva, 
tartsa meg s éltesse. 

MILANO-ban aug. 9-én az ,A. Z.'-nak egyik levelezője 
a következő tartalmú falragaszt olvasta : „Legyetek nyugod-
tan és aggodalom nélkül, Garibaldi a mi jó királyunkkal jobb 
egyetértésben van, mint bármikor. És minthogy királyságunk 
már majdnem az egész világ által elismertetett , ele Victor 
Emmanuel még nem mehet Romába, sem nem engedheti, 
hogy valaki alattvalói közül fegyverhatalommal berohanjon : 
a mostani combinatio igen szükséges volt , hogy a régi 
hagyományos szokások meg ne sértettessenek ; legyetek te-
hát derültek. Ha Garibaldi Roma kapui előtt fog állani, maga 
Victor-Emmanuel fogja nagylelkű szövetségesével a diplo-
matiát fölszólítani , hogy véglegesen oldja meg a romai 
kérdést szent hitünk és annak feje érdekében egy nagy eu-
rópai congressus által. Ezen congressusnak jelszava csak az 
lehet : „Roma, Olaszországnak fővárosa a főpappal, ki a nem-
zetnek éke és dicsősége."— Szép combinatio! Es a pápa itt már 
nem vampyr, hanem ékessége, dicsősége az olasz nemzetnek. 
Igenis az, de csak ugy és addig, ha és meddig szabadon kor-
mányozhatja szabad birtokterületén az egyházat, a rab-főpap 
ép oly kevessé dicsőíthetné meg Olaszországot, mint nem di-

csőithetik meg azon hitvallók, kik ott a börtönökben kötel-
mük hű teljesitése miatt senyvednek. Ha tehát ezen nyilat-
kozvány szerént a pápa fénye a nemzetnek : a nemzet legyen 
féltékeny legnagyobb dicsősége iránt , és ne burkolja setét-
ségbe büszkeségének fénycsomóját. Ik. 

HANNOVERA-ban a luth, katechismus elleni mozga-
lom aggályos fokra hág a prot. papságra nézve. Napról napra 
világosabban kiderül, hogy a luth, községek épen nem mo-
zognak a sajátképeni luth, tan mezején, hanem több sarkala-
tos pontra nézve teljesen a reformátusokkal tartanak. Az uj 
katechismust illető kifogások leginkább a symbolikus köny-
veknek a reformátusok ellen intézett állításait illetik. Már 
nem is szükséges, egy orthodox igehirdető szavai szerént, 
fenyegetődzeni a kath. községből való kilépéssel. Az igy fe-
nyegetődzők közül legtöbben attól már idegenkednek, vagy 
tulajdonképen véve abból már ki is léptek, és ez épen a régi 
katechismusnak következménye. Milynemü legyen a moz-
galom ezen katechismus és annak tartalma ellen, elegendőleg 
kitűnik a hollei prot. községnek fölterjesztéséből, melyben a 
többi közt ez olvasható : Ezen katechismus teljes alakjában 
tanít ja az eredendő bűnt; ez oly tan , melyet már Luther is 
ész-ellenesnek tar tot t , ámbár azt az üdvösségre szükséges-
nek tartá. Azon tan szerént hinnünk kell nekünk és gyerme-
keinknek, hogy az Adám által megevett alma miatt jött az 
egész emberiségre a testi halál*, a munka és az örök kárho-
zat , valamint Istennek haragja és átka is ; mi nem hihetünk 
oly Istenbe, ki az indulatoskodó ember módjára haragját ki-
önti saját teremtményeire, ki az általa alkotott emberi-nemet 
idegen bün miatt örök kárhozatra taszí t ja , mint ez a 113-ik 
lapon taníttatik. Mi nem hihetünk személyes ördögbe, Isten 
ellenségébe ; ámbár tudjuk, hogy a gonosz mindenütt meg-
találja az ő pokolját, valamint a jó az ő mennyországát. Mi 
nem hihetünk oly eget , mely tele van angyalokkal, Isten 
küldöttjeivel; sem nem hihetünk a testnek föltámadásába. Mi 
nem hihetünk büvészetbe, a papoknak engedett kulcshata-
lomba, mely szerént azoknak hatalmuk volna a bűnöket meg-
bocsátani vagy föntartani. Az u j katechismus igyekszik a fül-
gyónást ismét érvényesíteni, mely a prot. lelkismeretre nézve 
másfél század óta egészen idegen le t t , és mely csak csalha-
tatlan papságnál és kiskorú népnél állhat fön. A prot. egyház 
nem ismer papot , ki közbenjáró Isten és emberek közt , ha-
nem csak tanítót , hitszónokot." — Ha a protestantismus kö-
vetkezetes volna, ez utóbbi is fölöslegesnek tűnnék föl előtte. 
O t t , hol szabad vallásválasztás, szabad kutatás van, nem 
lehet tanító. Tanító egyház a protestantismusban ha nem ne-
vetséges, valódi chimaera. A kissé gondolkozó fő azért csak 
mosolyoghat, midőnpüspökökről, esperesekről, papokról, theo-
logiai rendszerről stb. van ott túl szó. De az izlés különféle, a 
következetlenség az embereknél, kivált a tévelygőknél, meg-
számithatlan. A katechismus elleni mozgalom következetes ; 
a fölterjesztés negativ alakja pedig teljesen protestáns jel-
lemű, mely csak tagad , a nélkül hogy állítana valamit; és ez 
ismét következetesség ! lit. 

UJ-ORLEANS, jul. 20-án. A szakadási háborúnak vi-
harai között csodálatos változás történt az itteni népség er-
kölcseiben. Sokan , fölötte sokan , kiknek életük az evangé-
lium törvényeivel öszhangzásban nem volt, kötelességeikhez 
tértek vissza, a templombajárnak, a szentségekhez járulnak, 



> 175 m— 

magános és nyilvános viseletükben rendesek s istenesek. A 
viszályos események, s a protestáns név alatt levő minden-
nemű sectariusok botrányos kihágásai sok jólelkű protestáns-
nak indokul szolgált, hogy a kath. egyházhoz áttérjenek. 
Mult héten az orleansi őrsereg, az ezredestől kezdve a dobo-
sig ajtatosan meggyónt és megáldozott, mielőtt a táborba el-
utazott volna, azért is a shilohi csatában a vitézségnek cso-
dáit tevé ezen ezred. Még csata előtt 48 órával mindnyájan 
gyónni kívántak. A hol az ezred csak félórányira megállapo-
dot t , a tábori pap szó szerént ostromoltatott a gyónóktól. 
Nem azok ezek, kik a haláltól félnek, de gyónnak, hogy ne 
féljenek. Ezek a csatamezőn halni akarnak , azért gyónnak. A 
tábori lelkész különös buzgóságu pap. A csatában mindenütt 
ezredének sorai között volt ; egy tömeges lövés után látta, 
hogy az ellentáborban , az éjszakiak között, a százak között 
egyik elesett , keresztet vet magára, a tábori pap élőiről s 
hátulról süvöltő golyók között az éjszakiak soraihoz átugrott 
azon elesetthez, s nem levén mivel kösse be mellsebjét, két 
scapularéval, melyet magával hordozott, bedugta a sebet. 
Akkor kihallgatá gyónását ; s midőn ülésre segitette volna a 
meggyónt haldoklót, egy másik golyó a haldoklónak felső 
mellébe fúródott , s életének véget vetett. Ime a háborúnak 
b o r z a l m a i között mily vigasztaló jelenet ! Azon nap a csata-
sorban állván, ismét észrevett egy éjszaki tisztet összerogyni ; 
azonnal a legnagyobb életveszélylyel hozzá sietett ; a tisztnek 
kar já t vitte el az ágyúgolyó, s vére nagy rohamban folyt. 
Ennek karját ismét három scapularéval bekötve a vért meg-
állította , s oda hiván némely katonát ezredéből, mely erősen 
előrehaladott, a tábori betegszekérre tétette. Evvel a tábori 
pap ismét ezrede után sietett , el is érte egyik osztályát, mi-
dőn ezen osztály hirtelen egy csapat éjszaki lovastól megtá-
madta tot t , s a betegszekerekkel együtt fogságba hajtatott . 
A tábori pap a beteg éjszaki tiszthez sietet t , kérvén tőle, 
eszközölje ki neki, hogy ezredéhez visszamehessen, és sa-
j á t embereinek azon szolgálatot tehesse, melyet a tisztnek sa-
já t életének veszélyeztetésével tett. Erre a tiszt kieszközlötte, 
hogy nem csak a tábori pap , de az elfogott osztály is ismét 
ezredéhez visszamehessen. 

BOLOGNA. A ,Discussione' czimü lap nem clericalis ; 
barát ja a kormánynak ; mégis bolognai tudósításában oly rész-
leteket közöl, s ezeket oly észrevételekkel követi a Canzi 
püspök-helyettes befogatása ü g y é b e n h o g y már az emberi 
érzelem föllázadt a kegyetlenségen. Ha a clericalis lapok föl-
jajdulnak a kormányférfiak lelketlenségén, sokan ugy marad-
nak, mintha nem hallanák; olvassák t ehá t , miként regéli a 
forradalmi lap a püspök-helyettes elhurczoltatását a tömlöcz-
be : „Mondják, hogy Canzi püspök-helyettes Ivreába vitetett, 
hogy a kiszabott büntetést ott állja ki. Ezen tény újra elége-
detlenségi érzelmet költött a lakosságban a kormány ellen. 
0 méltóságának magasra haladott kora, gyengült egészségi 
állapota, a helynek távolsága kegyetlenségi szint kölcsönöz-
nek ezen ítéletnek, mondhatnám embertelenségnek tünteti 
föl , ugy hogy a szabadelvűek közül is sokan rosszalják a 
kormánynak ezen eljárását. Még a mód is, melylyel a kápta-
lani helyettes és a szent-proculusi plebánus elfogatott, sokat 
t e t t , hogy a közérzület a kormány ellen fölingerüljön. Mind-
kettő délben, és a fegyveres erőnek oly nagymérvű tünteté-
sével fogatott el. hogy ezen fegyveres erőnek sem szükségét, 

sem ildomosságát meg nem foghatom. Mit is akartak oly nagy 
fegyveres erővel két fegyvertelen pap ellen, kikről tudhat-
ták , hogy meg nem szökhetnek, s ellentállani nem fognak ? 
Ez kedvezőtlen benyomást tet t a népre, mivel ezen eljárás 
nem csak büntető , hanem gúnyoló és meggyalázó volt. Ugy 
látszott, a kormány nem csak a törvényszélcitéletét akarta 
foganatba venni, hanem az elitéltek ellen a lehető legdur-
vábban eljárni. Canzi helyettes elfogatott azon pillanatban, 
midőn számosan lelki ügyekben nála voltak s a bemehetésre 
várakoztak. Ezek távolabbi vidékről jöttek, Canzival ügyüket 
el nem végezhették ; ezek majd szépeket fognak a kormány-
ról beszélni. — Igy történt a szent-proculusi plebánussal is, 
kinek a befogatási parancsot az oltárnál adták tudtára. Ezen 
hirre tömérdek nép szaladt össze. A sok csendőr és sorkatona-
ság körülvette a plebánust, midőn a templomból kijött, a nép 
zúgott , az eljárást hangosan kárhoztatta. Biztosítom, hogy 
Bolognában egy kérvény kering Canzi megkegyelmeztetésére 
az ő aggsága és betegsége indokából ; s e kérvény mostanig 
nem kevés aláírással van ellátva." Ennyit a forradalmi lap. 

IRODALOM. 
SALVIANUS marseilli áldozár Isten világkormányzatáról 

irt VIII. könyve. (Folyt.) 
„Tehát a dolgos élet, böjt , szegénység, alázatosság és 

betegség nem azoknak nehéz, a kik azt elviselik, hanem a kik 
elviselni nem akarják; — ha csak azt nem gondoljuk, mikép 
ama régi erényliősöknek : a Fabiusok-, Fabriciusok- s Cincin-
natusoknak nehéz volt szegénységben élni, kik gazdagok lenni 
nem akartak ; midőn ugyanis minden fáradozásukat és törek-
vésüket a közjóra szentelék s a köztársaság növekedő erejét 
önszegénységük által emelék. Avagy talán zúgolódva és fáj-
dalommal tűrték akkor a mérsékelt és egyszerű életmódot, 
midőn szegényes és mezei étkeiket a hol főzték, — a tűzhely 
előtt ették meg, és azokból is csak estve volt szabad étkez-
niök. Kérdem, valljon terhükre volt-e az . hogy ők a fösvé-
nyek és gazdagok módjára nem gyüjték halomra az aranyat, 
midőn az ezüst használatát is törvény által korlátolták ? A 
silány viseletet akkor bizonyosan nem vetették meg, midőn 
durva s rövid öltönyben jártak , s midőn az eke mellől hivat-
tak meg a legfőbb hivatalokra; és talán épen a consuli kör-
szemlére fölöltendő főnöki tógájukkal törülték le magukról 
az izzadság-nedvesitette port. Akkor ugyanis e szegény tisz-
ti-kar alatt gazdag volt a köztársaság ; most ellenben a gaz-
dag hatóság szegénynyé teszi az államot." — Ily módon jár 
el a szerző mindenütt állításának bebizonyítására, érveket ke-
resve mindenütt az ész, a szent-irás és példák gazdag tárhá-
zából. De mondók, hogy némelyekben tulszigorunak látszik 
lenni ; például fölhozzuk az 52-dik lapon tartalmazottakat : 
„Az Isten nekünk keresztényeknek, szemeinket őrizet alatt s 
tisztán tartanunk parancsolja : pedig hányadik az, a ki magát a 
fajtalanság fertőjébe nem keveri? Mondhatok-e többet? — 
igen , nagyon gyászos az , a mit mondandó vagyok : maga az 
egyház, vagy a keresztények nagy testvérülete, vajmi keve-
seket kivéve , kik a bünt kerülik, — mi egyéb, mint bűnök 
söpredéke ? ! Ugyanis hányat találsz a keresztények közt, ki 
nem volna vagy részeges, vagy pazarló , vagy házasságtörő, 
vagy paráználkodó, vagy tolvaj, vagy tobzódó, vagy útonálló, 
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vagy gyilkos? és ami mindennél gyászosabb,mind ezek abünök 
alig érnek véget. A keresztények lelkismeretére hivatkozom 
és kérdem : az elszámlált bűnök egyike- vagy másikában ki-
csoda nem részes közülünk ? vagy hányadik nem valameny-
nyiben ? ! Mert bizonyára könnyebben találsz olyat, ki mind-
egyikben részes, mint olyat, ki ezek egyikében sem. — De 
ezen állitásunk tán tulszigorunak látszik ? Többet mondok ! 
Könnyebben lelsz olyanokat, kik részesei minden gonoszság-
nak, mint a kik nem ; könnyebben, kik részesei a nagyobb bű-
nöknek, mint a kissebbeknek ; azaz : könnyebben lelsz olyakat, 
kik a nagy bűnöket a kisebbekkel együtt , mint a kik csak a 
kisebbeket a nagyobbak nélkül követik el. Mert oly gyaláza-
tos erkölcstelenségbe sülyedt majdnem az egész keresztény 
nép, hogy közöttük a kevesbbé vétkeseket a szentek egy ne-
mének tekintik." Szomorú kép, gyász idők kivált az övéinek 
lelki üdveért lángoló papra nézve ; ki maga ily vonásokban 
kénytelen még a késő unokák előtt is megörökíteni kora bün-
szeretetét, melynek igen nagy összege van itt összehalmozva, 
lia mindjárt az elkeseredett lélek e nyilatkozatát alantibb 
mértékre szállítjuk is le, kivált ha e fejtegetés szálát még to-
vább szőve tekintjük meg. „De némelyek tán azt mondják, — 
mondja kevéssel alább, — hogy a fönemlitett gonoszságokat és 
erkölcstelenségeket csak szolgák vagy elvetemült emberek 
szokták elkövetni, az előkelők ellenben korántsem szennyezik 
be e bűnökkel nevüket. Azonban mi egyéb minden üzér éle-
te , mint csalás és esküszegés ? Mi egyéb az udvaronczoké, 
mint rágalom? Mi egyéb a hivatalnokoké, mint jogtalan-
ság ? Es a katonai élet egyéb-e, mint ragadozás ?" Leír-
ván az akkori színjátékok ellenállliatlan veszélyességét az 
erkölcs-tisztaságra nézve mondja : „Ha olykor megesik, ez 
pedig gyakori, hogy ugyanazon napon tartvák a nyilvános 
játékok és az egyházi ünnep: kinek-kinek lelkismeretétől kér-
dem, hol vannak nagyobb számmal a keresztények, a nyilvános 
játékok helyiségén-e, vagy az Isten csarnokában? és valljon 
a templomot látogatja-e a nagyobb rész , vagy a színkört ? az 
evangelium szavait kedvelik-e jobban, vagy pedig a bohó-
czokét ? az élet vagy a halál, Krisztus vagy a mimész igéit-e ? 
Kétségkívüli, hogy azt szeretjük jobban , melynek elsőséget 
adunk. Már pedig valahányszor ezen kárhozatos játékok nap-
jával az egyház valamely ünnepe összeesik, azok, kik magu-
kat keresztényeknek nevezik, nem csak hogy nem jönnek az 
egyházba, hanem ha esetleg eljő is egyik-másik, nem levén 
tudomása a játékokról, még akkor is , midőn már magában a 
templomban van és meghallja, hogy lesznek, elhagyja azt. 

Az oltáron levő Krisztustól elválunk, hogy házasság-
törő szemeinket tisztátlan nézéssel legeltessük az ocsmány 
játékokon. Es ezért jogosan mondja nekünk az Isten : Ocs-
mányságtok miatt a veszedelemben elenyésztek !" Talán nem 
szükséges figyelmeztetni a vágó párvonalra, mely a szerző 
ezen szavai és a mai színházi előadások közt oly találólag 
létezik ! (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 12-én. — A ,P. H.' Regensburgból közöl 

egy levelet, melyben a többi közt olvassuk : „De még inkább 

meglepő a regensburgiak azon hálás kegyelete, melylyel nagy 
elhunyt püspökeik iránt viseltetnek. Két helyen fris virágko-
szorúkkal ékesitett sirkövet találtam : kérdésemre , kik nyug-
szanak itt ? válaszul nyertem : „Itt nyugszik W i t t m a n n 
püspök, ki 1833-ban hunyt el, s mindenét a szegények közt 
osztotta ki; emitt R i e d l Valentin, az utolsó püspök, kit 
1857 ben temettünk el. Emléke ránk nézve feledhetlen." — 
Jámbor regensburgiak ! Hány nagy érsek és püspök aluszsza 
a föltámadásig kedves hazánkban is örök nyugalmát, s hánya-
dik az, kinek emlékét lia nem is fris virágkoszorúkkal, de 
mégis máskép a kegyelet és hála által megkülönböztetnők ! ! 
E tekintetben mi igenis hátra vagyunk. Mi ennek az oka ?" 
Felelet : a_ háladatlanság ! 

— 0 szentsége a Pius-seminarium kápolnájában min-
dennapi sz-misét alapított mindazon osztrák-birodalmi katho-
likusok lelki üdvére , kik pénzsegély, fegyver vagy iratok ál-
tal a mostani szorongató körülmények közt jótevői voltak a 
szentszéknek. 

— Egy akath. lapban a pitesti ref. egyház lelkészi hi-
vatalára a következő pályázatot olvassuk : „A pályázók, kik 
r e f o r m á t u s o k s á g o s t a i e v a n g é l i k u s o k is le-
he tnek— az utóbbiak közül az elválasztottól a l i e l v . hit-
vallás tételre letett e s k ü kivántatván, — folyamodványaikat" 
stb. Aláírva. Cz. M. hittérítő, s a moldva-olábországi szét-
szórt ev. ref. magyarok lelkipásztora. — Ez valóságos chemi-
cum laboratórium a hitre nézve, és ily vegyiték közt el le-
het mondani, hogy ezen szegény oláhországiakat csakugyan el-
hagyta sz. Pál! 

— A münchen-freisingeni ft. ordinariatus terjedelmes 
fölvilágositást közöl azon kérdésre : valljon a házassági szent-
ség misén kivül föladandó-e ? és határozottan n e m-mel felel, 
minthogy az egyháznak akaratja az , hogy a házassági áldás 
a szent-mise alatt kiosztandó, és ezen szent szándék ezután 
lelkismeretesen megtartandó. Az indokok végén ez mondatik : 
„Valóban rosszul állanánk az egyházi rendeletek és törvények 
iránti engedelmességre nézve, ha az áldozár azokat mellőzni 
vagy áthágni akarná a nép fölfogásának kedvéért, mely az 
ezen törvényekben lengő isteni szellembe még nem hatott be, 
és a mostani, mindinkább a földiekhez tapadó érzülete és tö-
rekvése miatt csak keveset hathat be. Ha valaha, leginkább 
most kell az isteni titkok sáfárának vigyáznia, hogy ne en-
gedje magát eltévelyiteni az egyház-ellenes korszellem kifo-
gásai által az Isten egyházának legnagyobb bölcseséggel ren-
delt szokásai és szertartásai ellen , és ne engedje magát el-
tántorítani kedvezés, vagy éretlen engedékenység által oly so-
kak ferde nézeteit illetőleg, kik névszerént ugyan még tagjai az 
egyháznak, de a világhoz és elveihez való majdnem teljes oda-
engedés által már rég elvesztettek minden egyházi érzetet." 

— Több bolognai polgár Péterfillér fejében nagyobb 
összeget adott át a szent-atyának. Ezen alkalommal e polgárok 
kerék a szent-atyát, jelelne ki nekik valamely imát, mely az 
egyház jelen szomorú körülményeiben mondandó volna. A 
szent-atya sajátkezüleg ezen imát irta: „Mindenható ur Isten, 
ki tűröd a rosszat, és jót származtatsz belőle, hallgasd meg alá-
zatos könyörgésünket, melylyel hozzád folyamodunk , hogy 
ily ellenséges megtámadásoknak közepette hivek legyünk, hi-
vek maradjunk mind halálig. Adjad a szentséges szűz Mária 
közbenjárásánál fogva, hogy életünket mindenkor legszen-
tebb akaratod szerént intézzük." 

— Scutariban a franczia consul, mivel Omer pasa a 
miriditák kath. püspökét önkényüleg befogatta, bevonta lobo-
góját , és 25,000 frkt követelt elégtételül. (Az ügy, mint mond-
ják , barátságosan elintéztetett.) 

— Aroueni „Nouveliste" bizonyosnak állítja, hogy azon 
pénznek, melylyel Garibaldi rendelkezett, legnagyobb része 
Angolországból, az „Evangelische Allianz" pénztárából került. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : A kereszténység védelme I. Napoleon 
által. (Folyt.) — A japani vértanuk életére, s szenttê-avat-
tatására vonatkozó okmányok. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

s "be is töltötték, épen ugy mint magam. Istenit azon-
ban semmi sem jelez bennük; sőt ellenkezőleg sok 
vonatkozást veszek észre, sok hasonlatosság van köz-
tük s közöttem, és annyi gyarlóság meg közös gyen-
geség, melyek hozzám s az emberiséghez közel hoz-
zák. Tehetségeik azonosak az enyéimmel, a különb-
ség csak azok használatában tűnik föl, a szerént tud-
nillik , a mint különböző czélt tűztünk magunk elé, s 
különbözők az országok és körülmények, melyek 

A kereszténység- védelme 
I. Napoleon által. 

(Folytatás.) 

Azt mondom, hogy nem. Jőjön elő az egész közt nyilt működési terünk— 
olymp, isteneket Ítélek, de távol vagyok attól,hogy Nincs ez ugy Krisztus Jézusnál. Nála minden 
hitvány faragott képek előtt leboruljak. Igazán emez bámulatra ragad ; szelleme messze túlszárnyal, aka-
istenek India, China törvényhozói; Roma, Athén ratja zavarba hoz. 0 és bárki más közötti összeha-
nagyjai; de mivel sem birnak, a mivel hathatnának sonlitásra szavunk sincs. Ő igazán egy rendkivüli 
rám. Nem vagyok irántuk igazságtalan, sőt inkább lény; eszméi, érzelmei, az igazság, melyet hirdet, 
megbecsülöm, mert tudom valódi értéküket Nincs meggyőzési modora meg nem fej the tők, sem az em-
kétség benne, hogy az oly fejedelmek, kiknek kor- beri létszerből, sem pedig a dolgok természetéből, 
mányzata az emberek emlékezetében a rend, erő és Születése és életének története, hitágazatainak 
nagyság eszményekép gyökerezik, az ily fejedelmek mélysége, melyekkel eléri a nehézségek ormát, s 
nem voltak közönséges emberek. De az általuk ara- melyek mégis csodálatosan magyaráznak, evange-
tott eredményekben nagy része volt a régi világ tu- liuma, a titokteljes lény — egyháza — különössége, 
datlanságának. És ezen tudatlanság igen nagy volt, megjelenése, uralkodása, századok és országok közti 
mert a bűn az erénynyel együtt imádtatott; azután menete, mindez előttem csoda, megmérhetlen titok — 
mind e csalódásban a képzelem túlnyomó játéka mel- mely álmodozásba merit, a honnan nem gázolhatok 
lett közreműködött az erőszak, gazdagság, a hatalom ki; titok, mely előttem van, melyet nem tagadha-
minden jelvénye és gőgje; élvezetvágy, féktelen gyö- tok s megmagyarázni épen nem birok, 
nyör, az erő visszaélése; ezek az istenek életiratának Itt nem látok semmi emberit. Mentül jobban kö-
kiáltó szinei, a mint azokat a poéták előállítják s a zeledem s jobban vizsgálom, ugy veszem észre, hogy 
mese gyermetegen előszámlálja. nála minden fölöttem vagyon, minden nagy, de oly 

Én Lycurg-, Numa-, Confucius- és Mahometben nagyságban, a mely lesújt, s bár mennyire elmélke-
törvényhozóknál egyebet nem látok, kik tudnillik dem, nem tudok tisztába jönni 
első polczot foglalván el az államban, a társadalom Az ő vallása csak az ő saját titka, s oly értelem-
problemájának legjobb megoldását megkisértették; bői származik, mely bizonyára nem emberi értelem, 
de semmit sem látok, mi istenségükről tanúskodnék, Yan benne mély eredetiség, mely uj szavak és isme-
egyébiránt maguk sem vágytak ily magasba. retlen axiómák egy sorozatát hozta létre. Jézus nem 

Nyilvánvaló, hogy az utókor maga istenité a kölcsönze a mi tudományunktól. Az ő életének pél-
zsarnokokat, hóditókat, fejedelmeket, s az első álla- dáját és követését föltétlenül csak ő benne találhat-
mok alapitóit. Én részemről amaz isteneket és nagy juk föl. Ez nem bölcselet, mert csodákkal kezdődik, 
embereket magamhoz hasonló emberi lényeknek tar- s tanítványai kezdettől fogva imádák egyszersmind, 
tom. Értelmük az enyémtől csak bizonyos alakra Egy érzésükre hivatkozva vajmi könnyebben győzi 
nézve különbözik. Ök nagy szerepekre vállalkoztak meg, mintha tanmódszerét és logikáját nagy fitog-
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tatással kitárná, még csak előkészítő tudományt sem 
kiván tőlük. Minden egélye a hivésben áll. 

Valósággal a tudomány és bölcselet haszonta-
lan az üdvre nézve, és Jézus Krisztus csak azért jött 
e világra, hogy az ég titkait s a lélek törvényeit ki-
nyilatkoztassa. Ugye csak a lélekre vonatkozik, csak 
evvel foglalkozik, s csak a léleknek hozta az evan-
géliumot. Neki elég a lélek, valamint ő elég a lélek-
nek. Egész megjelenéseig a lélek semmi sem volt; az 
anyag és idő foglaltak el mindent s urai voltak a vi-
lágnak. Szavára rendbe verődtek a dolgok. A tudo-
mány és bölcselet nem többé másodrangú foglalko-
z á s i é r t uralmát a lélek elfoglalta. Az áltételes okos-
kodások épülete ezen egy szóra: hit , romba dőlt. 

Mily hatalmas lény az, kinek szava ily forron-
gást idézett elő ? ki ily tekintélylyel imádkozni, ki 
hinni tanít; és senki sincs, ki ellenmondana; igen, 
mert erkölcstana a legtisztább, és, a mi ebből követ-
kezik , mert hittana azokban, mik homályosak, nem 
egyéb, mint hirdetése és igazsága az ott létező dol-
goknak , hol nem láthat emberi szem, hová nem ér 
föl emberi okoskodás. 

Hol van oly dőre, a ki ellenmond a rettenthet-
len utazónak, ki a jéghegyek ormain kúszott, s csak 
egyedül ő volt bátor ott tapodni? — Ily bátor utazó 
Jézus Krisztus. Lehet valaki hitetlen, de azt nem 
mondhatja, hogy: az nincs ugy. 

Egyébiránt kérdezzük meg a bölcseket e titok-
teljes kérdések felől, melyek az ember és a vallás 
lényegét képezik, valljon minő választ kapunk? vall-
jon az oly józan eszű embernek, ki a régi s a jelen-
kori lénytanok — metaphysica — rendszereit nem 
ismeri, nem tünik-e föl egész okoskodásuk hiuságo-
san kiczifrázott ideológiának, mely épen semmi be-
folyást sem gyakorol házi életünk- és szenvedé-
lyeinkre. Minden esetre erős eszmélkedés folytán So-
crates, Plato bölcseletének nyitjára lehet ráakadni; 
de oda szükséges, hogy valaki metaphysicus legyen, 
s hogy tanulmányi éveken kivül az ilyen foglalko-
zásra különös képességgel birjon. A kereszténység 
megértésére azonban elegendő a józan ész, és egye-
nes sziv, lélek. 

A keresztény vallás nem ideologia, nem meta-
physica, hanem oly gyakorlati szabály, mely az em-
bert cselekedeteiben kormányozza, javitja, tanácsai-
val ellátja s minden ügyeiben segitségére van. A bib-
lia a tények és történeti emberek oly tökélyes sorát 
tartalmazza az idő és örökkévalóság fogalmának meg-
határozására , hogy ilyent egy vallás sem bir fölmu-
tatni; ha itt is csalódtunk, mentségünk elég van, 

mert itt valóban minden nagy és minden Istenhez 
méltó ! 

A történelmet sikertelenül forgatom, nem birok 
benne találni semmit, mi Krisztushoz hasonlanék, 
vagy a mi csak megközelitené az evangéliumot. Sem 
a történet, sem az emberiség, sem a századok, sem 
a természet nem bir fölmutatni valamit, a mi a ke-
reszténységgel hasonlatba jöhetne, vagy azt megma-
^á^ázná ; mennél jobban vizsgálom, annál inkább 
meggyőződöm a felől, hogy itt semmi sincs, a mi az 
emberi dolgok rendes menetén kivül ne állana, a mi 
fölül nem múlná az emberi szellemet. 

Az evangelium fönségességét még a hitetlenek 
sem merték tagadni, mintegy kényszerültek megha-
jolni előtte. Oh mily boldogságot eredményez azok-
nál, kik hisznek! mily csodákat látnak, kik fölötte 
elmélkednek! 

Benne a szavak egymástól pecsételve erősitvék, 
mint egy épületnek kövei. A szellem, mely együvé 
köti a szavakat, oly isteni ragaszték, mely egyen-
ként fölfedi vagy elfátyolozza értelmüket. Minden 
szólamnak van bevégzett értelme, mely az egésznek 
egységes tökélyéről és mélységéről tanúskodik; ez 
az egyedüli könyv, melyben eddig ismeretlen erköl-
csi szépségre s a végtelennek oly eszméjére akadunk, 
mely fönségesebb, mint melyet a teremtés gondolata 
sugall. Ki más, mint Isten állíthatta elő e könyvet, 
mely a tökéletesség eszménye, typusa; mely egyen-
lőn eredeti és kizáró; melyben senki sem biráskod-
hatik, hozzá nem adhat és szavát sem csonkithatja 
meg ; mely különböző minden létezőtől, egészen uj ; 
melyet semmi sem előzött, semmi sem követhet. 

Ti Confucius-, Zoroaszter-, Numa-, Jupiter-és 
Mohametről beszéltek; de az ám különös, hogy mig 
Krisztus minden tettéből az isteniség sugárzik ki, 
amazokban semmit sem találok, a mi nem lenne em-
beri. Tetterejük is csak ez életre határozódik, még 
éltükben rendezték el cultusukat, és mindebben se-
gélyezte őket a szenvedély, erő, s a politikai esemé-
nyek kedvezése. Krisztus ellenben mindent halálától 
vár; valljon ez emberi inventio? Nem, sőt ellenke-
zőleg ez rendkívüli eljárás, emberfölötti bizalom, meg-
fej thetlen valóság! Alig volt néhány tanulatlan hive, 
máris halálra itélik ; és meghal megvetve, elhagyva 
övéitől, mint tárgya a zsidó papok haragjának és 
nemzete utálatának. De hogyan is történhetett volna 
ez másképen, midőn mindent megjövendölt? 

Megfognak, keresztre feszítenek, — mondá — 
az egész világ elhágy, s kínaim elsőjeül fő tanítvá-
nyom megtagad; de tűrni fogom a gonoszok tetteit, 
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mig végre ha elégtétetett az isteni igazságnak s ha-
lálom által eltöröltetett az eredendő biin, az Isten s 
ember közötti viszony megujittatott s halálom tanít-
ványaim életéve lőn : akkor ők erősebbek nélkülem, 
mint mikor velük voltam, mert látni fognak föltá-
madva. Fölmegyek mennyekbe s leküldöm nekik a 
fölvilágosító Szentlelket, a kereszt szelleme fölfogha-
tóvá teszi nekik az evangéliumot, azután hinni fog-
nak s hitüket hirdetni, s az egész mindenségben hí-
veket fognak találni. 

Ezen dőre igéret, melyet jól elnevezett sz. Pál 
„a kereszt bolondságainak, ezen Ígérete a nyomo-
rultan keresztre feszitettnek betű szerént teljesedésbe 
ment. És az igéret teljesedése, ugy látszik, csodála-
tosabb mint az igéret. 

És mindezt nem egy nap, vagy csata eredmé-
nyezte . de egy emberkor sem. Háromszáz év csatája 
ez, melyet megkezdtek az apostolok s folytattak utó-
daik, meg a keresztény nemzedékek hullámai. A szent 
Péter után következett 32 romai püspök úgymint ő, 
vértanú-halállal mult ki. Ilykép három századon át a 
romai szent-szék vérpad volt, mely bizonyosan halált 
hozott arra, a ki reá meghivatott. De ezen három szá-
zad alatt a többi püspökök sem igen részesültek kü-
lönb sorsban. 

E harczban a föld fejedelmeit s minden erőit egy 
oldalon látjuk, a másikon pedig nincs fegyver, hanem 
titokteljes erély; néhány ember szétszórva a földgöm-
bön, minden egyéb közjel nélkül, mint hogy közö-
sen hisznek a kereszt titkában. 

Mily furcsa jelvény! az Isten-ember kínainak 
eszközével tanítványai fegyverkeznek. Körülhordják 
a világon meggyőződésük lángszárnyain, azt kiáltva, 
hogy: Krisztus az emberek üdveért halt meg. E sza-
vak az Isten-ember alázatos lobogója mellett mily zi-
vatart, mily tusát keltettek! Mennyi vér omlott min-
denfelől! mily ádáz düh szállta meg az embereket! A 
gyűlölet és erőszak minden boszuja és veszettsége 
tombolt egy oldalon; a másikon szelídség, erkölcsi 
bátorság és végtelen önfeláldozás ütött tanyát. Há-
rom század alatt a gondolat küzdött az érzékek állati-
sága, a lelkismeret a zsarnokság, a lélek a test, az 
erény a bün ellen. A keresztények vére habot vert. 
Öldöklőik kezét csókolva hullottak el. A lélek egye-
dül szólt ellent, mig a test aláveté magát bármi kí-
noknak. Mindenütt a keresztények esnek el, s mégis 
ők diadalmaskodnak. 

Ti beszéltek Caesar- és Sándorról, diadalaik- s 
azon lelkesedettségről, melyet katonáik lelkében tá-
masztani tudtak, s mely által őket kalandos vállala-

taikban magukhoz csatolták ; de tekintsétek, mi volt 
amott a katona szeretetének jutalma, mily suprema-
tiát gyakorolt ott a lángész és győzelem, mily ka-
tonai fegyelem s mily vezénylet alatt küzdöttek! És 
mégis hány évig tartott Caesar birodalma? Mily so-
káig Sándor katonáinak lelkesültsége? E hódolat éd-
jét érezték egy óráig, egy nap, parancsnokságuk 
ideje alatt, vagy hát az egész életben a szám és eset 
szeszélye szerént És ha a hűtelen diadal elhagyta 
volna, valljon kételkedtek-e benne, hogy lelkesült-
ségiik kialudt volna? Ivérdlek, ha valljon Caesar és 
Sándor katonai befolyása a sírnál tovább tartott-e? 

Föl biíjátok-e fogni, hogy egy halott, emléké-
hez híven ragaszkodó hivek seregével diadalokat aras-
son? Föl birjátok-e fogni, hogy egy tünemény (phan-
tom) zsold nélküli katonákkal birjon, hogy ezeknek 
kitartást és mindennemű nélkülözés elviselését su-
galja? Hej, Turenne teteme még meleg volt, midőn 
serege már Montecucoli előtt tovaszaladt. Engem is, 
pedig élek, katonáim felednek, valamint Hanibalt 
elfeledé a carthagoi had. Ime ilyen a nagy emberek 
hatalma! egy elvesztett csata lever, s a balszerencse 
elveszi barátainkat. Oh mennyi Júdást láttam én ma-
gam körül! Oh ha én nem birtam meggyőzni ama 
nagy politikusokat és tábornokokat, kik elárultak s 
félreismerték nevemet, s a valódi hazaszeretet cso-
dáit, sőt fejedelmükhezi hűségüket is megtagadták! 
Ha én, ki őket oly gyakorta győzelemre vezettem, 
nem voltam képes élve fölheviteni önző sziveiket: mi-
képen tartsam föl lelkesedésüket, miképen éleszszem, 
ha majd a halál által jéggé merevedtem magam is ! ? 
(Folyt, köv.) 

A japani vértanuk eletére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok *). 

I. Compendium históriáé Martyri i et Miraculorum nec 
non aetorum in causa canonizationis beatorum sex et viginti 
Martyrum Japonensium quorum sex ex ordine minorum di-
scalceatorum S. Francisci strictioris observantiae, t rès e So-
cietate J e s u , decern et Septem ex tertio ordine S. Francisci. 

Ex secretaria sacrorum rituum Congregationis. 
Extremis Orientalis Asiae iinibus nonnullae adjacent 

insulae, quas Chinense Mare et magnus Oceanus circumluit, 
quaeque communi nomine J a p o n i a nuncupantur. Hujus 
porro non unus , nec idem semper tenuit dominium, sed plu-
res ab initio usque rei summám poti t i ; donee qui eorum prae-

*) Az egyház e'vkönyveiben ö lökké emlékezetes ünnepélyre vo-

natkozó tudósításaink kimerítők valának ; a vértanuk életirásának bő -
vebb közlésétől mindeddig készakarva t a r tózkodánk , habár nem egy 
könyv szolgálhatott volna forrásul ; be akartuk azonban várni a leghite-
lesebbet, melyet most a győri püspök ő mlga körlevelének nyomán van sze-
rencsénk közölni. S z e r k. 
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cipuus habebatur Tencianus R e x , reliquis suae ditioni sub-
jectis , imperatoriam sibi vindicavit majestatem. Huic itaque 
imperiali regimini Japonia subdebatur ubi primum ad ejus li-
tora Lusitani appulerunt. Inde, vix Septem elapsis annis, hue 
magnus Indiarum Apostolus S. Franciscus Xaverius christia-
nam fidem invexit , ao coelestem doctrinam ipso Deo confir-
mante sequentibus signis , magnam populi multitudinem re-
gesque complures sacro tinxit lavacro. Quae nova fidelium 
congregatio tot tantisque virtutibus claruit, ut iterum hisce 
in terris Apostolorum tempóra rediisse viderentur. At cum 
per quadraginta fere annos in pace et consolatione Sancti 
Spiritus crevisset multitudo fidelium virorum ac mulierum 
Japonensium , antiquus ille humani generis hostis Dei opus 
destruere aggressus est. Nam nefarius quidam homo ex inlima 
plebe nomine Fax iba , qui postea Taicosama appellari voluit, 
Nabunanga imperatore insidiose interfecto, totius imperii Ja-
ponensis summam potitus est. Hie primum singularem osten-
dit in christianos humani ta tem, honoribus ac dignitatibus il-
los auxit, eisque graviora gubernii officia credidit. Immo pri-
vilégium Missionariis ex Societate Jesu dedi t , quo ,nemine 
o b s i s t e n t e , per universam Japoniam Christi legem praedicare, 
domicilia e t t empla construere possent. AtBonzi, quorum ma-
xime intererat ob turpia negotia veterum idolorum Camis et 
Fotoques cultum tuer i , Taicosamae retulerunt se baud posse 
speciosis suadere puellis, u t Imperatoris obsecundarent volu-
ptatibus, cum religione Christiana, quam illae amplexatae fue-
r an t , prohiberentur. Quapropter in iram elatus, ea quae diu 
eíFerus homo obtexerat consilia, subito explicans, decretum 
tulit an. 1587 ut Missionarii omnes Japoniae finibus excede-
rent, ac Japonenses omnes, qui novam religionem fuerant se-
quuti ad patrios deos redirent. Hinc aedes sacrae et evange-
lizantium domus direptae, et igni traditae sun t , nec non plu-
res ex nobilioribus viris in exilium pulsi. Verum cum navis 
Lusitana Firrandi portum att igisset , veritus tyrannus, ne si 
christianis infensus videretur, mercandi sibi praeriperetur oc-
casio, animi sui consilia temporis opportunitati attemperavit. 
Quare navis Praefectum libentissime excepit una cum Patri-
bus Societatis J e s u , qui eum comitati sunt ad imperialem 
aulam , quique , durante illo persecutionis aes tu , Firrandum 
clam se receperant. Rogatus ab illis mercatoribus ne in chri-
stianos disaeviret, permisit Patribus Societatis Jesu ut in Ja-
ponia remanerent , domum sibi, ecclesiamque Nangasaqui 
construerent , solisque Lusitanis de lege Christi verba fa-
cerent 

Cum res ita se haberent Gometius Perezius Das Mari-
nas, qui Regis Hispaniarum nomine insulis Philippinis praee-
rat, opportunum censuit aliquos suae nationis religiosos viros 
in Japoniam mittere regio Legatorum munere ornatos, ut 
Taicosamam Hispanorum negotiis faciliorem redderent , cum 
minitatus fuisset, se Philippinas insulas in suam ditionem re-
dacturum. Huic operi delecti sunt Fr . Petrus Baptista Legá-
tus ac Commissarius, Fr. Bartholomaeus Ruiz, Fr . Franciscus 
de S. Michaele, et Fr . Gonzalvus Garcia laicus Japoniae cal-
lens idioma, omnes ex Ordine Minorum Observantium S. 
Francisci discalceatorum, qui Legationem hanc eo suscepe-
runt animo u t inde potius occasionem arriperent Evangelium 
ibi praedicandi, quam ut regiis studerent negociis. Quod qui-
dem eo alacriori ac fidentiori aggressi sunt animo, quia et 

Apostolicis Litteris a sa. me. Xisto V. P. M. latis die 25. No-
vembris anni 1586 omnibus Minoribus F ra t r ibns , in insulis 
praesertim Philippinis degentibus , facultas fi eb a t , qua , nec 
Romani quidem Pontificis venia implorata , possent apud In-
dos et Sinica Regna novas construere domos, et coenobia ad 
fidem catholicam disseminandam. Hi Manilia solventes die 
26. Maji anni 1593 felici navigatione ad litora Japoniae ap-
pulerunt; Taicosamam tunc Nancojae commorantem adivere; 
illique dona ab Gubernatore Perezio sibi tradita obtulerunt. 
Tyrannus Legatos benigne excepit pauperem eorum habitum 
valde demiratus, tum superbe admodum de se, suaque poten-
tia praedicans, consilium suum eis aperuit de Philippinis in-
sulis quam citissime occupandis , ni se Gubernátor ac Mani-
lienses cives ei per annuam tributi pensionem subjecissent. 
Cui pater Commissarius per interpretem respondit , Regem 
Hispaniarum nullum alium dominum adnoscere nisi Deum. 
Regem coeli et t e r rae , velle tarnen libenter amicitiam cum 
ipso inire, sicuti perepistolam eidem Regi ipse significaverat. 
Quibus permotus verbis Imperator respondit, se nil magis in 
posterum cordi habiturum, quam cum liispanico Rege, et mani-
liensibus civibus pacis foedera servare. Deinde Fra t res ve-
niam ab Imperatore petiere Meacum et Ozacam praecipuas 
Japoniae urbes invisendi ; annuit tyrannus eorum vot is , jus-
sitque procuratori suo u t , veteri Japonensium more servato, 
utpote Legatorum munere praedi t i , imperialibus expensis 
alerentur. Sex fere mensibus diversati sunt Fra t res in aedibus 
cujusdam equitis ethnici, qui eis impense favebat. Postea Fu-
ximum Taicosama repetens Fratr ibus Minoribus, qui suum 
favorem adepti fuerant permisi t , ut Meaci domicilium sibi 
aedificare possent, ea tarnen conditione ne Japonensibus chri-
stianam legem praedicarent. Parvo coenobio ex t ruc to , huic 
etiam parvam adjecere ecclesiam B. Virginis Mariae Angelo-
rum Reginae de Portiuncula sacram, in qua an. 1594 pluribus 
confluentibus Meacianis civibus etiam ethnicis, festum S Pa-
tris Francisci celebrarunt. Aedificarunt quoque pro infirmis 
duo Valetudinaria, ut corporibus sollicitam aíferrent mede-
lam. Interim hi Fra t res animarum zelo succensi in hac aede 
nuper extructa continuas habebant conciones, eo audientium 
fructu, ut quotidie eorum numerus augeretur, qui salvi fierent. 
At Bonzi, quorum in christianos odium pharisaicam aemula-
batur períidiam apud Meacianum Praesidem conquesti sunt, se 
populi veneratione, et oblationibus destitui ex quo liujusmodi 
homines pauperrimo indutos sacco, ac nudis incedentes pedi-
bus admirari, ac eorum sequi praecepta Meaciani cives coe-
pissent. Praesul , qui licet ethnicus, tamen christianis minime 
adversabatur , Fra t res monuit ne ita se gererent ; t imendum 
enim erat ne imperátor persecutionis edictum jam latum ob-
servandum juberet . At illi memoria retinentes quae dixerunt 
Pe t rus et caeteri Apostoli in Consilium Judaeorum adducti 
„ o p o r t e t o b e d i r e D e o m a g i s q u a m h o m i n i b u s " 
ab incoepto non destitere ; immo aliis laborum sociis e Phi-
lippinis insulis accitis Fr . Francisco Blanco, et Fr. Mart ino 
ab Ascensione, alteram Ozacae aperuere domum B e t h l e -
h e m appellatam ; simulque tertiam Lusitanorum et Hispano-
rum impensis extra moenia urbis Nangasaqui prope sacellum 
S. Lazari. Imperator vero prorsus ignorabat Patres illos Evan-
gelium publice praedicare, et baptizare. Quod cum turpi Bon-
zorum delatione reseivisset, statim se illusum a Fra t r ibus 
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existimans, nimio actus furore decretum renovavit, quod pau-
cis retro annis tulerat, quoque poena mortis tum praedicato-
res tum baptizati mulctabantur. Accurrunt statim satellites, 
Imperatoris namque jussa urgebant; domum et ecclesiam 
Meacianam circumveniunt, in qua ad vespertinas preces psal-
lendas omnes Fratres convenerant ; nonnulli praeterea aderant 
qui Fratrum praedicatione conversi, et baptisma susceperant 
et in tertium S. Francisci Ordinem adsciti fuerant. Depre-
bensi quoque sunt a lictoribus très praestantissimi Viri e So-
cietate Jesu, in eorum Ozacensi diversorio, et Meacum dedu-
cti dolo Praesidis civitatis illius, licet tyrannus Taicosama 
Patres Societatis Jesu minime inquirendos esse declarasset. 
Qui omnes numero sex et viginti die 13. Decembris an. 1596 
vinculis constricti, ac in publicum carcerem detrusi, martyrii 
tempus ardenti animo expectabant. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGYVARAD, sept. 4-én. Azon perczeket éli az egy-

ház , e sokat szenvedett anya, melyekben kiáltó a szükség a 
hivek részéről, bogy állhatatosak legyenek a hi t - , az egyház 
iránti vonzalom-, s az üdvösségre szükséges tettek nyilvání-
tásában , s készek legyenek szüntelen a világ tévtana és rom-
lott erkölcsei ellen harczolni, a világosság lelkétől erősitve, 
s a hit fegyverével — mely a s z e n t k e r e s z t — fölvér-
tezve. Erre nézve megerősittetnek a b é r m á l á s szentsége 
által. Nagyméltóságú püspökünk és atyánk ezt tartván sze-
mei előtt , tavali körútjának mintegy folytatásául teljesité a 
napokban e szent t isztet, Bihar-megye úgynevezett sárréti 
alesperesi kerületében. Szent és magasztos érzelmekkel el-
telve kelt útra a korban előhaladt főpásztor, megyénk a t y j a 
és a n g y a l a , hogy fölkeresse fiait, s azokat megvigasztalva 
s a hit szent tanaira oktatva, ebben őket megerősítené, me-
lyet a pokol s a világ minden ellensége zaklatva ostromol, 
de le nem győz soha ; mert embernek az ellen harczolni, mi 
isteni, haszontalan hiu törekvés. S nagy szüksége is volt e 
kerületnek a megerősítés- és oktatásra, mert mindenütt túl-
nyomó idegen vallásfelekezetüektől környeztetik, kik folyvást 
ostromolják a katholicismust és egyházat , bárha szóval hir-
detik is a szent egyetértést ; daczára ennek, hála a Minden-
hatónak, e maroknyi nép féltékenyen őrzi a h i te t , melyet 
apáitól öröklött mint legdrágább kincset, jó tettekkel illatoz, 
miként a tövis közt elrejtett liliom, s bátran megvallja hitét, 
bárha e miatt sokszor guny és lenézés tárgya. Örömünnepet 
élvezett e kerület ; hogy is ne ? hiszen az a t y a fiait, a j ó 
p á s z t o r juhait ment fölkeresni ; mindenki sietett hódola-
t á ra , nem véve ki az idegen vallásfelekezetüeket sem , kiket 
a legmélyebb tisztelet vonzott a főpásztor szine elé ; a vallás-
és egyháznak diadala volt e körút; mert az egyik iránti sze-
re te t , a másik iránti hü ragaszkodás jeleit nyilvániták a cse-
kély számú hivek, és köztük, s a világ fiai s azok tévtana közt 
nyiltan kitűnt : hogy a világosság szent tana a nyomasztó kö-
rülmények daczára is tündöklik. A szeretet s híveinek lelki 
java vezérlé a főpásztort hivei közé, s nem is mulasztotta el 
azoknak a szeretet hangján lelki oktatást nyújtani. A miért 
is mise végén, mielőtt a bérmálandókra a Szentlelket kérte 
volna, mindenütt beszédet tartott. Bámulat fogott el minden-
kit , hallva a főpásztort előhaladt kora daczára egész álló 

óráig rögtönözve beszélni, tárgyát a plebánus által mise közt 
mondott beszédből meritvén , s pedig modorát illetőleg szo-
kása szerént kenetteljesen ; s a körülményeket tekintve ak-
ként , hogy azon a kíváncsiságból összesereglett idegen val-
lásfelekezetüek is épültek. Bérmálás után az iskolás gyerme-
keket , a haza csemetéit látogatá meg ; s lia a templomban 
mint apostolt, itt mint szerető atyát szemléltük, ki a meny-
nyire szorgos hivei lelki üdvéről, annyira gondos vallásos és 
erkölcsös neveltetésükről is. A gyermekeket oktatva, az ide 
gyülekezett atyák és anyák hallva magzataik feleleteit, öröm-
könyeket hullattak; s hiszszük, hogy az oktatás reájuk is 
hatást fog gyakorolni, hogy gyermekeiket az iskolában szor-
galmasan járassák Kivánatos is , mert ha mit-sem adhatnak 
nekik, ne foszszák meg legalább attól, mi mindennél drágább, 
a hit és erkölcs szent adományától, melyet iskolába járva 
szereznek meg. Az, mire elvonva őket az iskolából használ-
ják , veszendő ; ellenben az, mit az iskolában szereznek, örö-
kös , mely alapul szolgál arra, mikép intézzék életük pályáját. 
Kétnapi apostoli működése után , főpásztorunk jó egészség-
és vidor kedvben tér t meg székhelyére, oda, hova az árvák, 
özvegyek, szegények ezrei várva várták — mint jótevő an-
gyalukat ; fiai pedig a hivek ezreivel szerencsés utja bevég-
zéseért hála-imát rebegtek a Mindenhatónak. + 

AACHEN, sept. 7-én. Ma kezdődött a németországi 
kath. egyleteknek nagy gyülekezete. A város utczái lobogók-
kal voltak díszítve, az egész polgárság eleven örömöt muta-
tott az érkező kath. testvérek iránt. Azon vendégek közt, kik 
ezideig megérkeztek, találtatik : a m. hildesheimi megyés-
püspök , ft. Baudri kölni fölszentelt püspök, több kanonok 
urak, (köztük két magyar i s ) * ) , a löweni egyetemből né-
hány tanár , m. Nardi praelatus u r , gróf Brandis, Migazzi, s 
egyéb érdemes urak Romából, Parisból, Londonból, Hol-
landból, Belgiumból, Schweiczból, Magyarországból s Né-
metország számos tartományaiból. — Az estveli összejövetel 
alkalmával, a helybeli kath. egyletnek elnöke, Dr. L i n g e n s 
ügyvéd ur, előadva a jelen idők sulyját, béketűrésre és imád-
ságra serkenté a jelenlevő urakat. Szép dolog, de természe-
tes is, midőn értelmes világi urak részéről oly hiterős sza-
vakban ajánltatik a keresztény életnek e hathatós fegyvere, 
az imádság. — A. m. h i l d e s h e i m i p ü s p ö k megyéjé-
nek terhes állását rajzolá, és kérte főleg a kölni főmegye es-
perességeit, járulnának neliány missio-állomásoknak alapítá-
sához, mint ezt néhány esperesség már megtevé. — Egy 
s p e i e r i k a n o n o k ur előhozta azon nő-társulatnak üdvös 
működését, mely hozzájuk Aachenből származott, Jezus-
gyermekségének nevét viselve, és a többi közt a templomi 
szent ruhákat ékesen késziti. — Egy mainzi kanonok u r , ft. 
H e i n r i c h kiemelte Aachen városának ősi kath. jellegét, 
mely itt kivált a jámbor congregatiokban nyilatkozik. A fér-
fiak Mária-féle congregatioja 1600 egyént számlál, kik min-
den hónapban gyónnak. Kimondhatlan az erkölcsi suly, mely 
itt a congregatiokban fekszik. — A frankfurti plebánus ur, 
ft. T h i s s e n az iránt tet t észrevételt, miszerént minden szó, 
mely itt előfordul, jól meg legyen gondolva , nehogy az el-
lenséges sajtónak alkalom nyujtassék aprólékos kifejezések ki-

* ) Ezek egyikének meleg köszönete t mondunk a szives megem-
lékezésért. S z e r k. 
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bővitésére, s igen sokan megerősíttessenek azon előítéletek-
ben , melyekkel a kath. egyház iránt csupa tárgy-ismeretlen-
ségből viseltetnek.—• T. M ü l l e r poroszföldi missionarius 
azon emelkedésről szólt, melynek jelenleg az igaz hit követői 
az ő hazájában örvendenek. — Egy aacheni polgár a fölött 
fejezte ki örömét, hogy Aachen a kath. egyletek képviselőit 
a város falai közt tisztelheti. Miután a gyülekezet nyá-
jas vidámság közt szétoszlott. — Sept. 8-án. Reggel nyolcz 
órakor sz. mise tartatott . Ennek végével a kath. gyülekezet 
tagjai szép rendben a város-háza felé tartottak. Legmegha-
tóbb volt a két rendben sort képző congregationista-férfiakat 
látni, kik mellükön hordva sz. Mária képét , a világ előtt be-
vallani nem átallották, hogy ők Máriát gyengéden tisztelik, 
és ez a medalliás rendsereg ezer hatszáz férfiúból és számos 
ifjakból állott. A sziv megindult, a szemekből köny fakadt 
annak tapasztalására, hogy vannak még férfiak, kik a világ-
gal szembenézve örömmel mondják és vallják : ,én, hála Isten-
nek , katholikus vagyok ' — A tanács-terembe érve az ügyek 
megkezdettek. Gyülekezeti elnöknek gr. B r a n d i s Kelemen, 
másodelnöknek dr. P h i 1 i p p s György ur választatott, s csak-
hamar az egyéb szokásos választások is megvoltak. Az el-
nök komoly határozott szavakban ábrázolá a jelen ügyek ál-
lását; kiemelte Nagy Károly érdemeit, ki egykor az egyház-
nak védője, és Istentől adott jogaiban oltalmazója volt , s a 
jelenlevőket férfias kitartásra serkenté. — Fölolvastatott a 
kegyes leirat , melylyel ő szentsége IX. Pius pápa , az össze-
gyülekezett társaságot atyai és főpásztori áldásában részesi-
ti. —. Ugyan e nap estve 7 órakor nyilvános gyűlés tartatott. 
A pápai leirat ú j ra fölolvastatott deákul és németül. Reá pe-
dig azon föliratnak szövege olvastatott, melylyel a gyüleke-
zet gyermeki hódolatának legbensőbb ragaszkodását fejezi ki 
sz. Péter székéhez. A szónokiások sorát ft. B a u d r i , kölni 
fölszentelt püspök kezdé meg, ki lelkes szavakban tet t re és 
buzgóságra serkenté a jelenlevőket. — Egy k ö l n i k a n o -
n o k u r , a sz. sir-féle társulat ügyét érdekesen állítva adá 
elő, kimutatva, mi jó történt már eddig, tekintve a sz. ferencz-
rendieknek , a ft. patriarchának , azon apáczáknak tett aján-
dékokat. — Kedves volt b. A n d l a w urnák hosszasabb érte-
kezése, melyben lélekemelő buzdítással ábrázolá a Schweicz-
ban emelkedő jó ügyet , érintve a kiszámítással történt el-
nyomási törekvéseket is , melyekkel a sz. ügy nem ritkán 
küzködik. — E g y , H o l l a n d i á b ó l való ur érdekesen ábrá-
zolá, mily viszonyban áll a kath. ügy Belgiumban, és milyen-
ben Hollandban, ott a liberalok egyenes ellentörekvését, itt 
pedig a kevesebbé súlyos ellenkező rendeléseket fölemlitve. 
— A p á r i s i m i s s i o n a k vezetője, P. Modestus S J . 
azon ügyet ábrázolá, melyet ő a nevezett fővárosban kormá-
nyoz. Előadta a német közönségnek lelki szükségeit ellátó 
ezen missionak nagy erkölcsi hatását és sulyját, s ennek nyo-
mán a jelenlevőket leginkább erkölcsi köztörekvésre serken-
té. Beszédét érdekes jelenetnek fölemlitésével végzé. Midőn 
a nevezett atya Parisból távoznék, fölkérte a híveket, mi-
szerént naponként egy ,Miatyánk'-ot mondjanak, hogy sz. Jó-
zsef oltalmazásával a templomépitéshez foghassanak. Reá jö-
vő napon egy szolgáló tárczáját átadva, kéri csekély ajándé-
kát a templomépitési összeg közé fölvenni Midőn a nevezett 
atya betekintve a három (húsz frankos) aranyt a jámbor sze-
génytől vonakodnék elvenni, az könyes szemekkel szólott: 

,atyám ! ha egy úrinő adta volna ez összeget, tőle nemde el-
venné, és miért akarja nekem megtagadni azt az örömöt, 
hogy sz. József templomának alapjához én adtam az első kő 
árát. ' -—- Ft. M o u f f a n g mainzi kanonok ur előadta annak 
szükségét, hogy a házi nevelés ne legyen elpuhító; hogy az 
iskolák határozott kath. jelleggel birjanak ; hogy az atyák, 
fiaik számára az egyetemek megválasztásában jól gondoskod-
janak; hogy az ifjak határozott jellemmel birjanak s a végett 
egyletekhez csatlakozva tevékeny keresztény életet éljenek ; 
és nyilván bevallják hitüket s meggyőződésüket. Igy lesznek 
határozott jellemű férfiak, kik nem mozognak minden szél-
fuvásra, hanem megmaradnak az életben is ugy, miként a föl-
buzdulás pillanatában mutatkoznak. (Folyt, köv.) 

MILANO, aug. 12-én. A gentilinoi botrány után két 
vasárnap mult el, s nem tartatot t szent-beszéd. A nép, mely 
oly annyira szeretett e templomba jönni, zug, morog, mivel 
azt véli, hogy a csendzavaró anglicannak igazságot adott a 
hatóság. De a forradalmi hivatalnokok a nép szó alatt csak 
az utczai népet ér t ik , mely garázdálkodik az ő hasznukra, 
becsteleniti az egyház szolgáit, s halált kiált a szent-atyára; 
azon nép pedig, mely templomba j á r , hogy az Istennek szol-
gáljon , előttük anima vilis , melyen mindennemű kísérleteket 
is meg lehet próbálni. Annyi bizonyos, hogy a predikatiót a 
Gentilino-templomban a praefectus megtiltotta mindaddig, 
mig Valentin atya helyett más nem fog prédikálni, és ha ez a 
protestantismusról semmit sem fog szólni. Igy tehát a megtűrt 
vallás szabadon terjeszkedhetik, az állam-vallásnak pedig nem 
szabad saját hiveit a veszélytől megóvni, és szabad lesz bárki-
nekazisteni-tiszteletet megzavarni, a szenthelyen botrányokat 
elkövetni, erőszakoskodni stb. A Corpi Santi községnek syn-
dicusa irt a szent-gothardi plebánusnak, a kinek parochiájá-
ban a Gentilino-templom vagyon, hogy őt felelőssé teszi min-
den zavargásokról. Istenem ! A plebánus legyen felelős , hogy 
egyik vagy másik , külföldről ide kerekedett eretnek a mi 
templomunkban erőszakoskodást ne tegyen ! Inkább a ható-
ság felelős, hogy hivatalának körében ily botrányoknak elejét 
nem veszi. A farkas is felelőssé tevé a bárányt a zavart viz-
ről, pedig a farkastól jöt t a zavart viz a bárányhoz. 

CANTON, jun. 15-én 1862. Azon szabadság és védelem 
mellett, melyet most élvezünk, az evangelium hirdetése gyü-
mölcsöket szed. 1859-ben 234 nagykorú pogányt keresztel-
tünk; 1860-ban már 363-at; 1861-ben 542-őt ; mindössze te-
hát három év alatt 1139-et, kik az igaz Isten imádására tér-
tek. A mi kápolnáink szerény fényben vannak, miként ez a 
kereszténység kezdetén szokott lenni a pogányok között; de 
oly hiveket fogadnak magukba, kik a religiot legtöbbre be-
csülik , s mivel benszülöttek , a religiot honosítják. Legfőbb 
gondunk jelenleg a nagy templom épitése körül forog Can-
tonban ; mely város nem csak arra van hivatva, hogy a szent 
religio kapuja legyen a mennyei birodalomba, hanem hogy 
Francziaország befolyásának fokát is megmutassa oly ország-
ban , melynek kereskedelmi kincsei számithatlanok. Meg is 
kezdtük már a templomot, hatalmas császárunk III. Napoleon 
bőkezűsége segitett, s reményem van, hogy négy év alatt be-
végezzük az épitést. Ezen templom építéséről szólva nem 
hagyhatom emlittetlenül Bourboulon franczia követünk buzgó 
közreműködését, ki nem csak egy széles t é r t , hol a templom 
épitése megkezdetett, hanem előbbi birtokainak visszaadását 
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is kieszközölte a pekingi kormánytól. A többi missio telepek 
is dicsekednek buzgó fáradságaival, és eddig mindég hathatós 
közbenjárásával és védelmével a makacsul kegyetlenkedő 
mandarinok ravaszságai ellen. Z é p h i r i n - G u i l l e m i n , 
küldérpüspök Quang-tongban. 

F E R R A R A , aug. 12-én. Vannicelli Casoni, bibornok s 
ferrarai érsek körlevélben hivta föl a hiveket sz. Tereziának 
ünnepére aug. 22., 23., 24. napjaiban, melyet a sarutlan kar-
melita-atyák Scaltiban , sz. Jeromos templomában tartottak. 
A bibornok röviden ecsetelte sz. Teréznek, mint páratlan tör-
vényhozónak érdemeit, a ki néhány év alatt 30 zárdát alapi-
to t t , s fölszólitja a hiveket a szerzetes testületek iránti tisz-
teletre. Röviden elősorolja azon jótéteményeket, melyek a 
szerzetes társulatokból az egész emberiségre áradnak, főké-
pen pedig az önmegtagadás és a sanyargatás példájából. ,,Oh 
fiaim, mily jótéteményeket adnak ezek nekünk, a kik e földön 
az angyalok életét, a szentek egyesületét, az érdemek közös-
ségét, és az émberiség családiasságát az Isten előtt szemünk 
előtt tartják. Mennyivel tartozik a világ eme választott lelkek-
nek , a béke emez angyalainak ! Egy nő, ki magányosságban 
él, az Istennek szolgál, szenvedéseivel, a sanyaruságok között 
lángoló szeretetével, meg nem szűnő imáival városokat ment 
meg, s az isteni malasztot hozza le azokra, a kik a szenvedé-
lyek között erről is megfelejtkeznek." Ezek a bibornok szavai. 

KONSTANTINÁPOLY. Igen örvendetes tudósitást kap-
tunk , irja az ,Armonia', a katholicismusnak haladásáról Kon-
stantinápolyban , és nyilvánosságra hozzuk ezt , mindinkább 
éleszteni akarván a katholikusok szeretetét keleti testvéreink 
iránt. „Néhány év előt t , igy szól a tudósítás, egy Maragon 
nevü görög telepedett itt le , nem üzérkedés miatt (hisz ez 
görög kath. missionarius 1) hanem hogy oly műbe kezdjen, 
melynek haladását a mostani időben bizonyára nem igen re-
mélheté az alázatos pap, sem nem sejditheté horderejét, mely-
lyel az birt. Ezen ismeretlen küldér azért j ö t t , hogy oktatná 
a görög szakadárokat. Isten megáldá az áldozár törekvéseit, 
és nem sokára sok megtért környezé őt, kiket ő azután is ok-
tatni szokott. Ezen megtértek közt voltak ifjak, kik kérték őt, 
hogy papi pályára készülhetnének ; némely leánykák pedig 
sürget ték, hogy mint kath. szerzetesnők élhetnének együtt. 
Ekkor a missionarius, követvén az evangeliumi tanácsot, el-
adta örökségét, mely nem volt épen jelentékeny, és Konstan-
tinápoly egyik városrészében három hajlékocskát vett, mely-
nek egyikében iskolát nyitott fiuk számára saját vezérlete 
alat t ; a másodikban a leánykák számára a megtért görög 
szerzetesnők fölügyelete mellett; a harmadikban némi nor-
mal-iskolákat alapított, melyekben az ifjúság bevégezheté ta-
nulmányait, és papi pályára képezheté magát. Ezen három in-
tézet (ha még is szabad igy nevezni) igen csekély valami 
volt ; 4 fal, néhány asztal, és szék tette az egész fölszerelést ; 
szóval abból állott , a mije van a szegénynek, midőn szüksé-
get szenved. Miből fogna élni ezen kisded község? egyedül 
Isten tudta ; öt hónappal később megtért a szakadár dramasi 
érsek. Elhagyva a szakadást Melethios, környezve látta ma-
gát Maragon atya kisded községe mintegy szülemlő egyház 
által, melynek most ő lőn feje. íme tehát egy szegény és is-
meretlen missionarius minden zaj és minden kikiáltott dicső-
ség nélkül vetette meg alapját az egyesült görög egyháznak, 
mely egyesülés után Photius óta oly sokan sóvárogtak, és 

melynek létrehozásán oly sok és kitűnő férfiak fáradoztak. 
Hagyjuk azonban szólani magát ezen kitűnő áldozárt, az 
evangéliumnak ezen hü munkását, reményeiről. „Konstanti-
nápoly, mart. 26-án. 1862. Önnek levele engem igen megör-
vendeztett. Olvastam azt és ismét elolvastam, s mindegyik 
olvasásnál uj élvet, uj reményt éreztem. Ügyeink szerencsé-
sen haladnak. A görög szerzetesnők növekednek számban, 
buzgalom- és jámborságban. Iskolájuk 30 leánykát számlál, 
kik mindnyájan a legújabban megtért családoktól származ-
tak. Ha látná ön a tudvágyat , melylyel ezen gyermekek ta-
níttatják magukat , és az előmenetelt, melyet tesznek ! Az 
én iskolámban van 15 fiu. Mikor lesz nekünk, mint önöknek 
az európai iskolákban, 2—3 száz gyermekünk, kiket tanít-
hatnánk irni, olvasni, Istenhez imádkozni ? A szegénység ül 
ajtónk előt t , és akadályoztatja bemenetét annak, mit szivem 
oly annyira óhajt. Mindazáltal érzem , hogy missionk jelenté-
keny ; ezt leginkább bizonyítják a fenyegetések, melyek elle-
nünk irányoztatnak. Minden lépésnél akadályra találunk, de 
minden lépésünk győzelem is ! Ellenünk küzdenek a napila-
pok, és röpiratokban kigunyoltatunk ; hogy hallgatásra bir-
juk a rágalmazókat, nincs más módunk, mint a nyilvános-
ságra hivatkozni. Az u j görög egyház szerény intézetemet a 
dramasi főpásztor védnöksége alá helyezte. Ezen főpap már 
rendezte hivatalát, és környezni fogja őt egy általános he-
lyettes, egy főesperes, titkár stb. Hivő seregünk mindennap 
növekedik, és kevés idő múlva megtarthatjuk szent titkain-
kat a mi nemzetünk szertartása szerént és nyelvén. A szent-
atya és a propaganda-gyülekezet helyettesünknek megenge-
dék, hogy kidolgozhat egy uj nemzeti liturgiát. Nincs egyéb-
re szükségünk kettőnél: Imára és alamizsnára! Imára , mivel 
emberekkel van dolgunk. M a r a g o n György, ap. missiona-
rius. Ik. 

IRODALOM. 
SALVIANUS marseilli áldozár Isten világkormányzatáról 

irt VIII. könyve. (Vége.) 
„Midőn a barbar nemzetek az afrikai tartományokba 

betörtek, tán a félelem miatt megszűntek a vétkek ? avagy 
talán a rémülés kicsikarta belőlük a mértékletességet és ön-
megtagadást ? mely által még a leggonoszabb szolgák is meg 
szoknak jobbulni egy időre. Körülzajongták fegyverzörejük-
kel *) a barbar népek Cirta és Carthago falai t , és ime a car-
thagoi keresztény község mégis a szinkörökben őrjöngött és 
élvezte a szinház förtelmeit. Némelyek künn gyilkoltatának, 
mások benn paráználkodának. A nép egy része künn az el-
lenségnek, más része benn az ocsmányságnak volt rabja. Nem 
tudja az ember, hogy melyik résznek sorsa volt rosszabb : 
azok ugyan kivülről testileg, de ezek belülről szellemileg vol-
tak foglyok ; és ezen két halálthozó szerencsétlenség közül 
keresztényre nézve, azt vélem, könnyebb testi fogságot, mint 
lelki rabságot szenvedni. Vagy tán azthiszszük, hogy az a 
nép nem volt lelkileg rab , mely képes volt övéi fogságának 
daczára is víg lenni ? Nem volt az szive- és érzékeiben fogoly, 
ki övéinek halálos büntetései között nevete t t? ki feleinek 

* ) A fordításban e helyett f e g y v e r r o p o g á s o lvasha tó , mi 
csak lőfegyverre alkalmazható, mely Salvian idejében még ismeretlen 
v o l t , es azért azon kifejezés helytelen. 
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gyilkoltatásában nem érté meg önnön megöletését ? ki nem 
vette fontolóra, hogy hiszen övéinek halálában önmaga is 
elvész ? A falakon kivüli csaták mennydörgése, és a bástyá-
kon belőli játékok lármája, hogy ugy mondjam, egybeolva-
dot t , és a haldoklók hörgése közé a tobzódók kurjongatása 
vegyült ; és tán alig lehetett megkülönböztetni a csatában 
eleső nép halálsikoltását a színkörben kiabáló tömeg üvölté-
sétől. S midőn ez mind elkövettetett, mit tőn e nép egyebet, 
mint hogy az Istentől, ki őt elveszteni még tán nem akará, 
önvesztét kicsikarta ?" Hányszor történik , hogy ily könnyel-
müleg rohan még az emberiségnek jobb része is a veszélybe, 
midőn nem veszi eléggé fontolóra a vészes körülményeket, sőt 
azokat kicsinyelve ledéren sodortatik a tömeg által a rom-
lásba , melyet szent kötelme lett volna föltartóztatni. Si sal 
evanuerit, in quo salietur ? A vétkek és bűnök festését azért 
nyújtja e fejezetben hosszabbra a szerző, hogy megmutas-
suk , ugy mond, „miszerént mi a nyomorokat nem azért szen-
vedtük , mert nincs gondviselés, és mintha Isten elhagyott 
volna bennünket; hanem az ő jogossága és Ítélete miatt , az 
ő legméltányosabb rendelete s a megérdemlett visszafizetés 
következtében. S mindezek daczára a romai birodalomnak és 
azoknak, kik a romai nevet viselik, még csak töredéke sem 
jobbult meg soha egészen, jóllehet a legsúlyosabb csapások 
érték is. S ennek okáért semmi esetre sem érdemeljük meg a 
boldogságot, miután a szerencsétlenség csapásain meg nem 
jobbultunk." Legyen ennyi elég mutatványul a jeles műből, 
melynek tanulmányozása sok szellemi fegyvert nyújthat az 
egyházi szónokoknak a tanításban, a tudósoknak a vitatkozás-
ban A fordítók legszebb jutalmukat ugyan elnyerték már a 
mű forditása által, minthogy ezen munkájuk közt az üdvös 
eszmék mélyen bevésettek szivükbe, és igy értelmi nyeremé-
nyük bizonyára megfelelő a fáradozásnak ; de azért az általuk 
gazdagitott olvasó-közönség háláját is kétségkivül jutalmuk 
egy részének tekintik, és midőn ezt tolmácsolnók, lelkünkből 
óhajtjuk : hogy a mű érdemlett keletnek örvendve, a buzgó 
ifjak képesek legyenek jövőre is ily hasznos könyvvel tanúsí-
tani az egyház és haza iránti jól fölfogott kötelmüknek eléggé 
nem dicsérhető érzetét. Pollák. 

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 16-án. A lapok uj zálogait hirdetik a ma-

gyar főpásztorok bőkezűségének. A bibornok herczeg-primás 
mintegy 800 frttal segélyezte az esztergomi tüzkárvallotta-
kat. K u n s z t Józsefő nmga 30,000 frtot áldoz a kalocsai 
jezsuiták iskolai és növeldei épületének nagyobbitására. A 
veszprémi püspök R a n o l d e r János ő exclja 6000 frt. aján-
dékozott államkötelezvényekben a kaposvári iskola alaptőké-
jének növelésére. 

— K u b i n y i Ágoston és I p o l y i Arnold bizalommal 
fölhivják mindazon hazafiakat, kik honalapitóink tetemei és 
fényes multunk mindennemű ereklyéi iránt kegyelettel visel-
tetnek , hogy a székesfehérvári ásatások folytatására szüksé-
gelt kétezer forinthoz adományaikkal járulni méltóztassanak. 
— Ha az e czélra eddig befolyt összeget tekintjük : ismét 
csak a papság nevével találkozunk, valamint a verebélyi régi 
harang megmentésére szánt adakozásoknál is. Pedig mindezen 
ereklyék nem egyedül a papságot érdeklik ! 

— E napokban igen szép kerekded egyházi beszéddel 
ajándékoztattunk meg, melyet J a n i k o v i c s Alajos hatvani 
prépost tartott az esztergomi basilikában sz. Adalbert tiszte-
letére. A beszéd nem föllengző, hanem tiszta magyarság-
gal leplezetlenül előadott renditő igazságai által mélyen 
ható. A sz. beszéd ő emtja kegyes parancsára és költségén 
jelent meg. 

— C a p u t o , arrianoi püspök, az egyetlen olasz fő-
pásztor, ki a pápa világi hatalma ellen nyilatkozott: elhunyt 
és f. h. 9-én tartatott érette a gyász-isteni-tisztelet. Híreszte-
lik a vele rokonszenvező lapok, hogy a sz.-annai plebánus 
végperczeiben reá akarta őt birni, miszerént nézetét vonná 
vissza, de ő mindvégig állhatatosan megmaradóit ebbeli 
véleménye mellett. Ugyan sokat is nyom az ő nézete az 
egész kath. főpásztori kar nyilatkozata ellen ! Oportet et 
scandala fieri ! 

— Lagueronniére erősen küzd a pápa világi hatalma, 
azaz tulajdonképen a franczia császár érdeke mellett. Igen 
kirivólag vallja már be, hogy Francziaország nem tűrhet 
maga mellett egy hatalmas egyesült Olaszországot ; és azért 
fön kell tartani a pápa világi fejedelemségét ! Lagueronniére 
valaha igen kedves név volt a szabadelvű hirlapiróknál ; most 
már asszonypolitika vettetik szemére, mintha a császárné 
eszméinek és akaratjának lenne tolmácsa. — Mindenütt csak 
a pápa és katholicismus elleni gyűlölet szól ezen szabadelvű 
férfiakból. 

— A ,Times' is jónak tartotta a szerencse csillagának 
elhalaványulása alkalmával az olasz ügy ellen fordulni. Mivel 
azonban egyszerre 3000 előfizető szüüntette meg a lap jára-
tását , jónak vélte az előbbeni hangot fölvenni. — Ez azután 
meggyőződés és férfias eljárás ! 

— A velenczei uj patriarclia, T r e v i s a n a t o , sept. 
7-én tartotta fényes bevonulását a lagúnák városába. Az ita-
lianissimik ugyan fölszólítást intéztek a néphez, hogy a fo-
gadtatásban részt ne vegyen ; de a nép inkább hivői kötel-
mét tekintve mint a rajongók dőre akaratát , a legnagyobb 
számmal jelent meg főpásztora áldásának fogadására. 8-án 
volt az ünnepélyes székfoglalás. 

— Az értekezlet Romával, hogy az algiri püspök ér-
sekké emeltessék, kedvező sikerre nyújt kilátást, minek kö-
vetkeztében Oran- és Constantineban uj püspöki szék fogna 
alapíttatni. 

— Dr. Moufang, dicséretesen ismert mainzi kanonok-
nak egy beszéde jelent meg, melyet ő az ottani papnövelde-
templomban tar tot t , és melyben szabad folyást enged ma-
gasztos érzelmeinek, melyekkel Romából az örökké emlékeze-
tes ünnepélyről visszatért. 

— Az idegenek evangelizására alakult londoni társulat 
dicsekszik utolsó évtudósitványában, hogy már több mint 
500, kath. szülőktől származott gyermeket nevelt a prote-
stantismusban. Ezen gyermekek többnyire szegény irlandiak 
szülöttjei, kiknek szülőik elhaltak, vagy kik véginséggel 
küzdenek, mint ilyenek a társulat tőrébe esnek, és szülőik 
vallásától megfosztatnak. Ezen módon boszulja meg magát a 
protestantismus a sok mivelt férfiú és asszony megtérése 
miatt a kath. egyházba. 
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TARTALOM : A kereszténység védelme I. Napoleon 
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tatására vonatkozó okmányok. (Folyt ) — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

A kereszténység; védelme 
I. Napoleon által. 

(Folytatás.) 

Képzelhetitek-e Caesart, a romai senatus örökös 
imperatorát, hogy mausoleuma mélyéből kormá-
nyozza birodalmát s Roma sorsa fölött virraszt? Ez a 
kereszténység beköszöntésének s világfoglalásának 
története; im ilyen a keresztények Istenének hatal-
ma, a hit és egyháza kormányzatának örökös csodája. 
Népek tovavonulnak, enyésznek, trónok dőlnek, ma-
rad az egyház. Minő tehát azon erő, mely ezen egy-
házat föntartja, melyet a század dühe és megvetése 
bőszült oceanjával megrohant? Hol azon kar, mely 
18 század alatt az annyiszor elnyeléssel fenyegető 
vész-zivatarból kiragadta ? 

Minden más lényben — Krisztust kivéve — 
mennyi a tökéletlenség, mennyi a viszontagság ! Hol 
azon jellem, mely ne konyuljon, ha megtörték az 
akadályok? Hol van oly egyén, kin ne módosítsanak 
az események, a hely ? kire be ne folyjon az idő ? ki 
ne alkudozzék az erkölcs- és szenvedélylyel, vagy 
valamely szükségességgel, mely erősen sarkalja? 

Fölhivlak, nevezzetek olyant, ki , mint Krisz-
tus, mentve legyen minden ilynemű hamisitástól ; ki 
tiszta legyen mocsoktól és gyarlóságtól. A kezdettől 
végig mindég ugyanaz, mindég méltóságos és egy-
szer ü, végtelenül szigorú, végtelenül édes; nyilvá-
nos életében soha nem adott okot kifogásra; fölötte 
bölcs magaviselete az erély és édesség vegyülete ál-
tal csodálatot ébresztett. Akár beszél, akár cselek-
szik : Jézus mindég világos, rendületlen, szenvedély-
telen. A fönséges — azt mondják, hogy az istenség 
vonása: mily névvel illessük azt, ki a fönségesség 
minden vonásait egyesitette magában? 

A mohamedanismus, Numa szertartásai, Lycurg 

intézményei, a polytheismus, sőt a mózsesi törvény, 
inkább törvényhozás, mintsem vallás. Valósággal e 
vallások jobban foglalkoznak a földdel, hogysem az 
éggel. Mindenek fölött valamely népről, vagy vala-
mely nemzet érdekeiről van bennük szó. És nem nyil-
vánvaló-e , hogy az igazi vallásnak egy országra ha-
tározódnia nem szabad ? Az igazságnak a mindenséget 
kell összefoglalnia, és ilyen a kereszténység ; ez az 
egyedüli, mely nem ismer nemzetiséget, mely az 
egész emberi faj föltétlen egységét hirdeti; az egye-
düli , mely tisztán lelki ; végre ez az egyedüli, mely 
mindenkinek különbség nélkül valódi hazául az Isten 
keblét jelöli ki. 

Krisztus az által bizonyítja, hogy az Örökké-
való fia, mert mellőzi az időt; minden dogmái egy 
és csupán csak egy dologra vonatkoznak, s ez az 
örökkévalóság. 

Birodalmának láthatára szintén végtelen. Élet-
ben és halálban uralkodik Krisztus, a mult és jövő 
egyaránt övé; de az igazság birodalmának nem is 
szabhat egyéb határt, mint a hazugság. És ilyen az 
evangelium országa, mely átkarol minden helyet és 
minden népet. Mihelyt elfoglalta az emberiséget, Jé-
zus egy nemzetté tette, tudnillik a jó emberek nemze-
tévé, kiket tökélyes életre vezérel. Barátait és ellensé-
geit a végnap fogja elválasztani, a hol ő maga itélend. 

Mahomed, az igaz, egy Istent hirdet, ez vallá-
sának lényeges pontja, ezt elismerem; de az egész 
világ tudja, hogy ezt Mózses és a zsidó hagyomány 
után mondja. A Koran egyéb dogmáinak egész kész-
lete nem egyéb zavar- és homálynál; a szenvedélyes 
szerző, ki oly igazságokat akart észszel megfejteni, 
melyek az észen fölül állnak, természetes hogy ocs-
mányságokra jutott. Bizonyos, hogy az Istenről, a 
paradicsom- és jövő életről szóló tant nem hirdethe-
tett volna, ha csak Isten előre már nem tanitja vala 
ezekre az embereket. Ilyképen Mahomed csak annyi-
ban mondott igazat, a mennyiben a biblia- és az Is-
tennek velünk született érzetére támaszkodott. Min-
den egyébre nézve a Koran nem egyéb, mint a poli-
tikai foglalás és uralom merész rendszere. 
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Mahomed, ha főlleplezi magát, csak a gőgös em-
bert látjuk benne. Mennyire hizeleg az emberi sziv 
kedves szenvedélyeinek, mennyit enged a testnek, 
mily szabadon ereszti az érzékiség fékeit! Valljon az 
Isten igazságához akarta-e vezetni az arabokat, vagy 
pedig a földön megengedett, s a másik életre remény-
s jutalomkép megigért gyönyörélvekre csábítani? 
Népet kellvén nevelnie, a szenvedélyre hivatkozás 
keze ügyében volt, vállalata sikerült; de a mi okozta 
diadalát, oka egyszersmind romlásának. Előbb-utóbb 
eltűnik a föld színéről a hold, de megmaradand a ke-
reszt. Az érzékiség csak ugy dönti meg a nemzete-
ket, mint egyeseket, a kik elég dőrén a gyönyört 
tették létezésük czéljává. 

E hamis próféta mentül jobban igyekezett egy 
nemzetben öszpontositani tevékenységét, annál in-
kább öltött magára két szerepet, politikait és vallá-
sit. Az elsőnek megnyerte és birta minden hatalmát, 
a másikat illetőleg birta látszatát, büverejét, de nem 
valóságát. Isteni küldetésének bizonyságait soha sem 
mutathatta elő. Egyszer-másszor akar csodára támasz-
kodni, de kudarczot vall. Csodáinak senki sem hitt, 
mert nem hitt bennük maga Mohamed sem ; ebből is 
látszik, hogy e tekintetben nem oly könnyen lehetne 
valakire hatni, mint általán gondolják. 

Ha Mohamed nevéhez oly jól odaillik a „csaló" 
neve, Krisztus jellemétől oly távol van, hogy nem 
hiszem, miszerént a kereszténység egy ellensége ev-
vel merte volna undokitani. És mégis nincs középút: 
Krisztus vagy csaló, vagy Isten ! 

Krisztusnak nincs földi ambitioja, egyedül égiek-
kel foglalkozik. Ö oly könnyen csábíthatta volna el 
az embereket s vergődhetett volna nagy hatalomra, 
mihelyt politikussá lesz; minden hozzá készült, elébe 
ment, csak akarnia kellett volna. 

A zsidók oly világi messiást vártak, ki ellensé-
geiket vala leigázandó; oly királyt, kinek jogara 
uralmuk alá hódította volna az egész földet. Bizo-
nyára itt erős kísértetet kelle legyőznie, s egy nagy 
tulkapás természetes elemét. Jézus az első, ki a szent 
iratok hibás értelmezését meri nyilvánosan megtá-
madni. Azt hirdeti, hogy Krisztus győzedelmei szel-
lemi diadalok, hogy czélja: elfojtani a bűnöket, le-
igázni a szenvedélyeket, s békén elfoglalni a lelke-
ket; és ha az iratok az egész mindenség hódolását hir-
detik , ezen föltétlen alárendeltség a végnapon Krisz-
tus második eljövetelekor fog megtörténni. Jézusnak 
különös gondja vala, hogy az iratok ezen szellemi 
magyarázatát kösse tanítványai lelkére. Több alka-
lommal történt, hogy megragadták s királylyá aka-

rák tenni, de ő eltávolitá homlokáról a koronát, nem 
akarta ; egy más korona után vágyódott, melyet anyja 
készitett neki, s mely küriteni fogta nagy áldozata 
napján. 

Jézus soha nem alkudozik az emberi gyarlóság-
gal. Az érzékeket, az ember e zsarnokait, engedel-
mességre kárhoztatott rabszolgáknak tekinti, ural-
kodásukat nem tűri. Engesztelhetetlen gyűlöletének 
tárgyai csupán a bűnök. A szenvedélyeket, melyek 
nagy eredmények természetes elemei, sanyargatja. 
0 az elaljasodott emberi természethez úrként, hara-
gos, engesztelést követelő úrként beszél. És szava bár 
mennyire szigorú, a léleknek finom, tiszta fuvalom-
kép jön elő, a lelkismeretet áthatja és csendesen 
meggyőzi. 

Jézus mellőzi a politikát, mint mely a valódi 
kereszténynek, ki az isteni testvériség dogmáját 
imádja, fölösleges dolog. 

Ime itt van egy ember, egy főpap, egy vallás, 
mely igazán elkülönzi magát minden más vallástól; 
s az hazudik, ki mondaná, hogy van valahol, mi eh-
hez hasonlanék. 

Igaz, hogy Krisztus hitünk tárgyává egy sor 
mysteriumot tett. És parancsolja hinni a nélkül, hogy 
más okát adná, mint eme rettenetes szavakat: én Is-
ten vagyok. 

Ezen nyilatkozata által mily iszonyú örvényt ás 
maga és a más vallások alapitói közé ! Mily merész-
ség, mily szentségtörés, mily káromlás, ha mindez 
nem igaz. Sőt többet mondok : az ilynemű nyilatko-
zat egyetemes diadala, ha ezen diadal valósággal nem 
Istené, nyilvánvaló mentsége s bizonyítéka az athe-
ismusnak. 

Egyébiránt titkokat adva elő, Krisztus egyező-
leg cselekedett a földi dolgok természetével, mely 
rejtvényszerű, titokteljes. Honnét jöttem? hova me-
gyek? mi vagyok ? Az emberi élet kezdetében, szer-
vezetében , czéljában mindég titokteljes. Ha tehát az 
emberben, az emberen kivül, a természetben, min-
denütt titok lappang, miként lehet kívánni, hogy ne 
legyen titok a vallásban? A mindenség teremtése és 
sorsa ép oly áthathatlan örvény, mint bármely egyed-
nek teremtése és sorsa. A kereszténység mind e kér-
déseket legalább nem kerüli el, hanem arczban tá-
madja meg, s dogmáink azoknak, kik hisznek, meg 
is fejtik azokat. A pogányok nem tagadák, hogy a 
dolgok természete titokszerü; ők mindenütt titkot 
vettek észre, s voltak is Isis-titkaik, bachanalis-, böl-
cseség*, gyalázat-titkaik. A szentélyt fedő ilyetén tisz-
tátalan égtől méltán igyekezzünk szabadulni. 



A chaldaeus, görög, egyptomi theogonia mily 
ellenkező és ellentmondó elvek vegyüléke, mily 
oceanja a rosszul emésztett, egybekötés nélkül össze-
halmozott, hierarchiát nélkülöző eszméknek! mily ke-
veréke a fönséges- és fonáknak, szentnek és világi-
nak ! A mi legkevesbbé fonák, nyilván a társadalom 
eredetére, történelmére, s főkép az első fejedelmekre 
vonatkozik; mig a dogma azonos hit-elveket tartal-
maz, vagy inkább egy elveszett hagyomány azonos 
tévéit, úgyannyira, hogy a pogány szentély a hamis 
érzéki világosság foglalatja, a képzelem ezernyi tisz-
tátalan káprándjainak légyottja, s a sziv dőreségei-
nek s minden századok tévedéseinek megszentelt me-
nedékhelye. 

Az ily templomok, az ily papok lehettek-e az 
igazság templomai és papjai? Ki merné ezt állitani? 
Nem, nem; hiszen maguk a pogányok sem hitték 
komolyan. 

A kereszténység egyedül lépett föl ily követel-
ménynyel, a mire egyedül is van joga, mert dogmája 
az ily követelménynyel öszhangzásban van. A sok 
istenségnek volt erről sejtelme, azért támadta meg 
oly ádáz dühhel a kereszténységet. Szava mint a tu-
domány hatalmas kiáltása hangzott szét, mely fol-
kelté az öntudatot. És ez által a pogányság alapjában 
érezte magát megtámadva, s minthogy ezen genero-
sus kihivásra semmivel sem válaszolhatott, alapjában 
megingatva, boszuval felelt. Ezen boszu-üldözés nem 
származott meggyőződésből, hanem az élni szünők 
kétségbeeséséből, mert éltük a bálványok életéhez 
vala kötve. 

Ilyen a hazugság gyarlósága, mely önmagában 
semmi ingatlannal sem bir. A tévely mozgó törzsén 
miként csírázhatna valamely hit vagy meggyőződés? 
Nem, a pogányok nem hittek a pogányságban, s mai 
napság is az eretneknek nincs s nem is lehet más mint 
ál-bizalma azon tévelyekben, melyek őt a kath. egy-
háztól elválasztják ; de ő teljes bizonyossággal a két 
község azonos hit-elveit öleli, és ezen együttes hit 
magyarázza az eretnekségek fönmaradását. Luther és 
Calvin eredményeit csak emberi szenvedélyek-, és a 
nagyok meg fejedelmek segélyezéséből eredeztethet-
ni, mint kik az eretnekséget arra használták föl, hogy 
azzal mint fegyverrel küzdjenek a királyi hatalom és 
egyházi tekintély ellen. De miként lehetséges, hogy 
napjainkban egy jó érzésű ember részükön marad-
hat? Igazán a protestantismus inkább elmúlt diada-
lai, mint jelen ereje által létezik. (Vége köv.) 
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A japani vértanuk életére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Foly ta tás . ) 

Eorum nomina haec sunt I. Fr. P e t r u s B a p t i s t a 
Sacerdos et Concionator Commissarius Missionis et Legatio-
nis, natione hispamis annorum circiter quinquaginta. Nobili-
bus hic parentibus natus in Castro S. Stephani dioecesis Abu-
lensis, v i r tu te , eximiaque pollens doctrina praedicationis 
munus obedientiae merito cumulavit; devios plures ad justi-
tiae tramites reduxi t ; iníídelium salutem sitiens novam Hi-
spániám peti i t , postea se apostolicis viris addixit, qui Evan-
gelii disseminandi gratia Philippinas insulas adiverant. II. Fr. 
M a r t i n u s D e A s c e n s i o n e alias de Aquirre Sacerdos, 
Concionator et alter de Legatione, »atione hispanus an. tri-
ginta, Vergariae in Guiposcoa nobili genere ortus. Hic phi-
losophicis ac theologicis studiis miram navavit operám in 
Academia Complutensi. Adolescens familiae suae opibus va-
ledicens ad Minores discalceatos convolavit. Post emissam 
professionem sacerdotio initiatus bellum sibi acerrimum in-
dixit omnium poenarum genere corpus suum excrucians. Mar-
tyrii desiderio flagrans Mexicum primum, deinde Maniliam 
pervenit. III. Fr. F r a n c i s c u s B l a n c o Sacerdos et Con-
cionator , natione hispanus an. circiter triginta. Natalem ha-
buit in Comitatu Montis-regii (Montrey) dioecesis Ovetensis 
in Gallaecia, Ordinique Minori de observantia adscriptus est 
in provincia S. Jacobi. Dein discalceatis Fratribus provinciáé 
S. Josephi cooptari voluit. In utroque Asceterio eximiae vir-
tutis exempla reliquit. Japoniam petens , utpote idioma illud 
valde callens, proximorum saluti curandae se totum dédit. 
IV. Fr. P h i l i p p u s a J e s u alias de las Casas Clericus Aco-
lythus an. viginti trium in Mexico ortum duxit ab Alphonso 
de las Casas, et Antonia Martinez hispanis nobilibus parenti-
bus. Adolescens nomen dédit Fratribus discalceatis in Con-
ventu S. Francisci Angelopolitano. Sumpto habitu, nec satis 
gnarus sibi cum callido hoste sustinendum esse certamen ces-
sit illius illecebris, et a coenobio abiit. Haec ejus inconstantia 
tantum piis parentibus dolorem intulit, ut ne illum conspice-
ren t , in Philippinas insulas ablegaverint. Verum post bien-
nium facti poenitens obtinuit discalceatorum habitum in Coe-
nobio S. Mariae Angelorum Maniliae, ubi peracto laudabiliter 
tirocinio, solemnia emisit vota, ac deinceps anteactae vitae sor-
des singularipoenitentiaita abstersit,ut velutisanctitatis exem-
plar ab omnibus haberetur. Hac ejus conversione exhilarati 
parentes Commissarium Generalem Indiarum Mexici tunc 
commorantem obsecrarunt ut tilium suum Seraphicis iterum 
indutum vestibus eis liceret aspicere Ipsorum votis cessit 
Commissarius, at, vi tempestatis actus Philippus, non in Me-
xicanum, sed in Urandum Tozzani Japoniorum portum jacta-
tus est. Inde P. Petrum Baptistam Commissarium Meaci de-
gentem adiens ab eodem humaniter exceptus es t , ac ad Oza-
cae aedem oui praesidebat Martinus de Ascensione missus, u t 
in ministerio apostolico ipsi opem ferret. Meacum inde obe-
dientiae merito se conférons in Coenobio S. Mariae Angelorum 
cum caeteris sodalibus comprehen3us es t V. F r a n c i s c u s 
d e S. M i c h a c 1 e laicus professus, alter de Legatione na-
tione hispanus an. quinquaginta quatuor. Primam viditlucem 
in Pariliae Oppido Palentinae dioecesis prope Vallisoletum. 
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In provincia Conceptions Minorum de observantia sacro do-
natus habitu, paucos post annos, transiit ad Fratres discalcea-
tos provinciáé S. Josephi. In novam Hispániám subinde pro-
fectus in Mexico primum conversatus es t , mox in Chichime-
carum regionem adveniens male ab eis habitus fuit, contume-
liisque afFectus. Postea insulas Philippinas petiit cum P. Pe-
tro Baptista, ubi inculpatam sic gessit vitani, ut gentes in sui 
admirationem attraxerit. Maximis charismatibus hujus Servi 
sui sanctitatem Deus testatam voluit. VI. Fr. G u n d i s a l -
v u s G a r z i a laicus professus, alter de Legatione Baxani 
in India Orientali parentibus lusitanis ortus est. Aetatis suae 
an. quintodecimo Patribus Societatis Jesu in Japoniam eun-
tibus veluti comitem se addixit, ubi indigenorum idiomate 
instructus neophitorum institutioni a Patribus deputatus. 
Cum Bonzis non semel in certamen devenit , quorum plures 
argumentorum suorum vi devicti, Ecclesiae Christi per ba-
ptismatis lavacrum adhaeserunt. Octo annorum spatio in Ja-
ponia diversatus Maniliam inde advenit. Cum autem frequens 
adiret Coenobium discalceatorum S. Mariae de Portiuncula 
ejusdem civitatis, illorum amplexus est institutum, ac sacra 
vota nuncupavit in manibus P. Petri Baptistae, a quo Lega-
tionis suae interpres et comes designates fuit. VII. P a u l u s 
M i k i Japonensis, e Societate J e s u , claro genere ortus ac 
tum profanis, tum sacris litteris excultus annum agebat ter-
tium ac trigesimum ; jamque sacerdotio initiandus qua voce 
qua scriptis libris plures e concivibus suis partim ab errore 
ad veritatem , partim a vitiis ad virtutem traduxerat. Inter 
quos alter de imperialibus Praesidibus, et octo de custodibus 
Ozecensis et Meacensis carcerum recensendi sunt. VIII. 
J o a n n e s S o a n s e u d e G o t o , utpote ex ilia insula 
oriundus, Japonensis, e Societate Jesu, annos undeviginti na-
t u s , litterarum studiis operam dabat , ac divinae legis ele-
menta populo explicans obeundis olim evangelicis ministeriis 
proludebat. IX. D i d a c u s s e u J a c o b u s K i s a i Japonen-
sis, e Societate J e s u , quarto supra sexagesimum anno jam 
expleto, quamquam et ipse Catechista, rem tarnen etiam do-
mesticam curabat humilitate et patientia singulari ; quas ad 
virtutes quotidiana Christi patientis meditatione mirum in 
modum excitabatur. X. P a u l u s S u z u q u i oriundus ex 
Oari, Japonensis, tertii Ordinis S. Francisci, plurium pro eru-
diendis neophitis operum scriptor, inserviens in hospitali Fra-
trum, eorumque interpres. XI. G a b r i e l a D u i s c o ex Re-
gno de Ize , tertii Ordinis, discipulus Fratrum an. decem et 
novem. XII. J o a n n e s Q u i z u y a Japonensis ex urbe Mea-
co, recenter sacro ablutus lavacro, tertii Ordinis, vicinus Fra-
trum. XIII. T h o m a s D a n c h i de Ize ex urbe Meaco oriun-
dus, tertii Ordinis, et Fratrum interpres. XIV. F r a n c i s e u s 
M e a c e n s i s civis , tertii ordinis, medicus , et scriptor quo-
rumdam tractatuum pro Christiana fide tuenda, et Fratrum 
interpres, an. quadraginta sex. XV. T h o m a s C o s a q u i 
Japonensis, tertii Ordinis, Fratribus Sacra peragentibus mi-
nistráns an. quindecim. XVI. J o a c h i m S a q u i j o r oriun-
dus ex Usaca Japonensis, tertii Ordinis inserviens in hospi-
tali ac Fratrum parandis eibis addictus. XVII. B o n a v e n -
t u r a a u t V e n t u r a Japonensis ex Meaco, tertii Ordinis, 
qui sacro baptismate puer tinetus, mox orbatus parentibus ad 
idolorum cultum redierat. Sed cum a Fratribus officia didi-
cisset, quibus se in sacro lavacro obligaverat, ipsorum ope 

sese Ecclesiae reconciliavit, neque amplius ab eorum latere 
distrahi passus est, continuo illis inserviens. XVIII. L e o C a -
r a z u m a Japonensis ortus Oari ex nobilibus parentibus, ter-
tii Ordinis, interpres praeeipuus Fratrum. XIX. M a t h i a s 
Japonensis ex urbe Meaco, tertii Ordinis, qui cum martyres 
caperentur, alterius Mathiae, tunc absentis et locum subiit 
etcoronam XX. A n t o n i u s Japonensis Nangasachanus ado-
lescens annorum tredeeim natus ex patre Cliino, et Matre 
Japonensi , tertii Ordinis, doxicus seu scholaris, Patri Com-
missario in Missae Sacrilicio ministráns. XXI. L u d o v i c u s 
I b a r c h i ex Oari Japonensis B. Pauli subsequentis nepos 
puer duodeeim annorum, et paucis ab hinc mensibus baptiza-
tus, tertii Ordinis, doxicus seu scholaris Fra t rum, illisque in 
Missae Sacrificio inserviens. XXII. P a u l u s Y u a n i q u i 
I b a r e h i Japonensis ex Oari , germanus B. Leonis superius 
relati, recenter baptizatus, tertii Ordinis, vicinus et interpres 
Fratrum. XXIII. M i c h a e l C o z o q u i oriundus ex Regno 
Ize Japouensis, tertii Ordinis , vicinus et familiaris Fratrum. 
XXIV. P e t r u s S e q u e i x e i n Japonensis civis Meacensis, 
tertii Ordinis, qui Fratribus ministráns in vineulis, a custodi-
bus detentus illorum martyrio adauetus est. XXV. C o s m a s 
R a q u i s a Japonensis ex Regno Oari, Meaci degens, ortus 
parentibus genere ac opibus claris, recenter baptizatus, tertii 
Ordinis , pauperibus inserviens in hospitali Fratrum eorum-
que interpres. XXVI. F r a n c i s c u s F a h e l a n t e Campiu-
tensis, qui cum ministrasset Fratribus in vineulis, eis in Mar-
tyrio adauctus est. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYOR, aug. 29-én. A győri sarutlan karmeliták f. hó 

22-, 23-, 24-én tartották meg szerzetük megújítása három-
százados ünnepélyét. — Tudva vagyon, miszerént ezen ün-
nepély illő megtartása végett templomunk kijavításával már 
egy év óta foglalkozánk. Hála Istennek ! a templom jobbára 
kész. A boltozaton Jézus, Mária , József nevek arany fény-
ben ragyognak, a falak fehér és kékes szinben pompáznak, 
a nagy oltár gazdagon megaranyozva, s mesterségesen már-
ványozva , szintúgy a szószék — tündöklenek ; — ki van ja-
vitva az orgona is. — Ily nagyszerű vállalat kivitelére a t. 
cz. jótevők nagylelkűsége által lettünk képesek. Hála azért, 
s köszönet mindenekelőtt mélt. megyés-püspökünknek, ki az 
emiitett vállalatot kezdettől fogva éber szemmel kiséré, reá 
bőven adakozott, azt hiveinek ajánlani kegyeskedett , s több 
izben jó tanács s utmutatás által a mü terhein segíteni, s azt 
mindinkább előmozdítani méltóztatott. Hála bibornok-primás 
ő eminentiájának ! kinek irántunki atyai részvétét s bőkezűsé-
gét már több izben tapasztaltuk; hála édes honunk egyéb 
mlgs püspökeinek s főpapjainak ! hála az egész magyar cle-
rusnak egyetemben s egyenként, kik a jó ügyet több tekin-
tetben pártolni, támogatni sziveskedtek ! hála a magyar nép 
hitéleti buzgóságának! Isten legyen mindnyájuk jutalmazója; 
miért imádkozni meg nem szününk. — Hátra vannak még az 
oldaloltárok, melyek kicsinositását az isteni Gondviselés ki-
merithetlen bányájából szinte reméljük. — De a hála s kö-
szönet ömledezésének más oka. is vagyon : tudnillik az imént 
elmúlt háromnapos jubilaeumi ünnepélyünk iránti általános 
részvét s közbuzgalom. Épületes volt látni a sz. beszédek alatt 
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a győri papság számos egyénei t , s mint sietének részt venni 
az ünnepélyes isteni-szolgálat megtar tásában, a gyóntatás-
ban — a városi s vidéki nagyszámú hivek lelki megelégedé-
sére. — A győri karmeliták boldogoknak érzik magukat ; s az 
egész ujonan keletkezett provincia a t. cz. közönségnek ezen-
nel alázatos köszönetét nyilvánítja. *) 

B A K O N Y B É L , sept. 8-án. Sok tények vonulnak el a 
világ szemei elől, és a legszebb erényeket is az örök éj fedezi, 
melyek mások okulására ha tha tnának; de senki sem találta-
t o t t , ki korabeliéinek hirül adta volna. Igaz , Üdvözítőnk 
meghagy ta : midőn jó t mivelsz , ne tud ja bal kezed, mit cse-
lekszik jobbod ; de azt is mondja : ugy fényeskedjék a ti vilá-
gosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, 
és dicsőitsék Atyátokat , ki mennyben vagyon. Ezen szabá-
lyoknál fogva tehát nem szabad a jó tettekkel dicsekedni és 
kérkedni, de szabad mégis azokat mások épülésére, buzdítá-
sára fölhozni. — A z igazság fürkészésére ható káros okok közt 
leghátrányosabb a korunkban elharapódzott közönyösség, és 
azon balfogalom : hogy minden religio és vallásforma egy-
aránt jó. Ezen állitásnál égbekiáltóbb, és Isten ellen pártütőbb 
bünt alig lehet gondolni ; mert magát az Is ten igazságát és 
bölcseségét t ámadja meg ; mivel ha az ál lana, akkor szük-
ségkép következnék : hogy Isten legyen szerzője, táplálója 
és előmozditója mind az anyagi , mind a szellemi rossznak, 
vallásra nézve pedig a legnagyobb rossznak, mi Isten fogalmá-
val ellenkezik ; vagy pedig az ő agyrémük szerént lenni egé-
szen megszűnik ; ezeken teljesedik az irás „az esztelen igy 
szól szivében: nincs I s t en" ; és a mit sz. Pál mond : Mivel 
az igazságnak szerete té t , mely által üdvözülhettek volna, be 
nem fogadák, azért bocsátja Isten reájuk az ámitásnak mun-
kálkodását : hogy higyjenek a hazugságnak, hogy kárhoz-
tassanak mindnyájan azok, kik nem hittenek az igazságnak, 
hanem gyönyörködtenek a hamisságban ! Ezen igék szerént 
a hitetlenség- és eretnekségbe esés az emberre nézve az Isten-
nek nyilvános büntetése az elkövetett vétek miatt. — Ily 
kárhozatos uton j á r t 23 évig W e i s z Terezia zsidó szülők-
től származott ha jadon , ki 15 év előtt a ty já tó l , három előtt 
pedig anyjától is megfosztatva árvaságra j u t o t t , s midőn 
Nyirád-helységben létező, Mózes-vallásu haszonbérlőnél szol-
gálna , és női szép munkáit folytatná, egy titokszerü vonza-
lom által késztetve , több izben megjelent a kath. templom-
ban, és örömmel hallgatta a predikácziokat, gyönyörködött 
az istenes szép zengzetü énekekben, és a fönséges sz. mise-
aldozatokban ; a többi között megtanulta, hogy a zsidók hasz-
talan várják a messiást , mivel már 1862 év előtt e l jö t t , és 
azt hirdet te : hogy „a ki velem nincs , ellenem vagyon, és a 
ki velem nem gyű j t , tékozol"; igy tékozolják el sokan üdvös-
ségüket. Ez annyira meghatotta érzékeny szivét , mikép el-
határozá azonnal kereszténynyé lenni , mi okért több helyütt 
megfordulván, Szent-Gálról egy barátnéja társaságában Ba-
konybélbe jött, hol a fáradhatlan istenes buzgalmu plebánusur, 
Alsóky Gellért által 3 egész hónapig naponként a keresztény 
kath. hitben jól oktatva, az imént mult sept. 8-ik napján, Kis-
asszony ünnepén ft. S á r k á n y Miklós apát ur rendelkezé-
séből , az alulirt által sziveket megható szertartással több 
idegen uri vendégek és összegyülekezett aj tatos zarándokok, 

*) Valamint mi is a t. levelezőnek a szép etnlék-képekért. S z e r k . 

s helybeliek nagy lelki épülésére a sz. keresztség szentségében 
részesi t te tet t , Mária-Erzsébet sokat jelentő neveket vévén 
föl. A szent fogadalmakat a mily örvendező mennyei lelkese-
déssel az anyaszentegyház szine előtt l e t e t t e , ép oly szilár-
dul Isten szent kegyelmével élte végső perczig megőrizni, és 
azok szerént élni ünnepélyesen elhatározta. Igy elnyerte az 
egyház keblében azon j ó t , melynél e világon nagyobbat gon-
dolni sem lehet, s jogot szerzett magának a többi kegyelmek-
kel együtt járó szentségeknek fölvételére, melyek átszel-
lemitik a gyarló ember t , hogy választottja legyen annak , ki 
érette a keresztfán meghalt. Vajha sokan, sőt tömegesen kö-
vetnék e szép példát, elmélkednének az Istenfia által megala-
pí tot t üdvösség intézmény fölött , mi a Szentlélek kegyelmé-
vel együt t munkáló szilárd akarattal könnyen megtörténhet-
nék. De fájdalom, hogy ily megtéréseknek hátrányára szol-
gálnak az elfogult előitéletek, melyek a kath. anyaszentegy-
ház , annak tani tása , szer tar tásai , és törvényei ellen már 
gyenge korukban eleve beoltatnak, és folytonosan ápoltatnak. 
Hozzá járulnak még a rokonsági, barátsági kötelékek , a te-
kintélyes férfiak és nemzetségek sora, hatalma, gazdagsága ; 
mindez annyira leköti őket , hogy rokonaik kebléből az anya-
szentegyház keblébe térni sem népszerűségnek, sem becsü-
letességnek nem tar t ják. Akadályul szolgálnak a rossz katho-
likusok is , kik fölfuvalkodott elmével, daczos akarat tal utá-
nozzák azokat , kikről sz. Pál feddőleg igy szól : „Sokan más-
kép j á rnak , kik felől gyakorta mondottam nektek , most pe-
dig sirva mondom : hogy Krisztus keresztjének ellenségei, kik-
nek végük veszedelem, kiknek istenük az ő hasuk , és di-
csőségüket az ő gyalázatjukra szolgáló cselekedetekben ke-
resik, kik csak földieket forgatnak elméjükben." (Filip. 3. 
18—19.) Szkalka Kandid. 

A A C H E N , sept. 9-én. (Folyt.) A mai estvéli nagy gyű-
lés igen látogatott volt. Az első buzditó beszédet a m . h i 1-
d e s h e i m i p ü s p ö k ur mondotta, leginkább a papságot buz-
dítva, miszerént példás élet és tanitás által életet kölcsönözzön 
a népnek, mely a hitből él. — Utána a nagyérdemű M ö l l e r 
l ö w e n i e g y e t e m i t a n á r u r szólott azon állapotokról, 
melyek Belgiumban a nevelést illetik. A nevelés három szakra 
levén különözhető, szólt azon nevelésről, mely az elemi ta-
nulóknak , mely a gymnasiumokban és mely az egyetemekben 
nyujtatik. A nevelés mindezen neme a ft. püspöki kar fölügye-
lése alatt levén, nagy részben egyházi testületek vagy jám-
bor világiak által vezettetik. Mi részletesen az elemi tanítást 
illeti, számos társulatok vannak , melyek nem csak a váro-
sokban , hanem kisebb falukban is működnek. A serdülő if jak 
számára vannak a jól rendezett convictusok és gymnasiumok, 
melyekben az ifjúság legjobb oktatást nyer. A t. jezsuita-
atyáknak tiz convictusa levén, melyekben évenként, általános 
szám szerént, kétszáz if jú neveltetik, már csak általuk kétezer 
if jú nyer oktatást Az egyetemekre vonatkozólag előadta 
szóló a löweni egyetem eredetét s állását. 1833-ban a püspö-
ki kar, látván az állam által Gent- és Lüttichben állított egye-
temek állását, szükségesnek találta egy provinciális intézet ál-
tal a theologiai tudományok hiterős kezelését. Mit a belga 
főbb nemesek megértvén arra kérték a m. püspöki kart, 
miszerént nem csak theologiai k a r , hanem minden tudomá-
nyi kar részére alapittassék egyetemes in tézet , és részükről 
készeknek Ígérkeztek e szent czélt minden módon segíteni. A 



gondolat elfogadtatot t , s igy az egyetem először két ka r , a 
a theologiai és philosophiai által képviselve, Mechlinben 
1837-ben october 4-én a Szentlelket segitségül hiva meg-
kezdte pályáját. E közben a Löwenben elmaradt status-egye-
tem kimúlván, a löweni várostanács megkérte a püspöki kart, 
miszerént tenné oda át az egyetemi széket, fölajánlván kész-
ségét , miszerént az épületek föntartásáról szorgosan gondos-
kodik. Igy le t t , hogy Löwenben 1835-ben dec. l-jén az Isten 
segítsége alatt megindult az Öt karnak tevékenysége és a 
theologia mellett j o g , orvostan, bölcselkedés, és természeti 
tudományok is előadatni kezdettek. Első évben 300 tanuló 
jelentkezet t , most évenként 800 tanuló van, annyi körülbe-
lől , mint a többi három egyetemben összevéve találtatik. Az 
egyetem rectora de R a m , a ft. püspöki karnak te t t fölter-
jesztés után nevezi a t anároka t , és itt a tudomány és élet-
szentség egyiránt kérdésbe jön. Az ifjúság a tudományok te-
rén mindazon téveszmék ellen szorgosan fölkészittetik, me-
lyek a hitet az emberi ismeretek sorában kiölik. De fegyelmi 
tekintetben is ha t az egyetem az ottani i f júságra , és szelíd, 
de gondos utánanézés által a fiatal ember megovatik a rossz-
tó l , mihez ha makacsul ragaszkodnék, kizáratik az egye-
temből, mely tanulói között csak erkölcsös ifjakat tür meg. 
A 28 éves tapasztalás után látható , miszerént azok , kik ez 
intézet köréből a gyakorlati életbe lépve , különféle polgári 
állásokban, mint követek , ügyvédek, orvosok , hivatalnokok 
működnek, becsületére válnak azon nevelésnek, mely bennük 
a hitet gondosan őrizé. A nevelés másik ágára terjeszkedve 
a nevezett tanár ur a leány-ifjuságról szólt. Belgium különö-
sen áldott ország e részben. A lelkes önfeláldozás számos 
tanitó-testületeket szül t , mi sokszor csodálkozást ébreszt. 
Igy Löwen mellett egy kis helyen (Thildonck) 1831-ben egy 
jólelkű pap a leánykák nevelése végett unoka-bugát és szol-
gálóját kezdé útbaigazítani, e czélhoz több leányok szövet-
keztek , igy keletkezett egy társulat , mely most sz. Orsolya 
védelme alatt Belgiumban barmincz házat számol. Terjedteb-
bek ezeknél a „Miasszonyunkéról, a „Gondviseléséről, vagy 
a „szent Szüz"-ről nevezett testületek. Ugy hogy állítani le-
het , miszerént tekintve a nevelés szellemét, Belgium egy or-
szágnak sem enged. — A frankfurti plebánus, ft. T h i s s e n 
ur erélyesen ostromolta azok állítását, kik képzelik, misze-
rént lejárt a kereszténység kora, és érdekesen fejtegeté, hogy 
a hibák kora já r t le , mert azoknak nincs belső élete — a 
kereszténység pedig Jézus szivében, és ebből a jóra való ke-
resztények keblében folyton él ; — s nem is áll meg az igazi 
socialis élet kereszténység nélkül. A pogányok kora igen vi-
lágosan ábrázolja, mire megy az ember kereszténység nélkül. 
Mi végből leginkább a szentségekkeli gyakori élést ajánlá. — 
S c h u l t e tanár urnák gondolataiból följegyzést érdemel, 
liogy egyező törekvést ajánlott. — Az érdemes természettu-
dós , dr. R i n g s e i s müncheni tanár ur alaposan fejtegeté 
az isteni, természetfölötti működésbe fektetet t keresztény hit 
szükségét. — Utolsó szónoknak ez estve ft. H e i n r i c h 
mainzi kanonok ur lépett föl. Elősorolván azon számos ered-
ményeket , melyeknek származását az ily általános gyűlések 
szülték, jelesen a jámborságra buzdította a jelenlevőket. Min-
dennél szükségesebbnek állitá, hogy az ember lelke Istennel 
összeköttetésben legyen : máskép sem tudomány, sem törekvő 
munkásság nem használ. Ő szentségét mint a jámborság pél-

dáját állitá elő, ki épen az Istennel való egyesülésből meriti 
a szelid béketűrés t , melylyel a reá nehezedett súlyos pró-
bákat tűri. Végül a bold. Szűz tiszteletére serkentett ; Aachen 
városát pedig különösen a jámborság tekintetéből dicséré, 
mely jámborságnak forrásából itt két nőtestület létesült : a 
gyermek Jézus testülete, és a sz. Ferencz-féle szüzeké. — Kö-
zös lelkesültség között a gyűlés szétoszlott. (Folyt, köv.) 

ROMA, sept. 3-án. A katholikusok régen tudják már, 
hogy az egyháznak a békét az államférfiak vissza nem adják, 
hanem csak egyedül az Isten. A szent-atya is kimondta ezen 
meggyőződését. Fegyverünk tehát az imádság ; s ez döntőbb 
mindenféle vontcsövű ágyuknál. A forradalom alakitott egy-
leteket az ő czéljára, s gyümölcseit is szedte ezen iparának. 
A katholikusok is tehát egyletek ellen egyleteket alakítanak, 
hogy a gonoszságot ellensúlyozzák, csak hogy ők nem eskü-
döznek össze, hanem imádkoznak ; ők nem az éji barlangok-
ban , hanem az Isten házában fényes nappal gyülekeznek. Az 
államférfiak nevethetnek egy „Miatyánk" és „Üdvözlégy" ki-
állításán a forradalom ágyúi ellen ; de mi tudunk várni, s vá-
rakozásunk nem szokott csalatkozni. Nem első ese t , hogy a 
„Miatyánk" a seregeket tönkre tette. Ily egylet alakult Ro-
mában, melynek czélja, a mi urunk Jézus Krisztustól minden 
malasztot esedezni a szent-szék és a pápa számára. E czélra 
írják be magukat a társulatba a tagok, s kötelezik le magu-
kat minden hónapon a gyónásra és áldozásra, a melynek nap-
j á t is kitűzik előre az egylet elnökénél. A beiratás személyes 
bejelentésre történik, vagy levél által. H a valamely tag előre 
látná, hogy az ő napján nem járulhatna az Oltári-szentséghez, 
azt más taggal fölcserélheti, s előre a jövő hónapokra kedve-
zőbb napot választhat; az egylet elnökének gondja lesz, hogy 
egy nap sem maradjon ki, melyen vagy egyik tag ne áldozna. 
Ezen társulatokat a szent-atya folyó évi február 1-én megerő-
sitette, s Patrizzit, helyettesét , főnökének pro tempore kine-
vezte. Mart. 8-ára pedig teljes búcsúval megajándékozta, mely 
a halottakra is alkalmazható. Egyesüljünk közös imában a 
szent-atyáért , az egyház diadaláért , Jézus nevének dicsősé-
geér t ezen szomorú időkben ! 

CALTANISETTA (Siciliában), sept. 1-én. Szigetünk 
előbb zavart volt , de mióta közöttünk megjelent azon férfi, 
kit Italia megváltójának neveznek, a fájdalmak ja ja i t hangoz-
tatja. Ezen megváltást hozta nekünk a pogány császárok 
módjára imádott , de magában szánandó ember. De azért az 
ujságlapok, a megvesztegetés béreért a legnagyobb boldog-
ságot festik a világ szemei elébe, melynek mi részesei va-
gyunk , mióta a hires megváltó partjainkon kikötött. Szem-
telen hazugok ! Nem igaz, soha sem volt igaz, mintha a siciliai 
nép mindenütt, minden városban örömittasan fogadta volna 
a hőst , miként ezt a lapok szakadatlanul regélik. 0 vagy 500 
társakkal jött, szigetünkön volt vagy ezer hive, kik elébe siet-
tek, ezeknek seregében já r t ő városról városra. Az ő hiveihez 
csatlakozott sok éhes , t unya , utczai nép , mely nem gondol 
semmivel, mely az ördögöt is megéljenezi, melynek kedve te-
lik a dévajkodó lármában és hánykodásban ; vegyük hozzá 
még a merő tudvágyból az utczára menteket; ime a társak 
orditanak, az utczai nép orditoz , egy-két ezer torok szünet 
nélkül kiabál ; ez az ovatio, ez az imádása a hősnek ; a nézők 
hallgatnak, néznek, sóhajtanak, nevetnek , sirnak, rémülnek, 
kiki saját ösztöne szerént, az ablakok nyilnak, a nézők lefelé 
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tekintenek, a többi rész undorodással és megvetéssel elfordul 
a szomorú nevetségtől. Külföldön sokkal több vörös inget 
látni a nőkön, semmint nálunk, a vörös-ingesek honában ; ez 
ugy sem jelentene semmit,hiszen a nőknek természete, hogy 
szembeötöljenek, ezt pedig a vörös ing megteszi. — Nem volt 
igaz, most sem igaz, mintha a papság mindenütt sz. Ambrus 
énekét zengedezné az idololatricus megváltónak. Ez a leg-
szemtelenebb hazugság, melyet a caltanisetto- és san-eataldoi 
papságról regélnek a lapok. Ezen helységekről hirdették ők, 
hogy rajongó örömmel fogadták a hőst a nép és a papság. 
Hazugság, és hazugság, nem mondhatok mást. En tudom, 
mily rémület szállta meg a vidéket, mihelyest hire j ö t t , hogy 
a hős minket is meglátogat. S magam láttam Caltanisettában 
azon tunya, dologtalan népet , mely Garibaldi laka előtt ordí-
tott, láttam a népet, mely csak azon indokból jö t t ki házából, 
hogy lásson, és nevessen ; én láttam és hallottam, mily siet-
séggel és szorgalommal jártak a nép között a vörös-ingesek, 
,kiáltsatok, kiáltsatok' buzditották ; magamat is buzditott ily 
egy-kettő. A papságból, kivéve egy-két ismert degenert, senki 
sem volt a tömegben, s azon a napon nem is mutatkozott az 
utczán. A kanonokok, elvégezvén a vasárnapi isteni-szolgála-
tot , bezáratták a székesegyházat, s otthon maradtak. A püs-
pök senkit nem fogadott azon nap. Ez bőszitette föl Pantaleo 
romlott szivét, hogy a püspök ellen uszitsa a vörös-ingeseket, 
s méltónak kiáltá az akasztófára : de majdnem megbánta 
gyilkos szavait, mivel a nép fölbőszült a hitehagyott szerzetes 
ellen, követ ragadott , s repültek is a kövek feléje és rögtö-
nözött utczai szószéke ellen: csak a befolyásosabb polgárok 
tudták lecsillapítani a népet , és engedékenységre birni. A hi-
tehagyott barát reszkedett, mint a nyárfa-levél, sápadt lett 
megégett bozontos arczában, mint a halál. Maga a hős is fö-
lötte fölindult ügyetlen tábori papja ellen, savárosból rögtön 
kiparancsolta ; s az utczán a mely papot talál t , erőszakkal 
csókolta, csakhogy a papság iránti tiszteletét a nép előtt meg-
mutassa. Az utczai csók nem is jelentett mást , mint hogy a 
nép lássa, hogy Garibaldi szereti azokat, a kiket másutt vam-
pyrnak nevezett Mennyit kellene irnom, hogy a sok hazugsá-
got elsoroljam ? Mennyit, hogy helyzetünket megismertes-
sem? Sed magna est plaga tua. 

FRANCZIAORSZÁG. A francziaországi alrendü pap-
ság a különféle megyékben megtartott lelki-gyakorlatok al-
kalmát megragadva, föliratot intézett illető főpásztorához, 
melyben hü ragaszkodását tolmácsolja a szent-székhez , és 
teljesen a főpapok jun. 8-ki eljárásához csatlakozik. A több 
megyéből előttünk fekvő ilyetén föliratokból közlünk egyet-
kettőt. A versaillei clerus ekkép nyilatkozik: „Monseigneur! 
A versaillei megye papsága, összegyülekezvén a szent ma-
gányba, használja ezen szerencsés alkalmat abbeli kérésének 
előterjesztésére , miszerént ön kegyeskedjék a szent-atyának 
tudomására juttatni fiúi tisztelete és határtalan önátadása 
hódolatát. Igen édesen esett volna nekünk, monseigneur, ön-
hez csatlakozni Romában, és minszemeinkkel látni magát 
sz. Pé te r t , ki oly dicsőségesen van képviselve méltó utóda 
által; azonban csak vágyunkkal kisérhettük önt , és lélekben 
ott voltunk önnel a jun. 8-ki nagyszerű nyilvánulásnál. Jelen-
leg szükségét érezzük azt kimondani, hogy mi, monseigneur, 
teljesen csatlakozunk mindahhoz, a mi ezen ünnepélyes kö-
rülmények közt főpásztoraink által ott mondatott vagy vég-

hezvitetett. Végre ismételjük méltóságoddal, és az egész 
kath. világ püspökeivel, hogy „a szent-szék világi fejedelem-
sége korszükség, hogy az isteni gondviselés különös műkö-
dése által létesült, és hogy az emberi ügyek mostani helyze-
tében az föltétlenül kívánatos az egyház javára és a lelkek 
szabad kormányzatára." Vajha legbensőbb meggyőződésünk-
nek ezen csekély bizonyitványa némi írt hozhatna szent-
atyánknak oly kegyetlenül megkísértett szivére. A versaillei 
papnöveldében aug. 20-án, sz. Bemard ünnepén, 1862." — 
A quimperi megyében az idén két lelki-gyakorlat tartatott a 
nagy seminariumban. Az elsőben 140 áldozár vőn részt Ba-
zin atya vezérlete alatt : a másodikon 120 jelent meg, mely-
nek szónoka Milleriot atya volt. Az elsőnek végével a cha-
teauneuvi lelkész a következő szavakat intézte a megye fe-
jéhez : „Minekelőtte távoznánk ezen szent magányból vissza-
menendők a gondunkra bízott nyájhoz , engedje meg, msgr , 
hogy méltóságod lábaihoz tehessük le mély tiszteletünk, és 
fiúi alárendelésünk hódolatát. Rendes időkben, msgr, meg-
elégelhettük volna püspökünk kezébe megujitva letenni azon 
papi ígéreteket, melyeket neki tettünk fölszenteltetésünk al-
kalmával; de e mostani, az egyházra nézve oly féktelen kor-
ban , ellenállhatlan szükségét érezzük annak, hogy kimond-
juk püspökünknek, mily igen meg voltunk vigasztalva és a 
jövőnek fenyegetései ellen erősödve a kath. püspököknek ün-
nepélyes egyesülése által a pápai szék körül szent Péter 
utódjának, a halhatlan Piusnak e g y s z e r ű óhajtása kifejezé-
sének következtében. Mily tisztelet és szerencse volt a quim-
peri megyére nézve, hogy azon fönséges gyülekezetben oly 
igen méltó püspöke által volt képviselve ! Miként nekünk 
meghagyá, msgr, imáink és jó kivánataink önt környezték a 
szent-szék lábainál. Egy perczig sem mulasztottuk el egye-
sülve lenni szívben és lélekben a mi püspökünkkel ; mint ő, 
ugy mi is egész bensőnkből éreztük magunkat elválhatlanul 
fűzve lenni a szent-székhez; mint ő , mi is mélyen meg va-
gyunk győződve, hogy Jézus Krisztusnak helytartója a föl-
dön nem fosztathatik meg a gondviselés által kezeibe letett, 
és annyi századok által megszentelt jogoktól a nélkül, hogy 
ne csorbuljon az egyház kormányzatára föltétlenül szükséges 
függetlenség. Vajha a lelkek mennyei pásztora meghallgatná 
kivánatainkat, imáinkat."— A második lelki-gyakorlatok után 
a szónok a quimperlei esperes volt, ki következőleg szólt tár-
sai nevében : „Saját nevemben , és e szent magányban egy-
begyűlt társaimnak nevében jövök letenni méltóságod előtt 
mély tiszteletünk és teljes hódolatunk bizonyítványát. Még 
egy más érzet is lelkesít bennünket e perczben : a boldogság-
nak és hálának érzete. Igen, msgr, mi boldogok és büszkék 
voltunk, hogy főpásztorunk elfogadta a romai u t a t , nem 
mondom parancs, hanem inkább a szent-atya egyszerű meg-
hívásának következtében. Mi egyesitettük imáinkat és sze-
rencsekivánatainkat, lélekben jelen voltunk ez örökre neve-
zetes ünnepélyen. Tiszteletteljes álmélkodással olvastuk a ma-
gasztos szavakat, melyeket a nagy és szent pápa a körülötte 
egybegyűlt püspökökhez intézett; és a nem kevesbbé szép 
nyilatkozatot, melyet a trónja körül sereglett 300 püspök 
terjesztett elébe ; azon nyilatkozatot, melyet későbben a kath. 
világnak majdnem minden püspökei magukévá tevének. A 
szent-szék ellenei elég vakmerők voltak állítani, hogy a püs-
pöki kar nem érez ugy mint fönséges feje; mint később elég 
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szemtelenek voltak mondani, miszerént az alrendü papság nem 
érez ugy mint a püspökök. A püspökök öszhangzata a romai 
kérdésre nézve, a clerusnak megyénkénti fölterjesztése a 
püspökökhez eléggé megczáfolja ezen gyalázatos véleményt. 
Mi bennünket illet, msgr, mint az első lelkigyakorlatok al-
kalmával itt volt testvéreink, mi is nyiltan kimondjuk, hogy 
szivben és lélekben mi is egyek vagyunk püspökünkkel; hely-
benhagyjuk azt , mit ő helyesel; kárhoztatjuk azt, mit ő kár-
hoztat. Ünnepélyesen bevalljuk rendithetlen ragaszkodásun-
kat a szent-székhez, Péter székéhez, IX. Piusnak szentséges 
személyéhez. Mi hiszszük szent püspökeinkkel, hogy a pápa 
semmiféle földi hatalomnak sem lesz alattvalója, és hogy nem 
tétethetik le világi hatalompolczáról a nélkül, hogy az egy-
ház függetlenségén érzékeny seb ne ejtessék. Ilyenek, msgr, 
a mi érzelmeink, és biztosithatni hiszszük méltóságodat, hogy 
megyéje egész clerusának ilyen az érzülete. Vajha ezen érze-
lemnek tolmácsolása megörvendeztetné püspökünk szivét, 
és ha Ön méltóztatik ezt ő szentsége tudomására hozni, vajha 
gyötrelmeinek közepette némi enyhületet szerezne neki ! Ik. 

SZENT-PÉTERVÁR, aug. 16-án. Nehéz és szomorú liirt 
hozok, hogy Szokolszki József, bolgár püspök nem tagadta 
meg hi té t , nem halt meg, él de kolostori tömlöczben őriz-
tetik. S valóban, ha megtagadta volna az egységet, nem hí-
resztelték volna-e a muszka lapok ezen győzelmét a szaka-
dár egyháznak, mely oly zavart és levertséget szült volna a 
bolgárok között, s az egyesülésnek menetét megakasztotta 
volna ? Ha meghalt volna, mily fényes temetéssel vitték vol-
na őt a szakadárok a nyugalom helyére, legalább itt hirdet-
ven, hogy a romai egységet elhagyta ? De ezekből semmi 
sem történt, a világ hallgat róla, őt a hallgatás tengerével 
akarják elborítani, hogy Európában neve se emlittessék. Ez a 
kormány érdekében vagyon, miután Szokolszki nevéhez a musz-
ka ügynökök becstelensége van hozzákötve. Közlöm az ada-
tokat, nem ugyan egészen, mivel azon személyt, kitől eze-
ket birom, veszélynek tenném ki. — Szokolszki szelid volt mint 
a galamb, de nem volt okos, mint a kigyó. Nem tudom, mily 
ürügy alatt csalták őt a muszka követség épületébe ép azon 
pillanatban, mikor az odessai muszka hajó már fűtötte kat-
lanát ; ide vitetett a muszka követség udvarából, a gőzös el-
indult, a püspököt az odessai hivatalnál letette. A magas 
porta megtudván egyik alattvalójának erőszakos elragadta-
tásá t , fölvilágosítást kért a követségtől. Ez Szokolszkinak el-
utazását és halálát jelentette válaszul, s a haláláról szóló hi-
vatalos okmányok közlését is igérte. A porta ugy is sok vi-
szálkodásban levén a muszka udvarral, habár tud ta , hogy 
mindez csak koholmány, a dolgot nem sürgette, az okmányok, 
melyek halálát bizonyítanák, mai napig sem közöltettek. Én 
egy idegen hatalmasság követségi személyétől tudom, hogy 
Szokolszki, a mint Odessába érkezett, azonnal tovább vitetett, 
s az ut ugy intéztetett, hogy éjjel egy kolostorba Kiew mel-
lett letétethessék, nem ismertetve senkitől, kivéve a kolos-
tor apátját, talán a szerzetes tagoktól sem : ki ő ? mivel hozzá 
senki sem bocsáttatik, ő pedig a szobából ki nem léphet. Szo-
kolszkit csak ugy lehet kiszabadítani, ha erőszakos letartóz-
tatását a világ minden részeire széthirdetjük ; mivel a musz-

ka kormány jobban fél a nyugoti ujságiróktól, semmint egy 
500,000-nyi hadseregtől. A toulousi jubilaeum alkalmával a 
pétervári újság mondá, hogy a vallástürelem nemzetközi 
joggá let t , s a rajongás nyomorult bántalmazása a közer-
kölcsnek. Igaz, csak ha ezt a pétervári újság saját udvarának 
füleibe hangoztatná ! 

IRODALOM. 
PEST, sept 19-én. „ H a y n a i d Lajos erdélyi püspök 

ur ő nmlga örömmel értvén, mily áldozatkészség mutatkozik 
a háromszéki kath. ifjúság számára megnyitandó gymnasium 
mielőbbi életbeléptetése iránt, e czélra rég táplált szándoka 
szerént 6000 a. é. frtot adott tizedkárpótlási papyrokban, 
melyeket, mihelyt megnyerendi, a kath. tanulmányi alapba 
fog fektetni, addig is évi kamatjait a szükség szerént fize-
tendi." (I. T.) 

— Némely nagyjainknak ősi vallásossága templomok 
emelése által is nyilatkozik. Gr. A p p o n y i György, ország-
bíró ő nmlga gerendai jószágán emeltet szép egyházat, mely 
a jövő october-hóban fogna fölavattatni a nm. nagyváradi püs-
pök ur által. — B r e t z e n h e i m Carolina herczegné Telki-
Bányán építtetett templomot, melyet a kassai főpásztor ő exlja 
szentelt föl. 

— Hirlik, hogy Turinban Kisasszony-napján, a szoká-
sos körmenet alkalmával körülhordatni szokott Mária-szobrot 
egy férfi megrohanta, és azt a ruhája alól előrántott szeker-
czével megvagdalta. A rendre fölügyelő karabélyosok egyike 
a vakmerőt földre sújtotta. A hatóság őt a tébolydába kül-
dötte , ámbár bevallotta, hogy ő e kebellázitó tényre pénzért 
volt fölfogadva. — Valljon ez is arra mutat-e, hogy a mos-
tani olasz mozgalom egyedül a pápa világi fejedelemségét 
akarja megszüntetni ; a hitnek pedig és egyháznak nagyobb 
fényt, dicsőséget szerezni ? 

— Az antikath. lapok igen elferditve közlik a katho-
likus egyletek aacheni gyűlésének működését. Szeretnénk, 
ha példát tudnának fölhozni, mikor ferdit el igy mindent a 
kath. sajtó, hogy azután beszennyezhesse az akatholikusok 
törekvését. Ez is egyik szomorú öröksége a haeresisnek, mert 
az igazság nem szorul ily nemtelen fegyverre 

— Volpi (mily jellemző név !) abbate , ki nem rég Ve-
lenczéből Piemontba ment á t , itt egy iratot bocsátott közre 
a pápa világi hatalma ellen, melyben a többi közt állitja, hogy 
ő ezt illetőleg a velenczei papság nagy részének tolmácsa és 
képviselője. Ezen szemtelenségen fölháborodván a velenczei 
clerus 350 áldozár által aláirt tiltakozásban tesz óvást ezen 
ráfogás ellen, és kinyilatkoztatja, hogy a pápa ügyét saját 
ügyének tekinti. 

— Az angol statistikusok kimutatása szerént az ez évi 
tavaszi idény alatt a puritanus Scotiában minden órára egy 
törvénytelen gyermek esik. Scotiának összes népessége mint-
egy 3,000,000 lélek ; ezek közt van 1,600,000 nő. Ezeknek 
fele a szülhetési koron alul van, a másik feléből pedig le kell 
számitani a házasságban élő nőket, és mégis minden órában 
egy törvénytelen gyermek ! 

-— Az augsburgi főpásztort, Dinekéi tudort , szülőfölde, 
Stafielstein iránti érdemeiért ezen városnak községtanácsa 
diszpolgári oklevéllel tisztelte meg. 

A p a r r a : A négy zászló f. h. 16 -án indí t ta tot t Tolnára. Az árát k é r -
jük megküldetni. 

H i m e s h á z r a : Már most nekünk is szükségünk volna ! 
N y u s t y á r a : Két rudu mennyezet ( rudak nélkül) damaskból kerül 

8 8 ; Leonból 7 7 ; szörszövetböl 5 8 frtba a. é. Marad nálunk 2 frt. 
4 2 kr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : A kereszténység védelme I. Napoleon 
által. (Vége.) — A japani vértanuk életére, s szentté-avat-
tatására vonatkozó okmányok. (Folyt.) — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

A kereszténység védelme 
I. Napoleon által. 

(Vége.) 

Hol azon vallás, mely absolut, mely fölvilágo-
sít, kormányoz, s megnyugtatja a lelkismeretet, ugy, 
mint ezt a kereszténység teszi? A hamis vallások nem 
gondolnak az ember szellemével, hagyják az esetlegre, 
mint kormányos nélküli hajót révedezni a tengeren. 
A protestantismus is kimutatja szomorú eredetét az 
által, hogy elmulasztotta kormányozni a lelket. 

Meghiszem, hogyLuther és Calvin vissza is hök-
kenhettek az ily tehertől. Ertem, hogy bármely em-
ber ijedez a lelkismeret kormányzásától. Egyedül Is-
ten ragadhatta ezt meg, mint oly jogart, mely csu-
pán őt illeti. 

Minden vallás, kivéve a kereszténységet, a kö-
zönséges élet közlekedésébe löké a lelket. Confucius 
a chinaiakat földmivelésre tanitja ; Lycurg és Numa 
polgártársaikat a törvények bölcs egyensúlya, s egy 
jól rendezett társadalom öszhangzata által vélték főn-
tartani; Mahomed kard általi világfoglalásra ösztö-
nözte hiveit. Mindnyája tehát a külső felé helyezte 
súlyát. Mindez megjárná ; hanem mily viszony létezik 
ezen igyekezet és a vallási érzelem között? Látok 
polgárokat, nemzetet, törvényhozót, hőst, de sehol 
főpapot. 

Es ki más hirdetheti az Istenen kivül olyan bi-
zonyossággal, mely a lelkismeretet birná megnyug-
tatni, a vallás sarkalatos igazságait, a minők az Isten 
léte, a lélek halhatatlansága, a pokol, mennyország, 
és azon dogmákat, melyek minden vallás előzményét 
és alapját alkotják? — Midőn ezeket Krisztus mint 
vallása lényegét tanította, szavát mindazon fölséggel, 
mely „istenfiu"-i jellemében rejlik, támogatta. 

Igaz, hogy ezen hitágazathoz hit szükséges, a 

mely hitágazatból származnak a többi hitczikkek. De 
mihelyt egyszer elismertük Krisztus isteni jellemét: 
az egész keresztény tan algebrai világosság- és sza-
batossággal jelenik meg szemünk elé; csodálni kell 
e tudomány egységét és lánczolatát. 

A bibliára támaszkodva e tan a legjobban meg-
magyarázza, fölvilágosítja a világ hagyományait, s 
a többi dogmák oly egyenes összeköttetésben van-
nak egymással, mint egy láncznak összeforrasztott 
szemei. Krisztus léte, kezdetétől végéig egy egészen 
t i t o k s z e r ü szövevény; ezt látom magam is, de 
ezen kifogás minden földi létben található, vesd el: 
s a világ egy iszonyú talány ; ellenben ha elfogadod, 
bámulatosan megfejtve fogod látni az ember történetét. 

A kereszténységnek azon nagy előnye van a 
bölcsészeti rendszerek és vallások fölött, hogy a ke-
resztények nem ámitják magukat a dolgok termé-
szete felől. Nem lehet szemükre vetni az ideologusok 
sem tulíinomságát, sem nyegleségét, kik a hittani* 
kérdések nagy talányát az e tárgyak fölötti hiuságos 
értekezésekkel akarták megfejteni. Bolondok, hason-
lanak a gyermekhez, ki kezével akarta érinteni az 
eget, vagy ki a holdat szólította meg. A keresztény-
ség egyszerűen azt mondja: „az Istent senki sem látta. 
Isten kinyilatkoztatta, hogy mi. Az ő kijelentése ti-
tok, mit emberi ész fölfogni nem képes; de mint-
hogy Isten jelentette ki, azért hinni kell." És ez ér-
telemmel van mondva. 

Az evangéliumnak van valami titkos ereje; nem 
tudom hogy mi, de valami hatásos, olyszerü meleg 
sugárzik belőle, mely világosítja az értelmet s kel-
lemmel tölti el a szivet; elmélkedve felőle azt érez-
zük, a mit ha az ég tekintetébe merülünk el. Az evan-
gelium nem könyv, hanem élő lény, mely működik; 
oly hatalom, mely mindent, mi kiterjedésének el-
lentáll, hatalmába ejt. Ime itt van a könyvek könyve, 
— és ekkor a császár tisztelettel fölemelte az asztal-
ról — én nem szünök benne olvasni, és mindennap 
olvasom ugyanazon élvezettel. 

Krisztus tanításában soha nem változik, soha 
nem haboz, és akármit állit, ez a mélység és egy-
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szerűség oly pecsétjével van ellátva, hogy egyaránt 
lebilincseli a tudóst és tudatlant, mihelyt csak kissé 
figyelnek. 

Sehol sem akadhatni a szép eszmék, erkölcsi 
axiómák oly sorára; mint az égi katonaság sorakoz-
nak azok egymás mellé, és ugyanazon érzést keltik 
föl bennünk, mely támad keblünkben, ha nyári éjen 
csillagos ragyogványában tekintjük a végtelen eget. 

Lelkünk nem csak előszeretettel viseltetik e 
könyv iránt, hanem uralma alá is kerül, s e könyv-
vel kezében egy lélek sem téved el. Ha egyszer az 
evangelium uralmába kerültünk, hiven fog bennün-
ket szeretni. Maga az Isten lesz a mi barátunk, atyánk 
és valódi Istenünk. Egy szoptató anyának nincs na-
gyobb gondja gyermeke fölött, mint Istennek fölöt-
tünk. Az evangelium által egyszer elbűvölt lélek töb-
bé nem tartozik önmagához. Is ten egészen elfoglalja, ő 
kormányozza gondolatait, tehetségeit, egészen az övé. 

A birtoklás ily föltétlensége mily hatalmas 'bi-
zonyitéka a kereszténység isteniségének! És mind-
ezekben csak egy czélja van, tudnillik az egyedek 
szellemi javitása, a lelkismeret tisztasága, az igaz-
sághoz való csatlakozása, a lélek szentsége. Ez azután 
valódi egély, itt találok főpapot is. 

És ezen hitből mennyi előny, mennyi boldogság 
forrásoz! és ezek ismét vajmi nagy mértékben hat-
nak jótékonyan a meggyőződésre. A hivő ember bol-
dog. Oh de ti nem tudjátok, mit tesz az: hinni! Hin-
ni annyi, mint látni az Istent, mert szemeink lényébe 
vannak szegezve. Boldog, a ki hisz; és hisz mindenki, 
a ki hinni akar. Ilyen a kereszténység ; ez tökélye-
sen eleget tesz azok eszének, kik egyszer elfogadták 
főelvét; ez a fölülről jövő revelatio által önmagát ér-
telmezi, ez természetesen megfejt ezernyi nehézséget, 
melyek csupán a hit által magyarázhatók meg. 

Végre, és ez utolsó érvem, nincs Isten az ég-
ben, ha azon Istent fölfogni és azon óriási szándékot: 
Isten nevét usurpálni e földön s az ő tiszteletét ma-
gának elsajátítani, tökéletes diadallal egy ember bir-
ta végrehajtani! Jézus volt az első, ki állítani merte, 
világosan kimondotta s rendületlenül hirdette, hogy: 
én Isten vagyok; ez különbözik azon állítástól: én 
egy Isten vagyok, vagy pedig: vannak istenek. A 
történelem nem emlékezik oly egyénről, ki magát 
ily absolut értelemben istennek minősitette volna. A 
mese sem állítja, hogy Jupiter vagy a többi istenek 
magukat valaha istenitették volna. Ez az ő részükről 
a gőg telje, monstruositás leendett és fonák kirúgás; 
ezt velük az utókor s az első zsarnokok utódai tették, 
ezek istenítették. Az emberek egy fajból származván, 

Sándor mondhatta magát Jupiter fiának, de e csínyt 
egész Görögország megmosolyogta; szintúgy a ro-
maiak a császárok dicsőítését soha sem vették komoly 
dolognak. Mahomed , Confucius egyszerűen az isten-
ség ügynökeinek adák ki magukat. Numa Egeria-
istennője nem volt egyéb, mint az erdei magányban 
észlelt sugallat személyesitése. Az indiai Bráma-iste-
nek lélektani találmányok. 

Már most hogyan történhetett, hogy egy zsidó, 
kinek történeti léte jobban bebizonyíttatott, minta 
korabeli dolgok együttvéve, hogy ezen ács fia min-
denek előtt Istennek adja ki magát? hirdeti, hogy ő 
a lények lénye, hogy ő mindenek teremtője. — Az 
imádás nemeit magának tulajdonítja. Isteni tisztele-
tét nem kövekből, hanem emberi szivekből építi. El-
ragadtatunk Sándor győzedelmein, helyesen: ámde 
im itt van egy hódító, ki együvé terel, mintegy 
magába testesít nem egy nemzetet, de az egész em-
beri fajt. Mily csodálatos! az emberi lélek minden te-
hetségeivel Jézus létének függelékévé lesz. 

És hogyan? oly csoda által, mely fólülhalad 
minden csodát. 0 az emberektől szeretetet kiván, te-
hát azt, a mit legnehezebben nyerhetni meg ; azt, a 
mit egy bölcs sikertelenül esdekelt barátjaitól ; a mi 
után eredmény nélkül ohajtoz az atya gyermekei, a 
férj neje, a testvér testvérje részéről ; szóval kívánja 
a szivet, kívánta pedig egészen magának, és kivá-
nata teljesült. Ime innét hiszem istenségét. Sándor, 
Caesar, Hanibal, XIV. Lajos e tekintetben, daczára 
lángeszüknek, hajótörést szenvedtek. Meghódították 
a világot, s azt nem tudták kivinni, hogy egy ba-
rátjuk leendett. Napjainkban talán magam vagyok, 
ki szeretem Hanibalt, Caesart, Sándort A nagy 
XIV. Lajosnak, ki dicsősége sugarait Francziaor-
szágra, sőt az egész világra vetette, nem volt egész 
országában, de családjában sem egy jó barátja. Igaz, 
szeretjük gyermekeinket, de miért? mert a termé-
szet egy ösztönének, Isten akaratának s oly szüksé-
gességnek engedelmeskedünk, mely megvan az álla-
tokban is, s melynek ők is engedelmeskednek; de 
hány gyermek lesz érzéketlen nyájaskodásainkra és 
számtalan gondjainkra, mennyi mégis a háladatlan 
gyermek! Gyermekei, Bertrand tábornok, szeretik 
önt? Ön szereti, de biztos-e róla, hogy viszontszeret-
tetik? Sem jó tettei, de a természet sem képes őket 
oly szeretetre sugallni, a minővel szeretik Istenüket 
a keresztények. Ha meghal, gyermekei, meglehet, 
hogy költve javait, megemlékeznek atyjukról, de 
unokái már alig fogják tudni, hogy létezett, pedig 
ön Bertrand tábornok ! És mi egy szigeten vagyunk, 
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s önnek nincs egyéb mulatsága, mint hogy családját 
láthatja. 

Krisztus beszélt, s azóta a nemzedékek övéi, hoz-
zá csatolvák, egyenesb, bensőbb kötelékek által, mint 
minő a vér-rokonság; egyességiik oly megszentelt, 
oly parancsoló, hogy nincs mása e világon. 0 oly 
lángra gyulasztja a szeretetet, mely kiégette az ön-
szeretetet; mely legyőz minden más szerelmet. Aka-
ratának e csodájáról, hogy ne ismernénk a világot 
teremtő „legyen" szóra? 

A vallások alapitóinak fogalmuk sem volt ezen 
mystikus szeretetről, mely a ,Charitas' szép neve alatt 
a kereszténység lényegét teszi. Az ember azon igye-
kezetében, hogy magát megszerettesse, együtt hordja 
tehetetlensége érzetét is. 

Vitán fölül áll tehát, hogy Krisztus legnagyobb 
csodája: a szeretet országának megalapítása. Neki, az 
egyediilinek sikerült fölemelni az emberi sziveket 
egész a láthatatlanig, egész az idő föláldozásáig, s a 
mint megalkotta ez áldozatot, füzérbe köttetett ég-
gel a föld. 

Mindnyájan, kik hisznek, érzik e csodálatos, fen-
sőbb, természetfölötti szeretetet; ez megfejthetlen tü-
nemény , erre ész és emberi erő képtelen ; ez egy uj 
Prometheus által a földnek adott szentelt tüz, mely-
nek erejét az idő, e nagy romboló, nem csonkithatja, 
tartamát nem korlátolhatja. Én, Napoleon, ezt min-
denek fölött bámulom, mert erről gyakortább gon-
dolkodtam; s ez az, mi véglegesen Krisztus istensé-
gében hinni késztet ! ! ! 

Én sokaságokat lelkesítettem, kik meghaltak 
érettem. Isten ments, hogy bármi hasonlatot csinál-
jak a katonák lelkesülése és a keresztény szeretet kö-
zött, mert a kettő oly különböző, mint indító okaik. 

Hanem utóvégre mindenütt jelen kellett lennem, 
csak tekintetem villáma, egy szavam, az én hangoz-
tatásom gyulasztá föl a szivek szent tüzét Bizo-
nyos , hogy birom ama bűvös hatalom titkát, mely 
emeli a szellemet ; de e hatalmat nem birom közölni 
senkivel sem; tábornokaim egyike sem kapta, vagy 
leste el tőlem; tehát nem birom titkát annak, hogy 
örökitsem nevemet és szeretetemet a szivekben, hogy 
csodákat tegyek az anyag támogatása nélkül. 

Most Szent-Ilonán vagyok most, a hogy e 
szirtre vagyok szegezve, ugyan ki küzd, ki hódit he-
lyettem birodalmakat? Hol vannak hizelgőim? Gron-
dolnak-e reám? Valljon ki tűnődik rólam Európá-
ban? Ki maradt meg hivem? Hol vannak barátaim? 
Igen, egy-kettő, kiket ön hűsége halhatlanít; önök 
osztják, vigasztalják számkivetésemet." 

Itt a császár gúnyosan búskomoly lett és mély 
szomorodással mondá: „Igen, létünk a korona és fe-
jedelmiség verőfényében ragyogott, és ön, Bertrand, 
visszatükrözte e fényt, mint a rokkantaknak általunk 
aranyozott dómja visszatükrözi a nap sugarait De 
jöttek a csapások: az arany enyészik, a szerencsét-
lenség és üldözés esője, melylyel rövidítik napjaimat, 
végnyomait mossa. Tábornok ! mármár csak ólom va-
gyunk, s én nem sokára föld leszek. 

Ilyen a nagy emberek sorsa! Ilyen Caesar, Sán-
dor sorsa; elfelejtenek bennünket, s a hódítók meg 
császárok nevei a collegiumok themáivá lesznek. Hősi 
tetteink egy galár— pedáns— ferulája alá kerülnek, 
ki tetszése szerént dicsérni vagy gyalázni fog. 

Mily különfélekép Ítélik meg XIV. Lajost! Alig 
halt meg e nagy király, s magára hagyatott Versail-
lesban, elhagyták hízelgői, sőt talán ki is nevették. 
Nem volt az többé uruk, hanem holt tetem, koporsó 
a föloszlás borzalmaival. 

Még néhány perez, s ime ez fog történni velem 
is, ez az én sorsom. Meggyilkoltatva az angol oligar-
chia által idő előtt halok meg, s az én testem is ugy 
fog átadatni a földnek, hogy a férgek étke legyen. 

íme ez legközelebbi sorsa a nagy Napóleon-
nak !. . . Mily örvény terül el mély nyomorom és 
Krisztus örök egyháza között, kit imádnak, kinek 
hódolnak, kit tisztelnek, kit szeretnek, ki az egész 
mindenségben él Hát ez halál? nem inkább élet 
ez? íme ez Krisztus halála, ime ez Isten halála!" 

Itt elhallgatott a császár, s a mint hallgatna a 
tábornok Bertrand is, ezekkel szakította meg a csen-
det a császár: „Ha ön föl nem fogta, hogy Jézus Krisz-
tus Isten, akkor hibáztam, hogy önt tábornokká tet-
tem!!!" Draxler János. 

K japáni vértanuk életére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Folytatás.) 

Tandem immanis tyrannus Taicosama hanc contra Mar-
tyres protulit sententiam. „Postquam Imperator annis prae-
teritis prohibuit legem, quam Patres docent, nonnulli Pa-
tres, qui vocantur Legati Luzoni (id est Philipparum et Regis 
Hispániáé) et habitant in Curia, et praedicant dictam legem, 
ideo ipsi cum Japonensibus ad eorum legem conversis conde-
mnantur, qui simul sunt numero viginti quatuor, crucibus af-
figetis Nangasaqui. Et quia in futurum sua Majestas iterum 
et cum majori rigore prohibet hanc legem, hoc scitote, et ju-
be te , quod cum rigore servetur istud mandátum. Et si for-
san aliquis dicto mandato contraveniet, ipse contraveniens 
cum tota illius generatione mortis poena puniatur. Datum 
die vigesima lunae undeeimae primi anni aetatis vocatae Evio-
cho." Quamvis viginti quatuor tantum viri fortissimi fuerint 
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in hoc capitali judicio designati, tamen si iis addantur alii 
duo in itinere adauct i , et vinculis abrept i , omnes qui mar-
tyrii palmam tulere viginti sex e run t , uti in superiori In-
dice adnotati. 

Ubi lata haec sententia e s t , in locis urbis Meaci fre-
quentioribus affigitur. Sequenti die mane omnes Martyres 
manibus post terga revinctis pedites deducti sunt ad plateam 
quamdam Meaci superioris, ubi omnibus abscissa est parti-
cula ex aure sinistra Auribus resectis , terni véhicula ascen-
dere, ac pro more Meacum circumduci jussi sunt ; tum ad car -
cerem unde exierant,reducti . 

Postera luce idest die 3. Januarii ex mandato tyranni 
haec praenobilis cohors jumentis imposita, t raducta est Oza-
cam, ibique per vias ignominiose ad spectaculum proposita. 
Dein omnes Ozaca delati Sacajum, ubi quoque contumeliose 
per urbem sunt devecti. Postea mandavit Taicosama eos ter-
res t r i itinere Nangasaquium perduci cum publicis l i t teris, u t 
de loco in locum attr ibuerentur illis satellites, aliaque neces-
saria ad iter Nangojam usque ; ubi eos Fazamburus manebat, 
in suam custodiam recepturus , u t eos Nangasaquium usque 
perduceret. Sacajo itaque excessere die 9. Januari i satelliti-
bus stipati ; eos praeibat sententiae exemplar a tyranno latae 
ligno superpositum. Alii duo Confessores beatis Martyribus 
in itinere illo tristissimo adhaeserunt Petrus et Franciscus, 
qui dum illis aliquam nnnistrabant refectionem, a custodibus 
comprehensi et christianos se esse confitentes cum reliquis ad 
locum supplicii ducti sunt. Postremo Januari i die captiviper-
venerunt Facatam. Interea nuntium ad Fazamburum affertur 
captivos brevi adfuturos, simulque ei patentes exhibentur lit-
terae Imperatoris , quibus praecipiebatur, ut missa mora, eos 
Nangasaquium transmitteret. Kalendis Februari i discessum 
est F a c a t a , et ventum est ad locum Carazu nomine, tribus a 
Nangoja leucis, ubi Fazamburus cum satellitibus eos praesto-
labatur. Ulterius longum iter prosequuti ingressi sunt Re-
g n u m F i g e n , et advenerunt Zucasachi, quo postridie mane 
discesserunt. Cum autem Christi athletae singulis nomentis 
ad martyrium faciendum sese propius accedere intclligerent, 
reliquum iter quamvis vehementi frigore obrigerent , pedites 
conficere maluerunt Sinonchum usque octo vel novem a Nan-
gasaquio leucis. Die 4. Februarii effervescente meridie Sinon-
chum pervenere captivi. Sub vesperam ejusdem diei antequam 
navim, qua Tonchizu eundum era t , conscenderent (maritimo 
enim Septem leucarum itinere illuc proficiscendum erat) om-
nium manus, Minoribus Frat r ibus exceptis, post terga revin-
xere satellites, eisque collo funes injecere. Tonchizanum por-
tum brevi tenuere , ac tota nocte algenti brumae in ipso na-
vigio expositi sunt. Paravera t quidem Fazamburus pro omni-
bus Nangasaqui locum, sed veritus ne ob ingentem christia-
norum multitudinem tumultus fieret, mutata sententia, decre-
vit eos extra Nangasaquium in sequenti luce quae 5. Fe-
bruarii erat , extremo supplicio afficere. Illud memoria dignum 
in itinere accidit , ut adolescenti Antonio parentes ocurris-
sent, eumque blanditiis , ac lacrymis conarentur adducere, ut 
Christo fidem falleret ; quibus constantissime obstitit his ver-
bis : „Quae mihi promitt i t is , omnia terrena sunt et transito-
ria, quae vero Christus mihi repromisit , aeterna sunt et coe-
lestia. Deinde dimissa qua operiebatur ves te , parentibus ait : 
Ecce vestem quam mihi dedistis, vobis restituo : nudusque ac 

laetus ad Crucem properavit, eamque amplexatus, ac pluries 
deosculatus Ambrosianum hymnum intonuit. Caeteri cum eo 
Martyres crucibus aff iguntur , quae jam in quodam colle 
quasi in Calvario paratae e rant ; dein in altum elati Christi 
fidem haud praedicare cessabant. Aderat quoque, sed dissi-
mili prorsus consilio Joannes de Goto pius ac fortis genitor, 
qui filio supplicium invidere videbatur. Enituit quidem Paulus 
Miki, qu i , e triumphali ilia crucis cathedra nativam hominis 
eloquentiam stimulante Dei chari tate ad circumfusam multi-
tudinem pro Christiana religione peroravi t , illud palam sibi 
gratulatus quod in cruce ut Christus Dominus, eademque at-
que ille aetate, supremum expleret diem. Postremo singuli ab 
imis lateribus ad humeros binis lanceis translixi victrices 
animas coelo inserendas emisere die 5. Februarii an. 1597. 
Eorum corpora, satellitibus excubias agentibus, diu in pati-
bulis suspensa remanserunt. 

Pluribus signis Omnipotens Deus liorum Martyrum san-
ctitatem testatam voluit. Primo. Eadem hora qua Martyres ca-
pti fuerunt, magna apparuit Cometes crinibus redimita ad mo-
dum crucium,quaeextendi videbatur abinsulis PliilippinisNan-
gasaquium usque, ubi erant iidem crucibus afíigendi, ej usque 
perduravit apparitio singulis noctibus quousque Martyres ad 
locum martyrii pervenissent, nec amplius deinceps visa est. 
Secundo. Martyribus carcere detentis in urbe Meaci tellus 
vehementer contremuit trium horarum spatio, et nonnulla 
idolorum fana corruere. Tertio. Ingens simul aquarum copia 
Meacianam urbem imbribus inundavit , qua plures utriusque 
sexus pericre. Quarto, Imago S. Francisci , quae in Fra t rum 
Ecclesia exposita e ra t , post Martyrum capturam sanguinem 
exsudavit. Quinto. Martyribus in cruce pendentibus et Christi 
fidem praedicantibus quaedam mulier infidelis accessit, quae, 
non loquela solum, sed aliis quoque corporis sensibus amis-
sis ad vitae extremum devenerat ; cum exosculata esset cru-
cem P. Petr i Baptistae illico loquuta es t , et baptismum in-
stantissime pe t i i t , quod cum recepisset ab eodem P. Pet ro 
Baptista adhuc vivente, perfectissime convaluit. Potera t hie 
Martyr aliquo modo baptismi aquam infundere quia , ut cae-
teri omnes, funibus cruci fuera t suspensus. Sexto. Triduo 
post mortem P. Petri Baptistae ex ejus corpore in cruce pen ' 
dente sanguis copiose eflluxit. Septimo. Licet Martyrum cor-
pora post mortem duobus mensibus in cruce pependissent, 
tamen eorum vultus ita se l iabebant, ut viventium speciem 
referrent. Octavo. Aves rapaces quae in illis regionibus Ma-
scangues nuncupantur , quaeque damnatorum corpora dila-
niare assueverant, eorumque carnibus pasci, Martyrum tamen 
corpora, summa adstantium admiratione , nullatenus tetige-
runt. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LOVAS-BERÉNY, sept. 15-én. Valamely község mél-

tán örömünnepet ü l , midőn a hivei lelki üdvének eszközlé-
sében fáradozó főpásztorát körében tisztelheti. Ily örömün-
nepre virradtunk mi lovas-berényiek sept. 13-án, midőn a fiúi 
szeretet leforróbb érzetével ölelt kegyes főpásztorunkat, mélt. 
és ft. F a r k a s Imre székes-fehérvári megyés-püspök urat , 
az Isten szive szerénti arany-misés főpapot , hiveinek kedves 
jó atyját körünkben fogadni szerencsések voltunk. Ő mlga 
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tudnillik engedve nmlgu gróf Cziráky nep. Jánosné, szül. 
Dezasse Ludovica grófnő ő excellentiája — ki serdülő leány-
káit — és a helybeli plebánus kérésének, ki hiveinek gyenge 
sarjadékait kivánta sz. hitünk bajnokivá ava t ta tn i : nem tö-
rődve hajlott korának terheivel , sőt még ki sem pihenve 
nagy-máriaczelli hosszú zarándokutjának fáradalmait , sept. 
13-án alkonyat felé községünkben megje lent , hogy másnap, 
azaz : Mária szentséges nevének ünnepén, plébániánkban a 
bérmálás szentségét kioszsza. Unnepies szint öltött ezen na-
pon mezővárosunk kath. községének örege apraja a nmlgu 
kegyúrtól kezdve az utolsó pór ig , és méltán, mert hiszen az 
U r fölkent jé t , az apostolok törvényes utódját vala hitbuzgó 
községünk elfogadandó. Mihelyt mezővárosunk határá t át-
lépte ő mlga, azonnal megszólaltak plebánia-templomunk és 
az urasági kápolna összes harangja i , és ő mlga deli ifjak elő-
lovaglása mellet t , kiknek élén nmlgu gróf Cziráky János ur, 
istenes buzgalmu kegyurunk szépreményű elsőszülött fiacs-
kája , gr. Cziráky Antal diszelgett , plebánia-templomunk felé 
t a r t o t t , hol őt a helybeli lelkipásztor sorba állított hiveinek 
élén a nmlgu kegyúr társaságában fogadta , és néhány szóval 
a község örömét ecsetelvén atyai látogatása fölöt t , a főoltár-
hoz vezette , hol a főpásztor buzgó imáival egyesitvén liála-
fohászainkat szerencsés megérkezéseért , egyszersmind kér-
tük a vigasztaló és erősitő Szentlélek ur I s ten t , hogy szent 
malasztjával tisztítsa meg mindazok sziveit, a kikre főpász-
torunk apostoli kezeinek rátételei által másnap le vala szál-
landó, miszerént azokban isteni fölségéhez méltó hajlékot 
találjon. Az aj tatosság végével ő mlga nmlgu kegyurunk tár-
saságában éjjeli szállására távozott a grófi kastélyba. Más-
nap , azaz : sept. 14-én reggeli tiz órakor az összes harangok 
zúgása között ismét plcbánia-templomunkba érkezett ő mlga, 
főpásztori működését megkezdendő. Szent mise a la t t , melyet 
ő mlga mondott , és melynek fényét nem kevéssé emelte gróf 
Dezasse Katinka ő méltóságának gyönyörű éneke, evange-
lium után kifordult az apostoli buzgalmu főpásztor, és az ün-
nepi evangelium fölolvasása u t á n , a plebánia-templomunk 
homlokzatán diszlő föliratot : „Magnificat anima mea Domi-
num" vévén föl themául , kenetteljes szent beszédet tar tot t 
az egybesereglett hivek sokaságához, helylyel-közzel teljes 
méltánylattal emelvén ki Istenben boldogult nmlgu gróf Czi-
ráky Antal ur ő excelljának, mostani nmlgu kegyurunk dicső 
emlékű édes atyjának az anyaszentegyház körül szerzett je-
les érdemei t , a ki éltében jól fölfogván isteni Üdvözitőnk 
azon mondatának értelmét : „Mit használ az embernek, lia az 
egész világot megnyeri , lelkének pedig kárát val l ja?" Isten-
től nyert előnyös helyzetét egyéb jeles te t tek mellett arra is 
fölhasználta, hogy szeretett jobbágyainak tömérdek költség-
gel a mostani pompás plebánia-templomot emel te t te , és ne-
mes szive istenes érzelmeinek örök emlékezetére, annak hom-
lokzatára a fönemlitett gyönyörű szent-irási mondatot alkal-
maztatta. Megemlékezett ő mlga még azon határ ta lan ke-
gyelemről is, melylyel Isten ő szent fölsége ő mlgát magát 
is megáldot ta , hogy miután az ő jóvoltából és a bold. sz. 
Szűz-, védasszonyának árnyéka alatt az Isten oltárának egy 
fél századig szolgált , megérhette azon örvendetes napot, me-
lyen a Krisztus jegyesével kötött mennyegzőjének ötvenedik 
évfordulati n a p j á t , vagyis aranymiséjét megülhet te , mit ő 
mlga istenes magábaszállás után a bold. sz. Szűznek hirne-

ves kegyelemhelyén, Nagy-Máriaczellben teljesitett is. Most 
tehát Isten jóvoltából már mint aranymisés áldozár állott kö-
zöttünk ő mlga , és örömkönyek közt ér tet tük ajkairól , hogy 
mi lovas-berényi hivek vagyunk szeretett juhocskáinak azon 
szerencsés része , a kikre ő mint aranymisés áldozár először 
adja szive-lelke mélyéből ünnepélyes főpásztori áldását. El-
gondolhatja a kegyes olvasó, mint hullottunk térdeinkre 
szentlelkü főpásztorunk ezen szavainak hal la tára , és mint 
kértük Isten ő szent fölségét, hogy tegye termékenynyé az 
áldást , melyet őszbeborult főpapja reánk oszt. — Mise vé-
gével elkezdé mlgos főpásztorunk a bérmálás szentségét ki-
osztani. A bérmálandók száma 285-re rúgo t t ; ezek között 
volt nmlgu kegyurunknak kedves két leánykája i s , tudnillik 
a nem csak testileg, hanem a mi fő, a szivbeli és szellemi te-
kintetben is egyaránt gyönyörűen fejlődő Cziráky Constan-
tia és Ludovica grófhölgyek. Valóban elérzékenyitő jelenet 
volt lá tn i , mint borult le ezen két szelid angyal térdeire, kör-
nyezve a legmélyebb áhítatba merült kedves szülőiktől és 
bérma-anyáiktól, és mily épületes buzgósággal fogadták az 
apostoli kezek rátétele által a hétszerü vigasztaló Szentlel-
ke t ; szivünk repesett örömében ezen gyönyörű látvány fölött, 
és önkényt is ezen fohászra fakadtunk : vajha a Szentlélek 
malasztja oly erősen gyökereztetné meg a sz. bitünk iránti 
ragaszkodást , hogy a hitetlen világ legdühösebb ostromai se 
legyenek képesek azt soha megingatni , vagy az isteni szere-
tetnek tüzét szivükben elfojtani. Miután a Szentlélekben a 
többi bérmálandók is példás buzgósággal, részesültek, az 
utolsó főpásztori áldás előtt mlgs püspökünk atyai szerete-
tének egész hevével kötötte szivükre teendőiket abérmál tak-
nak , ezek édes- és bérmaszülőiknek ; az elsőket különösen 
intvén, hogy istenfélő keresztény élet által iparkodjanak a 
bérmálásban nyert kegyelemmel közreműködni, hogy vigyáz-
zanak , nehogy az Istennek bennök lakozó Szentlelkét bűnös 
élet által megszomoritsák, vagy magukban eloltsák. Végül 
utolsó áldását adván a bérmál takra , az angyali üdvözletnek 
közös elimádkozásával az aj tatosság bevégeztetett . — Dél-
után mlgos főpásztorunk a hivek nagy lelki örömére és épü-
lésére a délesti isteni-szolgálatra is megjelent a plébánia-
templomban , honnan , miután egy misemondó ruhát megszen-
te l t , ismét a grófi kastélyba vonul t , a hol is a napot eltölt-
vén , másnap az urasági kápolnában mondott szent-mise u tán 
10 óra t á j b a n , az összes hivek áldásai kíséretében, haran-
gok zúgása között eltávozott körünkből székhelyére, Székes-
fehérvárra Mi pedig tudósításunkat a bérmáltakra nézve az 
egyháznak azon gyönyörű könyörgésével fejezzük be : „Con-
firma hoc Deus , quod operatus es in eis , a templo sancto 
Tuo , quod est in Jerusalem" ; mélyen tisztelt főpásztorunkra 
vonatkozólag pedig : „Protector noster aspice Deus , et re-
spice in faciem christi Tui , salvum facse rvum Tuum Deus 
meus sperantem in Te." I g e n , forró imánk ez : Tar t sa Isten 
szeretett aranymisés főpásztorunkat az emberi életkor leg-
szélsőbb ha tá ra ig , hogy minél több érdemeket gyűjthessen 
még az igazságnak azon koronájára, mely számára el van 
téve, és melyet megadand neki ama napon az igaz biró. Amen. 

l'rifach József, plebánus. 
B U K A R E S T ; aug 16-án. Van erő a vi lágon, de mely 

nem a világból való; hatalmasabb a világnál, mely a sziv 
minden rossz vágyait legyőzi, az elmét szentebb gondol-



kozásra vezeti, letörli az emberről a földi port , eltölti föl-
emelkedettebb lelkesedéssel, s véghezviszi, hogy az egyház-
nak ideig s örökké boldogító igazaiért, a kereszt dicsősé-
geér t , a halliatlan lélek üdveért melegebben érezzen, s hiva-
tásának magát fölszánva, száz- meg ezereket magával ragad-
va , mennyek országába átszállítson. A hitnek, az égből szál-
lott hitnek ereje ez , mely lengedez csendesen ugyan , de el-
lenállhatlanul a szivek országában; s nem kevesekben, kü-
lönösen az ifjúság iránt oly kegyességet ébreszt, hogy ma-
gukat a szent fogadalom által lekötvén , fölmérhetlen fárado-
zás, kitartás s buzgalom közt azoknak iidvét teszik hivatá-
sukká , kiket Üdvözítőnk mennyei szeretete oly szoros köte-
lékkel ölelt magához. A hit ezen erejétől ihletett, és az itteni 
kath. leány-növeldének vezényletével megbízott angol-apácza 
kisasszonyok érdemének a legőszintébb tisztelettel hiszünk 
áldozni, midőn keblünk sugallatának engedve, e növeldebeli 
tanulók szorgalma-, igyekezete- s ennek természetes eredmé-
nyéről , a hasznos ismeretekbeni gyarapodásról tudósítjuk a 
t. közönséget. Városunkban több nevelő-intézet létez ugyan, 
de a tanitás és nevelés magas föladata a világi tanitók s ne-
velők részéről, kevés kivétellel, hallatlan módon félreértetik. 
Hogy az emberek képzéséről vagyon szó, kik Isten törvényei 
szerént élnek, már alig láthatni a tanitás következményeiből. 
E kath. intézet tehát , a jóravaló föllelkesitésre oly annyira 
rászorult korban, midőn a veszedelmes tévtauok által annyian 
eltántorittatnak, a hitben megfogyatkoznak , szeretetben meg-
hűlnek, a keresztényies élet fölébresztésére és egy uj nemze-
dék előteremtésének munkálására méltán Istentől választott 
eszközök egyikeül tekintendő. — A próbatétek mult sz. Ja-
kab-hó 17-én vették kezdetüket. E napon a külső iskolás leá-
nyok végezték próbatéteiket. Megérkezvén a vallásiigy-mi-
nisterium részérőli biztos nagybojár, és az iskola-ügy igaz-
gatója , Majoresko bojár , ezek s több diszes vendég jelenlé-
tében , a tanulmányi tárgyakból mindegyik növendék kora- s 
osztályához képest oly feleletet adot t , mely a hallgatóknak 
örömélvezetet, az oktatás körül lelkesen fáradozóknak pedig 
legszebb dicséretet szerzett. Az iskola-ügyet igazgató bojár 
a szorgalomban magukat kitüntetett gyermekek közt az ér-
demdijakat kiosztván, egyszersmind megelégedését s örömét 
nyilvánitá a fölött , hogy ez intézet rövid idő alatt sikeres, 
áldásos, közelismerést érdemlő méltánylást vivott ki magá-
nak, s a magyar ajkú leányokra is annyi szorgalmat fordított, 
mikép egyik közülök a tanitandó tárgyakból elegendően ké-
pesittetvén , jelenleg már mint a szerzet tagja magyaroknak 
magyar nyelven adhatja az oktatást. — 23- és 24-én reggeli 
órákban az intézet keblében, a különös gondviselés mellett ne-
velt növendékek vizsgálata, és pedig először az alsó osztály-
ban tartatott meg. Valamennyi tanulmányok kikérdezését 
megelőzte a Szentlélek énekes segitségül hivása , s egy üd-
vözlő beszéd; ezután következett a vallástan. Az 5—12 éves 
gyermekek ügyes feleletekben tettek bizonyságot szorgalmuk-
ról s arról, hogy a rájuk fordított fáradság nem volt haszon-
talan. Előadásuk bájossága megható volt, és a hallgatók, köz-
tük a porosz kir. ügyvivő, kath. papság és az ágostai vallás-
felekezetüek lelkésze, legnagyobb figyelemmel kisérék végig 
előadásukat. A kis tanulók, mint mindannyi kis apostolok 
hirdették hitünk igazságait. Majd egyéb tárgyak merültek 
föl : irás , számolás , természet ismertetés , olvasás , nyelvtan. 

A növendékek e tárgyakból is teljesen kielégitőleg feleltek ; 
a román leánykák a német nyelvbe ugy begyakoroltattak, 
hogy folyékonyan beszélni, s tanulmányaikat azon előadni 
képesek lennének. Nem kevesebb sikerrel tanulmányoztatott 
a franczia nyelv, és az e nyelveni földleírás. Végül a román 
nyelvből is megtartatott a próbatét. Mindnyájan nagy kész-
séget tanusitának e nyelv alapvonalaiban ; e nyelven mondák 
el a hon történetét , mi a jelen volt románokra nézve kiváló-
lag örvendetesen hatott. E gondoskodásban ugyanis, ők a jó 
nevelésen kivül még szivük ama hő kivánatát, nemzetiségük 
fölkarolását s terjesztését szemlélték. Bár ne kénytetnénk 
bevallani, mikép e hon történelme, mig ama boldog korszak-
ból , midőn e nemzetnek földi élete minden öröme- s szenve-
déseivel a kereszténység magas eszméi s előképei által meg-
szenteltetett s megdicsőíttetett, mindennemű erények példáit 
mutatta föl: jelenleg, a mint a különféle nemzetüekkeli elve-
gyülésnek folytán itt is elszaporodtak azon emberek, kik a 
józan tanitást be nem véve, és az igazság hallásától elfordul-
va , a sötétség mélyéből a vélemények minden szörnyeit föl-
idézni , azokat a iniveltség csalfénye alatt minden erővel köz-
zétenni, és a nép közt elhinteni iparkodnak, az erkölcsi ha-
nyatlásnak legszembetűnőbb fölmerültéről tanúskodik. —- A 
felsőbb osztályuaknál ujolag a hittan adatott elő német nyel-
ven. A növendékek számolván a nagyszámú közönségre, már 
előre megegyeztek abban, mint mondandják el hangosan s 
érthetőleg a kath. vallást. Szóltak is benső meggyőződésből : 
feleletük nem volt egyéb, mint az ily érzelmekkel teljes szi-
vük ömledezése ; és az ágostai vallásfelekezetü lelkész aka-
ratlanul is e szavakra fakadt: Az én községembeli nénék — 
érté a mintegy négy év előtt ide hivott és diaconissa név alatt 
működő protestáns nevelő-nőket — ily sikert nem képesek 
fölmutatni. Tovább előfordult a nyelv- és mondattan, föld-
leírás , világtörténelem, hitrege-tudománynak rövid kivonata 
szintén német nyelven ; franczia nyelvtan , szókötés , iroda-
lom , olasz nyelvbeni gyakorlatok. A tanulásbani szép sikert 
most is általános tetszés követte. Különösen a cs. k. ügyvivő 
kedvezőleg fejezé ki magát az egésznek szabályszerű terve 
fölött. A fáradságteljes, de érdemben gazdag napot a hangá-
szatban tet t előmenetel nyilvánításának s a jutalmazásnak 
napja váltá föl, mely alkalommal az uri vendégek fődiszét az 
uralkodó herczeg fönséges neje tevé. Már előre hirül adatott, 
hogy ő fönsége magas jelenlétével az intézetet szerencsél-
tetni fogja , megérkeztekor tehát egyik növendék csinos ro-
mán köszöntéssel üdvözölte, magasztalván őt , mint a női 
erények példáját , s méltán! A szerénység, szigorú erkölcsi-
ség , határtalan jótékonyság az ő ékességei, s szivének min-
den jó- , szép- s jeleshez vonzó nemes ihlete szerént nemze-
tének valódi áldása Hogy a gyermeki hódolat kedves vala az 
úrnőnek, eléggé nyilvánult köszönő beszédéből, melyben 
megható szavakkal inté őket e szép pályáni további haladásra. 
Ezután kezdődék a hangászatbani jártasságuknak kimutatása. 
A t.. közönség ez általi mulattatásának szüntével ismét másik 
növendék, franczia nyelven többi társnői nevében tiszta, mély 
hálát monda ő fönségének, hogy ünnepélyüket magas jelen-
létével diszesiteni kegyeskedett, kérvén őt egyszersmind a 
jutalmak kegyes kiosztására. Egész nyájassággal fogadá a ké-
rést a nemes főasszony, és a helyhez közelitvén, hol a gyön-
géd női kezek által készült munkák váltva vetélykedtek egy-



mással mind mennyiség- és ér ték- , mind szépségükre nézve, 
és hol a rajzok együtt kiállítva valának, mondá : mikép ő 
sokat hallott ugyan ez intézetről, de várakozását fölülmúlja, 
mit szemeivel lát s tapasztal ; szerencsésnek véli magát, hogy 
országában ily intézetet biihat. Minden évben nagy ünnepé-
lyességgel mennek itt végbe a vizsgálatok , hogy a gyenge 
kornak megmutattassák, mily fontos- s mily horderejűnek tar-
tatik az ő foglalkozása, tanulmányozása, neveltetése, s hogy 
ő is azt ilyennek tartsa. Számosan jönnek szemlélni a növen-
dékek egy évi fáradozásának sikerét , hogy bennük a szük-
séges öntudat ébredjen föl, melynél fogva korukat ők is tisz-
teljék , ők is sokat tartsanak r á , ők is készséges akarattól, er-
nyedetlen buzgalomtól, egy szóval, szorgalomban töltött 
éveiktől várjanak mindent. — A pár év előtt épült intézet 
csinos , s a tisztaság minden kedvelőjét kielégítő ; de meg kell 
vallani, hogy a rossz építési anyag és az építőknek még rosszabb 
munkája miatt az épület négy vagy öt év múlva összedülés-
sel fenyeget ; s ha az ettőli félelem nem is aggasztja a t. apá-
czákat: mindazonáltal a rossz munkának rossz következménye 
már látható levén, az u j épület javítása igénybe veszi erszé-
nyüket. Ezenkivül folytonosan növekedvén a bizalom az inté-
zet i ránt , a minden részről érkező és magzataik fölvételeért 
jelentkező szülők kivánatának teljesithetése véget t az intézet 
bővítésének szüksége beállott. Legközelebb némely berlini 
urak a t. apáczáknak dicső ajánlatot tevének. Fölépülvén itt 
a nagyszerű és szép kóroda , mely az iskolai foglalkozáson 
kivül még a betegek ápolásával is megbízandó protestáns 
diaconissáknak volt szánva, de minthogy ezek, talán mert 
munkájuk silány eredményét tapasztal ják, továbbra megma-
radni nem akarnak, nehogy az épület a román kormány bir-
tokába jő jön, az emiitett urak fölszóliták t. apáczainkat az 
épület á tvevésére , lia a külső csinosítás- és belső fölsze-
relésre még a megkívántató 5000 aranyat kiállíthatják. 
Az épület 9—10,000 aranyra becsültetik. Mily szép szerze-
mény lenne ez! alkalmas egy árvaháznak, mi itt oly kiáltó 
szükség. Bár az isteni gondviselés megszaporítaná a könyö-
rületes szivüek számát , kik embertársaik lelki üdve sikere-
sebb eszközlésének nézetéből adományaikkal a szükséget is 
fedezni segítenének. Pongrácz Bódog. 

AACHEN, sept. 10-én. (Folyt.) Ma délelőtt az egyetem 
kérdése tárgyaltatott, mely Németországban egyenesen kath. 
szellemben szándékoltatik fölállittatni. E kérdés oly meleg 
pártfogásra ta lá l t , miszerént legott tizezer porosz tallérig 
fölérő összeg íratnék alá előleges intézkedések végett. — 
Délután három órakor a helybeli főtemplomban a szent erek-
lyék tisztelete történt . A hírneves aacheni nagy ereklyék, 
úgymint : a boldogságos szűz Már iának , fehér pamut szö-
vetből készült , öt és félláb hosszúságú ruhája ; b) a pólyák, 
melyekbe a gyermek Jézus takartatot t ; c) azon vászon , me-
lyen keresztelő szent Jánosnak feje vé te te t t , és d) a ruha, 
vagyis vászondarab, melylyel Jézus dereka a kereszten födve 
volt, — csak minden hetedik esztendőben tétetvén ki tiszte-
letül, ez alkalommal egyedül takaróikban, vagyis csinos szek-
rényeikben tétet tek ki , a többi ereklyék pedig szemlélhetők 
voltak. A szent ereklyék tisztelete után kifelé törekedett a 
sokaság, a város nyugoti részére ; hol a makula nélkül fogan-
ta to t t sz. Szűznek tiszteletére, egy remek templom készül. A 
falak már állnak, sőt a boltivek is megvannak, csak a közepén 

magaskodó keresztvágás kupolája van hátra. Ezen remek épü-
let ama még remekebb hitből készül, melylyel az aacheni pol-
gárok a boldogságos sz. Szüzet tisztelik. Mig a sűrűn ide tö-
rekedő katholikusok ide s tova j á r t a k , elérkezék az estve, és 
a tanácskodó teremnek tágas területén nagyszámú ifjakat, 
férfiakat látunk. Ezek mind a sz. Szűzről nevezett congrega-
tioknak tagjai. Ez estve ugyanis a részletes nagy-gyülés a 
congregatioknak, és a mesterlegény-egyletnek számára tar-
tatott. Megérkezvén az érdemes vendégek, a liildesheimi 
püspök ur ily értelemben szólt : Arra vagyok fölkérve , hogy 
ez alkalommal a congregationistákra adnám a főpásztori ál-
dást. Mit annál szivesebben teszek, minél inkább tapasztalom 
az itt levő congregatioknak virágzó állását. T i , ezen congre-
gatioknak tagja i , leginkább a szegényebb osztályhoz tartoz-
tok ; ez azonban nem ok arra, hogy megszomorodjatok, hisz a 
Megváltónak sem volt helye , hova fejét nyugalomra hajtaná. 
Azonfölül ti leginkább a munkások közé tartoztok — ez se 
hozzon zavarba — hisz minden ember rendeltetése e földön, 
hogy munkálkodjék. E részben csak irigyelni lehet sorsoto-
kat , hogy imádság és munkásság által örök javakra tesztek 
szert. Ezekhez képest buzditó oktatását bevégezve a m. püs-
pök, a nevezett congregatiokra az áldást reáadta. Utána ft. 
H e i n r i c h mainzi kanonok szólt. Előadta a congregatiok 
fontosságát és az illetők kötelességeit, körül-belül ily gondo-
latokban : A lelkipásztorok részére nincs nagyobb öröm, mint 
midőn a lelkekhez bizalmas szót intézhetnek Is tentől , és ne-
kik az életnek kenyerét nyájas oktatáskép is megtörhetik. 
Azon egy óra, mely vasárnaponként a congregatiokban hitbeli 
beszédre fölhasználtatik, sokkal határozottabb czélt érhet, 
mint a nyilvános hitoktatás, melyben sokszor a csak általános 
alkalmazások miatt az egyeseknek szivéhez nem sok tanitás 
fér. Azonfölül az a fődolog, hogy a congregatiok a gvakrabbi 
sz. áldozást tetemesen elősegítik ; s mily hóditó je lenet , mi-
dőn egy városban mint Aachen, 1500 férliu, 500 ifjú, 600 nő, 
400 hajadon havonként a sz. áldozáshoz járul . A keresztény 
embernek élete a hitben van , a hitnek ereje a szentségekben 
létezik , s mily boldog azon keresztény , ki Urával Istenével 
gyakrabban egyesül. Azonfölül a congregatiok a rendnek , a 
fegynek föntartására igenis hatályos befolyással vannak. 
Minden ember számára szükséges a fékezés. Adam fiai sok 
gyarlóságok alatt szenvedvén, a fegyelmet semmi állásban 
nem nélkülözhetik. Legjobb pedig az a fegy, melyet az ember 
önkényt magára vesz, és szent elhatározásból követ. Ez tör-
ténik a congregatiokban : egyik a másikra vigyáz és javát ke-
resi, példával serkenti, a gyarlót erősiti , a jámbort tökélete-
siti. Igy a congregatiok u t j á n , a pap legszebb vigasztalást 
készithet magának. Ezek után a congregationistákhoz fordul-
ván imígy serkenté őket : Teendőiteket igen jól tudjátok. Ér-
titek , hogy össze kell t a r tan i , hogy tiszta szivet kell bírni, 
hogy a szabályokat szeretni szükséges. De ezek fölött egyet 
ajánlok főkép. A congregationistának abban kell kitűnni, hogy 
mindég vidor kedélyű legyen. Ezt kivánja az Is ten , kit leg-
alább is ugy kell gondolnunk, mint egy igazán szeretetre 
méltó embert, miután Jézus csakugyan is a legszeretetre mél-
tóbb ember. Ki volna pedig az emberek közül, ki szolgájában 
azt szeretné, ha sötét képet ve t ; avagy melyik atya óhajtaná, 
hogy midőn fia neki szolgál, mogorva szint öltsön; vagy me-
lyik király kívánná , hogy ministere keserű arezot mutasson, 



midőn neki udvarol? Azért ifjak, vidor lélekkel legyetek; hisz 
ehhez rnég csak egy pohár bor sem kívántatik, csak nyugodt 
lélek és eleven kedély. Annál inkább, mert az érdemszerzés-
hez is az kivántatik, miszerént bő kedvvel szolgáljunk Is-
tennek. Más részről pedig a jó példaadás kötelessége is arra 
utal, miszerént olyfele jámborságunk legyen , mely ne legyen 
másoknak terhére. Hisz Jézus maga vidám volt, és a szentek 
oly sajátságos nyugodt kedélylyel birtak, miszerént ha valaki 
búslakodott csak egy nerei sz. Fülöp mellé ü l t , s a reánézés 
által szelid nyugalmat kapott. Buzditá továbbá a congre-
gationistákat, miszerént imádkozzanak a mainzi congrega-
tionistákért — és végül megható buzgósággal kérte a 
boldogságos Szüzet, miszerént a congregationistákra adná 
és terjesztené anyai áldását. Hinni lehet, miszerént igen so-
kan a jelenlevő papságból megszerették ezen, csoda munkás-
ságú congregatioi jámbor egyletet , és törekedni fognak azt 
övéik közt elősegíteni. E dologra igen alkalmas könyv ez : 
,Regel und Gebetbuch für die Mitglieder der marianischen 
Congregationen von Joseph S c h n e i d e r , Priester der G. 
Jesu. Padernborn. Dritte Auflage. Bei Ferd. Schöningh.' — 
Ft. Heinrich után nt. Müller berlini missionarius szólott, elő-
adva, mily uton létesült magában Berlinben a kath. ifjúság 
között az üdvösen működő congregatio ; fölemlitve azon ha-
ladást is, melyet ott a kath. legény-egyletek tesznek. Ezután 
a legény-egyletekhez tartott fölszólalást a legény-egyletek 
alakitója, ft. K o l p i n g , előadva, miszerént nagyszerű föl-
adatuknak az által felelnek meg, ha mind a műhelyekben, 
mind vándorlásaikban, mind pedig mulatóhelyeiken azt, mi il-
letlen , közönséges, miveletlen vagy erkölcstelen lenne, szor-
gosan kerülik. A gyűlés végén még egy énekkel kedveskedett 
a legények egylete. (Vége köv.) 

BERLIN. A Krause által szerkesztett ,Prot. Kirchenz.' 
Uhlich ,Sonntagsblatt'-jából a magdeburgi német-katholikusok 
áldozásának következő rajzát veszi á t , melyből kitűnik, minő 
irányban fejlődik ki ezen felekezetnél a vallásos szükség : 
„Minthogy az urvacsorának mellőzése a mannheimi község-
nél különféle Ítéletekre adott alkalmat, szándékom megírni, 
mi történik e tekintetben a magdeburgi községnél. Kezdet-
ben az urvacsorához minden hónapban járul tunk, éspedig 
számosan. Ez azonban lassanként csökkent, és csak a confir-
matio meg a bűnbánat napján, és a holtakért való ajtatosság 
utáni vasárnapon történt. Azonban ezen háromszori ismét-
lésnek szükségessége is elenyészett, és igy csak a confirma-
tioval köttetett össze. A község öntudata tovább fejlődött, és 
észrevettük, miszerént illetlen az hozzánk, hogy a coníirma-
tioval egybekötvén az ur vacsorát , 14 éves gyermekeinkre 
erkölcsi kényszert erőszakolunk. Azt gondoltuk , hogy az ily 
fiatal ember, ha kortársait látja az urvacsorához járulni, nem 
bir elegendő lelki erővel magát visszatartani az odajárulás-
tól , ha mindjárt nem is érez vallási szükséget a részesülésre ; 
már pedig ily tekintetből nálunk semminek sem szabad tör-
ténnie. Azért elválasztottuk mindkettőt, és nagypéntekre te-
vők á t , mig a conürmatio virágvasárnapján történik. E mel-
lett megmondjuk gyermekeinknek, hogy a confirmatio töké-
letes az úrvacsora nélkül is. Igy tar t juk ezt meg néhány év 

óta. Nekem, ki pedig eléggé ismerem a községet, ugy látszik, 
hogy az úrvacsora egészen el fog enyészni ; mert valódi szük-
ségességét nem érzem többé. Helyébe más valamit tenni, ag-
gályosnak látszik. A mi a mi községi életünk fáján egészséges 
ág akar lenni, annak magából ezen fából kell kinőnie, valódi 
vallási szükségességből kifejlődnie. Ekkép magától, minden 
előleges tanácskozmány nélkül arra jutot tunk, hogy a nagy-
számú községben némelykor egy kisebb kör összebeszél, és 
egy estvét az által ünnepel meg, hogy összejövünk, mindenki 
elhozza estkenyerét, és hogy egyik az italról való gondosko-
dást elvállalja. Igy fesztelen beszélgetésben derülten egy-
mással vagyunk. Igy történik egyszer az öregek körében, 
egyszer a segédek, másszor a nőegylet körében; de senki 
sincs kizárva , hozzá csatlakozhatik, kinek tetszik. Igy törté-
nik ez a hosszú estvék időszakában ; nyárban többször történ-
nek kirándulások; rendesen pedig minden vasárnap délután, 
hacsak más intézkedés nem tétetik, egyszer mindenkorra 
valamely nyilvános kert jelöltetik ki , hol a községbeliek ta-
lálkoznak. Ha egyszer az úrvacsora nálunk egészen eltűnnék, 
nem aggódunk miatta, hogy ekkor a confirmatio sokat vesz-
tene ünnepélyességéből és hatályából Lényében fekszik az a 
községnek, hogy reá nézve alig lehet valami ünnepélyesebb, 
mint ha fiai és leányai előlépvén kezet adnak egymásnak, hogy 
derék becsületes emberek akarnak lenni." Szép confirmatio ; 
az ily úrvacsoránál pedig bizonyosan már dohányoznak is ! lk-

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 23-án. A m. győri főpásztor körlevelében 

olvassuk, hogy K n a u z Nándor e.sztergom-főmegyei áldozár 
és a m. t. társaságnak tagja a jövő év kezdetével „Magyar 
Sión" czim alatt u j folyóiratot szándékozik megindítani leg-
inkább a magyar egyházi történelem érdekében. Rovatai 
leendnek : Egyháztörténelmi értekezések, Okmánytár és Tár-
cza. Minden hóban 5 ivnyi füzet fog megjelenni, az előfize-
tés félévre 3 frt. 50 kr. ; egész évre 6 frt. Az illető összeg 
nov. végéig kéretik megküldetni Esztergomba, uri-utcza 75. sz. 

— Forliból egy küldöttség érkezett Turinba a szárd 
királyhoz, mely Pia herczegasszony eljegyzését illető szeren-
csekivánatai között a többi politikai egyveleghez a romai kér-
dést is csatolta. A király biztosította a küldöttséget, hogy 
ezen kérdés még 1862-ben meg fog oldatni, és pedig „mind 
Olaszország, mind pedig az egész kath. világ megelégedésé-
re ! ' Ezen megoldásra csakugyan kíváncsi lehet mindenki. Ta-
lán Victor Emmanuel még egy baraczk-érést remél ez évben ! 

— A ,Vbte'-nak írják Nápolyból : September 6-án volt 
két éve, hogy Garibaldi Nápolyba bevonulását ta r to t ta , és 
az arianoi püspök, Caputo, a forradalom mellett nyilatko-
zott ; és ime sept. 6-ka volt Caputo életének utolsó napja. 
Szabadelvű paptársainak egyike föloldozta őt. Excommuni-
catus excommunicatum ! Mivel temetésénél a nápolyi papság 
nem akart megjelenni, Salernoból hivatott meg a hozzá ha-
sonérzelmü szerzeteseknek egy serege, mely a nemzetőrség 
tisztelgése mellett a tetemet a S. Francesco de Paola-tem-
plomban takarította el. A plebánus, ki a haldoklónak a viati-
cumot, hacsak vissza nem vonná botrányos véleményét, nem 
akarta nyújtani, rendőrileg befogattatott. 

— Eisenachban a prot . , azelőtt israelita dr. Friedlän-
der egy zsidó színésznővel lépett házasságra. Az egybeke-
lésnél mind a prot. igeszónok, mind pedig a zsidó rabbinus 
tisztkedett. Hoc merítő dices c o n j u d i u m ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



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

5 Irt. 25 kr. , 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 
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TARTALOM : Hódolati fölirat az aacheni nagy-gyü-
lésből. — A japani vértanuk életére , s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. (Folyt.) — A pesti kath. legény-egylet 
alapittatásának hetedik emlékünnepe. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Hódolati fölírat 
az a a c h e n i n a g y - g y t i l é s b ő l . 

Az annyi fényes emlékkel díszlő ősi császárvá-
ros a csak imént lefolyt napokban oly látványt nyúj-
tott, mely mig gúnyra fakasztá vagy fogcsikorga-
tásra kényszerité az antikath. lapokat: a legbensőbb 
örömre hevité a hitélet, egyházias szellem, keresz-
tény becsületesség, és a kath. érdekekért való buzgó 
törekvésnek barátjait. Nálunk az ily föllépés bámu-
latot gerjeszt inkább, mint utánzást ; és vannak, kik 
szeríolötti aggályosságuknál fogva — mely csak sze-
rénységet, csak visszavonulást, és a mindinkább vak-
merősködő ellenek előtt gyávasággal rokonult kité-
rést tart legjobb béke-eszköznek — a szent ügyre 
nézve inkább ártalmasnak, mint üdvösnek hiszik a 
vallásos elevenségnek, hitbeli pezsgésnek ilynemű 
tömörebb nyilatkozatát: de Németországnak, hol a 
tudomány és miveltség fáklyája tagadhatlanul ma-
gas fénynyel lobog, Németországnak vannak kath. 
férfiai, kik e nevet büszkén viselik, kik e névért és 
e név alatt készek szellemi harczot vívni, és a vén 
Europa kérgesedő vallásos érzelmét elég bátrak meg-
rázni , hogy, ha még és mennyire lehet, azt kath. di-
csőségének öntudatára ébreszszék, és újra kigöngyöl-
gethessék a kath. egyház és igazság zászlóját, melyet 
az igazságtól, hittől való elfordulás a vallásosság és 
hit fölötti gúnykaczaj közt hurczolt nemtelen győzel-
mének többi trophaeumjai közé, és itt is fátyolba ta-
karva, azt nem mint az általa megbuktatott igazság-
nak jelvényét, hanem inkább mint az emberiséget 
lealacsonyító, szellemi haladásában zsarnokilag gátló 
babonának jogosan letiprott szégyenfoszlányát muto-
gatá. Voltak lapok, melyek szánakoztak a város fö-
lött, hol a kath. német egyletek XIV. nagy-gyülése 

tartatott ; voltak lapok, melyek a nagy-gyülés által 
megszavazott kath. egyetemet bár hová kívánják, 
csak az osztrák birodalomban ne alapittassék; vagy 
melyek, mig minden legkisebb más társulat műkö-
dését hangosan kürtölik, jegyzetekkel kisérik: a kath. 
hitélet e nem mindennapi nyilvánulá^áról mélyen 
hallgattak. Mindez a gyülekezet szellemének, hatá-
rozatainak katholicismusa mellett tanúskodik; mert 
az igazságnak egyik ismertető jele az is, hogy üldöz-
tetik, gúnyoltatik. Hol van a katholicismustól bár 
mily otrombául elütő tan, mely az ellenféltől megtá-
madtatnék ? Sehol ; csak a kath. hitélet nyilvánulása 
az, mely bizonyos emberek és társulatok nyilainak 
folyvást ki van téve; valóban, hitünk azon jellé lett, 
melynek ellene mondatik ; de épen ebben is keressük 
az igazság jellegét, melyért gúnyoltatni mindég di-
csőségnek tartandjuk. És azért valamint örömmel for-
dult lelkünk Roma felé, midőn az egész kath. világ 
főpásztorai ott egybegyűltek, bizonyságot teendők 
az igazságról: épen ugy az örvendezésnek dús forrá-
sául szolgált a nagyobbrészt világi férfiakból alakult 
nagyszerű gyülekezet, mely nyilt homlokkal lépvén 
föl mint katholikus a vallási felekezetek által meg-
szaggatott Németfóldön, kath. érzületének bevallásá-
val megdicsőité a várost, melyben a császárok a ka-
tholicismus véd- és dicskoronáját hordozák ; és régi 
nagyságának sugarait ragyogtatáazonhatározatipon-
tokban, melyek a kath. hit- és politikának a mostani 
körülmények közt fönebben hirdetendő sark-köveit 
teszik. E pontok elősorolását és bővebb illustratioját 
máskorra hagyva, jelenleg a szent-atyának a gyűlés-
hez küldött levelét, és azon hódolati föliratot közöl-
jük , melyet a gyülekezet ő szentségéhez intézett. Az 
apostoli levél következő : 

„Szeretett fiainknak üdvöt s apostoli áldásunkat ! 
Julius-hó 17-ről kelt leveleteket, mely az irán-

tunki s ezen apostoli szent-szék iránt való szeretet, 
engedelmesség s hajlam legbensőbb érzületeiből szár-
mazott , — nagy örömmel fogadtuk. Abból nem cse-
kély vigasztalásunkra láttuk, hogy a kath. egyletek 
közgyűlése azon jeles városban a jövő september-hó-
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ban fog megtartatni. Mivel pedig ti, s azon egyletek 
összes tagjai jól tudjátok, mily heves harczok zak-
latják e szomorú időben a kath. egyházat : ennélfogva 
azon reményt tápláljuk magunkban, hogy ezen gyű-
lésen, azon egyletek magasztos ezélja értelmében, Is-
ten segélyével oly határzatok fognak hozatni, melyek 
az egyház ügyét s tanait lelkesen fogják védeni, s 
Isten dicsőségének minél nagyobb elterjesztésére be 
fognak folyni. Részünkről nem szününk meg Istent, 
minden javak e legszeretetteljesb osztogatóját hő imá-
val kérni, hogy reátok s azon egyletek összes tag-
jaira kegyelmének legdúsabb adományait áraszsza. 
Ennek bizonyságául s különös szeretetünk zálogául 
rátok, szeretett fiaink, s azon egyletek összes tag-
jaira szivünk mélyéből eredő apostoli áldásunkat ad-
juk. Kelt Romában, szent Péternél, 1862-ki aug. 7-én, 
pápaságunk 17-ik évében." 

A válaszfölirat igy hangzik : 
„Szentséges atya! 

Németország kath. egyleteinek közgyűlése, mely-
re szentséged kegyes előzékenységgel apostoli áldá-
sát adta, ezen kath. városban, Aachenben megkezd-
vén üléseit, nem tehet helyesebbet s kedvesebbet, 
mint hogy szentségedhez, a hivők közös atyjához s 
főpásztorához a legmélyebb hódolat nyilt bizonyít-
ványával járuljon. Ily érzületre nem csak szentséged 
atyai jóakarata iránti hálából érezzük kötelezve ma-
gunkat, hanem a hely, hol ülésezünk, s a hozzáfüző-
dő dicső emlékek is ily nyilatkozatra késztetnek ben-
nünket. Ugyanis itt a régi Pfalzban vagyunk, Krisz-
tus urunknak, szűz Anyjának, szent apostolainak s 
vértanúinak ereklyéi közelében, azon nagy és jámbor 
germán király, Károly pihenő tetemeivel szemben, 
ki szentséged szent Péter székén ült elődjei iránt min-
dég engedelmes szolgának s hű fiúnak mutatta ma-
gát. Ő III. sz. Leo által romai császárrá kiválasztat-
ván , főikenetvén s megkoronáztatván, alapitotta a 
romai szent birodalmat, a romai szentegyház védel-
mére s oltalmára, hogy Krisztus urunk tanai s tör-
vényei mint a polgári társadalom alaposzlopai meg-
őriztessenek, s hogy az egyházállam kormányzása 
által az apostoli szent-szék szabadsága a királyi ura-
lom mellett biztosítva legyen. De miután ezen romai 
császárság, háromszázados hitszakadás folytán a né-
met néptörzsek közt, a folyó évszázad elején s fónáll-
tának évezrede végén megdőlt egy másik császár 
által, kit Isten helytartója nem koronázott meg: ma 
már másodszor s ugyanazon oldalról az egyházi álla-
mot, az összes kereszténység örökségét, legnagyobb 
részében szentségtörő rablók által elfoglalva, s a fő 

egyházfejedelem királyi koronáját, mely minden trón 
éke s fényeskedő dísze volt, csaknem széttörve mély 
fájdalommal látjuk. És sehol a földön nem támad 
Nagy-Károlynak, a szellem s kar tekintetében utódja, 
ki alapitvanyát — megmentve a kath. világ főpász-
torát, a békefejedelmet, — az Isten és az emberi-nem 
ellenségei ellen megvédje; e mellett,midőn egy rész-
ről a népek imái s alamizsnái az elnyomott s kifosz-
tott szent-atyához özönlenek, az úgynevezett mivelt 
nép nézetét elferdítik azok, kik képmutatásukkal ha-
zugságot terjesztve, megbélyegzik lelkismeretüket. 

Azonban mi egybegyülekezettek s Németország 
minden igaz katholikusa, kiknek érzületéről jótál-
lunk, mi mindnyájan, kik az erőszakoskodások és ál-
nokság folyama ellen uszunk, mit tehetünk, sajnos, 
egyebet, oh szent-atya! ügyedért s a mienkért, — mely 
koránsem egyedül olasz, hanem a földterület összes 
népeit érdeklő — szent jogaidnak védelmére, melyek 
egyszersmind a mi legszentebb javaink, mit tehetünk 
egyebet, mint hogy ezennel egyhangúlag csatlako-
zunk püspökeink azon nyilatkozatához, melyet Ro-
mában nálad létük alkalmával tartott utolsó gyüle-
kezetükben ezen jogok eltiprása s ezen javak kifosz-
tása ellen emeltek! Habár némelyek maguk a katho-
likusok között, kik e névre semmi esetre sem mél-
tók , a hazugság szellemétől megcsalatva s a kor szé-
delgésétől elragadtatva, ama gyalázatos igazságtalan-
ságnak, mely a te szent személyed és királyi hatal-
mad, s egyszersmind főpapi méltóságod ellen elkö-
vettetett , nem mondanak ellen, sőt inkább helyeslik 
azt s megtapsolják: mi s mindazok, kik velünk tar-
tanak, éltünk utolsó lehelleteig utálni, megvetni s 
ostromolni fogjuk ezen gonosz tettet. Mert a ki nincs 
veled, az ellened van, s a ki nem veled gyűj t , az 
szétszór; a ki nem ezen alapsziklán áll, az leesik, s a 
ki ezen szegletkőre esik, az szétzuzatik. Bár mely hi-
bát , bár mely csábitót te, legfelsőbb biránk, elitélsz, 
azt elitéljük mi is ; a ki azonban téged, az áldás-osz-
tót, káromol, s veled, minden javak megovójával 
rosszat tesz, az ítéltessék el az által, a kijönni fog, 
hogy ítéljen az élők és holtak fölött. Valóban, a ki 
érted s a tieidért harczolna, szent-atya, napjainkban 
nincs senki, csak az Ur, a mi Istenünk. Mindazáltal 
tökéletesen elég ezen egyetlen védő, ki mindent tud 
és tehet, és a világon semmit annyira nem szeret, 
mint egyházát, melyet magának vérével jegyzett 
el. Elébe viszszük panaszainkat, sóhajainkat s ké-
réseinket. Ha az ő akaratja, hogy neked, az ő hely-
tartójának ne legyen helye, hova fejedet hajtsd, 
s arany korona helyett tövis-koronát viselj fejeden, 



kétségen kivül mondani fogod: „Legyen a te szent 
akaratod !" 

Mi azonban mondani fogjuk: „Lássátok kirá-
lyunkat !" Mert te mint fogoly és mint menekült is 
mindég azon alapszikla maradsz, melyre az egyház 
épitve van, s melyen a pokol kapui nem győzedel-
meskednek; te mindég a pásztor leendesz, kit Krisz-
tus juhai mind követnek, mert az ő hangját ismerik ; 
te leendsz mindég a pásztor, kihez gyermekeid szivei 
mindég ragaszkodni fognak. Az ellenséges világ kö-
zepette kis nyájad mindenütt fog neked birodalmat, 
mindenütt hazát alkotni. Mi azonban tudjuk, hogy 
az, ki az istentelenek elől menekvő igazságot már 
egyszer megszabaditotta, az ismét menekülőt is biz-
tos ösvényekre fogná vezérelni s ellenségeitől meg-
szabadítani; az elárultat azonban nem hagyná bilin-
csekben, hanem leszállana vele együtt a verembe, 
mig neki ismét meghozná az uralom jogarát. Ezért 
reméljük, hogy te kormányos, ki szent Péter hajó-
ját az idő hullámain vezényled, a viharok csillapul-
tával biztos utat s csendes időt fogsz találni, s a bol-
dogságos Szűz védelme alatt, ki a tenger csillaga, s 
mindenszentek kíséretében a keresztény népet az örök 
üdvösség révébe vezetended. Ezen remény zálogául 
s ezen vigasz kezességeül, lábaid elé borulva esede-
zünk, szent-atya, hathatós áldásodért, élet- s halál-
ban maradván szentségednek leghívebb fiai. Aachen, 
a boldogságos Szűz születése napján, a megváltásnak 
1862-ik évében." 

A japani vértanuk életére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Folytatás.) 

Nono. Ulo bimestri quo crucibus appensa remanserunt 
Martyrum corpora, P. Pe t rus Baptista pluries visus f u i t , de-
relicta cruce Missam celebrare in ecclesia S. Lazari Coenobii 
Nangasaquensis , illique administrare adolescens Mar tyr An-
tonius veste alba indutus. Duo oculati testes Joannes Rodri-
guez Curiel, et Joannes Baptista de Aguirre deponunt ita se 
propriis vidisse oculis. Joannes de Aguirre tes ta tur se P. Pe-
trum Baptistam sacrum peragentem vidisse in ecclesia Coe-
nobii Nangasaquensis, quo visu perterr i tus locum visitasse 
ubi aderant Martyres crucibus affixi , P. Pe t r i Baptistae va-
cuam suspexisse crucem, ideoque ab ethnicis quaesivisse cu-
stodibus ubi nam esset corpus P. Petr i Baptistae : qui respon-
derunt illud fieri saepissime ut crux appareret vacua , et po-
stea elapso aliquo temporis spatio, corpus P. Pe t r i Baptistae 
iterum eadem in cruce affixum aspicerent. I taque reversus 
est idem testis festinanter ad locum in quo prius viderat P . 
Pe t rum Baptistam Eucharisticum Sacrificium offerentem, et 
jam ilium minime invenit ; hinc rursum petiit ad cruces. Mar-
tyremque sua in cruce pendentem reperit. Hoc idem depo-
suere se ab ethnicis audivisse custodibus Pe t rus Montoya, 

et Joannes Rodriguez Curiel , de quo supra , aliique com-
plures. 

Paulo post mortem Beatorum Martyrum ad P. Provin-
cialem S. Francisci Philippinarum authentica Imperatoris 
Taicosamae sententia, simulque epistola D. Petr i Martinez 
Societatis Je su Episcopi Japonensis, qui eorum martyrio ad-
fu i t , pervenere : de his accurata ad Apostolicam Sedem per 
Archiepiscopum Maniliensem transmissa est Relat io , quae 
tanquam processus Ordinaria auctoritate instructus habita 
est. Nam Sedes Apostolica remissoriales confestim expedivit 
litteras ad conficiendos sua auctoritate processus, Episcopo 
nempe Ilaxcalensi pro nova Hispania et civitate Oppidan-
gensi ; item Patri Vicario Provinciali Ordinis S. Dominici, et 
aliis conjudicibus Ordinis ejusdem pro I'mperio Japoniae ; 
item P. Vicario Provinciali Societatis Jesu pro eodem Regno ; 
item Archiepiscopo Maniliensi et duabus Dignitatibus eccle-
siae illius pro insulis Philippinis ; item Archiepiscopo de Goa, 
et Episcopo Macaonensi cum duabus Dignitatibus pro Indiis 
Orientalibus. 

In hisce litteris remissorialibus facultas Judicibus de-
putatis conferebatur quascunque compulsandi scripturas ad 
Causam hanc pertinentes. 

Citius quam fieri potuit singuli ab Apostolica Sede De-
legati Judices condidere processus , simulque compulsorialia 
instrumenta dederunt , quibus iterum authentica sententia a 
Taicosama inBeatos Martyres indicta, latine ad verbum trans-
la ta , neque non epistola Praesulis Pet r i Martinez Societatis 
Jesu Episcopi Japonensis de eorum Martirio continebantur. 

Quae omnia Romam missa sunt Acta Sedis Aposto-
licae examini subjicienda. Paulus V. sa. me. jux ta vetu-
stiorem disciplinam, quae tunc obt inebat , Causam tribus 
S. Rotae Auditoribus Joanni Baptistae Coccini, Alfonso 
Manzonadi et Philippo Pirovani expendendam permisit. 
Qui tum remissoriales, tum compulsoriales processus se-
dulo perves t igarunt , ac nihil plane in iis desiderari amplius 
posse perv iderunt , quo opus foret ad eorum adprobandam 
validitatem. Probe vero sentientes, Causae cujusque fulcrum, 
et columen in legitimis esse probationibus potissime situm, 
in id operam contulerunt suam inpensius, u t testium probi-
ta tem, ac certam fidem explorarent. Quod officium cum dili-
genter obiissent, tu to demum affirmarunt ab omni exceptione 
eos esse sic vacuos, u t eorum fidem nec quidpiam posset ex-
tenuare vel leviter. Hoc totius quaestionis quasi fundamento 
s t r a to , ac firmiter consti tuto, ad martyrium ejusque causam 
inspiciendam Judices illi sapientes sunt digressi. Atque in 
primis os tenderunt , praesto ad opus esse majorem testium 
numerum, quam juris praescriptio requireret. Testes quippe 
duodeviginti recensentur , qui certa scientia asseverant eos 
Dei Famulos alacri laetoque animo Martyrium sustinuisse 
pro Fide Catholica, et illius confessione et praedicatione. 
Quibus accedunt plures alii, qui eamdem testificationem ex 
audito et fama haustam confirmant. E t quoniam Martyres 
non facit poena, sed causa , hinc legitimam martyrii causam 
non ex heroica modo agendi ra t ione , quam Christi Athletae 
illi fortissimi ad obitum usque constantissime servarunt , ve-
rum etiam ex Tyranni animo atque consilio argumentis du-
ctis luculentissimis demonstravere. Quocirca in apricum pro-
ferri voluerunt ipsius sententiam superius al latam, unde per-
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cipitnr dilucide, odium íidei causam fuisse unicam, quamobrem 
indignatus ille tot strenuis Catholicae Religionis Assertoribus 
diram mortis poenam irrogandam edixerit. Non igitur simul-
tas in eos Martyres aliqua, non politica ratio, sed odium unice 
christianae fidei Tyrannum acriter concitavit, ut illos plecteret 
immanissimo crucis supplicio. Denique observarunt plura illa 
miracula ab idoneis testibus enarrata esse, eaque ad marty-
rii veritatem divinitus conílrmandam apprime conferre. Ad 
extremum accuratissimam totius negocii hujus relationem 
concludebant déclarantes, Causam istam esse in tali statu, 
ut juxta Sanctae Romanae Ecclesiae ritum et sacrorum ca-
nonum dispositionem, si Sanctitati Vestrae placuerit, (Ur-
bano VIII.) posset procedi ad istorum Famulorum Dei Ca-
nonizationem, et in numero Sanctorum adscriptionem in forma 
Ecclesiae consueta 

Ejusmodi disquisitione faustum ad exitum perducta, 
de more postea delata Causa est ad Congregationem sanctae 
Romanae Ecclesiae Patrum Cardinalium sacris tuendis Riti-
bus , quae, maturo consilio censuit „Constare de Martyrio et 
Miraculis, ideoque ad actualem illorum Martyrum Canoniza-
tionem quandocumque deveniri posse. (Folyt, köv.) 

A pesti kath. legény-egylet alapittatásának 
hetedik euiléküuuepe *). 

Az egyház egyik ujabbkoru, de nagy horderejű intézmé-
nye a kath. legény-egylet. Valóban kiszámithatlanok azon 
jótékony befolyásnak hasznai, melyeket ez egylet az iparos 
osztály növendékifjusága körében előhozni hivatva van nem 
csak vallás-erkölcsi, hanem társadalmi szempontból is. Alig 
van valaki, ki teljesen nem méltányolja mindazon törekvést, 
melyeket buzgó egyházi férfiak, nemkülönben az egyház s a 
társadalmi jólét érdekében nemesen érző , fáradhatlanul mű-
ködő világi urak a fiatal iparosok vallás-erkölcsi nemesítésé-
ben , oktatásában s megóvásában kifejtenek. Hisz ép akkor, 
ép azon veszélyteljes korban lépnek ezen ifjak a nagy világ 
za jába , mely kor legkönnyebben enged az ezernemü csábí-
tásoknak , leghamarább megfeledkezik a jó oktatások- s ta-
nácsokról , melyeket részént a szülői házban, részént a mes-
terek körében hallott. Az inas-évek szigora megtágulván, 
vajmi hamar elragadtatik az ifjú a nyert szabadabb életmód 
csábingere által, gyakran a szabadosságban képzeli a polgári 
szabadságot, annak vakon hódolva, s fájdalom, Istene s szent 
vallása iránt legalább is meghidegülve. Valódi lelki jó csele-
kedet , menhelyet nyitni az ily, polgári sorsuknál fogva ma-
gukra hagyatott kath. ifjaknak ; menhelyet, melyben megőriz-
hetik ifjuságuk életvidor ártatlanságát, gyakorolhatják val-
lásos kötelességeiket s azok gyakorlásában megerősödhetnek ; 
-— menhelyet, mely reájok nézve a szükséges utónevelés s 
utóoktatás templomává legyen. 

E menhely a legény-egylet. 

*) Közöljük fölszólitás következtében , de meg a szent ügy iránti 
érdekeltségből is ; annyival inkább : minthogy , biztos tudomás szerént, 
az egyházat bizonyára közelről illető egylet anyagi helyzete oly mosto-
h a , miszerént a nemes buzgalmu elnök már saját jából volt kényte-
len fedezni a szükséges költségek egy részét. A közügyér t fáradozni 
és még anyagi kárt is szenvedni , emberileg véve a lehető legleveröbb. 

S z e r k . 

Anyaszentegyházunk dicsőségéhez tartozik, hogy az ő 
kebeléből sarjadzott föl a fiatal iparosok lelki s polgári jólétét 
s boldogságát megalapító s biztosító eme képző intézmény, 
nyújtván azt , mit a nagy világ nem adha t , talán adni sem 
akar. A vallás és jó erkölcs képezi a középpontot, melyből 
itt minden kiindul, s melyhez ismét minden visszavitetik ; a 
vallás egyszersmind a kapocs, mely a különféle származású, 
nemzetiségű és polgári hivatásu ifjakat egy keresztény csa-
láddá olvasztja össze a különbséget és személyválogatást nem 
ismerő szeretetnek szent ihlete által ; együtt végzik közös 
imádságukat, együtt teljesitik vallási kötelességeiket ; együtt 
jelennek meg az Ur házában, hogy a penitencziatartás szent-
ségében bűneiktől megtisztuljanak és testvérekül együtt já-
ruljanak az Ur asztalához; együtt hallgatják a vallásoktatást 
és keresztény intéseket; együtt és mindnyájan tettleg gyako-
rolják és vallják sz. hitüket. 

Ilyen a kath. legény-egylet szelleme ! 
A többi mind mellékes , noha épen nem minden fontos-

ság nélküli. Vannak polgári erények is, melyeket jókorán kell 
kezdeni gyakorolni. A szakismeretekben jár tasság, a műhe-
lyekben szorgalom, pontosság és lelkismeretesség, a nyilvá-
nos életben becsületesség, a szerény, békés, barátságos és 
illedelmes együttlét és társalgás, a világi örömökben józan 
mérsékletesség, az ország koronás királya iránt alattvalói hű-
ség , a törvények pontos megtartása , a hatóságok iránt tisz-
telet és engedelmesség, szeplőtelen és áldozatkész hazasze-
re te t , ezek s ilyenek a polgári erények, melyek ápolására a 
kath. legény-egylet hivatva van. 

Szerencsés a város , melyben ily egylet megalapittatik 
és virágzik. 

1856-ki sept. 8-án főmagasságu bibornok hg-primás és 
esztergomi érsek ő eminentiája fényes ünnepélyességgel nyi-
totta meg az általa édes hazánkba átplántált s a fővárosban 
czélszerüen szervezett első kath. legény-egyletet. Ez idő óta 
ő eminentiája annak nem csak kegyes ápolója, de majdnem 
egyetlen föntartója is. Az egylet megalapittatásának évfor-
dulati napját a legények évenként bizonyos meghatározott 
ünnepélyességgel ülik meg, hálával és fiúi szeretettel emel-
vén föl sziveiket az iparos segédek kegyes atyjáér t , bibor-
nok hg-primás ő eminentiájaért. Az idén is megtartatott ezen 
szerény ünnepély példás ajtatossággal és megfelelő díszszel 
a következő rendben : 

Sept. 8-án korán reggel sereglettek Össze az egyleti ta-
gok közül mintegy 200-an a pest-terézvárosi templomban , a 
hol sz. gyónásukat végezték. Félnyolcz órakor volt a csendes 
mise. Evangelium után az egyletnek egyik protestáns vendég-
tag ja , ki már régóta táplálta szivében a forró kívánságot 
visszatérni a kath. egyház anyai kebelébe, négy, égő szövét-
neket tartó segédtől körülvéve s a legények dékánja, mint 
tanú által az oltárhoz kisérve, ünnepélyesen letette a kath. 
hitvallást a szent-misét szolgáltató egyleti elnök kezébe. —• 
Valóban épületes jelenet volt az, midőn ugyanaz utóbb, 
szentelt gyertyát tartva kezében, az Ur asztalához járul t és 
példás ajtatossággal legelőször részesült a legméltóságosabb 
Oltári-szentségben. Mise után az egyleti elnök magyar és né-
met nyelven oltárbeszédet mondott a zászló alatt körülse-
reglett tagokhoz, elevenen festvén a boldog lelki állapotot, 
melybe a penitencziatartás szentsége által helyeztettek. 
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A templomi aj tatosság befejezte után hosszú sorban a 
gyönyörű zászló elővitele mellett visszaindultak a tagok az 
egyletbe, előkészületet teendők a közelgő ünnepélyre. 

Tiz óra t á j ban , miután több vendég — köztük B i r ó 
László kanonok s kir. táblai praelatus ő nsgát volt szeren-
csénk tisztelni — egvbesereglet t , az elnök alkalmi beszéddel 
nyitotta meg az ünnepet. Beszédében kifejteni törekedett , 
hogy a kath. legény-egyletnek a polgári társadalom három 
legnagyobb s egyszersmind legveszélyesebb elleneivel kell 
megküzdenie : a vallástalansággal, a világi örömöknek diva-
tozó, élvdühvel határos vadászásával, és a fejét magasra hor-
dó tudatlansággal ; szivből fakadó hálával emlékezett meg az 
egylet a lapi tó ja-s föntar tójáról , bibornok hg-primás ő emi-
nent iá járól , ki az idén a házbér kiűzetésére szolgálandott 
200 a. é. fr ton kivül a pesti kath. legény-egylet számára 1000 
forintot t e t t le örök alapítványul ; hálával emiitette föl továb-
bá az idei t. cz. jó tevőket , kiknek sora következő: A Sz.-
I s t v á n - T á r s u l a t adott 50 frtot s a társulati magyar 
és német lapokat ; B o 111 i k János ur 10 fr tot ; a s z a t ó c s -
c z é h 5 fr tot ; T r a u t w e i n János tanár 2 f r tot ; boldogult 
M á r k f i Samu hagyományából kamatul 1 f r t 50 kr ; a h a -
l á s z c z é h 10 f r t o t ; a f o d r á s z c z é h 5 f r to t ; a k ö n y v -
k ö t ő c z é h 5 f r to t ; K ö s z t l e r J ózsef 2 f r to t ; a b á b s ü-
t ő c z é h 5 f r to t ; a k e r t é s z c z é h 10 f r t o t ; K ö r b e i F . 
ur 5 f r to t ; a n y e r g e s c z é h 10 f r t o t ; R á t l i József ur 
6 fr tot ; C z e t l e r J . 1 fr tot ; C z i r á k y - D e z a s s e gróf-
nő ő excja 10 f r to t ; a k e f e k ö t ő c z é h 5 f r tot ; a k o -
v á c s c z é h 5 fr tot ; a k é m é n y s e p r ő c z é h 10 f r to t ; a 
c s i z m a d i a c z é h 10 f r t o t ; K u t s c h e r a József ur 2 
f r t o t ; végre B i r ó László ő nsga adott 10 f r to t ; — hálakö-
szönettel emiitette még föl a t. cz. tanár urakat, kik a legény-
tagokat ingyenoktatásban részesitették. Az egyleti elnök ezen 
előadása után következett a j u t a l o m o s z t á s . Ugyanis 
boldogult R e s e t a János , nyugalmazott m. egyetemi tanár 
alapitványt tet t le , melynek kamatjait évenként azon ma-
gyar születésű egyleti tag nyerje el, ki valláskötelességeit a 
legpontosabban tel jesi t i , az egyletet szorgalmasan látogat ja , 
szóval a többinek példányképül föltüntethető. E diszes ju ta-
lomra az idén az elnök által P á l l á d y Ferencz , pesti szü-
letésű asztalos-segéd érdemesit tetett . — Az elnöki beszéd 
után a tagok közül M a y e r Boldizsár szabó-segéd magya-
rul, és S p a n b e r g e r Alajos fésüs-segéd németül tar tot tak 
az ünnephez mért alkalmi beszédeket. A szerény ünnepet a 
nemzeti hymnusnak szabatos eléneklése fejezte be. 

Megengedik t. olvasóink, ha ezen, szivünk melegével 
olyannyira ápolt egylet érdekében néhány kérő szót bátorko-
dunk ide esatolni 

A kath. legény-egylet hasznos és szükséges — fölösle-
ges volna ezt bővebben bizonyítanunk, — fönállása azonban, 
főleg it t a fővárosban, anyagi segélyezéstől tételeztetik föl. A 
pesti kath legény-egylet évi szükségeinek fedezésére körül-
belül 800 a. é. frt . szükségeltetik ; pedig nincs több mint 1000 
fr tnyi alapitványa. Sz. k. Pest városa reménylhetőleg ezentúl 
is, mint eddig, 100 a. é. frtnyi segélyadományban részesitendi 
az egyletet. Födözendő volna tehát és biztositandó 700 frtnyi 
évi jövedelem. 

H a z a f i ú i b i z a l o m m a l f o r d u l a l ó l i r t , m i n t 
a p e s t i k a t h o l i k u s l e g é n y - e g y 1 e t e l n ö k e a 

n a g y l e l k ű j ó t e v ő k h e z , m é l t ó z t a s s a n a k a 
p e s t i k a t h . l e g é n y - e g y l e t n e k m e g a l a p í t á s á -
h o z s z e r e t e t a d o m á n y a i k k a l a f i a t a l i p a r o s o k 
v a l l á s - e r k ö l c s i j ó l é t é n e k é r d e k é b ő l k e g y e -
s e n h o z z á j á r u l n i . 

A kegyes adományok a „Kath. Néplap" szerkesztő-
ségéhez kéretnek beküldetni , mely lapban azoknak átvé-
tele pontosan és hálaköszönettel közönként föl fog soroltatni. 

Szabóky Adolf. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E S Z T E R G O M V I D É K E , sept. 17-én. Bizonyos kíván-

csisággal vet tem kezemhez ez egyetlen, de annál érdekesb 
egyházirodalmi lapunk septemberi számait , és fürkészve ke-
restem bennük valamely ügyes kéztől származott kimeritő 
tudósítást azon, a tényezőkre feledhetlen, az ügybarátokra 
kedves, általában pedig nemes és példaszerű cselekvényről, 
mely augustus-hó utolsó napjaiban Esztergom falai közt egy, 
számra ugyan szerény, de áldásos működésében messze ágazó 
társikört foglalkodtatott. Azonban hiában keresgéltem ; a cse-
lekvény hirdetőre nem talál t ; pedig miként a t. olvasó egy-
szerű leírásomból látni fogja, a tényállás avatottabb tollat *) is 
megérdemlett volna. — Vajmi gyakran egyezkednek egymás 
közt a seminariumi növendékek, hogy bizonyos évek multá-
val , a viszontlátás örömét élvezendők, valamely kitűzött he-
lyen találkozzanak; és csak a ki tapasz ta l ta , t u d h a t j a , mily 
lelkesítő az ily találkozás. Az ifjak férfiúkká le t tek , a tapasz-
talás edzettebbé tevé mindnyájukat. Édesen merengnek ők 
ilyenkor a mult emlékein ; s miként a hajós édes övéi karjá-
ban , feledik a kiállott viszontagságokat ; a féríiui kebelben 
megifjudik mintegy a sziv, az érzelem hevesebb lesz, és mind-
egyik , rangkülönbség nélkül, társában csak az egykori iíju 
kortársat ismeri föl. De másrészt az érett itélő erő önzetlen 
méltánylattal nyilvánul az érdemek iránt ; és ez az, a mi által 
egymásban a lelkesedést fokozzák az egyház és haza ügye 
iránt. — Ily lelkülettel töltött el Esztergomban három napot 
29 iskolatárs, kik 1835-ben léptek ki a seminariumból az Ur 
szőllőjébe. Ugyanis nagys. s f t . L i p o v n i c z k y Is tván esz-
tergomi kanonok ur, 25 éves áldozárságának évnapján életet 
adandó az egykori tantársak találkozási óha j tásának , a vele 
született magyar vendégszeretet- és őszinte szívességgel 
meghivá egyenként mindnyájukat ezüst miséjére. Augustus 
26-a volt megérkezési napul kitűzve. Ki Írhatná le a közös 
elérzékenyülést. midőn a társak 27 év után egymással barát i 
jobbot szorítottak. A komoly férfiú nem könnyen lá t ta t ja kö-
nyeit ; de az ily jeleneteknél nem állhat ellent, hogy örömtől 
elszorult szive könybe ne törjön ki. Huszonhét eseménydús 
év vonult át ; az ország, sőt a világ viszonyai változtak ; csak a 
szeretet, mely egykor a seminarium küszöbén búcsúzó társakat 
összefüzé.nem évült el. Hétkanonok, köztük egyczimzetespüs-
pök, egy pápai praelatus, egy pápai kamrás, és több alesperes 
vált az egykori osztály tagjaiból; de azért változatlan lelkü-

* ) E tekintetben a késedelmezés fölött épen nincs okunk sa jnál -
kozni ; és valóban igen fájlaltuk volna , ha e minden részében gyönyörű 
eseménynek ily leírása hiányzanék lapunk hasábjain. Isten fizesse meg a 
közlés fáradalmai t ; nekünk más jutalmazásunk nincs t. levelezőink szá-
mára. S s e r k . 
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lettel ragaszkodnak egymáshoz ; sőt egyek az egyház és az 
emberiség iránti szeretetben. E közös czél gyüjté őket egy-
kor seminariumba, hol a közös rend és fegyelem szoktatta 
őket össze, fejlesztette köztük a társas viszonyt, mely végre 
baráti frigygyé tökélyesült; ki csodálhatja tehát, ha ők 27 év 
múlva összejővén, a kedves háziúr ügyesen készitett pro-
grammja szerént együttlétüket a seminariumi közös rend 
megtartásával fűszerezték ; adott jelre keltek, közösen imád-
koztak, együtt étkeztek és töltötték az egész napot. Első teen-
dőjük volt ő főmagassága, magyar honunk biboros főpapja, 
hazánk nagynevű primása iránti liui hódolatukat nyilvánitani, 
és együttlétükre atyai áldását kikérni, a mely czélból hódo-
lati föliratot menesztettek Budára, érsek-atyánk tartózkodási 
helyére. Ki kételkedhetik, ismervén biboros-atyánknak fiai 
iránti gyengéd szeretetét, hogy a föliratot kegyesen és ked-
vesen fogadá, és atyailag osztozott fiai édes örömében. Azon-
ban az életben alig van öröm üröm nélkül ; a társak cröme 
is szomorral vegyült ; mert az egykori teljes számból 9 tag-
társ hiányzott, kiket a 27 év alatt a halál ejtett magának ál-
dozatul ; de a szeretet a viszontlátás élvei közt ezekről sem 
feledkezett meg ; ugyanis a társak isteni religionknak a szen-
tek egyességén alapuló, a holtaknak pedig vigaszt nyújtó in-
tézményéhez fordultak. A sz. Ignácz tiszteletére szentelt vi-
zi-városi templomban kenetett föl egykor a társak legnagyobb 
része uj-szövetségi pappá; e helyet tárták tehát legczélsze-
rübbnek, hol az elhunyt társak lelkeiért engesztelő áldozatot 
mutassanak be az élet és halál Urának. S c h i r g l András, 
pápai praelatus u r , mint egyik tagja a társikörnek, végzé 
aug. 27-én az ünnepélyes gyászmisét. Minden ünnepélyesség 
komolysággal párosul; de mégis legnagyobb a komolyság ott, 
hol az ünnepélynek tényezője vagy oka a halál. Ugyanazon 
szemek, melyek tegnap a találkozás élvezetében örömkönyek-
től ragyogtak, ma fájdalomkönyeket sirtak. Ott állott a szo-
morúságra késztő ravatal a papi jelvényekkel : körülötte a 
zöld ágak árnyában kilencz fekete fakereszt volt letüzve, me-
lyeket a karingbe öltözött elszomorodott társak környeztek, 
és miként a kezükben hordott égő gyertya, lángolt föl szere-
tetük , és esdett örök világosságot az elhunyt társaknak. Mi-
után pedig imájuk elhangzott, ft. B1 á z y József, galgóczi al-
esperes és plebánus ur lépett a szószékre, és az elhunyt ked-
ves társak fölött a szeretet ezen ünnepélyéhez méltó , gon-
dolat- és érzemény gazdag latin beszédet tartott. Valóban el-
érzékenyül a katholikus kebel a szeretet ily magasztos nyil-
vánulásán ! — Az nap a társakat Scliirgl András ő méltósága 
fogadá szokott megnyerő szivélyességével asztalánál ; a dél-
utánt pedig a régi clericalis hosszú séták emlékére a semina-
riumi kertben töltötték, hol kedvderitő társalgás és tekézés 
közt merültek föl a múltnak kedves emlékei. — Másnap va-
lódi örömünnepet ültek ; mert társikörük legifjabbik tagját, 
nsgs Lipovniczky István kanonok és apát u r a t , mint 25 éves 
áldozárt vezették az Ur oltárához. Hol választhattak volna 
pedig méltóbb helyet ez örömünnepélyre, mintsem országunk 
egyik ritkasága-, a nagyszerű fényes bazilikában ? hol maga 
az épület téressége , az oltárok szobor-éke , az összes diszit-
mények magasztossága oly kellemesen hangolják a kedélyt, 
hogy az ajtatoskodó lélek mintegy közelebb érzi magát Iste-
néhez. Ott mutatta be a társikör Benjaminja hálaáldozatát a 
25 even át vett kegyelmekért; ott kért áldást az egyház- és 

annak szentséges látható fejére; ott ajánlá a boldogságos 
Szűz pártfogásába e kedves hazát és annak minden jóakaratú 
fiát. Hogy pedig mikép volt lelkesülve az egész t. társikör, 
azt leginkább tanúsítja azon liui kegyelet, melylyel offerto-
rium alatt az oltárt égő gyertyával megkerülvén, szeretet-ado-
mányukat az elkövetett jogtalanság által mélyen megszomo-
rított szentséges atyánk, IX. Pius pápa számára lerakták 1). 
Tegnap halottjaikért imádkoztak, ma az élőkért könyörög-
nek ; tegnap csak szellemi, ma anyagi alamizsnát is osztanak ; 
tegnap csak 9 keresztre írtak nevet , ma az egész anyaszent-
egyházat átkarolják szeretetükkel. — — Egyébiránt hiányos 
lenne tudósitásom, ha föl nem említeném, hogy mielőtt az 
ezüst misére indultak, a t. társikör egy mesterileg készült, íz-
letesen ékített kézikereszttel (pacificale) lepte meg a nap hősét, 
ki köszönő válaszában a feszületet, mint üdvösségünk, tehát 
a szeretet jelképét tekintvén, megilletődéssel szólott az egy-
más iránti kitartó szeretetről, és ugy rendelkezék a kapott 
ajándék fölött, miszerént halála után azt a társak legiíjabbika 
kapja meg, annak kimúlta után pedig hasonló rendben ma-
radjon saját juk, mig végre az utolsó tag halálával legyen az 
esztergomi papnövelde tulajdona. Ki tagadhatja, hogy a sze-
retet találékony ! — Ebéd fölött nsgos Lipovniczky István, 
mint háziúr emelt először poharat a magyar haza őszinte 
tisztelete- s szeretetével méltán dicsekedhető biboros atyánk 
és főpásztorunk jólétére ; hogy Isten őt mielőbb meggyógyít-
ván, az egyház és hazánk dicsőségére még igen sokáig éltesse. 
Azután a t. társikört üdvözlötte, és velős szavakban festvén 
e szép frigyet, őszinte odaengedéssel tolmácsolta irántuki ér-
zelmeit. Óhajtottuk volna mindezt szóról szóra hallani; de 
körülményeink máskép parancsoltak velünk ; leginkább óhaj-
tottunk volna pedig akkor jelen lenni, midőn a társikör több 
tagja sziv-sugalta gyönyörű szónoklatokkal üdvözlé ez ünne-
pély érdemdús létesitőjét ; hadd fejeztük volna ki mi is leg-
alább egy lelkes, egekig ható „éljen"-ben tisztelettel párosult 
szeretetérzelmeit egy kir. város közönségének, mely feledni 
nem tudja egykori hőn tisztelt plebánusát, és sirni képes a 

szerencsétlenség fölött , mely őt tőle megfosztá. Igy 
mult el az ünnepély, mely a t. társikört 27 év multával egy-
begyüjté; de e nemes gyülekezetnek áldásos hatása még 
messzebb is kiárad. Jól érzik az egyház e nemes férfiai, mily 
áldásthozó a növeldékben, ha az if jú kellő irányban fejleszti 
tehetségeit; ha reászokik, hogy napi kötelmein kivül, tudo-
mánvos olvasgatása- s kutatgatását egyházi szellemben űzze ; 
azért is ez eszmének legalább némi elősegítésére az eszter-
gomi, pesti és bécsi seminarium növendékei számára 3 tételt, 
négy-négy aranynyal jutalmazandót tűztek ki; és pedig: a) 
Rövid népszerű értekezésben, mely a „Kath. Néplap" ha-
sábjain fog közzététetni, fejtegettessék ezen tét : „Az ős kath. 
egyházat a testvéri szeretet tette erőssé, tekintélyessé, hatal-
massá." b) E becses lapok hasábjain nyilvánítandó irányczikk-
ben dolgoztassék ki: „A papságot tudomány és szent élet te-
szi tekintélyessé s boldoggá." c) A „Tanodai Lapok"-ban köz-
lendő népszerű értekezésben oldassék meg e kérdés : „Mely 
iskolamester követi legjobban az isteni mestert, Jézus Krisz-
tust ?" Végre 200 auszt. ért. forint tétetet t le örökös alapit-

Begyült 3 darab császári, 3 darab 2 0 frankos arany ; 1 ezüst 
t a l lé r ; 1 ezüst húszas ; 1 % frtos ; és 6 2 austr . fr t . 
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ványul „Fundatio Conscholarium anno 1835 e Seminario 
egressorum" név ala t t , melynek kamatját az esztergomi se-
minarium azon negyedéves növendéke kapja, ki a t. elöljáróság 
Ítélete nyomán legszebb előmenetelt tet t az egyházi szónoklat-
ban. Ezek a t. társikör intézményei. Ki nem méltányolja az ily 
találkozást; ki nem lelkesül föl az ily kölcsönös szereteten ; ki 
nem osztja velünk azon óhaj tás t , hogy a t. társak a mostani 
ezüst-miséző aranymiséjén ismét mindnyájan találkozhassa-
nak ! — Álljon itt tudósitásom záradékaul a t. társikör pro-
grammjának utolsó pontja: „Búcsúzáskor egymásnak szent 
Ígérettel fogadjuk , hogy évenként e napon ezen szándékra : 

„Fater noster, qui es in coelis , sanctilicetur nomen tuum ; 
adveniat regnum tuum !" mindnyájan misézni fogunk, és „Me-
mento"-nkban a testvérület minden élő és megholt tagjáról 
megemlékezünk." — Isten , ki e nemes férfiak egyházias ér-
zelmeit, felebaráti szeretetét tisztán lá t ja , elég gazdag az ő 
mindenhatóságában, hogy őket megjutalmazza. H. 

AACHEN, sept. 11-én. (Vége.) A nagy-gyülés ma reg-
gel 11 órakor tartatott . M. gróf B r a n d i s ur előlegesen egy 
iratot közlött m. N a r d i auditor úrtól, mely iratban legben-
sőbb örömét nyilvánitja a gyülekezet valóban kath. jelleme 
fölött, ígérvén, hogy ő szentségének leendő közel visszatérése 
alkalmával lábaihoz fogja tenni a nagy-gyülekezet mély hó-
dolatát és jeles szelleméről bizonyságot teend. Minthogy pe-
dig személyesen, az éjjel reá jöt t hideglegés miatt meg nem 
jelenhetet t , a kath. német egyetem ügyének elősegítésére 
száz porosz tallérral járul. —- Egy k u l m - m e g y e i pap. 
M a r t e n s tanár u r , m. püspökének megbízásából előadta a 
megyéjében fönálló helyzetet. Van újból épült kis seminarium-
juk , kétrendbeli apácza-szerzetük, és néhány újból alakult 
esperesség. — Egy f r e i b u r g i t a n á r u r a keresztény-
ség által nemesitett művészetről beszélt, és ohaj tot ta , hogy 
a jelenlevők az itt épülő ,Immaculata'-templomot segítsék 
áldozataikkal. — Érdekes előadást tartott a boldogságos 
Szűz tiszteletéről egy münsteri pap , ki történeti adatokban 
rajzolá, mily remek példái találhatók a Mária-tiszteletnek a 
német császárok életében : fölemlité Nagy-Károlyt, ki a szűz 
Mária képe előtt sűrűn imádkozott ; előhozta Otto császárt, 
sz. Henriket, a lepantoi és bécsi diadalt, mely a sz. Szűz ese-
dezésére a törökök fölött vivatott. Sőt a jelen porosz király 
elődei között is jeles nyoma van a szűz Mária tiszteletének 
már csak annyiból is, hogy ő fölsége a zollerni ház ivadékai-
ból való , kik közé tartozott sz. Meinard remete, ki a schwei-
czi jeles búcsújáró Remetehely első alapitójául tekintetik. Sőt 
miután Aachen elveszté a császárokat, el a császári ékszere-
ket , megtartá mégis a mennyei császárnénak ékszereit ama 
jeles ereklyékben, melyek itt tiszteletben állnak, és ama szent 
buzgalmu lelkekben, kik a szűz Mária tiszteletét annyiban is 
ápolják, hogy szent Fia oltárának ékesitésére igen sokat mű-
ködnek sz. ruhák készítésében. Aachen városának ohajtotta, 
hogy tartsa meg továbbra is azon tiszteletet, melylyel a sz. 
Szűz iránt viseltetik. — A müncheni ,Volksbote'-nak szer-
kesztője , dr. Z a n d e r érdekesen szólt a sajtó javításáról. 
Nem rimánkodni kell, ugy mond, hanem dolgozni. Ha mind-
az , ki valamely újságban megütközik, azonnal egy u j garast 
tenne a perselybe, az igy begyülekező pénzből hamar oly 
összeg támadna, mely bőven elegendő lenne egy helybeli jó 
újság kiadására. Főleg kívántatik, hogy az ellenkező sajtó-

nak állitásai megczáfoltassanak ; hogy a papság ne adjon az 
olvasásra rossz példát ; hogy a kath. érdekek védésére szánt 
nem tisztán vallásos újságokat ne papok szerkeszszék ; hogy 
az ellenkező tábor sok ámításától meg ne ijedjenek. Fölkérte 
a jelenlevőket, hogy majd jövő évre ilyenkor értesítsék a 
gyűlést, valljon hol és származott-e valamely uj jó lap, vagy 
küldettek-e be jó czikkek bővebben ? — Dr. P h i l i p p s ud-
vari tanácsos ur Nagy-Károly császárnak a tudományok iránt 
való nagy szeretetéről szólt. — Egy belgiumi gróf u r , D e 
R i c h e m o n t , ki nagy figyelemmel kisérte a tanácskozások 
rendjét , franczia nyelven szép szónoki ügyességgel szólott. 
Magasztalá a nagy-gyülés működésében különösen azon ket-
tős határozatot , mely szerént ő szentségének hódoló ílui föl-
irat Íratott , és azon határozatot , mely a német kath. egye-
tem alapítását illeti. Ezek után pedig lelkes buzdításban ser-
kenté a jelenlevőket, miszerént bízzanak Istenbe, ki mindent 
tehet és egyházát soha el nem hagyja ; és bízzanak önmaguk-
ban , mert ez szül nemes érzésű, Önálló, hiterős lelkeket. 
Nagy lelkesedést szült meleg szónoklata. — Az e l n ö k meg-
köszönte Istennek, a vendégeknek, szónokoknak, városi elöl-
járóknak az adott kegyelmeket és közreműködő szivességüket, 
egyenesen állítva, hogy a mi jó e gyűlés alatt tör tént , az 
igen is providentionalis dolog, és mindebben a boldogságos 
Szűznek jeles része vagyon. Megköszönte a jelenlevőknek el-
nöki eljárása iránt tanusitott szivességüket is. — A mélt. hil-
desheimi püspök, biztosítván a jelenlevőket, miszerént a 
kath. egyetem kérdésében a németországi püspöki kar magas 
pártfogását nyerik, a hazatérőknek boldog utazást kivánt, 
óhajtva, miszerént a jövő évi frankfurti ülésre ismét össze-
jöjjenek, és végül főpásztori áldását adá. Az elnök pedig ő 
szentsége életeért még egyszer hármas ,éljen'-t kezdett , mit 
az egész sokaság lelkesült üui üdvkivánata követett. A gyű-
lés szétoszlott; a lelkesedés a sziveket átfogta; hihető, hogy 
Isten a jó törekvésnek kedvez, és a boldogságos Szűz igaz 
tisztelőinek sok kegyelmeket szerez. — 

ROMA, sept. 1-én. Az államtitkár ő szentségének pa-
rancsából, a turini kormány által foganatba vett egyházi ja-
vak kobozása alkalmával következő államiratot közlött a Ro-
mában székelő külföldi diplomatia-testülettel : „Körlevél a 
diplomaticus testülethez. Roma, aug. 6-án 1862. A ragadozás 
szelleme, mely a forradalmi kormányokat élteti , mindenkor 
az egyház ellen indított háborúban nyilatkozott kisebb-na-
gyobb mértékben, elvevén ennek földi birtokait. Kiűzni a 
szerzeteseket a kolostorból, hogy ezt elfoglalhassák; bitorol-
ni javaikat, általában megtámadni az egyház fekvő birtokait, 
ezeket az állam tulajdonává kijelentvén , hogy azután velők 
könnyebben rendelkezhessenek, ez azon kormányok rendsze-
re , melyek a forradalom duló elvei szerént alakultak. A volt 
forradalmi kormányok tévedéseivel különösen megegyez azon 
kormánynak eljárása, mely egy igazolhatlan beütés, az igaz-
ság változhatlan törvényeinek borzalmas megtámadása, a 
törvényes fejedelmek jogainak letapodása által Olaszország 
több államait hatalmába keritette. Ezen megtámadó kormány-
nak önkényszerü szabályai a szerzetes testületek javai ellen 
tárgyul szolgáltak az alulirott bibornok- s államtitkárnak, 
mult év april hónapjában a diplomata-testülethez menesztett 
államiratában. Ezen közlésnek czélja volt , a ténynek semmi-
ségét emiitvén, a benlakókat és a külföldieket az emiitett 
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birtokok vásárlásáról letiltani, midőn ezeket ama kormány az 
úgynevezett egyházi pénztár ürügye alatt áruba bocsátotta. 
Erre nézve alulírott kiemelte, mily igazságtalan ezen javak 
megszerzése az igazság és becsület szempontjából, mivel 
ezen szerzések a bitorlóval kötött szerződésen alapszanak, s 
egy harmadik birtokáról szólanak, melyet tőle a bitorló el-
rabolt; megemlitette a jól ismert canoni rendeleteket is , me-
lyek az egyház örökségének védelmére és sértetlen megőr-
zésére censurákkal s más büntetéssel fenyitik mind a bitor-
lót , mind pedig azokat, kik bár mi módon a szentségtelen 
fosztogatásra segédkezet nyújtanak, vagy abban részt vesz-
nek. Akkor alulírott figyelmeztette egyszersmind , hogy ezen 
szerzésektől a szent-atya mult évi dec. 17-én tartott allocu-
tioja által mindenki letiltva volt, mivel a szent-atya panaszt 
és óvást tett az egyházi javaknak tervezett eladása ellen; kár-
hoztatta , semmisnek nyilatkoztatta mind azt , a mi ez érdem-
ben tétetet t , vagy jövőben a bitorló kormány által tétetnék 
a szent jogok megvetésére, az egyház sérthetlen örökségé-
nek csorbítására, a szerzetes társulatok és ezeknek javai 
ellen. Ezen nyilatkozatból világosan kitűnik semmisége , jog-
talan jellege azon szerzeménynek, melyet valaki oly eladó-
val kötne, a ki azon javaknak jog-ellenes bitorlója volt. De 
miután daczára az egyház fölséges feje által tett tiltakozá-
soknak, azon kormány, mely emez igazságtalan kifosztást 
tervezte, azt most befejezni szándékozik, s erre nézve kü-
lönféle eszközökliez nyul, hogy az eladást végrehajtsa, az egye-
temes elkobozáshoz hozzá is fogott , hogy az egyházi ja-
vaknak elhatározott eladását könnyebben keresztülvihesse : 
alulírott kényszerítve látja magát jelen jegyzékben az any-
nyira siralmas tárgyra visszamenni, s a szent-atya nevében 
ismételve kinyilatkoztatni, hogy bár ki szerződést köt a bi-
torló kormánynyal az egyházi javakra nézve, legyen bár, 
hogy ezek eladatnak, avvagy örök zálogba bocsáttatnak, vagy 
a nevezett kormány hitelezőinek biztosító zálog gyanánt ki-
tüzetnek, vagy bár mi módon leköttetnek, elidegenittetnek, 
mind azok a mások birtoka ellen tett merényben, s az egy-
házi örökség szentségtelen megfosztásában bűnösök lesznek, 
a fönemlitett canoni censurákba esnek, semmis szerződésre 
lépnek, a szent-atya fönemlitett nyilatkozatai szerént, a mely 
nyilatkozatoknak a szent-atya most teljes érvényt ad. Erre 
nézve a szent-atya minden mentségnek elejét veendő, általá-
nos szabályul kimondja, hogy a szerzetes-rendek, az egyházi 
intézmények, s általában minden egyházi javadalmak, me-
lyeket most minden igazság és jog ellen kifosztani akarnak, 
az elvett javakra a jogot megtartják, s hogy az egyház soha 
sem fog megszűnni a törvénytelen tulajdonosoktól azokat visz-
szakövetelni. Jelen jegyzéket, melynek czélja ugyanaz, a mi 
a mult évinek volt , nagyméltóságodhoz , s igen tisztelt tár-
saihoz intézvén, alulirott alkalmat vesz magának, hogy kü-
lönös tiszteletét ismét nyilvánitsa." 

VEGYESEK. 
PEST , sept. 26-án. 0 eminentiája, a bibornok herczeg-

primás a nagy-szombati lelkigyakorlatokat méltóztaték jelen-
létével emelni. 

— A nagykegyességü egri érsek ő excja az ottani 
legény-egyletnek házára 4000 frtot kegyeskedett adomá-
nyozni. 

— Nagy-Károlyban sept. 14-én P e l l e t László vé-
gezte első szent miséjét H a a s Mihály püspök ő mlga ke-
gyes vezetése és remek szónoklata mellett. Az ujmiséző 
tiszteletére P á s k u j Lajos szathmári plebánus és esperes 
valóban igen szép, oktatva lelkesitő költeményt szerzett. 

— Figyelmeztetjük az illetőket, hogy a „Magyaror-
szág történelme dióhéjban" Nogáll János nagyváradi kano-
noktól második bővített kiadásban rövid idő alatt megjelenik. 
Ezen gyors elterjedés is hangosan tanúskodik a müvecske 
belbecse mellett. 

— Durando turini minister egy körjegyzéket bocsátott 
ki , melyben leirván a kormány hősies magatartását G—i irá-
nyában, a nemzet nevében kivánja a franczia császártól Roma 
átadását. Erre talán válaszul szolgálhat a gúnykép , melyet 
az ,Augsb. Pz.' párisi levelezője látott. A képen Ratazzi Na-
poleon előtt térdelve könyörög ; a császár pápai öltözetben 
van , a tiara a fején és mondja: Non possumus. 

— A bajor királyt Romába érkeztekor a pályaudvarban 
Arese és Pacca msgrok fogadták a pápa nevében. A király 
Antonelli bibornokot szívélyesen fogadta ; valamint a pápa is 
ő fölségét a Vaticanban. 

—-Romából írják, midőn G—i elfogatását hírül hoz-
ták a szent-atyának, ez mondá : „Mi gondom reá , ha elle-
neim , kiknek egyike engem Antikrisztusnak nevez, a másik 
pedig trónomtól igyekszik megfosztani, egymás ellen har-
czolnak és egymást megsemmisítik. Az ő országuk e világról 
való, és azért nem állhat fön sokáig." Valljon Pius mondot-
ta-e valóban e szavakat vagy nem , mindegy ; annyi bizonyos, 
hogy a pápának méltóságteljes és nyugodt magaviselete ta-
núskodik, miszerént ő a mostani körülményeket ha nem is 
nézi egykedvűen, de magasan azok fölött áll. Bár hol és bár 
mikor jelenjék meg nyilvánosan, arczvonásai soha sem árul-
nak el valamely csüggedést vagy félelmet; hanem nagy és 
barátságos szemei oly nyugodtan, oly reményteljesen tekin-
tenek az őt lelkesülten üdvözlő sokaságra, miszerént hajlan-
dó volna az ember elhinni, hogy az egyház már összezúzta a 
forradalom fejét. 

— A velenczei uj patriarcha a templomokat látogatja, 
és a bérmálás szentségét osztja, mindenütt kenetteljes beszé-
det is mondva. A patriarchal lakban szintén egy terem ren-
deztetett be , mely a bérmálás szentségének kiosztására szol-
gál a meghatározott napokon, — AS. Francesco délia Vigna-
templomban nagy ünnepélylyel ülik meg a japani vértanuk 
emlékét. A plebánia-kerületnek házai zászlókkal, szőnyegek-
kel vannak földiszitve; a templom főoltára fölött látható a 
vértanuk képe, mi különösen jó benyomást tesz az ajtatos-
kodókra. 

— A domonkosiaknak ősrégi és világhirü montecassinoi 
apátsága is Nápolyban föloszlásához közeledik , minthogy a 
kormány részéről megtiltatott az ujonczok fölvétele. Az 1300 
éves alapitvány annyi barbar dulásoknak ellenállott, de Vi-
ctor Emmanuel rombolásainak kénytelen engedni. 

— Aug. 8-án a speieri főegyházban egy ur és hölgy 
annak megtekintése alkalmával egy, még iskolaköteles leány-
kának két wupperthali röpiratocskát szoritottak kezébe, 
melyekben a katholikusok ellen a régi otromba ráfogá-
sok ismételtetnek, különösen mintha mi egyedül jó tetteink 
által minden hit nélkül reménylenénk üdvözülést. Tehát még 
a szentélybe is betolakodik ezen nemtelen proselytáskodás ! 

P o z s o n y b a nt. Juriss M.-nak: Az önnek küldött lap kegyes megha-
gyás következtében másnak jár . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — A japani vértanuk 
életére, s szentté-avattatására vonatkozó okmányok. (Folyt.) 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i 

Nem örülünk, nem szomorkodunk, hanem az 
egymást őrlő események között az Istennek, rólunk 
letüzött végzéseit nyugodt türelemmel várjuk. A g&*-
noszság szándékainak elleneszegülünk, Atyánk hatá-
rozatait alázatos lélekkel fogadjuk. Bonuim est in si-
lentio prestolari salutare Dei. A hadi kisérgt, mely a 
vörös-ingeseket a ficuzzoi erdőktől Cataiíiáig „fegy-
vert láblioz" módon tisztelte, az aspromontei sziklak 
gerinczein aug. 29-én heves összekoczczanást szüf^ 
az olasz kezek által két éven át ontott vérfolyamhoz 
ujnemü vérpatakot csatolt. A vörös-ingesek az uj pol-
gárháborún elborzadtak, és azt a rendszerbe vett hazug-
sággal a világ előtt eltitkolni akarták ]). A kik a varé-
sei hősben csodaszerü nagyságot képzeltek: a kath. 
ügynek vezetőit gyermekes szemeikkel mérik, raj-
tuk az örömnek vagy a gyásznak vonásait fedezgetik 
föl. De a vörös-ingesek csupa gépek, ezeknek tábor-
noka puszta eszköz ; mi a szerepjátszók fegyvercsör-
getései között a szereposztó vezérnek szavait és tet-
teit figyelemmel kisérjük. Mazzini s az európai con-
spiratio birkózása ez Napoléonnal s Victorrai; s Maz-
zini kezeiben a fegyver tizszer összetöretik, de a terv, 
a törekvés meg nem semmisittetik. Emberi szemeink 
Garibaldi győzelmeiből ostort kémleltek azok ellen, 
kik ál-igéretekkel, nemtelen ijesztgetésekkel a szent-
atyát a rablások megáldására, saját kifosztatásának, 
— sőt mi több — az egyház elárulásának aláírására 

akarták bírni. Az Isten megengedte, hogy az ostor 
megszakadjon, emberi szemeink lecsukódnak, lel-
künkbe a hitnek várakozása nyugalmathoz. A vörös-
ingesek tábornoka Marsalánál 1000 önkénteseivel az 
angol hajók fedezete alatt kiszállt, a jól szervezett s 
jól fegyelmezett, de tábornokai által elárult bourbon 
sereget egy lehellettel elfújta; most Reggioba vo-
nulni nem mert, Lamarmora vérbakói elől a he-
gyek öbleibe szökik, a szoroson eléretik, a sziklák 
magasain foglalt rémületes helyzetében két óra alatt 
megveretik. O, a tábornok, a hadak vezére, a csaták 
rémje, a mai legendák hőse, második Orlando fu-
rioso, Italia szabaditója, a délszaki koronának ado-
mányozója egy kis csapat főnökétől megaláztatik. 
Ellenese a marsalai beütésnek egyik ezredese, egy-
koron kegyencze, rögtön piczi Aetius lesz, hadmes-
terét legyőzi, lábán két golyóval átfúrva, ,Duca di 
Genova' hajón a spezziai öböl ,Santa Maria' váracsá-
nak vaskalitjába küldi. A tábornok önkéntes serege 
halni kész, sorait az árulás föl nem őrli, a királyi se-
reg harczolni vonakodik, s midőn Cialdini a szórvá-
nyosan harczoló bourbon brigantikat hatvan ezredé-
vel meg nem zabolázhatta, Cialdininek névről sem 
ismert ezredese, Pallavicini, 1800 főnyi csapatnak 
felét a vörös-ingesek borzalmas csatahelye ellen ve-
zeti, a vörös ingeket összetépi, ezeknek tábornokát, 
Yictornak egyetlen barátját, mint fogoly banditát, 
ki utolsó perczben is a föladást kérő királyi tisztet 
forganyfegjverével gyilkolni akarta, 2) Rattazzi lá-
baihoz mint vérben hörgő oroszlányt fekteti. Mily 
csodaszerü, mily megfoghatatlan, mily hihetetlen 
ezen ezredesnek rövid csatája! 3) Mennyi titkot rej-

J) „É di f a t to , che i medesimi (garibaldini) dopo che 
erano stati fatti prigionieri, hanno cercato di persuadere il 
generale Pallavicino, afíinche non dicesse che era seguito un 
combattimento, per — risparmiare all' Europa lo spet-
tacolo di una guerra civile in Italia." Gazzetta uflic. 6. sett. 
1862. Mondta valaki : „életemben csak egyszer hazudtam; de 
hogy ezt eltitkoljam , reá ezerszer hazudtam." 

' ) „Sgherri di Lamarmora ! esclamasse G—i con aria 
di sprezzo." Opinione. A forradalmár előtt a királyi hadsereg 
rendesen bakó névvel tiszteltetik, miként a nápolyi royalista 
,briganti' névvel a turini kormánytól. 

a ) „Veduto il parlamentario, G—i prese un revolver 
per fargli fuoeo addosso , e gli venne strappata l'arma di ma-
nó da' suoi che gli erano a fianco." Opinione. 

3) „Le fait d'armes de cet officier a quelque chose de 
prodigieux, et d'incroyable." Débats. 
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tenek tábornoki aranyrojtjai! A hivatalos jelentések 
közzé tétettek, a titkok napfényre nem vitettek, pár-
tos gyűlölet ömléseinek kell szomorúan kitörni, hogy 
a részletek kiemeltessenek. Ez azoknak sorsa, kik 
Romát akarják. Cavour Romába akart menni, ment 
a hideg sírba; Ricasoli mondá: ,már Romában va-
gyunk', ment saját répaföldjeire; G-aribaldi mondta: 
,Roma vagy halál', s ment a spezziai börtönbe. Az el-
lentéteket lehet pontozni, a rejtélyt abba kell hagyni. 
Mi nem örülünk, mi nem gyászolunk; emberi sze-
meinket, melyek az árulások főurát, Yictort, az os-
torok suhogásai között pillantották meg, becsukva, 
a hitnek bizalmával az örök biró végzéseit várjuk. 

,A lázadásnak vége van!' igy köszöntött be a 
párisi ,Moniteur' Gr—i fogságának hirével. Különös 
lázadó, különös pártütő ez a spezziai fogoly, kinek 
lázadását egy hónap előtt Victor hős lelkesedésnek 
nevezte; kinek lázadásaiból kinőtt koronákat aján-
dékba fogadta; kinek pártütését Italia királya, a ki-
rálynak kormánya, a kormánynak szárazon és vizén 
működő hada, az uj jognak, az uj társadalomnak öre-
ge és apraja éltette, segitette, dicsőitette; mely párt-
ütésnek czélját, tárgyát, eszközeit Victor magáénak 
vallja. A lázadónak nincs joga társát lázadónak bé-
lyegezni, és saját homlokán az árulások bélyegét el-
fedni. Megszűnt a lázadás, mivel a lázadási jog Victor 
kezére biztosíttatott. Megszűnt a lázadás, mivel a 
koronás lázadó ellen kitört lázadás szinleg elfojtatott. 
Megszűnt a lázadás, hogy az európai rend ellen oly 
ügyesen szőtt, koronával oly ügyetlenül befedett, 
oly nagy mérvben kivetett, s királyi jelszókkal ki-
tatarozott nagy lázadás zavartalanul vitessék. Ezt kell 
mondani, a ki az erénynek kikiáltott bünt saját ne-
vén jelzi; s legyen bár a conspirationak millió népe, 
folyjon le a gonosz furakodásnak tizszer tíz éve, soha 
nem fogja érvényre emelni az elvet: ,quem penes ar-
bitrium est, et jus, et norma loquendi.' Nem a láza-
dásnak , de Mazzini és Victor, a conspiratio és a mo-
narchia barátságának lett vége az olasz félszigeten. 
Egy forradalmár elfogatott, a forradalom el nem foj-
tatott; a vörös ing letépetett, de elve le nem győze-
tett ; a conspiratio egy katonát vesztett, a közbejött 
balesély után eszélyesebb lett; kardja megpattant, 
hatalma meg nem szakadt. Az aspromontei sziklák 
lejtőin ontott vér Palermo s Messina, Florenz s Cre-
mona, Milano s Modena, Como s Genua utczáin sor-
ban piroslott; s a vadult Italia a polgárháború véres 
tünedezései után hirtelen oly nyugodt lett, hogy az 
ostromállapot tettleg az egész félszigeten kiszegezte-
tett , polgárvérrel megfecskendeztetett, s a fizetett 

tüntetések között imádott népkirály két éven át a 
golyók kegyelméből ül trónján, mivel minden sza-
vazathoz száz bombát adott a szavazni nem akarók 
ellen jutalmul. A pártütést, a lázadást, a forradalmat 
csak a jogosság elve fojtja el, nem pedig, mikor Vi-
ctor a forradalmat koronájának javára biztosítja. Meg-
szűnt a lázadás, miként megszűnt akkor, midőn a 
girondisták nyaktilón vesztek el. A bűntársak, ha 
meghasonlanak, egymásnak kegyelmet nem oszta-
nak. Garibaldinak egy bűne van, mivel a forradal-
mat forradalomnak értette; mivel a lázadási jogot, 
miként két év előtt, Victorral megosztani akarta. 
„En királyom kormánya ellen megyek, s ha megha-
lok, ti halálomat megbosszuljátok", G—i kiáltványá-
nak szólama a forradalmat örökségül hagyta. Victor 
csak saját jogát a lázadásra védelmezte. „A zászlót, 
melyre ,Roma' volt irva, össze nem téptük; mi csak 
azon kardot törtük össze, mely akarta, hogy az erő-
szakoskodás uralkodjék az eszélyességen, hogy a vad 
erő győzzön a jog ellen", *) a ,Patrie'-nek ezen sza-
vai nézeteinket biztosítják. Füleink az ellentétek 
agyarainak csattogásaiból ügyünk közeli diadalának 
dallamait lesték, de a hitnek alázatossága szen-
vedéseink poharát, küzdelmeink mérlegét még meg-

s ü t n e k nem mutatja. Az ellentéteket lehet pontozni, 
a rejtélyt abba kell hagyni. 

Rémületes volt G—i fegyverrel kézben, rémü-
letes ő sebekkel testén, Victorra ,enfant terrible' ki-
rályi fénybe varázsolt börtönében is. Victor nem 
tudta, mit csináljon vele, midőn Napoléon ellen szit-
kozódott; nem tudja, mit tegyen vele, midőn az 
oroszlány sebesülve feküdött. Ő mint pártütő, fegy-
verrel kézben elfogatott; s Victor a statuto-t veszi 
kezébe, s a pártütőt törvényszék elébe állítja? Mit 
vétett ő ? Romát akarta. Nem ezt akarja-e Victor is ? 
Hol G—i vádoltatik, ott Victor elitéltetik. A király 
tilalma daczára akarta Romát? Nem igy akarta Sici-
liát is? Nápolyt is? Az első merészség babérral te-
tézve ragyogjon, a második halállal lakoljon? A mar-
salai ezer közül 500 vitéz 500 lira évi illetékkel ju-
talmaztatik, s a melitoi kétezer közül kiki rab-bi-
lincsre veretik? A vörös-ingesek Victornak Nápolyt 
ajándékozták, s e miatt nemes hazafiak voltak; bü-
nösök-e, mivel Romát is ajándékozni akarták? G—i 
pártütését a délszaki korona fedezi. Victor elfogadta 

*) „Ce n'est pas le drapeau où est écrit ,Rome' que 
nous avons brisé dans les mains de Garibaldi ( tehát G—i el-
fogatására Parisból jöt t a parancs) c'est l 'épée, qui voulait 
que la violence dominait la raison, que la force l'emportât 
sur le droit." 



Nápolyt, ajándékba nem fogadta volna Romát is? Az 
érdem jutalmaztatott-e két év előtt, vagy a bűnös 
siker? Ma a bün fog-e lakolni, vagy a sikeretlenség? 
Spartában is nem az orzást, de ennek sikeretlenségét; 
nem a tolvaj tettét, de ügyetlenségét büntették. Ily 
király, ily kormány, ily ország ez, mely Pius koro-
nája után leselkedik, s Italiát az erkölcsi rendbe be-
hozui igyekszik. S mily törvényszék elé viszi Gr—it? 
Talál-e a hadseregből birót a vérpadra, miután a vér-
padi bün önként bevallatik, a pártütő fegyverrel kéz-
ben elfogatik ? Az államtanácsból alakit törvényszé-
ket? Itt a vádlottnak barátjai ülnek ; a piritó szemre-
hányások, a régi időből fölfedezett titkok a peres fe-
lek viszonyait fölcserélve a vádlót vádlottá, a győ-
zőt győzötté tennék. A világ egy törvényszéket látna, 
mely Paganini-szinházzá változnék, melynek szinte-
réről a vádlott, mint elnök, Európának másodszor 
hadat üzenne. Es ha a vádlott föloldatik? Zavar. Es 
ha halálra Ítéltetik? Nagyobb zavar. Yictornak még 
egy aspromontei győzelem, s tönkre van téve. A 
fegyveres csatát megnyerte Gr—i ellen; a jogi csatát 
veszteni kényszerül. Ellene ment a reggioi hegyek 
gerinczeire, nem mer ellene menni a törvényszék Íté-
letére. A ki a forradalom adományait hálával fogadta, 
a forradalmat törvényszék által el nem ítélheti. Ez 
politikai pertárgyalás volna; Victor Napoléontól ta-
nulhatja, hogy az mindég a vádlónak kárára ütött ki. 
A törvényhez nem lehet nyúlni, Gr—itól bocsánatot 
kell kérni, s őt, mint saját urát, kell tisztelni. Midőn 
Victor G—i czéljainak ügyvéde, nem lehet az ő tet-
teinek birája; midőn barátja, ellenségeid magát be 
nem mutathatja. Gr—it Turinban semmi törvény el 
nem Ítélheti, mivel birái bűnösebbek mint ő; őt csak 
az erőszak fojtogathatja. Ez az uj társadalmi jog, hol 
csak erőszak intézkedhetik. Ha Victor az ő jótevőjét 
fojtogatná, a szabaditónak nevéhez a szenvedések 
myrtusait rakná; ő pedig jól tudja, hogy Gr—i myr-
tusai a királyság baljóslatai. 

El nem Ítélhetvén, fogva tartsa az oroszlányt? 
E fogság más király alatt igazság, de Italiában nem-
zeti bün, nemzeti szégyen volna. A forradalom lenyű-
gözte a törvény és a becsület embereit, forradalom-
ban nincs törvény, mely a forradalmárt rab-bilincs-
ben tartsa. A megmaradt forradalom izgatóinak sze-
mei, sóhajai azon börtönre lennének szegezve, mely-
ben az álczás forradalom az őszinte forradalmárt fog-
va tartja, s a számtalan szentségtelenségek után az 
oroszlány börtönét templomnak kiáltaná, olasz Mek-
kává tenné. Gr—i fogsága ostromállapot a savoyi ház 
ellen. S mit használna? Hamnak vasajtai a boulognei 

betörő előtt megnyíltak, s Italia szabaditója előtt a 
Santa Maria-váracs kapuja csukva maradna? Mit te-
gyen? Külföldre ereszsze? Becsületszóval külföldre 
szegezze? Az ő sebei a conspiratio Ítélőszéke előtt 
Victor ellen Julius Caesar elvérzett teteme volna. Az 
oroszlányt pusztába eresztenék, hogy köszörült agya-
rakkal visszatérjen. De az adott becsületszó? Melyik 
conspirator adott erre valamit? Ezt az uj jog nem is-
meri , gyávaságnak bélyegzi. S a conspirator fogja 
Victor irányában becsületszóval magát lekötve érezni, 
kivel annyi árulásra, annyi esküszegésre kezet fo-
gott , minden jogtiprásban egy gyékényen árult? 
G—i sokkal makacsabb, Mazzini sokkal szívósabb, 
semhogy a tervet elejtenék. Victort a conspiratio el-
len semmi törvény, semmi jog, semmi becsület nem 
védi, mivel mindezt Victor akkor eldobta, midőn az 
árulások csolnakába lépett. Lajos Fülöp New-Yorkba 
eresztette a strassbourgi beütőt, s nem köszöntött-e 
be ismét Boulogneban? Ki tudja, ha azon a hajón, 
melyen Gr-—i New-Yorkba küldetnék, egy olasz ki-
kötőben uj kiáltványnyal ki nem szállna? — Erre 
jutott azon ország, melynek királya Romára agyar-
kodik, a kath. világnak hamis Ígéretekkel hízelke-
dik, hogynincsen törvénye, mely a pártütőt elitélné; 
nincs becsületszava, mely őt külföldre szegezné; nincs 
börtöne, mely őt elrekesztené. Kik minden jogot, 
minden törvényt, minden becsületet letiportak, és 
csak a vasakat tartották megvédelmül kezükben. Ha-
nem Victor „converte gladium tuum in locum suum ; 
omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt." 
Turinban a nagy zavar közepette azt fogják tenni, a 
mit Parisban méltóztatnak parancsolni. 

Kegyelmet, amnestiát adjanak? Ezt G—i nem 
kéri, nem fogadja el, mivel magát bűnösnek valla-
ná. S az oda tolt kegyelem nem volna-e szabadság-
levél minden pártütésre? Ezen kegyelem nem a ke-
gyeimezőnek nagylelkűségét hirdetné, de teljes te-
hetetlenségét a büntetésre. S hogyan fogják Europa 
előtt színlelhetni, hogy ők Garibaldival nem asztal 
alatt játszanak ? Hogyan kimutatni, hogy az aspro-
montei ütközet nem csupa játék volt a polgárok vé-
rével? S mikor adják a kegyelmet? ítélet előtt vagy 
utána? ítélet előtti kegyelem a törvénynek gúnyja; 
Ítélet utáni kegyelem ez esetben, mivel ez az ítélet 
előtt biztosíttatik, az egész igazsági ügynek tönkre-
jutása. Először kegyelmet könyörögjenek, hogy G—i 
a kegyelmet elfogadja. S ki fog ekkor kegyelmez-
tetni? Victor a győző. 

A kath. ügy hiveinek nincs mit gyászolni,hogy 
a turini factio az ellene csattogó ostort összetörte, mi-
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előtt általa összekaszaboltatok volna. Akár Gr—i,akár 
Cialdini és Pinelli megy Romának, mindegy. Rat-
tazzi kereskedő, ki vetélytársát a piaczról kizárja. Az 
aspromontei szirteken két ölyv vívott, melyik vigye 
el a galambot? két oroszlány harczolt, melyik csi-
náljon a pápai Romából a conspirationak barlangot? 
Az események bár miként fejlődjenek, Pius szent 
ügyének diadalt készitenek. Nincs mit örülnünk, nincs 
mit gyászolnunk, s midőn a conspiratio kettős hada 
egymás között oly anyagi és szellemi vereséget szen-
ved, van uj indokunk, hogy mellettünk az Istennek 
harczát fölismerve, mondjuk: Ipse irridebit eos. Ad-
dig az ellentéteket lehet pontozni, a rejtélyt abba 
kell hagyni. 

A japani vértanuk életére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Folytatás.) 

Quum vero Praeses Ordinis Minorum S. Francisci ab 
Urbano VIII . sa. me. enixe postulasset u t Offiieium et Missa 
de illis Martyribus donee ad solemnem eorum Canonizationem 
deveniretur recitari , ac celebrari possent , Summus ille Pon-
tifex de Cardinalium Consilio facultatem impertivit Litteris 
Apostolicis in forma Brevis expeditis decimo octavo Kalen-
das Octobris Anni MDCXXVII ut de eisdem Martyribus tam 
ab omnibus dicti ordinis S. Francisci ubique existentibus, 
quam etiam aliis ecclesiasticis, et saecularibus personis Mani-
liensis Dioecesis dumtaxa t , ubi praecipue dictorum Marty-
rum pro Christi ílde labores valde profecerunt , Officium et 
Missa de Communi plurimorum Martyrum die eorum Natali, 
videlicet die quinta Februarii , recitari et celebrari respective 
l ibéré , et licite posset et valeret. 

Attamen praeclarissima liaec Causa substit i t , neque ad 
Consistorium progressa unquam est in posterum decretoriam 
Pontificis sententiam subitura. Quapropter ejusmodi judicium 
mira successus prosperitate hactenus adductum. postrema 
eaque potissima destituebatur sui p a r t e , quae necessaria 
prorsus erat ad hanc Canonizationis Causam legitime expe-
diendam. Quidquid nempe Rotae Anditores , u t sacrum san-
ctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Consilium dijudicave-
run t , non aliam vim obtinebat nisi consulentis sententiae. 
Quare oportebat ut Pontificis expressa declaratio accederet, 
quae latam ab iis sententiam decretorio judicio confirmaret. 

Hinc per tria fere saecula altum hac super re silentium 
servatum est. Verum Deus omnipotens, cujus judicia incom-
prehensibilia sunt, et investigabiles viae , disposuit, ut lucto-
sis hisce temporibus quibus sceleris omnis maturitas vel in 
cultissimis Italiae nostrae Regionibus adversus Christi fidem 
erupisse visa es t , expediretur Causa Canonizationis prope-
modum absoluta horum Martyrum Japonensium. Novum sane 
et spectatissimum exemplar fidelibus proponi tur , in quod se-
dulo intuentes imitari eos Christi athletas s tudeant pro viri-
bus, quatenus nec fraudibus irretiti, nec minis deterriti a Fi-
dei suae integritate haud unquam vel paululum desciscant 
Quare Sanctissimus Dominus Noster P i u s P a p a IX. Divi-

nae Providentiae consiliis ex animo obtemperans voluit u t 
juxta vetustiorem disciplinam judicium hoc absolveretur. 
Ideoque postulationes excipiens Praesidis totius Ordinis Mi-
norum S. Francisci de Observantia, audita Sententia pro Ve-
ri tate R. P. D. Sanctae Fidei Promotoris , Consistorii loco, 
Consilium habuit Reverendissimorum Cardinalium Sacrae 
Rituum Congregationis in Palatio Apostolico Vaticano Ter-
tio nonas Septembris superioris anni, in quo per Reverendis-
simum Cardinalem Constantinum Patrizi Episcopum Portuen-
sem, et Sanctae Rufinae, ejusdemque Sacrae Congregationis 
Praefectum, nec non Causae Relatorem proposito Dubio „An 
tuto procedi possit ad solemnem eorumdem Beatorum Vi-
ginti trium Martyrum ex Ordine Minorum S. Francisci stri-
ctions observantiae Canonizationem" Omnes Patres Cardi-
nales affirmativum protulere Responsum. 

Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Sancti Spiri-
tus ope enixe implorata, ad ecclesiam S. Mariae in Aracoeli 
se contulit , ubi ad se accitis in ejusdem ecclesiae Sacrario 
Reverendissimo Cardinali Constantino Patrizi Episcopo Por-
tuensi et Sanctae Rufinae Sacrorum Rituum Congregationis 
Praefecto , et Causae Relatore , et R. P. D. Andrea Maria 
Fra t t in i Sanctae fidei Promotore, nec non Dominico Barto-
lini ejusdem Sacrorum Rituum Congregationis Secretario acta 
liaec exa ran te , Quinto decimo Kalendas Octobris anni 
MDCCCLXI quo die solemnis recolebatur Commemoratio 
Sacrorum Stigmatum S. Francisci , cujus Regulám Beati isti 
Martyres sequuti fue ran t , rite decrevit : Tuto procedi posse 
ad horum Beatorum Viginti trium Martyrum Japonensium 
Canonizationem. 

Cum vero R. P. Pe t rus Becks Praepositus Generalis 
Societatis Jesu preces Sanctissimo Domino Nostro P i o P a -
p a e IX. adhibuisset, ut idem Decretum promulgare dignare-
tur pro tribus Beatis ejusdem Societatis Mar tyr ibus , Sancti-
tas Sua iterum expetita Sententia pro Veritate R. P. D. San-
ctae Fidei Promotoris, rursus Consilium Reverendissimorum 
Patrum Cardinalium collegit in eodem Palatio Apostolico Va-
ticano Pridie Nonas Martias vertentis anni M D C C C L X I I , in 
quo per Reverendissimum Cardinalem Nicolaum Clarelli-Pa-
racciani Causae Relatorem proposito Dubio, „An tuto proce-
di possit ad Solemnem eorumdem trium Beatorum Martyrum 
e Societate Jesu Canonizationem" Omnes Pat res Cardinales 
affirmativum protulere Responsum. Tandem Beatissimus Pa-
ter postquam ferventius divinam precatus est Sapientiam ad 
impetrandum lumen ut auxilium, suam statuit aperire mentem 
die illa sacratissima in qua Virgo Immaculata Maria tam ve-
nerabiliter ab Angelo salutata castissimis visceribus Aeterni 
Patris Unigenitum excipere meruit. Quapropter Octavo Ka-
lendas Április ejusdem anni cum prius in ecclesia S. Mariae 
supra Minervám Sacro circumdatus Pat rum Cardinalium Se-
natu Missae pontificali adstitisset, in proximo ejusdem Eccle-
siae Sacrario solemniter pronunciavit „Tute procedi posse ad 
horum Trium Beatorum Martyrum Japonensium e Societate 
Jesu Canonizationem." Ut autem quod tam faustis ineeptum 
est ominibus, et ad felicem exitum deduetum, perficiatur, uni-
versa Seraphica Minorum Familia nec non Societatas Jesu 
suis prosequuntur vot is , ac humillimis preeibus deposcunt. 
(Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. évi sept. 12 - rő l kelt legfelsőbb határoza-

tával dr. D u l á n s z k y Ferdinándot , a pesti középponti papnöveldében 
tanulmányi fölügyelöt és a pesti egyetemnél a theologia dogmatica h e -
lyettes-tanárát ugyanezen tantárgy rendes tanárának méltóztatot t l eg-
kegyelmesebben kinevezni. 

KALOCSA, sept. 14-én. Kinek télen-nyáron folytono-
san pusztán a lakása, kit Istennek több mérföldnyi távolságra 
eső liázába való meneteltől betegség, járhatlan utak, apró 
gyermekek s egyéb akadályok visszatartóztatnak: vajmi jól 
esik annak , lia a terhes heti munkától föltört és kifáradt ke-
zeit az Istennek szentelt napokon a házi tűzhely mellett levő 
szent kereszt előtt az ég és föld urához emelheti. A kalocsai 
érseki uradalomhoz tartozó 4666 hold területű S z e n t - K i -
r á 1 y-pusztának kalocsai haszonbérlői cselédjeiknek ezen lelki 
szükségén kiváutak segiteni, midőn a bérlett földön a major 
közelében szép magas vaskeresztet állítottak a Megváltó 
Isten-ember dicsőségére A keresztet e hó 7-én szentelte 
föl ft. T a r y Xav. Ferencz prépost, kalocsai kanonok és ple-
bánus ur ő nsga hatást előidéző szép alkalmi beszédnek kísé-
retében nem kis számú népsereg előtt. Mivel ős szokása a 
magyar szivnek, hogy örömét a szeretet lakomája által osztja 
meg embertársaival: a haszonbérlő társaság is, megadván 
Istennek a mi Istené , a felebaráti szeretet gyakorlatát sem 
akarta elmulasztani ; fényesen tanúsította ezt a nyolczvannégy 
többnyire uri vendégből összeállított derült hármas nagy asz-
talkör. A fiúi szeretet vigalom közben sem feledkezik meg 
annak magas személyéről, kihez az örökké égő hála legtisz-
tább érzelme által kapcsoltatik; azért is áldomáspohár emel-
tetet t a szeretett é r s e k ő n a g y m é l t ó s á g a , mint a 
puszta földes ura, s Kalocsa város halhatatlan nagy jótevő-
jének egészségére. Másnap ciZclZ EL bold. Szűz születése ün-
nepén a laki plébánia körében levő T e r h e l pusztán szintén 
kereszt-szentelés volt. Egy kalocsai iparos család kétkezi fá-
radhatlan szorgalom által 60 holdnyi földnek birtokába jut-
ván, Isten szeretete és jósága iránti háláját fogadalmilag 
egy igen csinos fakereszttel öröluté. Boldog a család, mely 
ekképen ismeri el és vallja meg az t , hogy a vagyon az Isten 
megfoghatlan szeretetének az ajándéka, mert számithat ujabb 
isteni bő áldásra. Aquinoi sz. T a m á s szerént az Isten ugy 
cselekszik, mint a jó magvető. Ez csak termékeny földbe veti 
a magot, hogy bő aratása legyen ; az Isten is termékeny föl-
det keres áldásának, hogy bő gyümölcsöt arathasson ; ezen 

3 ) S z é c h é n y i Pál kalocsai érsek 1 6 7 9-ben a gyászos török 
járom alatt Szent-Királytól két évre 8 frt. harácsot (haszonbért) kapot t , 
(Katona , Hist. Eccl Coloc. C. II.) ámbár azon időben két akkora volt 
mint jelenleg. A duna-pataj iak által e század elején az érseki uradalom-
tól elpörölt Szent-Királyon, mely amannak szakasztot t fe le , egy puszta-
templom és nagy sáncznégyszögek nyomai mai napig láthatók ; ezek és 
a nem messze fekvő Szilidi tó (némelyek szerént Szelim tava) melletti 
nagy sáuczok , ugy látszik , a fényes érseki székhelyet éjszakról védték, 
a többi oldalról a félkörben futó Orjeg széles vize s a hatalmas Duna 
folyam által fedeztetvén. Hi azt bizonyitja , hogy Sárköz hajdan erös 
hadállás l e h e t e t t , számba véve a sok nádas t , a még be nem iszapolt 
számtalan e r e k e t , melyek valószínűleg nagyobb kiömlés nélkül vezették 
le a Dunának időszakonként földuzzadó árjai t Innét magyarázhatni talán 
azt is , hogy D ó z s a György barát ja L ö r i n c z czeglédi pap , midőn 
mindenfelöl szorongatva v o l t , I s t v á n f y bizonyítása sze rén t , cső-
cselékével i n a g r o C o l o c e n s i kereset t végmenedéket. 

termékeny föld pedig a háladatos sziv. Ki ne örülne a kalo-
csai hivek ily buzgó vallásos versenyének a szent kereszt föl-
állításában, a melynek tulajdonitá győzelmét nagy Constan-
t in , melyből mérité bő tudományát sz. B o n a v e n t u r a , 
melynek láttára II. András leánya sz. E r z s é b e t megutálta a 
hiu földi fényt ; ez előtt tett fogadást sz. M a r g i t négy éves 
korában, hogy ezután egészen Jézusé lesz ; ettől tanulta a 
szelidséget s türelmet , melylyel később királyi férjének Mal-
colmnak hirtelen haragját mérsékelte. Ezek példájára tartsuk 
tiszteletben megváltásunk diadaljelét ; ez ékesitse az épületek, 
hegyek, házak ormait; ragyogjon lakott és lakatlan vidéken, 
utak mellett, a fejedelmek koronáján, fejedelemnők homlo-
kán ékesség gyanánt , úgymint az egyszerű polgárnők nya-
kán vigasz tárgyaként; álljon a szegények sírja fölött, palo-
tákban, kunyhókban, iskolákban, templomokban, törvény-
széki termekben, mert megérdemli tiszteletünket, nem csak 
azért mivel azon a világ bűneinek ára függött, hanem azért is, 
mert az a szabadság fá ja , a trónok palladiuma, a polgáriso-
dás zászlója ; mert biztositja a családi életet , a társadalmat ; 
megvilágosítja a sziveket, mint a láthatáron ragyogó nap a 
földet. Piruljanak a hálátlanok, kik föveg emelintés nélkül 
haladnak el mellette. Kik a tékozló fiu módjára megunták a 
jó napokat, melyeket apáik és maguk a kereszt árnyékában 
élveztek, tegyenek kisérletet, vándoroljanak boldogabb va-
don helyekre , hol keresztet nem találnak, s a bálványok ol-
tárai ember- és állatvértől párolognak, bizonyosan kijózanod-
va térnének vissza rövid idő alatt. Kik mindent igazítani, ja-
vítani tudnak szájjal, de önmagukat kormányozni még nem 
képesek: a kereszttől tanulják meg az embernem történel-
mének azon nagy leczkéj é t , hogy mig vak szenvedélyeinket 
keresztre nem feszitjük, hiába epedünk tartósb földi boldog-
ság után. Ezt ajánlja a pogány bölcs is: Eradenda cupidinis 
pravi sunt elementa ; et tenerae nimis mentes asperioribus 
formandae studiis. De mivel erre kivált a jelen centrifugális 
világban semmi kilátás : az Istenéhez és hazájához hű ke-
resztény egyebet nem tehe t , mint hogy bizalom-teljesen át-
karolja hitünk szent trophaeumát, s kéri a szivek és érzelmek 
mindenható Alkotóját: Ut emittat spiritum suum, et renovet 
faciem terrae : 

0 Crux ave spes unica , 
In hac triumphi gloria , 
Piis adauge gratiam 
Reisque dele erimina. 

NÓGRAD-ból. Alig egy éve , hogy b i z o n y o s 
k ö z t i s z t e l e t b e n álló uri ember alattomosan be-
vádolt egy plebánust a püspökmegyei hivatalnál különösen 
oly dolgokért, melyek egy, a napok terheivel férfiasan meg-
küzdő lelkipásztor érdemeit csak nagyobbíthatják, de a világ 
kancsal szemeiben (oculi nequam !) a nagy s kárhozatos ho-
mály miatt , mely mindent sötétes színekben tüntet elő, nyil-
vános megrovásra szolgáltak alaptalan indokul. A többi közt 
olyan pontok is voltak a vádiratban, melyek — mint monda-
ték — a plebánusnak k ö t e l e s s é g m u l a s z t á s a i b ó l 
alakulván , a vádlónak katholikus önérzetét sértették ! ! A ha-
lálnak azon árnyéka nélkül — irá a vádpontoknak egyik ol-
vasója — a melyet rossznak nevezünk, már itt e földön kez-
dődnék a mennyország, a melyhez a legszentebb élet után is 
oly csekély saját érdemünk, hogy Jézus Krisztus érdemsulya 
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nélkül, a melyet ő az örök igazság mérlegénél minden jólel-
kű , vagy inkább jó akaratú embernek kölcsönöz , (hominibus 
bonae voluntatis; mint semmi, valóban (egyénileg) mint ma-
thematikus pont vesznénk el ama nagyszerű s végzetteljes 
mérlegben, melyen világok mérlegeltetnek. Hanem egy alap-
hang az örök harmóniákból, mely végtére minden zajon át-
hat , minden homályon á t t ö r , mint az isteni világosságnak az 
emberi lélekről visszavetődött fénye, fölébreszti bennünk 
ezen harmóniák szunnyadozó accordjai t , s e mennyei zene 
mellett feledvén ez elátkozott világnak macskazenéjét, s elmé-
lyedve az öszhangok hullámaiba, Archimedessel fölkiáltha-
tunk : „Noli turbare circulos meos." Igy a magasreptü s rész-
vevő jó barát. Minden sértet t kebel utána dobogja ártatlan-
sága vigasztaló érzetében, ezen erkölcsileg oly szép, oly meg-
nyugtató gondolkozásnak a föllelkesült hála eme pár szavát : 
„Köszönöm , köszönöm !•' De ugy látszik, az üldözés kicsinált 
nemei és alattomosan kifent tőrei u j epochát kezdenek az 
egyház és papság ellen. Régi fegyverek régi hüvelyeikben ! 
Az erkölcsi jónak örökös ellensége, a nem földi szépnek áll-
hatatos ócsárlója — átka súlyánál fogva nem nyughatik ; s 
ez — mint tudva van — saját közegei által érvényesiti üdv-
telen hatását. Exempla sunt odiosa. Annál inkákb résen kell 
lennünk , hogy az ellenséges erőnek minden fortélyával be-
furakodó egyház- pápa- és papgyülölet szelleme terjedelmes 
foglalásokat ne tegyen a legszentebb ügy ellen, melynek vé-
delmére valaha a világ hivatva volt. De térjünk a fönebb érin-
t e t t vád tárgyalására. A hivatalos vizsgálat nyomán kiderült, 
hogy a hazugság szelleme valóban remekelt ; mert ámbár ex 
propriis locutus, — mégis egy árva szó sem volt a bevádlott 
lelkipásztor ellen bebizonyítható. Az egykori márványemlék-
ről visszapattanó golyó nem súj tha t ta volna keservesebben 
arczra a törököt , mint vádlónk saját hazug vallomásai, me-
lyekre az ex ore tuo evangeliumi mondat szigorúsága egész 
terjedelmében vala alkalmazható. Hanem mi történik ? Azt 
lehetett volna gondolni, hogy az egyház kész megbocsátása, 
mely közönségesen a bűnösök színlett bánatát is kiséri ama 
kifogyhatlan szeretet s béketűrés elvénél fogva, mely a ke-
resztfán aláiratot t : nem tévesztendi hatását . Csalatkoztunk. 
S minden ilyetén csalatkozásban a legkeserűbb szemrehányás 
vigyoroghat a poenitentiátlan bűnösre, ki megtagadván hitét, 
azt is hazugnak akarja botor dölyfében kiáltani, ki a hit által 
minden jónak elkezdője.. . Harangoznak a faluban — szünet 
nélkül harangoznak. A népség nem tudja magának megfejte-
ni , szokás levén minden haldokló beteg ellátásakor a haran-
got meghúzni s ez által az élőket czéljuk magasságára figyel-
meztetni , mi most egészen elmaradt , nem levén egy kath. 
hivő sem beteg a helységben. Kinek s miért harangoznak ? 
A lutheránus juhász luth, felesége halt meg , annak szól a 
harang. Ki parancsolta ? A tens ur parancsol ta , és pedig lé-
nyeges fenyegetéssel, hogy a tanitó , ki egyszersmind haran-
gozó és jegyző is, szünet nélkül harangozzon. Parancsoltatott 
továbbá , hogy a sir a katholikusok rendes temetőjében ásas-
sék , mit a béresek meg is cselekedtek a nélkül, hogy az illető 
plébános, kinek a temetkezési ügyek jogköréhez tartoztak, 
csak értesít tetet t volna a fölmerült körülményekről a szom-
széd ülialisból. Az evang. hirdető sine nobis de nobis —- el-
végezte a maga teendőjét, a kath. tanitó, jegyző és harangozó 
perterr i tus harangozása, de némely kath. hivek megütközése 

mellett, kik a helybeli kath. földesúr ilyetén önkénykedése el-
len óvást is tettek. Ezen uri ember az , a ki a plébános elleni 
föladásában kath. önérzetére hivatkozott. Ha ugyancsak Nó-
grádban protestáns igehirdető nem engedett kath. hivőket 
saját prot. sírkertjükbe temet te tn i , (L. Id. T. 1862 191. sz. 
762. 1.) mily joggal lehet tőlünk hasonló engedményeket 
alattomosan kicsikarni ? — Nézzünk egykissé messzebbre. A 
jogtalan harangozás által összecsődittetni kivánt kath. hivők 
előtt az egyház temetkezési szertartásai mintegy paralyzál-
tatván, a jogközösség kimondatott — közös teherviselés nél-
kül. S miért ne lennének vallási közös iskolák is költségkimé-
lésből ? Igy kezdődik a kikiáltott h u m a n i s m u s országlása. 
Ilyen humanismus = nihilismus. (**) 

NECZPAL , (Turóczmegye). Tisztelt szerkesztő ur ! 
Tudva azt, hogy becses lapjának hasábjai mindenkor nyitvák 
épületes egyházéleti események fölvételére , bátorkodom sza-
vakba öntve tudtára adni t. cz. olvasóinak azon örömöt, mely 
pünkösd utáni hetedik vasárnapon, julius 27-én az én hiveim 
kebelét eltöltötte. E napon áldotta meg ugyanis nt. J u s t h 
L a j o s , esztergom-főmegyei áldozár s szálkái plebánus a ft . 
beszterczei püspök ur engedelmével templomunkat, melyet 
mármár összeroskadó állapotjából tekintetes neczpali J u s t h 
G y ö r g y u r , Turóczmegye volt al ispánja, országgyűlési 
követ , néhai J u s t h F e r e n c z hétszemélyes táblai ülnök-
nek lia, s javainak, miként erényeinek örököse, sa já t költsé-
gén majd nem egészen ú j ra épit tetet t s a lehető legszebben 
földiszittetett ; s e nemes t e t t e annál inkább méltó a dicsői-
tés re , mert dűlőfélben levő egyházunk ügyét nem mint egy-
házi kegyúr karolta föl , hanem pusztán mint jó tevő , mint 
t ag ja azon nemes családnak, melynek bölcsője Neczpalhely-
ség; mely nemes család a patrónus nélküli templomot emlé-
kezetet haladó idők óta folyton ápolja s t ámoga t j a , s mely 
családnak számos tagja a mi sírboltunkban aluszsza a halál 
á lmát , várva az igaz biró eljövetelére. Talán mondanom is 
fölösleges, hogy nem csak a helybeli hivek, de megszámlál-
liatlan vidékiek is eljöttek az á j ta tosságra , kikhez a kerületi 
papság segédletemellet t J u s t h L a j o s ur által mondott 
nagy-mise alatt nt. A d a m o v i c s G y ö r g y , szent-mihályi 
plebánus s kerületi alesperes tar tot t az ünnepélyhez mért ve-
lős s lelkes szent beszédet szokott lélekrenditő modorában. 
Kevés mondani valónk van még. Adjon Isten hazánknak sok 
oly lángbuzgalmu vallásos u ra t , mint J u s t h György u r , ki 
nem csak tudja a vallásos ember kötelmeit, de azokat minden 
alkalommal gyakorolja is. S midőn igy szegény egyházunkat 
a porból kiemelte, nemcsak liervadhatlan érdemeket szerzett 
magának, de más földesuraknak is jó példát adva , gyakorla-
tilag értelmezte a szentírás e szavait : ,Uram, szeretem házad-
nak ékességét s lakásodnak helyét.' Én ezennel hiveim nevé-
ben a kegyes jótevőnek ünnepélyes hálát szavazok, s kérni 
fogom Istent, áraszsza el áldásával e vallásos hazafit s annak 
nemes családját. Nagell Ferencz, neczpali plebánus. 

ROMA, aug. 20-án. A pósta naponként hozza a külön-
féle színezetű lapokat, s nincsen nap , melyben ne olvasnánk 
valamit a piemonti kormány merényeiről az egyház, és ennek 
jogos szabadalmai ellen. Egy lapnak tere hamar betelnék, 
ha mind ezt elsorni akarnánk, tehát csak a nevezetesebbekre 
szorítkozzunk. Mazzoni Antal sz. Proklus bolognai templomá-
nak plébánosa, és Canzi káptalani általános helyettes elfoga-



tását már emiitettük. Mazzoni és Canzi pénzbiztosíték mel-
lett szabad lábra tétettek, a pénz a bolognai hivek által gyűj-
tetet t össze. — Nápolyból tudósítanak, hogy a királyi her-
czegek utazására szükséges költség, 80,000 ducato, az egy-
házi pénztárból utalványoztatott ; pedig épen a délszaki tar-
tományokban vannak papok, kik koldulva tartják föl életüket, 
vannak kivált nő-szerzetesek , kik éhen halnak; az egyházi 
pénztár pedig a herczegeknek uti költséget szolgáltat. — Ros-
sanóból a ,Defensore'lapnak ir ják, hogyRizzut i , falusi plé-
bános két csendőrrel találkozván az uton, fölszólittatott, hogy 
kiáltsa : ,le a pápával'. Rizzuti oly bátor volt , hogy a fegyve-
res zaklatok füleibe orditotta: ,,éljen a halhatlan nevü és 
nagy pápa IX Pius , pápa és király." Erre a csendőrök nem 
kis bántalmazás után őt a campanai tömlöczbe vitték. — 
Rocca San Casciano-ban a forradalmárok Ítéletet tartanak, 
Mellani, modiglianai püspök fölött. A vétség borzasztó, egy 
körlevél a papokhoz, melyben a romai poenitentiariának ren-
deletét közli. Ez a legszélsőbb kihágás, mely ellen a pecsétőr 
annyira kegyetlenkedik. A birák egészen odáig mennek, hogy 
a papoktól jelentést követelnek, mily alkalmazást adtak a 
püspök eme rendeletének a gyónásban. Mellani jól tudja , 
hogy papjai között van egy-két Júdás, kik már eddig is elad-
ták őt harmincz ezüst pénzért ; de ő szilárd ártatlansága ön-
tudatában, mivel kötelességét teljesítette. —Toskánában , 
Castiglionüorentinoban, Ferret t i , marcianoi plébános töm-
löczbe tétetett , mivel merte mondani, hogy Russia terhes föl-
tételek alatt ismerte el Italiát. Ugyanott befogtak két szer-
zetest, mivel a piaczon élelmet vásároltak. — Fago , farenti-i 
kanonok , egy passaglianus pap által bevádoltatott , mivel a 
Szent-sziv ünnepén, a ,Tantum' után nem mondta az imádsá-
got ,pro rege' mit a szertartási szabályok nem is említenek. 
Ez fölmentetett. A ,Discussione mondja, hogy a parnai püs-
pök 200 lira birságra Ítéltetett .—Hire járt, hogy a cosimoi pap-
ság is aláirta a Passaglia-föliratot ; egy kanonok tiltakozott: 
„én nem irtam alá", — „a nép dühének adunk át téged" ez 
volt egy szakadár papnak válasza. — A cosinoi Kapucinus-
atyákat három napig zaklatták a passagliánusok, irnák alá a 
föliratot. Hasztalan volt minden törekvés. Az utczai nép ezt 
megtudván, a közpiaczon elhatározták, hogy az atyákat meg-
fojtják, a zárdából laktanyát csinálnak. Erre a laicus fráter és 
egy két öreg atya aláirta. Két nap múlva ívek keringtek a 
városban, melyeken az atyák nevei egytől egyik tündököltek: 
„Mennyire elborzadtam, irja János atya a romai ,Observatore' 
lapban, látván ott nevemet, hova azt nem adtam. Kijelentem 
tehát Isten és ember előtt, hogy én azon föliratot alá nem ir-
tam, s hogy a többi atyák is csak a halálfenyegetésekre, meg-
rettenve irták alá." 

LIZZANO, aug. 22-én. A lecce-i vidéken szerény fa-
lunkban szent Filoména ünnepét tartottuk egész nyolczaddal. 
Plebánusunk, nagy italianissimo, de hozzá jó adagban gyáva, 
•egy szerzetest hivott meg a szentnek dicsőitésére. A szer-
zetes is tövig italianissimo volt. A szegény szerzetes halhat-
lan névre sóvárgott , beszédjét ,Roma vagy halál' szólammal 
helyenként megtöltötte, mig végzetén igy okoskodott : „Szent 
Filoména idejében ki volt Romában király? Talán a pápa? 
Nem, Diocletian. Gondolt-e akkor a pápa világi fejedelem-
ségre ? Nem. Tehát le a pápai fejedelemséggel. A következte-
tés csodaszerü. — A pápa világi fejedelem nem volt; miért? 

mivel Romát Diocletián birta, a keresztények vérét patakok-
ban ontotta. Tehát most is le a pápai fejedelemséggel, hogy 
Romában Diocletián uralkodhassék, ki tömlöczbe, vérpadra 
viteti, a kik Krisztusnak és helytartójának hivei. A dicsszó-
noknak tehát, ha a gondolkodástanban csak kissé jártas lenne, 
adott előzményeiből ép az ellenkezőt kellett volna lehúzni. — 
A jámbor hivek nem voltak a szerzetesnek beszédjére elké-
szülve , kimentek a templomból, s midőn a szerzetes is kilé-
pett , neki rohantak , ütötték, ránczigálták , tépték , rúgták, 
döfdösték. A szerzetes markos legény levén , kiszabadította 
magát, s az ajtónak rohant a plebániabázba, s ezt bezárta. A 
nép egy éjen, s egy napon át a kapu előtt állott, vár ta , hogy 
jöjjön ki. Második éjjelen a szerzetes fölakasztotta magát. A 
népnek dühe , mivel szidalmazta a szent-atyát, a szerencsét-
len halála mellett se csillapodott ; kihozta a testét , Ítéletet 
tartott fölötte, s határozta, hogy a test elégettessék. Az alatt 
a püspök, tudomására jővén, mik történtek Lizzanoban, Acaia 
esperest küldé a helyszínére, a ki a népet rábirta, hogy a tes-
tet neki adják át. — Acaia szekérre tétette ezt , hogy a lec-
cei püspökhez vigye. De a mint a faluból ki ment , a nép is-
mét a szekér után rohant, s kőzáporral ostromolta a szekeret. 
Acaia leugrott és elfutott ; a kocsis kővel fején találva földre 
esett ; a lovak a kövektől megrémülve vad futásnak eredtek, 
a szekér földült, a test megköveztetett. Ez valósággal ,Roma 
vagy halál' volt Az italianissimik lelkében, kik Pius ellen or-
ditoznak, oly kevés a keresztény hi t , hogy könnyen önmagu-
kat meggyilkolják. A nép az izgatások közepette annyira fa -
jult, hogy ily siralmas kihágásokra mindég kész. Ennyire vit-
ték a népet a forradalmárok, kik őt a jó papok ellen izgatták, 
ide vitte a népet a forradalmi kormány, mely büntetlenül en-
gedi , hogy az urnapi járdalat botrányosan megzavartassék. 
A nép önmagának vesz már elégtételt. Ez az u j rend Italiában. 

LAUSANNE , aug. 28-án. Ha a genfi cantonnak alkot-
mány-javaslatát, melyet a constituente bizottmány kidolgo-
zott , vizsgáljuk , első tekintetre hinnénk, hogy a katholiku-
soknak szabadságai teljes mértékben biztosittatnak általa. A 
154. §. öt millió frankot biztosit a helységeknek a lakosság 
szám-aránya szerént; a 157. §. mondja, hogy minden schwei-
czi polgár ingyen fölvétetik a kórodába és a szegények há-
zába ; a 143. §. szerént az elemi oktatók, férfiak vagy nők, a 
községek által választatnak, de a tanács által megerősittet-
nek. A 12. §. cultus-szabadságot biztosit, a csendőri szabá-
lyok értelmében a külső cultusra nézve; a 13. §. szerént a ta-
nitási szabadság minden polgárnak megadatik a törvények 
korlátai között, a külföldiek a tanács helybenhagyását kérni 
kötelesek; a 3. §-ban a személyes szabadság biztosíttatik ; a 
4 ikben a házi tűzhely mentessége kimondatik; a 8-ikban a 
kobozás megszüntettetik ; a 9-ik szerént a sajtó egészen sza-
bad; a 10. § szerént a költözködés, egyesülés joga megha-
tároztatik. Azt vélné valaki, hogy a genfi katholikusokra föl-
virradt az egyenlőség és a szabadság fényes napja. De te-
kintsen csak valaki a javaslat mélyeire, azonnal észre veszi, 
hogy a szabadság nem mindenkinek szól. Benne vannak el-
hintve, ügyesen rejtegetve a megszorítások, az értelmezések, 
melyek szerént a katholikusok szabadsága puszta szó lesz. 
Legelőször is a szabadság legkedvesebb része megtagadtatik 
nekik, mivel lelkipásztoraik választása a kormány megerősí-
tése alá vettetik a 138. § szerént; a püspök hármat ki-
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jelöl, kiket ha az állami hatóság helybenhagy, a község ezek 
közül választ. A protestánsok választási szabadságát a X. 
ezikk ugy rendezi, hogy abba csak protestánsok folyhatnak 
be ; de midőn ez a katholikusokra alkalmazta tik, abban nem 
látnak ellenmondást, hogy a nagyobb részt protestáns tagok-
ból álló államtanács folyjék be a kath. lelkipásztor megválasz-
tásába. Ha Franczia- vagy más országokban a kormány ilyes-
mit merne tenni a protestáns lelkészek választására nézve, 
mily lármát ütnének ők ? Mi nem hiszszük, hogy a genfi ka-
tholikusok, ismervén a radicalok- és a protestánsoktól tapasz-
talt üldözést és nyomatást, ily javaslathoz adnák szavazatjai-
kat ; ez annyit tenne, mint az egyházat ellenségeinek kegyel-
mére bizni. A következések oly nagyok , hogy nem merünk 
rájok gondolni. — A tanitásra nézve is a katholikusok sokat 
vártak az uj alkotmány javaslattól. Nekik 15 év óta nincs sa-
ját tanodájuk, nincs kath. tankönyvük, szabadkőmiveseken 
kivül nincs tanitójuk ; s a protestáns biztosok maguk megval-
lották, hogy a kath. iskolák sülyedésnek indulnak. S még is 
az uj javaslat vegyes kormányzatot inditványoz, mely a mos-
tani sülyedésnek oka volt. A községek ugyan megszabadul-
hatnak némely istentelen elemi tanítótól; de hogy a vegyes 
iskolák valami újjászületést eredvényezhetnének, az távol 
van, ezt a vallásosság tehetné, de nem a közömbösség. Végre 
az egész javaslatból kitűnik, hogy a protestáns elem minden 
módon törekedik korlátokat vonni a kath. egyház körül; hogy 
azt hatalmába ejteni, elszegényiteni, s fölforgatni igyekszik. 
Ide czéloz a 16. §., mely igy szól: „A nagy tanács helybenha-
gyása nélkül semmiféle vallásos társulat nem telepedhetik 
meg a cantonban", s „eme helybenhagyás minden pillanatban 
visszahúzható." Mily jövője van Genfben az iskola-testvérek-
nek és a szeretet-nénéknek ? Az ajtatos alapítványokra is ily 
helybehagyás szükséges ; mindenütt tehát a nagytanács; s eme 
nagy tanács többsége mindég protestánsok lesznek. A canton 
hat osztályra tétetik ; de ugy, hogy a katholikusok mindenütt 
szükségkép kisebbségben legyenek. Mit fog tehetni a kath. 
kisebbség ? Előre tehát tudhatni, hogy a javaslat, habár némi 
jót is tartalmaz, nagy zajt fog ütni. Az intézmények azok, a 
mivé teszik, de az emberek alkalmazzák azokat : az uj alkot-
mány-javaslat tehát elég eszközt nyújt a radicalok és a pro-
testánsok kezébe, hogy az a jó , mi a javaslatban vagyon, az 
alkalmazásban egészen elveszszen. 

BRÜSSEL. Az itteni,Journal de Bruxelles' következő 
töredéket hoz M a r d i n , mesopotamiai püspök ur leveléből : 
„Samhiri Antal, antiochiai patriarcha Syriában, mióta Euró-
pából visszatért, közel kétezer jacobita szakadárt téritett az 
egységre. 0 saját pénzén ezeknek templomot épit , s a szegé-
nyeket apostoli gondossággal ápolja. Ujabban ismét vagy 100 
családot fogadott az egységbe, velük Azoch falunak plebá-
nusát. Pius pápának neve az egész vidéken áldva van. A Ke-
let ügyeire általa alakított bibornoki egyesületet legnagyobb 
müve gyanánt tekintik, s imádkoznak, hogy az egyesület ma-
gas hivatásához mért fölvilágosítást is nyerjen az Istentől. 
Ezen egyesületről általában hiszik , hogy legnagyobb követ-
kezményei lesznek, s hogy az Isten malasztját le fogja hozni 
a Romától elszakadt népekre." 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 30-án. K o 11 á r c s i k István rozsnyói püs-

pök ő mlga a losonczi templom alappénzének növelésére 100 
a. é fr tot ; H a a s Mihály szathmári püspök ő mlga pedig a 
bélteki tüzkárosultak számára 50 a. é. frtot méltóztatott aján-
dékozni. (P. H.) 

— Az ,Egri Posta' „biztos forrásból értesül arról, hogy 
f. hó 17-én I p o l y i Arnold megérkezett Egerbe, hogy a 
Henszlmann és Gerster által kijelelt várbeli ásatások eddigi 
eredményét megtekintse és meghatározza. Szerénte azok 
minden tekintetben máris érdekes és fontos eredményre ve-
zettek. Ugyanis fölfedezve találta az egri várbani egykori 
székesegyház éjszaki része oldalfalainak tetemes részét. Leg-
nagyobb fontosságú minden esetre az, hogy azon gót osz-
loptámnak , melyen jelenleg sz. István szobra áll, pár ja , leg-
alább talapzatában, 8JZ ásatás által napfényre jött. A kiásott 
részletek világosan arra mutatnak, hogy azok maradványai 
azon késő gót Ízlésben épült egyháznak, mely Dóczy Orbán 
egri püspök és Mátyás királynak hires pénztárnoka által a 
XIV. századnak, mint Bonfin említi, második felében nagy 
fénynyel és költséggel emeltetett." 

— M é s z á r o s Imre vadkerti alesperes-plebánus egy-
házi beszédével ajándékoztattunk meg, melyet sz. István ma-
gyar király nemzeti ünnepén mondott Bécsben. A beszéd 
méltó minci a szerzőnek az irodalom terén oly kedvesen hangzó 
nevéhez, mind pedig az idő és hely körülményeihez, melyek 
között az tartatott. Különösen jól esett benne olvasni a szer-
zetesnők önfeláldozásának fölemlitését ott , hol az ügyefo-
gyottaknak ezen védangyalai szintén sokszoros méltatlanko-
dásnak voltak kitéve. Oda vágott , a hova nézett ! 

— O szentsége apostoli hatalomteljének egyik legszo-
morúbb ágát teljesité, midőn a lissaboni bibornok-patriar-
chához, és a bragai meg evorai püspökökhez apostoli iratot 
intézve, inti ezen egyházfejedelmeket, hogy nagyobb erély-
lyel és férliasabb elszántsággal teljesitsék főpásztori kötel-
meiket nem csak a világi papok és szerzetesek fegyelmének 
helyreállításában, hanem a kormány beavatkozása ellenében 
is. A szükséges apostoli nyíltság és erély hiányának bizonyí-
tékát látja a szent-atya azon körülményben is, hogy a portu-
gali egyháznagyok közül egyetlenegy sem jelent meg a japani 
vértanuk canonisatiojának ünnepélyére. 

— Mig a szent-atya méltóságteljes hangon feddi Por-
tugália főpásztorait : főpapi tiszte szerént áldást könyörög le 
a portugali, övéi által félrevezetett ifjú királynak házasságára 
Pia herczegnővel, Victor-Emanuel leányával ; kinek áldásán 
kivül Stellardi abbé által drágakövekkel díszített albumot 
küld két rézmetszettel, melyek egyike a boldogságos Szüzet, 
a másik pedig az „Ecce Homo"-t ábrázolja. Az első lapon a 
szent-atya kézirata látható. Stellardi abbé igen nagy kegyben 
áll Victor-Emanuelnél. Midőn ez 1859-ben Lombardiába 
ment , Stellardit saját kezével irt levéllel küldé a pápához, 
melyben az abbate részére különös egyházi hatalmat kért 
pro tempore belli, hogy szerencsétlenség esetében általa föl-
oldoztathassék. A pápa összes ajándékainak értékét az ,A. Pz.' 
30,000 tallérra teszi. 

— Cialdini Garibaldinak tábori lelkészét, a gyászhires-
ségü fra Pantaleonet agyonlövette, mivel fegyverrel kezében 
fogatott el. 

Kegyes adomány : 
Ö szentségének „ a fiúi szeretet részvétével s kegyeletes hódola táva l" 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — A japani vértanuk 
életére, s szentté-avattatására vonatkozó okmányok. (Folyt ) 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

A demagógiának vezére földre terittetett, lobo-
gója letiportatott; valljon az elv is legyőzetett? Nem. 
,Roma vagy halál' Victor kezében van. ,Roma vagy 
halál' aug. 29-ke előtt oktalan vállalat volt; közbejön 
egy csetepaté, a vállalat azonnal eszélyes, okos,szük-
séges lett. Adják át Victornak Romát, mivel a vörös-
ingesek ,picciotti' seregét szétrobbantotta. Ez érdem 
Europa előtt. Napoléon megtagadta Romát, midőn 
még a ,Roma vagy halál'-zászló magasan lobogott*, 
most adja át Romát, midőn e zászló véres foszlányok-
ban porba hullott ? Napoléon lezárta Roma kapuit a 
vörös-ingesdemagógia előtt; fölnyissa azokat a koro-
nás demagog előtt? Napoléon büszkén tette le kezét 
a franczia nemzet kardvasára, midőn a vasas dema-
gógia fenyegetődzött ; rakja le sasait a tintás dema-
gógia előtt, mely az örök várost a conspirationak 
martalékul naponta követeli? Victor saját fejét sza-
badította; ennek jutalma legyen Romának birtoka? 
Victor az áruláson szerzett, két. éven át vitt kivégez-
tetésekkel védett délszaki tartományaitól magát ki-
fosztatni nem engedte; s követeli, hogy Piust tizen-
egy-százados koronájától megfoszthassa? Victor egy 
fosztogatót földre teritett; a korlátlan fosztogatásra a 
félszigeten szabadalmat szerzett? Ez a tuilleriák asz-
talára letett turini hivatalos jegyzéknek az értelme, 
az uj társadalmi joghoz szegődött diplomatiának nyo-
matékos okmánya. 

,Roma vagy halál'-királyok ! adjátok át Romát, 
különben a demagógia elnyel. Ez a másik indok Ro-
ma átadására. Victor a conspiratioval szövetkezett, 
királyi hatalmát a conspirationak vezérül adta, tör-
vényt s jogot tapodott ; s most a törvényes és jogos 
Europa védelmezze őt, mivel az éjjeli szövetség föl-
bomlott, s a piemonti királyra veszélyt hozott? Kö-

tött barátságainak gyümölcseit kiki szedni tartozik. 
Victor a conspiratio parancsait teljesítette; most az 
utolsó parancsnak teljesítésére elég ereje nincsen, se-
gitse tehát Europa őt, hogy e parancsnak eleget te-
hessen? Mivel a conspiratiotól ajándékozott olasz egy-
ségi korona Victor fején ingadozik, a monarchicus 
Europa siessen annak támogatására? S mily módon? 
A jognak tiprásával, Roma átadásával, melyre egész 
Európának épen ugy nincs joga, mint Victornak és 
a conspiratio szövetségesének; melyhez Europa is 
csak ,Roma vagy halál'-lobogóval közeledhetik. Eu-
ropa legyen tehát az elesett vörös-inges tábornok 
végrendeletének végrehajtója, legyen a turini dema-
gog koronának mentője. S ha Europa Romát átadná, 
a monarchia győzne-e, vagy a demagógia ? a diplo-
matia vagy a conspiratio ? A demagógia, a conspira-
tio legyen legyőzve, midőn az egész Europa előtte 
térdre hajlik, s parancsait leborult homlokkal fo-
gadja! A demagógia nem személy, hanem elv; s mi-
után ezen elv a keresztény monarchiák koronáira fől-
tüzetett, mi a demagógiát letiprottnak higyjük! A 
forradalom pontról pontra tovább taszit, s Europa 
higyje el, hogy Romának átadása a forradalmat meg-
kérleli, lefegyverzi. Ma kiáltja ,Roma vagy halál', 
holnap fogja kiáltani ,köztársaság vagy halál', hol-
napután ,szabadságot, birtokot, becsületet, vért, éle-
tet , mindent, vagy halál.' Igy oltják a tüzet 
olajjal. A széttépett vörös inget magukra öltik, s 
mégis a vörös ingnek összetiprását hirdetik. 

Parisban várakoztak, Romában is. A párisi vá-
rakozás bölcseségnek kiáltatott ki, a romai oktalan 
csökönösségnek. Romában az oktalan csökönösség 
mellett ma is nyugalmat élveznek; Parisban a veszé-
lyek tornyosulásai miatt háborognak. Pius ma is szi-
lárdan várja az események leomlásait ; Parisban be-
vallják, hogy a várakozás továbbra r e á j u k halál. Pius 
az ő szilárdsága által Európában hitelt, tiszteletet, 
csodálkozást vivott ki; a p a r i s i a k várakozása hitelt 
vesztett Európában, becsületet Palermoban, Marsa-
lában. A párisi várakozás ingadozás, határozatlanság 
volt és gyengeség ; de bölcseségnek nevezték és -
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nek ; a romai várakozás a jognak rendületlen szilárd-
sága volt, oktalan csökönösségnek mondták. Ily ne-
vet adnak Parisban a tárgyaknak, ily értelmet a 
szavaknak; e szótárba már beletanultunk: hat-hóna-
pos viszontagságoknak kellett közbelépni, hogy Pa-
risban a várakozás oktalanságát maguk bevallják. 
Most már választani kell a császarnak Pius és Victor 
között, a jog és a conspiratio között, a monarchia és 
a forradalom között, a keresztény és az uj Europa 
között. Ante hominem vita et mors, benedictio et 
maledictio, ad quod extenderit manum, dabitur illi. 
Akár erény, akár bün, de az ó és uj Európának sorsa 
Napoléon kezében van, sikerrel, veszélylyel mind a 
két részre. Optio datur, eligite. Válaszszon a császár 
Pius között, ki soha jogot nem tiport, tiporni nem 
készül; és Victor között, ki egységes tartományait 
az árulás ösvényein, s a fizetett esküszegések nemte-
lenségein szerezte, s ily hős tettek alapján a keresz-
ténység fejedelmének vesztére törekszik. Válaszszon 
Pius között, ki előtt a nép térdre borul, hogy atyai 
áldásait fogadja ; és Victor között, ki az áruláson szer-
zett alattvalói ellen több golyót lövetett, mint vala-
ha szavazatot szedhetett. Válaszszon Pius között, ki 
a népeknek törvényes engedelmességet hirdet; és 
Victor között, ki Piusnak népét lázadásra buzditja. 
Válaszszon Pius között, ki soha senki ellen nem con-
spirait ; és Victor között, kinek koronája folyton égő 
conspiratio volt királyi rokonai és az olasz népek füg-
getlenségei ellen. Válaszszon Pius között, kinek háta 
mögött 200 millió katholikus nyugodt szilárdsággal 
táboroz ; és Victor között, kinek háta mögött a con-
spiratio gyilkai vigyorognak ; Pius között, kinek ki-
rályi lelke van, hogy népét az erkölcsi romlásra át 
ne adja; és Victor között, kinek két-éves uralkodása 
a religionak és erkölcsnek gúnyja Európában. Vá-
laszszon , válaszszon ; a halogatás veszélyes, a döntő 
határozat szükséges. Egyrészről áll a jog, az igazság, 
a religio, az erkölcs ; másik oldalon van az erőszak, a 
csábítás, az esküszegés és minden perfidia ; válaszszon 
a császár. Egy részről áll az Istennek változhatlan tör-
vénye , mely minden népképviselők házai, minden 
diplomaták udvarai, minden királyok csarnokai fö-
lött uralkodik, igazságot parancsolva a magasoknak, 
engedelmességet az alattvalóknak; másik oldalon van 
a szabadalom a gyengébbnek elnyomására, ha bün-
tetlenül tehetik; minden szövetségre, minden felo-
niára, ha haszonnal történik ; minden merény re, ha 
sikerrel végrehaj tátik; szabadalom minden határo-
zatra, habár az Isten törvényeibe is ütközik, csak 
szavazat-többséggel hozassék. Egy részről áll a ke-

resztény Europa, mely az isteni és erkölcsi törvénye-
ket szabályul ismerte a követek házaiban és a népek 
gyűléseiben; másik oldalon van az uj Europa, az uj 
társadalom, melynek elve: hogy az erőszakon és sza-
vazat-többségen kivül ne ismerjen szabályt, ne vall-
jon Istent, ne gyakoroljon religiot; válaszszon a csá-
szár. Itt a keresztény Európának 19 százados mivelt-
sége éa becsülete ; itt a conspirationak elve : hogy az 
erőszaknak joga az erő, a szavazatnak joga a több-
ség, mely fölött nincs regulator. Ott a keresztény-
ség, itt az istentelen állam; ott a jog, itt a conspira-
tio ; válaszszon, válaszszon a császár, az Isten és a nép 
csak később fog választani, a választást oly esemé-
nyekben megmutatni, melyek ellen nincs Marengo, 
nincs Solferino, mert ez az eszmék csatája. 

A választás nehéz, mind a két részen veszélyes. 
O a vörös demagógiát letiporta, hogyan legyen most 
vezére? Ő a vörös rémnek letiprása után az európai 
monarchiának mentőjeül mutatta be magát, s az eu-
rópai monarchia őt befogadta; most e vörös rémet 
barlangjaiból előhíva, másik Atillaként vezesse a ke-
resztény társadalom ellen? Tiz év előtt a társadalom 
mentője, most ennek ostora legyen? Lehetne a con-
spiratio szolgálatjában hatalmas eszköz; de az eszköz-
nek köz-sorsa, hogy a szolgálat végeztével félretétetik. 
Pátere legem, quam ipse tuleris. — Ellenben, hogy 
a jog, a rend, az erkölcsi örök törvény, egy szóval 
hogy Pius oldalához álljon ; hogy a conspirationak, 
mely Parisban ,nemzeti vágyaknak' hivatik, nyilt 
hadat üzenjen: erre hagyomány s erkölcsi erő szük-
séges, és a jognak oly hősies szeretete, miként ezt a 
szent-atya lelkén fölismerhetni. Billault a Buonaparte 
dynastiáról kimondta, hogy ennek bölcsője a forra-
dalom; rendeltetése a forradalmat mérsékelve vezetni, 
nem pedig elfojtani. A mérséklő vezetés az ó és uj 
Europa közötti ellentéteket végletekig fejtette; a 
döntő választás ideje beállt, a jog és a conspiratio 
ugyanazon kérdést teszi: ,mindent, vagy semmit.' 
Nincs erő, hogy a jogot válaszsza, hogy a harczot 
mellette erélylyel a végletig vigye ; a conspiratio ré-
széről pedig bizonyos a sülyedés. E miatt oly nehéz 
a helyzet. Egynémely irkász, mivel naponta két sze-
let pap irt befeketít; egynémely szónok, mivel három 
termet is tele rikít : a romai kérdés megoldását oly 
könnyűnek találja, hogy Victort azonnal a capitolium 
csarnokaiba vezetné. De az államférfi a gyerkőcz irká-
szok által fölvert porfellegen túl lát, a nép helyett csak 
ennek együgyüségét képviselő szónok lármáin túl 
hall, elmélkedik,töprenkedik. AmintRoma átadására 
gondol, baljóslatú rémalakokat lát, az egyetemes sü-
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lyedés morgásait távolról hallja. Háta mögött látja a 
történelem borzalmas képeit, a merészek gyászos ese-
teit, kik Roma ellen törtek; a csaták nyomain füs-
tölgő pusztulások siralmas romjait, melyek az apos-
toli sziklavár ellen vivattak. Oldalánál látja a fék-
vesztett szenvedélyt, mely vak dühhel rombolja az 
épületnek alapjait, mely nemzeteket fedezett; szilaj-
sággal tépi a köteléket, mely népeket keresztény 
családba fűzött; vásottsággal rohan a nemes hagyo-
mányok ellen, melyek nemzeteknek létet, a mivelt-
ség magaslataihoz ösvényt biztositottak. Maga előtt 
látja megnyílni a rémületes ürt , mely a pápai feje-
delemség roskadása után minden intézményt beránt 
s eltemet. Hol talál nyugpontot a keresztény társa-
dalom, ha sark-köve kidül? Az egyház halhatatlan; 
de jaj a népnek, mely ellene fölkel; jaj a társadalom-
nak , mely azt elárulja, elhagyja. A pápaság törhet-
len; de jaj annak, ki a pápaság fejedelmi ékeit ra-
bolja. Ezt tudják az államférfiak, ösztönszerűleg ezt 
érzik a népek, ezt hirdetik a tudósok, bár mily val-
lásúak legyenek. 

A további halogatást lehetetlennek vallották; a 
választást mely részre tegyék, nem tudják. Napoléon 
1852-ben magát az európai monarchiának bemutatta, 
1862-ben ismét be kell magát mutatni. Ez a kérdés, 
mily zászlót ragadjon. 

Be kell magát mutatni a franczia nemzetnek is. 
E nemes nemzetnek akaratját ismeri a császár. A fran-
czia forradalmi lapok: ,Opinion Nationale', ,Siècle', 
,Presse' stb. sok együgyűt a külföldön tévútra ve-
zethetnek a franczia nemzet akaratjáról, de nem a 
császárt. A franczia nemzet büszke az ő hagyomá-
nyaira, az ő hivatására, hogy kath. főhatalom legyen, 
védője szent Péter székének. Napoléon nem a conspi-
rationak, hanem a kath. népnek köszöni az öt millió 
szavazatot a császári trónra. 0 magát ez iránt a fran-
czia nemzet előtt lekötötte. „A tények hangosan szól-
nak , igy nyitotta meg a császár a törvényhozói idő-
szakot 1859-ben. Tizenegy éven át föntartom Romá-
ban a szent-atya hatalmát, s a mult biztosítja a jö-
vőt" 1). „Nem megyek az olasz földre, hogy szítsam 
a zavart, vagy hogy a szent-atya hatalmát megren-
dítsem, kit én hoztam vissza a trónra", ez volt 1859-
ki maj. 3-án a kiáltvány. „A kormány minden szük-
séges szabályokat megtesz, hogy a szent-szék függet-
lensége biztosítva legyen ; erről nem lehet kételkedni." 

]) „Les faits parlent hautement d'eux-mêmes. Depuis 
onze ans je soutiens à Rome le pouvoir du Saint-Père, et le 
passé doit être ur.e garantie de l'avenir." Journal de Bruxel-
les 1862. 257. szám, 14. sept. 

Ez volt a kormány nyilatkozata Baroche által 1859-
ki april 30-án a követek házában. „Seregeimet Ro-
mából ki nem hozhattam", ezt irja a császár Victor-
nak 1861-ki jul. 12-ről Yichyből. „Ha ezt komoly 
biztonság nélkül tenném , (tehát van nevetséges biz-
tonság is) vétenék azon bizodalom ellen, melyet a 
religionak feje Francziaország védelmére szegezett. A 
helyzet mindég az. Kimondom tehát őszintén, hogy 
seregeimet mindaddig Romában hagyom, mig a 
szent-széknek megmaradt tartományai rendes vagy 
rendetlen hadsereg által fenyegetve lesznek." „A fran-
czia kormány a pápai fejedelemséget a szent-szék füg-
getlenségének lényeges föltételeül tekinti", *) igy 
szólt Baroche 1860-ki april 12-én a kormány nevé-
ben. „A pápai fejedelemség nem rontathatik le. Ezen 
fejedelemség visszaállítására tettük 1849-ben a had-
járatot. Ezen fejedelemség föntartására 11 éven át 
vannak seregeink Romában ; ezeknek küldetésük őriz-
ni a fejedelemséget, s vele a szent-atya függetlensé-
gét." „A fejedelem, ki a szent-atyát 1848-ban a Va-
ticanba visszavezette, akarja, hogy az egyháznak feje 
fejedelemségének minden jogaiban sértetlen marad-
jon", igy értelmezte Rouland minister 1859-ki május 
4-én a püspökökhez menesztett levelében az 1859-ki 
olasz hadjáratot, s e levél minden templomban fölol-
vastatott. „A turini kormány számba veszi azon kö-
telezettséget, melyet a szent-szék iránti viszonyunk 
előnkbe szab. A turini kormány nem vonhatja két-
ségbe a soknemü tekintetek hatalmát, melyek hatá-
rozataink fölött a romai kérdésben uralkodnak, s 
megérti, hogy a i'omai őrsereget mindaddig meg-
hagyjuk, mig azon érdekek, melyek minket Romába 
vittek, eléggé biztositva nem lesznek"; igy irt Thou-
venel 1861-ki jun. 15-én Turinba. Nyiltan szólt Bil-
lault 1862-ki mart. 12-én: „Seregeink és zászlónk 
visszahúzását követelik tőlünk. Azt akarják, hogy a 
legnehezebb kérdést, melytől a lelkismeretek békéje 
s a világ nyugalma függ, a forradalomnak, az ő erő-
szakoskodásainak, az ő merényeinek átengedjük. Oly 
viseletünk mellett, mely a szent-atyát, a trónra visz-
szahelyezte s addig íontartotta, lehet-e Francziaor-
szág lobogóit a forradalmi esélyek előtt földre fek-
tetni? A szent-atya védelmét Európának minden ha-
talmasságai, katholikusok vagy dissidensek, egy-
hangúlag akarják. Evvel Italiának semmi jogait nem 
sértjük. Mikor Italiába Austria ellen leléptünk, Italia 
jól tudta, hogy oda nem azért megyünk, hogy neki 

„Le gouvernement français considère le pouvoir tem-
poral comme une condition essentielle de l'indépendance du 
Saint-Siège." Journal de Bruxelles i. h. 
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Romát á tadjuk; ő maga sem tudot t semmit ily jogról. A Ro-
mára , mint fővárosra, szegzett vágyakodás későbbi esemé-
nyekből született , melyeket mi jóvá nem hagytunk." Nyiltab-
ban szólt a törvényhozói testület válasza a császárhoz. A se-
natus : „Fölségednek fiúi indulata szünetlenül a pápa világi 
hatalmának védelmében s föntartásában nyilatkozott : a se-
natus egész beegyezéssel csatlakozik e nemes, e mérsékelt, 
ez állhatatos politikához. Jövőre megbízunk oly fejedelembe, 
ki franczia lobogóval fedezi a szent-atyát , ki Roma- és a pá-
pai trónnak legéberebb s leghűségesebb őre lett." A követek 
háza : „Fölséged! Az előterjesztett okmányok az egész világ 
előtt bebizonyították, hogy fölséged állhatatos törekvése biz-
tosította a szent-atya függet lenségét , megvédte a fejedelem-
séget. Ez által fölséged az egyház elsőszülött fiának köteles-
s é g e i t te l jes í te t te , s Francziaország vallásos érzelmeinek s 
hagyományainak megfelelt. A törvényhozói testület meg van 
győződve, hogy fölséged jövőre is ezen elvek s érzelmek ih-
letét fogja követni." 

Vegye tehá t számba a császár ünnepélyesen adott sza-
vait , Ígéreteit ; vegye számba kormányának nyilatkozatait, a 
franczia nemzetnek üdvözleteit a szent-szék védelmeért ; ve-
gye számba trónjának eredetét s jövőjét ; válaszszon, lobo-
gót a két ellentét közül ragadjon; mutassa be magát az ó 
E u r ó p á n a k , mely létjogait még föl nem ad ta ; mutassa bema-
gát a franczia nemzetnek, mely ős dicsőségeit még meg nem 
tagad ta 0 nemzetének, ő Európának, ő a szent-széknek, ő 
a 200 millió katholikusnak, ő egy 19 százados világ-egyház-
nak van lekötve ; mily titkos kötelezettségei lehetnek a csá-
szárság előtti időből, sokan sejtik, kevesen rebesget ik , alig 
tud ja valaki; vegye ezeket is számba, s jósolgassa a császár-
ságnak jövőjét. A biariczi magány kedvez az elmélkedésnek : 
az ó és az u j Europa várja az eredményt. 

Guéronniére néhány czikke a ,La France'-ban, legújabb 
három levele a helyzet nehézségeit fe j tege t i , az olasz és a 
r o m a i kérdésnek megoldását a félszigeten hármas ország meg-
alapításában tervezgeti. Időt engedünk a császári röppentyű-
nek , fejtse ki a színeket, j á r ja be a czikázási ösvényeket — 

a légben ; ha komoly lesz a kísértetes szó, vissza-
térünk az ellenmondások eme tömkeleges halmazára. 

Ez nyomor, ez ostor azokra, kik világ uraként sorsaink 
kerekét kezelik, s a világ igazi urának szándékait nem köve-
tik. Piusnak nagy lelke magasan lebeg , a fájdalom könyeivel 
te l t szemei a világ hatalmasainak bonyodalmas kísérleteit 
maga alat t lát ják ; ő nyugodtan van. Az Isten igazságának os-
tora ellenségeinek nyakszirtein pa t tog ; de nincs erkölcsi erő 
a békózott lelkekben, hogy az elismert tévelyt , a megtaga-
dott igazságot bevallják. — Caputo Mihály, arianoi püspök, 
kit a szent-atya könyeinek kigúnyolására avval köszöntött föl 
a conspiratio : „legyen tovább is tövis a szent-atya szivében", 
sept. 6-án élni megszűnt. Borzadály volt é le te , siralom a ha-
lála mi r eánk , ő bűnbánat nélkül halt meg. Impoeniteus raor-
tuus. Üdvös lesz-e ez intés Passagliának, ki ,de poenis inferni' 
értekezést i r t ? Intés lesz-c a cassinoi főapátnak, a milanói, 
modenai némely kanonoknak ? Oly zavartnak találja Isten az 
e lméket , oly keménynek a sziveket, hogy egy püspöknek bűn-
bánat nélküli halálát például fölállitani szükségesnek találja: 
annyira szereti az Isten a romai anyacgyházat , annyira védi 
az ő helytartójának földi örökségét, hogy. a ki ezt megtá-

m a d j a , ily halállal is lakolhat bűnéér t , mely minden lelki 
szent gyakorlatokban üdvös borzadályra hozathatik föl. Ca-
puto p a p , püspök, magister in Israel ! halála után az egyház 
ér t té nem imádkozhatik. Qualis v i ta , mors est ita, 

A japani vértanuk életére, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Folytatás.) 

II. Compendium v i tae , v i r tu tum, et miraculorum nec 
non actorum in causa canonizationis B e a t i M i c h a e l i s 
d e S a n c t i s sacerdotis professi ordinis SS. Trinitatis fra-
t rum discalceatorum redemtionis captivorum. Ex secretaria 
sacrorum rituum congregationis. 

B e a t u s M i c h a e l d e S a n c t i s Henrico Argemir 
et Margar i ta Monserrada piis atque ingenuis ortus est pa-
ren t ibus , anno supra millesimum reparatae salutis quingen-
tesimo nonagesimo primo (1591), die sacra inclito coelestis 
militiae Duci , in Catalaunia hispanicae ditionis Principatu 
Urbe Vichensi. Quam semel Divino inspirante Flamine per 
salutares aquas gratiam regenerationis invenit , cam ad ex-
tremum usque spiritum servavit et auxit. Praeventus siqui-
dem in benedictionibus dulcedinis, totum se puerulus divi-
nis rebus addixi t , eumque potissimum erga Deiparam Virgi-
nem concepit affectum, ut ipsam balbutientibus adhuc label-
lulis salutaret , ejus aediculas luminibus ac floribus decora-
r e t , alios quoque puerulos ex editiori conscenso loco , velut 
e suggestu quodam ad liaec obsequia praestanda adhortare-
tur. Eo demum processit, u t vix quinquennis perpetuum 
suae castitatis florem Immaculatae Virgini consecraret: quod 
i tapraest i t i t perbelle, utdeinceps ne per jocum quidem mun-
danas sibi nuptias proponi pateretur. 

Studiorum curriculum mox ingressus, sedulam eis de-
dit operám ; suspecta interim sodalium consortia devitans, et 
Sanctorum, in eremo praesertim degentium, historiis ver-
sandis jugi ter intentus ; a quibus veluti apis industriosa vir-
tutum llores colligebat, seque magis atque magis ad illorum 
sectanda vestigia allici sentiebat. Quapropter veterum Asce-
tarum inhians inst i tutum, duobus comitantibus discipulis, 
clam ab urbe discessit, celsumque petiit montem M ö n s e-
n i u m nuncupatum, ibique se in eodem recondidit antro 
ubi S. Sigismundus Burgundiáé Rex eremiticam duxisse vitam 
perhibetur. Verum diligenter conquisitus , tandem a patre re-
pertus est in genua provolutus, lacrymisque perfusus ; cujus 
rci causam percontatus , se acerbissimos Christi dolores reco-
lere asseruit. Paternam inde repetens domum, eremi licet 
spe f raudatus , inter domesticos tamen parietes ascetarum 
vitam ducere constituit. Quapropter acerrimum sibi bellum in-
dixi t : asseribus enim pro s tragulo, saxo pro pulvinare ute-
ba tu r ; flagellis, cilicio, jejuniis corpusculum extenuabat. 
Quin etiam patiendi amore adhuc puer se inter spinas conje-
cisse t r ad i tu r , superque ipsas toto corpore aliquandiu volu-
tasse , aequalibus qui aderant prae timore obstupescentibus, 
qui etiam postea aliis narraverunt test ibus, mirifice sese esse 
recrcatos cum non modo innoxium ex illis assurgentem vide-
r in t , sed ne leviter quidem punctum ; proinde ac si Spinae 
illae purissima membra attingere ansae non fuissent. Idque 



se piissimus puerulus fecisse dixit „pro Dei amore et imita-
tione S. P. Francisci." 

At dives in bonitateDeus voluntariam liane, asperrimam-
que servi sui afflictationem non magno sine praemio reliquit ; 
quod enim de Beato Aloisio Gonzaga legitur, id quoque in 
Michaele renovatum voluit, ut nunquam carnis tralieretur 
illeeebris, neque ulla unquam specie haud satis modesta, aut 
minus honesta cogitatio ejus menti obversaretur. 

Dum octavum ageret annum, utroque orbatus parente, 
tutorum curae traditus est , a quibus litterarum studia relin-
quere jussus , mercaturae addiscendae operam dédit. Tutores 
enim patrimonii utilitati consulere putarunt , si propriis ado-
lescens laboribus victum sibi compararet. Verum poenitentiae 
et pietatis exercitia nunquam reliquit , quibus mercatoris fa-
iniliae, penes quam morabatur, exemplo et admirationi fuit. 
Beatissimam Virginem, quam sibi parentis loco elegerat, eni-
xis precibus obsecrabat, ut sibi perfectioris vitae tramitem 
praemonstraret. Nec vota in irritum cessere : cum enim qua-
dam die impensius orationi vacaret, subita praedefuncti pa-
tris apparitione intelligit, se ad coenobiticae vitae institutum 
Dei îiutu vocari. Quapropter cognatis, amicis, patriae vale-
dicens, longum asperumque iter Barcinonam versus pedes ar-
ripuit. Quo ubi tandem pervenit, Ordini Fratrum calceatorum 
SS. Trinitatis ad captivos redimendos nomen dédit, in quo 
sextum decimum agens aetatis annum solemnia vota nuncu-
pavit. At cum P. Joannem Baptistam a Deiparae Virginis 
Conceptione, in Beatorum album deinceps relatum, veterem 
ipsius Ordinis arctioremque Regulám instaurare comperiisset, 
praesidum venia Pampelonam petiit, strictioris hujus instituti 
habitum ab eodem Institutore accepit, et omnium admiratione 
tyrocinio expleto, nova in hoc Ordine edidit Vota. Arduum 
plane dictu est , et cogitatu quanta in nova religiosae vitae 
palestra fecerit incrementa virtutis , quaeque maturae sancti-
tatis ceteris argumenta reliquerit, quam ab ineunte usque 
aetate totis viribus inhiaverat. 

Intera pliilo3ophicis ac theologicis disciplinis primum 
in Academia Reazensi, tum in Salmaticensi, moderatorum 
jussu sedulam navavit operam: cum autem et solertioris es-
set ingenii, et in assidua coelestium contemplatione rerum 
superno lumine perfunderetur , eos inde sapientiae percepit 
f ructus , u t a praeceptoribus ipsis non eemel in arduis ac 
diflicillimis consuleretur quaestionibus. Obedientiae merito 
ad sacerdotium evectus, penitus Deo se se junxit, ac proxi-
morum procurandae saluti prorsus devovit : quibus duobus 
tota constat perfectio sanctitatis et summa virtutis. Ac révéra 
quod ad amorem Dei pert inet , eo cor ejus flagravit divinae 
charitatis incendio, ut crebris ac miriiieis raperetur eestasibus. 

Quare cum aliquando in Salmanticensi Academia P. An-
tolinez ex Augustiniana familia virum doctissimum de Ver-
bi Dei Incarnatione disserentem audiret, illico toto assurgens 
corpore in hujus contemplatione mysterii cunctis stupentibus 
tamdiu deiixus haesi t , quamdiu ipsius disserentis perduravit 
oratio. Alias cum haud procul a Coenobio cum confratribus 
de divina loqueretur bonitate, statim per aera volitans ejus-
dem Coenobii muros, nec non agrum densis contectum mes-
sibus transiliit, donec ecclesiae januam ingressus Sanctam 
Eucharistiam adoraturus paullatim descendit. 

Insuper cum cives Salmanticenses bacchanalium tempore 

turpibus diffluerent illeeebris, hic Dei servus per urbis vias 
cum fratribus supplicationem instituens eo pervenit , ubi de-
bacchantium magis clamor crebrescebat : tum Coenobii Prae-
fectus celsiorem ascendens locum, et crucem manu tenens ad 
poenitentiam populum excitare satagebat : cum subito raptus 
spiritu Michael, atque a terra sublatus, crucem Domini com-
plectitur, ac toto concionis tempore, maxima omnium qui ade-
rant cum admiratione et fructu, ita permansit. Praesertim ve-
ro sacrum faciens vel in sublime elevato calice rapiebatur, vel 
expansis manibus coelum ascendere videbatur, ita prorsus a 
sensibus abstractus, ut olim ardentem altaris cereum dexte-
ram ipsius comburentem, nonnisi adstantium clamoribus ex-
citatus animadverterit. Tantam B. Michaelis in Deum dile-
ctionem impensa erga proximos sollicitudo cumulavit. Diu 
enim noctuque ad eorum inopiam sublevandam intendit. Moe-
rentes solabatur ; mulieres deperditas ad salutis tramitem re-
vocabat ; de infirmorum salute adeo sollicitus, ut quandoque 
eorum languores sibi toleraudos exciperet ; in redemptione 
captivorum veluti praecipua sui Ordinis tessera plurimum ad-
laboravit. Omnibus omnia factus, ut omnes Christo lucrifa-
ceret. Hanc vero praeclarissimam in Deum ac proximum di-
lectionem sociae veluti atque administrae ceterae omnes in 
Michaele sunt comitatae virtutes. Ob fréquentes enim illu-
strationes divina mysteria ne dum üde , sed, quantum viatori 
licet, evidentia tenuit ; rogatus siquidem aliquando quid ex-
periretur in raptibus, s e n t i r e s e respondit i n d i v i n o-
r u m m y s t e r i o r u m c o n f i r m â t u m v e r i t a t e . Spem 
similiter adeo coluit, ut beatorum gaudia praegustare vide-
retur. Ingens vero perfectionis hujus aedificium in imo, ac 
solidissimo creverat humilitatis fundamento ; cunctis enim se 
contemptibiliorem putaba t , et divinos, quos experiebatur, 
afflatus pro viribus tegere satagebat. Obedientiae tantum 
merito fratribus semel atque iterum praeesse adactus est, arc-
tissima praeditus paupertate per plures annos nec cellulam 
liabuit, neque pulvinar ubi caput reclinaret. Christi mansue-
tudine indutus cum omnibus patiens fuit et misericors. lis qui 
contumelias sibi, aut damnum intulerant semper pro malo 
bonum reddidit. Invictam in adversis exercuit fortitudinem, 
quae tum maxime eluxit , cum ob fratrum quorumdam invi-
diam et calumniis est obrutus, ac per summum nefas in car-
cerem detrusus. Prudentissimus in aliorum regimine, sibi se 
judicem acerrimum , reliquis vero humanissimum patrem ex-
hibuit. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es k. apostoli Fölsége f. é. sept. 12-ről kelt legfelsőbb h a t á -

rozatával K e l l e r J á n o s , pöstyéni lelke'szt az aiskai vagy ochkai B. 
Sz. Máriáról czimzett prépostságra méltóztatot t legkegyelmesebben k i -
nevezni. 

NAGY-SZOMBAT, sept. 26-án. Az esztergomi fő-
megye 114 áldozártagja ma végzé lelkigyakorlatait. Szent 
nyugalom ül arczaikon, szent lelkesedéssel telve alig tud meg-
válni üdvös magányától. Mindegyike hálát rebeg biboros 
atyjának, ki bámulandó áldozattal már nyolezadszor gyüjté 
maga körül egybe kedves fiait. 1850-től fogva a jelen alkal-
mon kivül már 806 egyházi férfiú vett részt az általa rende-
zett lelki gyakorlatokon. Gyengélkedő, beteges létére kész 
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volt távozni székhelyéről kis Roma felé, s bámulandó áhítat-, 
önmegtagadással ve t t részt a reánk nézve oly annyira szüksé-
ges magányban. — September 20-án érkezett a vaspályán 
Diószeghre, hol őt gróf Zichy Ferencz pompás négyes fo-
gata várta. Tiszteletére s kézcsókolására sietett az emiitett 
nagymgu gróf jámbor neje is nagyreményű fiaival együtt . 
Fájdalommal szemléltük, mily nehezen esett beteges atyánk-
nak a kiszállás. Mily szivrepesztő az , kit annyira szeretünk, 
szenvedni látni ! A grófi fogaton el tüntet azon sóhaj követte, 
vajha azonnal összegyűlhetnénk körüle. Eljöt t a várva várt 
nap September 22-ike, sóvár lélekkel mentünk a szent ma-
gány felé, hogy mentül előbb társaloghassunk az Úrral, ki ke-
gyes atyánk által fölszólított bennünket : „venite seorsum in 
desertum locum, et requiescite pusillum" 3). Lelki örömünk fo-
kozódott, midőn megpillantottuk a lelkigyakorlatok igazgató-
j á t t. J u r i g a Albert atyát, a győri sarutlan karmeliták per-
j e l é t , ki főmegyénk szülöttje s egykori áldozártársunk. — 
Már másod izben fáradozik lelkünk üdvösségén, másod izben 
épülünk raj ta s bámuljuk buzgóságát , hallgatjuk ajkáról a 
bűnbánatra inditó isteni szózatot. Ugyancsak meghálálja a fő-
megyének mint szülőjének, hogy fia volt! — A lelki gyakor-
latok u j lelket öntének belénk, gyönyörű szivhez szóló medi-
tatiói felejthetlenek lesznek előttünk. Elragadhatólag alkal-
mazta az ó- és uj-szövetségi szent-irást, a szent-atyákat, s be-
szédének velejét ad facilitandam memóriám egyes rövid mon-
datokba tudta szoritani. — A fiatalabb áldozárok közül kér-
dezte egy tőle, valljon mikép viheti annyira asz. irás tüzetes 
használását a beszéd folyama alatt, mintha csak oda teremtet-
ték volna, azt felelte : „per continuam meditationem." — Az 
első elmélkedés tárgya vol t : ,de line hominis et Sacerdotis.' 
A második : ,potestas Sacerdotis in corpus Christi reale et 
mysticum.' A harmadik : ,Malitia peccati in angelis et homine.' 
A negyedik: ,de gravitate peccati in Sacerdote et e jusseque-
lis quoad se et gregem Domini.' Az ötödik : ,de morte genera-
ting , in specie de morte Sacerdotis peecatoris et justi.' A ha-
todik : ,de inferno generatim et in specie de inferno Sacerdo-
tis.' A hetedik : ,de vita Christi abscondita.' A nyolczadik : 
,de vita ejus publica.' A kilenczedik : ,de passione Christi in 
Sacratissimis ejus membris.' A tizedik : ,de cultu B. M. Virgi-
nis.' A tizenegyedik : ,de carnis refurrectione et vita aeterna. 
— Boldog órák, melyeket ezen elmélkedéseken töltöttünk ! 
,Confirma hoc Deus , quod operatus es in nobis ! 0 beata so-
litudo ! o sola beatitudo !' fölfogjuk immár értelmét ezen sza-
vaknak. — Meginditó vala a lelki gyakorlatok folyama alatt 
a szenvedő főpásztort papjaival együtt a keresztutat végezni 
látni; majdnem elájult a fájdalomtól , és még sem tágitott. 
,Verba moverunt sed exempla t raxerunt! ' — Szent borzalom 
futot ta végig valónkat , midőn az 5-ik meditat.io u tán az el-
mélkedő tisztelendő atya fölszólitására 3 Pater és Ave Má-
riát imádkoztunk azér t , kit Isten a jelenvoltak közül legelő-
ször szólitand az örökkévalóságba. — Vége levén az üdvös-
ség kiváló napjainak, tömegesen siettünk kegyes főpászto-
runkhoz, hogy némileg szavakat kölcsönözzünk határtalan 
hála-érzelmünknek, melylyel iránta eltelve voltunk s vagyunk. 
Ki lenne képes leirni e j e lene te t? elég legyen mondani, hogy 
alig volt szem, mely könytől nem áradozott volna. Midőn arra 
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kér tük , hogy hálánkat érseki jobbjának csokolásával is nyil-
váníthassuk, azt mondá : ,venite, venite ! filii charissimi, non 
tantum ad osculum manus, sed etiam faciei !' s mindnyájunkat 
atyai csókjára mél ta tot t ; — o mirabilis dilectio charitatis ! 
Oh de boldogok vagyunk, hogy ily atyával birunk ! — Hála 
neked hazám főpapja, szent büszkeség tölti el keblünket , ha 
reád tekintünk, ki oly kegyes, oly alázatos vagy. Kérjük az 
Istent, hogy élted fonala még tovább fonassék s mindnyájunk 
örömére az emberi kor legszélsőbb határáig nyujtassék ! —-
Mielőtt azonban atyánk szine elől távoztunk volna, senki ál-
tal föl nem szólitva egy szívvel és lélekkel azon alázatos ké-
résünket terjesztettük elő ő eminentiájának, kegyeskedjék a 
lelki gyakorlatokra egybegyűlt clerus nevében egy hódoló 
föliratot intézni szentséges atyánkhoz, melyben irántai szere-
te tünket , engedelmességünket, határtalan tiszteletünket s 
rendületlen hűségünket jelentse ki , mely oly szilárd, hogy 
etiam si fractus illabatur orbis, impavidos ferient ruinae ! — 
0 eminentiája, miután kétszeri kérdés által meggyőződött 
kívánságunkról, kérésünket teljesíteni Ígérte. Kétszeri kér-
désére csak lelkesült: oramus- s rogamus-t lehetett hallani; 
egyszóval szent volt a lelkesedés ; kitűnt, hogy a magyar cle-
rus tud buzogni a jog- és igazságér t , mely édes hazánk re-
ménye , de a melynek sarkköve a független souverain romai 
pápa *). Székely István-

NAGY-MÁRIA-CZELL, sept. 7-én. ( B ú c s ú j á r á s . ) 
F t . szerkesztő ur ! —- Az érzelmek tengerébe merülve térek 
a Nagy-Mária-czelli kegyelem-templomból lakomba, s ha van-
nak érzelmek, melyeket le i rni , vagy szóval kifejezni alig le-
h e t : főleg ily szent helyeken hatnak a szivre s elmére oly 
esővel, hogy — mint a hullámzó vizáradat , mely minden gá-
tot szétrombol — a férfias komolyságot, erős lelkületet le-
győzve, többnyire az elérzékenyülés köny-patakaiban talál-
ják valódi kifejezésüket. Kisded zarándok sereggel indultam 
ugyanezen, őseink emléke által szintúgy, mint Isten anyja 
hatalmas pártfogása által dicsőült helyre , de alig értünk be 
tegnap délutáni öt óra tá jban, alig borultunk a kegyelem-kép 
előtt a rczunkra , alig mutat tuk be hálaérzetűnk zsengéjét az 
ég királynéjának — s ime szeretett hazánk földjéről egyre 
érkeznek utánunk égbe ható öröménekek között nagyszámú 
zarándok csoportok, majd édes hazai nyelvünkön, mint a du-
namellékiek — majd német nyelven, mint a sopron-, moson-, 
vasmegyei több községbeliek , — majd slav nyelven , mint a 
nyitra- s trencsin megyeiek harsogtatva : Százezerszer üdvöz-
légy, Mária áldott légy ! stb. — A ki látja továbbá, mint lép-
delnek szép renddel , különösen hajadonaik leeresztett hajak-
kal, imára ki ter jesztet t kezekkel, lesütött szemekkel a csodá-
latos szobor fe lé , mint esnek t é rd re , s kerülik azt meg tér -
delve, mint borulnak végre földre, az ének folytonos zengése 
közöt t , mint sirják az öröm-, hála-, könyörima könyeit sürü 
zokogások közöt t , — ki l á t j a , ismétlem mindezeket, s meg 
nem indul, annak keble a sziklakeménységgel vetélkedik. — 
Oh valóban az ajtatos zarándoklat a bűnbánat, igaz megtérés, 
buzgóság, erkölcsiség hatalmas eszköze, s a vallásos érzelmek 
bizonyos emeltyűje vol t , s lesz mindenkor az el nem fásult 

*) A franczia papság szép példájának üdvös követése ez ; a nyit-
rai lelkigyakorlatokban részt vet t tagok szintén hódolati föliratot kül-
döt tek a szent-atyának. Közlendjük. S z e r k . 



szivekre, s fényes tanuságul is szolgál, mennyire haladja az 
emberi bölcseséget, mely ezekben is gáncsolni s gúnyolni va-
lót talál, — az egyháznak anyai szeretetre s gondoskodásra 
alapított bölcsesége, melylyel a bucsujárásokat ajánlja. — De 
mily szép tükre az ősi magyar jellemnek is, midőn saját honá-
nak határain tul , mint Mária-tisztelő keresztény örvend is-
mertetni , midőn hazája védasszonyának tiszteletére ősei em-
lékeit fölkeresi, midőn az ő főpapjának, dicső Primás-hercze-
gének öt év előtt a hétszázados ünnepélyen nyilvánított szán-
dékát példásan követi, ki azért vésette az érez emlékre, azért 
Íratta a bársony kötetü könyvbea magyarhoni zarándokok ne-
veit, hogy az utódok ezek példájának követésére buzduljanak ! 
A ki kételkednék, hogy Magyarföld sz. István öröksége, csak-
ugyan mindeddig Mária országa és öröksége-e? — azt bizo-
nyára meggyőzhetné a tény valóságáról azon zarándok-sere-
gek szemlélete , melyek Kisasszony-ünnepére ide öszve se-
reglettek (számos nagyobb magyarhoni városaink már előbb 
szabott időkben végezvén fogadott bucsujárásaikat) mert az 
ország majd minden része volt képviselve, — az én csekély 
seregemhez — a Somlyó-Vásárhelyihez 13 dunántúli közsé-
gekből csatlakoztak. — Szép számmal voltak Csallóközből 
— Hédervárról saját segédlelkészük vezérlete alatt; — pe-
resztegiek, duna-földváriak, dunakesziek (ezek bizonyára nem 
fognak protestánsokká lenni !) Nagyszámmal a pecsenyidiek, 
esperes-plebánusuk, — nagy-boldog-asszonyiak segédlelké-
szük kiséretében, — s még számtalanok, — a Dunán inneniek 
(földiratilag szólva) a nyitrai, trencséni, pozsony megyei nagy 
számú, s többnyire sláv ajkú zarándokok által voltak képvi-
selve ! —- Ime, kiknek ősei egykor Nagy Lajossal, harezszom-
jasan karddal kezükben , vérüket ontani jövének e vidékre, 
főleg a hitvédelmeért, mint özönlenek most mint buzgó za-
rándokok e kegy-helyre, hogy imádkozzanak magukért , test-
véreikért, hazájukért, a hit s egyház virágzásáért! — o h m é r t 
itt sz. hitünk diadalait üli ! (Vége köv.) 

BOLOGNA, sept. 1-én. Még egy adatot közlök Casoni 
ügyvéd röpiratjából. Kellerrel találkozván Parisban , a nagy 
szónoktól ezeket hallá : „Olaszországban pártot kell alakitani, 
mely se forradalmi, se austriai ne legyen, hanem mindenek 
előtt katholikus. A politikai és nemzeti szabadságot nem kell 
a katholicismustól elválasztani. A szabadság nagy kincs a 
bölcs és szilárd nemzeteknél, de a forradalom kezében fejet-
lenséggé fajul, despotiára, mint menekvésre vezet. Dolgozzunk 
szünet nélkül" 0 szentségével beszélgetvén,Casoni nyilvánitá, 
hogy csodálkozik Napoleonnak kedvező viseletén a forradalom 
iránt, de még inkább Europa érzéktelenségén a szent-atya 
iránt. A szent-atya válaszolá: „Micsoda? Europa helyzete 
elég szomorú, elég siralmas. Napoleon, akár akarja akár nem, 
ennek mestere. Nem szólók Angliáról, a szent-szék semmit se 
vár tőle, de a forradalom mindent. Austria nehéz állapotban 
van. Muszkaország Németország szövetségese, Poroszország 
ingadozik, vagy Angliához, vagy Muszkaországhoz szegődik. 
Tudja meg ön, hogy az ő helyzete rosszabb az enyimnél. Öt 
a forradalom szerencsétlenül lerántotta, szemeink előtt Orsi-
mnek bombái vannak, melyek őt oda lökik, hova m a g a s é 
akarna menni. Adja az Is ten, hogy idővel kivonhassa magát 
azon következmények elől, melyekbe sodortatik a kezdett 
ösvényen. 0 az egyháznak és a pápának szolgálatokat tett , 
én bizonyára nem tagadom ezeket, s hogy nagyobbra becsül-

jem azokat, soha nem tekintettem az indokokra, miként ezekre 
figyelmeztettek. Én csak a tényre tekintettem, mely nagy jó-
tétemény volt az egyházra és a szent-székre. Én tekintettel s 
kimélettel vagyok iránta, s leszek is mindég. De ennek hatá-
rai vannak, melyeket lelkismeretem és a kötelesség előmbe 
szab ; ezeken belől mindég vele leszek, ezeken túl szükségkép 
ellene vagyok." Ezután a szent-atya Victor-Emanuelről nyi-
latkozott, szólt róla gyengéd érzelemmel, mint az atya a fiá-
ról , s egekre emelvén szemeit, fölkiáltott: „Adja az Isten, 
hogy őt minél hamarább keblemre szoríthassam, s a fiu édes 
nevével szólíthassam." — Ez után Casoni, élvén a szent-atya 
kegyességével kérdezé, honnan meriti azon nyugalmat, melyet 
mindeddig tanúsított? „Édes fiam ez az Isten ajándéka. En 
is érzem, hogy ember vagyok, egész teherrel és gyengeség-
gel. Sokszor elkeseredve s leverve vagyok, sirok keservesen s 
érzek szívfájdalmakat. De alig hogy az Istenhez fordulok, 
alig hogy meggondolom, miszerént ez nem ellenem, de a pápa 
a szent-szék, az egyház ellen van az egész üldözés, azonnal 
biztositva és nyugodt vagyok, érzem az erőt, mely lelkemet 
megszállja, szilárd, rendithetlen vagyok, nem félve senkitől, 
készen mindent tűrn i , mindent szenvedni. S az Isten nem 
csak közvetlenül az ő malasztja által vigasztal és erősit en-
gemet, ad ő más oldalról is vigasztalást a nagy kisértetben, 
melyet reám küldött. Az egész kath. püspökség vetélkedik a 
szent-szék iránti szeretetben és ragaszkodásban. Az egész 
papság, kevés kivétellel, főpásztoraival egyesülve nekik alá-
vetve vagyon, a legjelesebb világi urak, katholikusok és pro-
testánsok, a leggyengédebb rokonszenvet, tiszteletet mutat-
ják méltatlan személyem és a szent-szék iránt. IIa mondani 
akarnám önnek, a szeretetnek és alávetésnek mily tanúságait 
fogadtam e teremben, több napi beszélgetésre volna szükség. 
Tegnap egy nemes belga ifjú jelentette magát nálam , hogy 
zuavjaim közé akar beállani. Én gyenge testalkotásunak 
találtam, s figyelmeztettem, miszerént nem lesz képes viselni 
a katonáskodás terheit. — Iíozzá tevém , mit akarhat tehát 
nekem tenni mást ? Tudja mit felelt ? Még van , mit tegyek, 
mondá, szentséged lábainál akarok halni, ha nem lehet meg-
halnom a csatamezőn. Mily nagy hit ez és föláldozás !" — Mit 
tevők legyünk tehá t" , kérdé Casoni a szent-atyától. „Önnek 
kérdése különös. Az egyház és a szent-szék e pillanatban ne-
héz kisértetnek van kitéve. De ne féljen semmit. Az Isten vé-
delmezi az ő egyházat ; a szeplőtlenül fogantatott Szűz Má-
ria legnagyobb védelmünk. Ne féljen tehát, reméljen és imád-
kozzék." 

SZENT-PÉTERVÁR, aug. 13=25-én. A mi újságaink 
u j szerzeményekről beszélnek, melyeket a kormány Palesti-
nában tett. A kormány azonfölül, mit már Jeruzsálemben bir, 
épittet egy székesegyházat, mely a Szent Háromság tisztele-
tére lesz fölszentelve, másodszor egy-két emeletes épületet a 
muszka hitterjesztés számára ebben kápolna lesz szent Ale-
xandra tiszteletére ; ezen épület kivülről készen ál l , most a 
benső fölszerelési munkák végeztetnek ; harmadszor egy kó-
rodát 60 ágyra, enuek földszinti része készen áll,az emeleten 
most dolgoznak ; negyedszer szállodát a zarándokoknak, ez 
gazdag alapitványnyal van ellátva. Maldan mellett egy ker-
tet vett, melyben ez idén már sok zöldség termett. Azon föld-
szinti épület, mely a szent sir mellett a mi tulajdonunk, most 
lerontatik ; s a falak és a föld bontásánál a Constantin császár 
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alatt levő templom előcsarnokára akadtak. Mind eme mun-
kálatok jövő évben elvégeztetnek. Mindaddig a muszka za-
rándokok ideiglenes szállodákba helyeztetnek, hol tágas és 
egészséges lakásuk van, s minden szükségesekkel elláttatnak, 
A férfi-zarándokok külön épületbe helyeztettek, a nők is egy 
másikba ; ezeket a kormány bérelte, s a szükséges férfi s női 
szolgálatot ő nevezi, ő fizeti. Hogy valamelyik muszka zarán-
dok a szállodába fölvétessék, a jeruzsálemi muszka consulhoz 
kell fordulnia, s fölvétetését kérni ; fölvétetik bizonyosan, ha 
üres hely van. A zarándokok határozott ideig a szállodában 
maradhatnak, fizetni nem tartoznak, a mit önkénytesen adnak, 
az az épületek javitására fordittatik. A tartózkodás ideje 
hosszabb vagy rövidebbre szabatik, mindég pedig annyi időre, 
hogy a zarándokolás czélját, a szent helyek beutazását kiki 
megtehesse. Például, a ki húsvétra oda érkezik, egész sept. 
14-éig a szállodában maradhat, a ki pedig őszkor jön, az hús-
vétig ott maradhat. A ki ezen határidőn is tovább akar a szál-
lodában maradni, fizet három rubelt. Az ideiglenes muszka 
kóroda két osztályt bir , egyik a férfi, másik a nőbetegekre ; 
mindakét osztály 40 ágyat számlál. Minden osztálynak külön 
orvosa van, és gyógyszertára ; az orvosokat a muszka kor-
mány fizeti. A betegek ingyen gyógyíttatnak. Van azonban a 
muszka zarándokoknak Jaffa-, Ramlia-, Kaifa-, Nazarethben 
szállodájuk. A szent sir kúpjának kiegészítésében annyit szer-
zett a muszka kormány, mennyit soha nem birt ; Miklós csá-
szár örülhet sirjában. 

HANNOVERA , aug. 30-án. Nálunk a káté-zavarok nem 
akarnak szűnni. A pietista pár t , látván hogy a rationalismus 
a népnek legalsó fokáig hatott, rontván a religiot a szivekben, 
u j káté kiadásához, mint gyógyszerhez folyamodott, hogy a 
dogmát megmentse, s a régi orthodox Luthertanokat vissza-
hozza az elmékbe. E czélra Luthernak kátéját újra nyomatta, 
s az elemi iskolák használatára szabályozta. Innen a zavar, az 
utczai lázongás ; a pietista és a rationalista pártnak küzdelme ; 
annál inkább, mivel ezen kátéban a rationalisták a durva ver-
seket századunk szégyen-foltjának mondják, melyek tetszhet-
tek Luther Márton idejében, de gyűlöletesek mai nap. A 
többi között a kátéban ezen verset is botrányosnak talál-
ják : „Uszitsd ellenem malaszt-ebeidet, mivel én bünsertés 
vagyok ; s a bűnhődés fésűjével vakard le fejemről bün-tetüi-
met ; vesd rám a malaszt csuháját, hogy boldogul haljak 
meg." *) Aljas hasonlatosságok ugyan ; de a szabad akaratról 
Calvin és Luther nem ilyes hasonlatosságokat használt ? A 
gyengéd érzelem megborzad ily szólamokon ; de meg kell val-
lani, hogy azon aljas fogalmat, melyet Luther és Calvin fej-
tegetett az akarat szabadságáról, a kiengesztelődési dogmá-
ról, csak ily aljas hasonlatok által lehet fölvilágosítani, s ily ha-
sonlatok által leginkább világosittatik föl. Luther és Calvin 
ide vágó tanait az utódok elhagyták, sőt munkáinak későbbi 

Hetz du mich , arme Sündeiisau, 
Mit deinen Gnadenhunden ! 
Wüh l mir mit deinem Sündenkamm 
Die Sündenlaeus herunten. 
Zeuch mir dein Guadenwammes an , 
Damit ich selig sterben kann. 

kiadásaiból kitörülték; de a pietista rész látván, mily pusztí-
tásokat tett a szabadvizsga, mely a protestantismusnak for-
mális fő dogmája, csak egy módot talál a religio megmenté-
sére, ha az ősi dogmákat vissza hozza az elmékbe. Protestáns 
szempontból tehát a mennyire megfoghatlannak látszanék a 
káté-lázongás, oly annyira igen természetes. Luthernek és 
Calvinnak a szabadvizsga alapján szabad volt oly fogalmat 
képezni a szabad akaratról és a kiengesztelésről, a milyen 
neki igaznak tetszett ; utódjainak ép azon elvnél fogva szabad 
volt azon fogalmat elvetni, s mással fölcserélni ; a pietista 
résznek ugyanazon elven szabad azon fogalmakat ismét jó-
nak találni és visszahozni ; a rationalista résznek szabad ez 
ellen tiltakozni; szabad-e a dogmákat utczai lázongások se-
gélyével meghatározni ; szalfad-e a dogmákat politialis szabá-
lyok által a rationalista részre erőszakolni ? ez már más térre 
tartozik. A ,Nazionalverein' ezen vallásos villongásokat a han-
noverai kormány ellen fölhasználja , mivel ezen kormány ed-
dig a gótha-párthoz nem szegődött. 

VEGYESEK. 
P E S T , oct. 3-án. S t i p u l a József kanonok ő nsga „az 

egri jog-akademiának megnyilhatását előmozditandó annak 
alapjához élte hosszáig évenként 400 frttal járulni még a mult 
évben megajánlotta." (E. P.) 

—• Az egri kath. legény-egylet tagjai pesti testvéreik-
nak 6 fr. 90 krt. küldöttek, mint a számukra tett első gyűjte-
mény eredményét. 

— Ö szentsége B a r a c z Sadok domonkos-szerzetest 
irodalmi érdemeinek tekintetéből sajátkezű irat által a hittu-
dori fokra emelte. 

— A szent-atyától Pia herczegnőnek küldött ajándékok 
közt van egy nagybecsű, 315 gyöngyből s gyémántból álló olva-
só; egy igen művészileg készitett óra, melynek tábláján minden 
szám szent ereklyét foglal magában ; az albumban pedig a 
már emiittetteken kivül minden pápának meg van arczképe, 
jelmondata, czimere. 

— Irland Pound nevü kerületében zavarok törtek ki a 
katholikusok és protestánsok közt Hanna igehirdető durva 
kikelései miatt a katholicismus ellen. A határozottan prot. jel-
lemű ,M. Post' és ,Times' is bevallják, hogy a zavargásokra a 
protestánsok szolgáltattak okot. A ,\Vhig' czimü lap egy kath. 
főnemestől fölszólitást közöl a katholikusokhoz, melyben 
ezek kéretnek, hogy a rajtuk elkövetett méltatlanságot tűrjék 
békével, és ne torolják meg. 

— A jeruzsálemi ap. missionarius, Witsch Heribert 
atya ir ja, hogy Fortunatus és Giacomo frá ter t , meg Balázs 
atyát aug. 7-én beduinok támadták meg Nazarethbőli vissza-
tértükben, és fr. Fortunatust megölték, a másik kettő minde-
nétől még ruhájától is megfosztatván, sebekkel terhelten ér-
kezett a jeruzsálemi kolostorba. 

— Dietrischstein grófnő Palaestinában aTábor hegyén ko-
lostort szándékozik épiteni. A jámbor úrhölgy már folyamodott 
is a szükséges engedély megnyerése végett a szent-atyához. 

SZEMÉLYZETIEK a z e g r i m e g y é b ő l : Ft. F a i g e 1 Pál cz. 
kanonok és esperes Kápolnára ; nt P o z s o n y i József Boczonádra p l e -
bánusokká ; ft. K o z m a Károly papnöveldéi aligazgatóvá \ nt. Z s a s s -
k o v s z k y J ó z s e f , eddig gymn. tanár, papnöveldei le lk i - igazgatóvá; 
nt. S e b ő k László papnöveldei tanfölügyelővé neveztet tek ki. (E. P.) 

A p a r r a : A pénzt megkaptuk. 
N a g y - K á l l ó b a : Ismertetést nem kaptunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



r~ 
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 Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 8-án. 2 9 . II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Kilencz pont. —- A japani vértanuk éle-
tére , s szentté-avattatására vonatkozó okmányok. (Folyt.) 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Kilencz pont. 
Az aacheni nagy kath. gyülekezetnek működé-

séről hiányos maradna értesítésünk, ha elhallgatnék 
azon kilencz határozati pontot, melyek szintannyi 
dióhéjba szorítva tartalmazzák a politiko-egyházi el-
veket , melyeknek kiemelése, fönebbi hangon való 
hirdetése annál szükségesb: minél tisztábban fejezik 
ki a kath. egyházi szellemmel megegyező alapnéze-
teket, és minél nyomorultabbá lőn az emberiség tár-
sadalmi és erkölcsi viszonyaiban azon egyház-ellenes 
politikai elvek által, melyek lassanként mélyen meg-
gyökerezve, és sokszor az ellenkezőre kötelezettek ré-
széről is bűnösen ápoltatva, vér-gyümölcseiket ijesztő 
termékenységgel érlelik. 

Az egyház politikai elvek gyártásával nem fog-
lalkozik; neki van társadalmi elve Istentől megala-
pítva, mint egész lényeges szervezete isteni. Ezen elv 
szerént minden hatalom Istentől van ; ezen hatalom-
nak mindenki hódolni tartozik, és a ki ellene föllá-
zad , Isten ellen lázad föl. A mások iránti kötelmek 
összegét e gyönyörű mondatban fejezi ki: Felebará-
todat szeressed, mint tenmagadat. Ez társadalmi sark-
igazsága, melyet keresztény államok nem téveszt-
hetnek szemük elől, mig keresztény jelleggel birni 
akarnak. Mivel pedig a kath. egyház egyedüli csal-
hatlan őre a keresztény tannak, és mivel Istenhez 
emelő polgárosításának missiojával soha sem hagy-
hat föl : mindenütt ezen elvet hirdeti ; mindenkor ezen 
igazságot igyekszik valósítani, a mennyiben hatása 
nem korlátoltatik. Ha tehát, mint mondani szokás, az 
egyháznak politikai credoja nincs, szándéka sem le-
hetett neki mint olyannak hivei számára merőn vett 
politikai álláspontot kitűzni, vagy bármily politikai 
kormányalak és rendszer mellett küzdeni. Neki mint 
egyháznak szorosan véve a monarchicus, olygarchi-
cus, respublicai vagy absolut kormányforma teljesen 

közömbös ; csak ne kivántassék tőle, hogy az embe-
riség üdvét illető tanával ellenkező tetteket gyako-
roljon, és lényeges jogainak élvezetében ne háborit-
tassék. A hol ennyi sem adatik meg neki, tehát a hol 
vagy önmagának erkölcsi megsemmisítésére kény-
szeríttetnék , vagy bármily néven nevezendő társulat 
szabadabb, vagy csak természetszerű mozgásának ele-
mei is megtagadtatnak tőle : ott természetesen léte 
vagy erkölcsi, vagy physikai lehetetlenség, és igy 
ily kormányalakkal összeférhetetlen. Az egyház ka-
tholicítása tanitmány ára nézve épen abban is áll, hogy 
az minden idő- és helyhez illő; nem mintha a körül-
ményekhezalkalmazná örökké egy elveit; hanem mi-
vel ezen elvek az emberiségnek Istenhez örökké 
egyenlő viszonyait tartalmazzák; ephemer, és a he-
lyi, időbeli körülményektől függő politikai nézetek-
kel pedig nem foglalkozik. Az egyház ezen természe-
tében feneklő igazságot mondá ki a nagy-gyülés az 
első pontban, mely szerént „a kath. egyház senkit 
sem kötelez valamely politikai álláspontra; meg-
egyez az minden kormányalakkal s minden politikai 
rendszerrel, mely nem áll ellentétben Isten paran-
csaival s az igazságosság elveivel." 

Ha a kath. egyház Istentől származott, mert va-
lóban csak tőle is származhatónak hirdeti a hatalmat ; 
ha tanítja, hogy minden embert sors-, nem-, kor- és 
valláskülönbség nélkül felebarátunknak kell tekin-
teni, és őt ugy szeretni mint minmagunkat; ha arra 
oktat, hogy senki se tegye azt másnak, mit nem 
akar más által magának tétetni: oly alapelveket nyil-
vánít, melyek minden despotismust, önkényt, zsar-
nokoskodást kárhoztatnak. A hatalomnak Istentől va-
ló származtatása nemes önérzetet, e dicső osztályrész-
nek emelkedettebb tudatátkeltheti ugyan annak kép-
viselőjében , gyakorlójában ; de egyszersmind méltó 
félelemmel, és ez által annak lelkismeretes kezelésére 
üdvös ösztönnel is töltheti el, tudva azt, hogy a mil-
liók fölötti hatalom gyakorlatáról nem a könnyen 
tévútra vezethető népnek, hanem a csalhatlan Isten-
nek felelős, ki igazságos és bölcs, és azért hatalma 
torz-visszatükrözését, bülcseségének oktalan árnyaló-

29 



.» 226 « — 

já t fenyittetlenül nem hagyja. Ha mindezen lehető 
legüdvösb és legtekintélyesb fékek daczára a hata-
lomgyakorlat túlcsap egyedül ekkép boldogítható 
korlátain, és önkényt, zsarnokságot fejt ki az, ki e 
földön, az embert a legszentebb szabadság érzelmé-
vel megajándékozott, istenségnek képét tartoznék vi-
selni : valljon vétkül, hibául rovathatik-e ez föl azon 
hitnek, mely azt kárhoztatja; azon egyháznak, mely 
az istenfiui szabadságnak megalapítója, védője, szá-
zadok által megszentelt menhelye? 

Különös sorsa volt e tekintetben az egyháznak 
az őt e szempontból rágalmazóknak érdeke szerént. 
Ha az egyházat a fejedelmekkel akarták meggyülöl-
tetni: ugy tüntették azt föl, mint a királyi nem csak 
hatalomnak, hanem életnek is ellenségét; ha a nép-
tömeg előtt volt az egyház megalázandó : a zsarnok-
ság és önkény szülője, megtestesitője gyanánt feste-
tett előtte. A rövidlátók előtt mindez, sajnos! alig 
remélt sikert aratott, és sokan a józanul értett sza-
badságnak anyjától, az egyháztól utálattal fordultak 
el, mint a népjogok eltiprójától, holott a népjog csak 
a kereszténység aerájával kezdődött; a fejedelmek 
önző vetélytárst láttak abban, kinek koronájuk fény-
körét köszönheték, és ki kormányuknak mindég te-
her gyanánt föltűnő és örökké ekkép föltűnendő el-
járását az annak súlyától iszonyodó népek előtt ta-
naival, bölcseségével enyhítette. Azonban a szabad-
ságot féktelenséggel, szabadossággal szomorúan föl-
cserélő mostani nemzedéktől ki várhatná mindezek-
nek komoly megfontolását? ki remélhetné az igazsá-
gos ítéletet azon egyház iránt, melynek társadalmi 
sark-igazságait is megvetve, azt teljesen megbuk-
tatni törekesznek? 

Az előbbeni és ezen pontra nézve olvassuk ko-
runk egy igen jeles tudósának müvében: „Nyilvá-
nos, mondja ő, hogy a polgári szabadság természetét 
illetőleg a katholicismusnak nincs hitágazata, és egyik 
vagy másik kormányalak előnyössége mellett nem 
nyilatkozik; a pápa épen ugy fiának ismeri el azon 
katholikust, ki valamely amerikai képviselő-háznak 
padjain ül, mint azon alattvalót, ki a hatalmas feje-
delem parancsát föltétlen hódolattal fogadja. A kath. 
hit sokkal mélyebb bölcseséggel bir, hogysem ily 
homokra ereszkednék le. Égből származva, mint a 
napfény mindenre kiterjed, mindent megvilágít és 
éltet, de ő maga soha sem sötétül, soha sem homá-
lyosul el. Az ő föladata megmutatni az embernek az 
utat az égbe, de kinek e földön is, mintegy átmenő-
leg, nagy javakat és vigaszt szerez; folytonosan az 
örök igazságokra utal, és minden ügyekben üdvös 

tanácsokkal szolgál neki; de a hol bizonyos részle-
tekről van szó, ovakodik őt lekötni, korlátolni. Em-
lékezteti őt erkölcstanának szent elveire; óvja őt , ha 
veszélyben forogna azoktól eltérni, és mint a gyen-
géd anya gyermekéhez, ugy szól hozzá : Csak ne térj 
el tanításomtól, a többiben tégy, mint neked jónak 
látszik." 

Korunk kérkedik, mintha mindazon intézmé-
nyek, melyek a despotismust a mostani fölfogás sze-
rént gátolni látszanak, vagy legalább annak lehető 
korlátozására léptetnek életbe, teljesen az ujabb kor, 
különösen a protestantismus által nem annyira föl-
élesztett, mint teremtett szabadságnak találmányai, 
jótéteményei volnának. Hozzánk nem tartozik ezen 
politikai intézményeknek méltánylása; de azonkívül, 
hogy a mintául tartott angol szabadsági charta, a 
magyar páratlan alkotmány katholikus termékek; 
teljes önérzettel mondhatják a 16-ik század előtti 
időkről a katholicismus és protestantismus mély be-
látásu szerzőjével: Ha fölütöm a történelem évköny-
veit, tanulmányozni akarván a népek nézeteit és szo-
kásait, az uralkodó intézményeket: mindenütt törvé-
nyekre, szabadalmakra, kiváltságokra, cortesekre, 
karok és rendek gyülekezeteire, községkormány-
zatra, esküdtekre találok. Mindezt ugyan bizonyos 
tömkelegben látom, de ezen nem ütküzhetem meg, 
mert ez egy, a chaosból csak most fölmerülő uj vi-
lág. IIa kérdezem : valljon a fejedelemnek volt-e telj-
hatalma törvényeket szabni? erre nézve ugyan kü-
lönféleség, némi határozatlanság áll elő, de látom, 
hogy a gyűlések, melyek a nemzet különféle osztá-
lyait képviselik, azon törvények alkotásában részt 
vettek; ha kérdezem, valljon ezek a legfontosb ál-
lamügyekbe befoly tak-e ? a törvénykönyvekben azon 
határozatra bukkanok, hogy tanácsukat a legjelen-
tékenyebb, legfontosb ügyekben ki kell kérni, és 
hogy a fejedelmek igen gyakran tanácsuk szerént 
jártak is el ; ha kérdezem, valljon ezen gyülekezetek 
birtak-e valami biztositékkal állásukra, befolyásukra 
nézve? a törvénykönyvek kétségbevonhatlanadatok-
kal szolgálnak, s tömérdek tény szolgál bizonyítékul, 
hogy ezen intézmények a népek szokásaiban, erköl-
cseiben mélyen voltak gyökerezve. 

És azon időkben melyik vallás volt az uralkodó? 
A katholicismus. Ragaszkodtak-e a népek a vallás-
hoz? Oly mértékben, hogy minden fölött a vallásos-
ság uralkodott. Volt-e a papságnak nagy befolyása? 
A lehető legnagyobb. Minő volt a pápák hatalma? 
Majdnem korlátlan. És mégis hol látható a papság 
törekvése a királyok teljhatalmának nagyobbitása 
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körül a népek rovására? Hol olvashatók a pápák ren-
deletei ezen vagy ama kormányalak ellen? Hol ta-
lálhatók a pápáknak rendszabályai valamely törvé-
nyes jognak csonkítása végett? Mindezekre felelem: 
Ha Europa a katholicismus befolyása alatt merült ki 
a chaosból ; ha a polgárosodás gyors és biztos lépé-
sekkel fejlődött; ha a tudósok az államformák nagy 
föladatával foglalkoztak; ha a törvény és szokások 
fölötti kérdések a szabadságra nézve kedvező érte-
lemben kezdettek megoldatni ; ha mindez akkor tör-
tént, mig a polgári ügyek terén a papság befolyása 
nagy, a pápa hatalma pedig megmérhetlen volt; ha 
akkor, midőn a pápának valamely nemzeti intézmény 
elleni egyetlen szava elegendő lehetett volna ennek 
haláldöfést adni, a szabadszerü intézmények bámu-
landó gyorsasággal fejlődtek: mikép lehet a kath. 
hitet a népek leigázására való törekvésről józanon 
vádolni? Hol van akkor a királyoknak és pápáknak 
átokra méltó szövetkezésük az elnyomásra, a szolga-
ságra, hogy korlátlan önkényt emeljenek a trónra, 
melynek árnyában az elnyomott emberiség könyein 
és gyötrelmein kéjelegnének? Ha a pápák a kirá-
lyokkal viszályokba keveredtek; valljon ezek közön-
ségesen csak a királyok és köztük, vagy a nép kö-
zött is folytak? Ha a zsarnokság, vagy valamely 
osztály elnyomása elleni határozat forgott fön, ki 
emelte föl hangosabban és hatalmasabban szavát, mint 
a pápa? Nem a pápák voltak-e, kik, mint Voltaire 
is elismeri, „a fejedelmeket féken tartották, a népe-
ket védelmezték, bölcs közbelépésükkel a politikai 
viszályokat megszüntették, a királyokat és népeket 
kötelmeikre emlékeztették, és az általuk el nem há-
ríthatott nagy erőszakoskodások ellen az egyházi átok 
villámait szórták." Nem figyelemre méltó-e, hogy az 
annyi rágalommal elárasztott „In coena Domini"-
bulla, 5-ik fejezetében egyházi átkot tartalmaz azok 
ellen, „kik az ő országaikban a jog által kijelelt kor-
látokon túl uj adókat rendelnek el, vagy a régieket 
magasbra emelik?" Ezek lebegvén a nagy-gyülés 
szemei előtt, méltán határozta a II.pontban: „Akath. 
egyház nem támoszlopa a kényuralomnak, s nem el-
lensége a politikai szabadság- és önállóságnak. Mi-
ként minden században, ugy most is elvet minden 
zsarnokságot, akár fejedelmek, akár parlamentek vagy 
pártok által gyakoroltassék az." (Folyt, köv.) Pollák. 

i japani vértanuk életérc, s szentté-avattatására 
vonatkozó okmányok. 

(Folytatás.) 

Tam admirabilem vitae perfectionem innumerabilibus 
bonitatis suae donis misericors Deus ditatam voluit. Nam 

prophetiae afflatus spiritu plurima et loco , et tempore re-
motissima enuntiavit. Suis precibus non minus languentibus 
corporibus quam populatis a locustis messibus tutamento fuit. 
In malignos spiritus formidabile impérium exercuit. Illo tan-
dem divinae bonitatis praeclarissimo enituit prodigio, quo 
Christus ipse divini sui Cordis mysticam comutationem cum 
corde illius inire dignatus est. Verum cum hoc divinae cha-
ritatis incendium majus esset viribus , ejus potius vi , quam 
morbo decubui t , et divinis recreatus mysteriis , octavo suae 
inlirmitatis die ad coelum evolavit IV. Idus Április anni 
MDCXXV. in Vallisoletano Coenobio, quod ipse mirabihter 
divinis subsidiis aedificaverat. Dignus sane cui divina aptaren-
tur eloquia: consummatus in brevi explevit tempóra mul ta ; 
vix enim tertium supra trigesimum ingressus annum divinae 
occubuit victima charitatis. 

Statim ac per urbem rumor diíFunditur B. Michaelem 
obiisse permagna hominum multitudo ad eum visendum cir-
cumfluit; undique ejus insonat fama sancti tat is; mirandae 
memorantur ecstases ; pa t ra ta adnumerantur mirabilia. Hinc 
parentalibus ei persolvendis non modo cujusvis ordinis cives, 
sed quod nonnisi in regali funere consuevit , et proceres ac 
magistratus adfuere. 

Paullo post ejus obitum ab Archiepiscopo Vallisoletano 
conditi sunt auctori tate ordinaria processus , quibus a Sacra 
Rituum Congregatione approbatis , ' Urbanus VIII . sa. me. 
Commissionem introductionis Causae signavit VIII . Idus Fe-
bruarii anni MDCXXVII . Lit terae datae sunt remissoriales 
ad processus in civitatibus Vallisoletana, Beazensi , Vicensi, 
et Matritensi auctoritate Apostolica instruendos. Quum anno 
MDCXXIX persoluta haec fuisset inquisitio, et Romam trans-
missa, tum in vulgus édita sunt décréta Summi Pontificis Ur -
bani VIII. sa. me. quibus cautum erat ne deinceps procedatur 
in Causis Servorum Dei nisi lapsis quinquaginta annis obitu 
illius, qui peti tur canonizari. Quare oportuit ut Causa tam 
secundis auspiciis suscepta sisteret ; neque de ea amplius ac-
tum es t , usque ad annum MDCLXXX. 

Tunc cl. me. Cardinale Nortfolcia Relatore Sacra Rituum 
Congregatio decrevit, u t Causa isthaec resumpta juris ordine 
servato ageretur. 

Dein processibus ad ' exitum perductis , de eorum vali-
ditate Decretum Nonis Februarii anni MDCLXXXIV. ab ea-
dem Sacra Rituum Congregatione latum est. At prius quam 
singulare virtutum examen insti tueretur scripta Servi Dei di-
ligenter sunt perpensa , praeter t ractatum de animae tranquil-
l i tate, qui inveniri liaudquaquam potuit. Postea Congrega-
tio Antipraeparatoria coram Causae Relatore Cardinali Zon-
dadari collecta est XII. Kalendas Aug. anni MDCCXXIII . 
Deinceps ad difficultates a Fidei Promotore allatas facilius 
diluendas locum Praeparatoriae Congregationes,nempe V. Ka-
lendas Octobris anni MDCCXXXV et III . Idus Maj i anni 
MDCCXXXVIII. Quas demum subsequuta est Generalis Con-
gregatio coram Benedicto XIV. sa. me. in qua proposito D u -
bio de virtutibus Ven. Michaelis in gradu heroico , idem Sum-
mus Pontifex Eucharistico sacrificio religiosissime celebrato 
in ecclesia S. Caroli ad quatuor fontes IV. Idus Április anni 
MDCCXLII . anniversaria obitus ejusdem Servi Dei suam 
declaravit sentent iam, Constare de Virtutibus Theologalibus, 
et Cardinalibus earumque adnexis in gradu heroico. 

29* 
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Diuturnum post temporis spatium , scilicet anno 
MDCCLXXVI per Postulatorem duo e processibus selecta 
fuere miracula ut Sacrorum Rituum Congregationis examini 
subjicerentur X. Kalendas Augusti an. MDCCLXXVI. Car-
dinalis Boschius cl. me. penes se Congregationem Antiprae-
paratoriam habuit; item Idibus Januarii anni MDCCLXXVIII 
Praeparatoria Congregatio apud Vaticanum habita est. Po-
stremo , sexto elapso mense, V. Kalendas Augusti coram Pio 
VI. Pontifice Maximo sa. me. Generalia convocata sunt Comi-
tia. Summus ille Pontifex postquam Patrem Luminum enixe 
exorasset III. Kalendas Octobris, qui dies Archangelo Michae-
li sacer est, et Servi Dei nativitatis anniversarius, iterum 
in ecclesia S. Caroli ad quatuor fontes Decretum tul i t , Con-
stare in tertio genere de primo Miraculo instantaneae per-
fectaeque sanationis Mariae Aegidii Gil a tumore canceroso 
in mamma: Ac de secundo repentinae integraeque sanationis 
Alphonsi Ottero Grassal ab humeri fractura. 

Tandem Comitiis iterum Generalibus indictis VIII. Ka-
lendas Decembris ejusdem anni, in quibus discuteretur Dubi-
um : An tuto procedi possit ad hujus Servi Dei Beatiûcationem, 
cum omnes Patres Cardinales et Consultores in affirmativam 
ivissent sententiam, idem Summus Pontifex Pius VI. sa. me. 
VI. Idus Decembris die Immaculatae Deiparae Conceptioni 
Festo alteram edidit Decretum, nempeTuto procedi ad ejus-
dem Servi Dei Beatiíicationem. Qua postea solemnis coere-
monia, datis Litteris Apostolicis in forma Brevis, maximo 
apparatu in Vaticana Basilica celebrata est Nonas Majas an-
ni MDCCLXX1X. 

Postquam Altarium honores Beato Michaeli decreti 
fuere , novis ipse coepit corruscare prodigiis, quibus cunctis 
satis apparebat hunc majori honore dignum censendum, quem 
Rex Regum sic lionorare voluerat. Quapropter instructae 
iterum sunt juridicae tabulae de duobus miraculis post indul-
tam venerationem ejus ope patratis. Haec fuerunt miracula : 
Primum patratum est sub initio mensis Maji an. MDCCLXXX 
cum in urbe Granatensi apud ecclesiam fratrum discalceato-
rum Ordinis Sanctissimae Trinitatis solemnia agerentur ob 
coelitum honores Beato Michaeli attributos. Nam Francisca 
Navarrete-y-Sanz annorum sexaginta quatuor canceroso tu-
more exulcerato in inferiori parte linguae ita decern inde an-
nis laboraverat, u t nec cibum capere posset, cum morbus to-
tam oris cavitatem obstruxisset ; quapropter a medicis dere-
licta B. Michaelis suppetias imploravit, et novendiali suppli-
catione ad ejus honorem absoluta, statim tumor cancerosus 
absque ullo artis chyrurgicae medio ab ore prolabitur, nec 
ulluin ibi aliquod teterrimi ulceris vestigium permansit. (Vége 
következik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ZSÁMBÉK. Nálunk fol^ó september-hó 20-a és 21-e 

igazi pünkösd-napok valának. 0 méltósága főtiszt. F a r k a s 
Imre hőn szeretett s tisztelt püspök urunk, páratlan buzgalmu 
főpásztorunk bérmalást rendelvén, 20-án délutáni öt órakor 
érkezett meg, kit határunknál az egyházi védnökség, megyei 
tisztviselők és a helybeli község elöljárói számos lovasoktól 
körülvéve kitűnő diszszel fogadtak, egész az úgynevezett 
nagy piaczig kisértek, hol a minden oldalról hallható szép 

keresztény kath. üdvözlet közt: „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus", kocsijából kiszállván, a helybeli lelkipásztor- és segédei-
től a szeplőtlen fogantatású boldogságos szűz Máriának szá-
zadot tul-haladt, oltárral ékes, ötödfél ölnyi magasságú s lé-
lekemelő történeti szép szobra elébe vezettetett. A mint itt 
térdre borult főpásztorunk, négyes kar zengé szivrehatólag 
az „Ave maris Stella"-1, mit nyomban követett ugyanott a lau-
retomi letenye. Innen fejérbeöltözött negyven koszorús lány-
kával övedzve a plébániatemplomba vonultunk énekszóval 
ajtatos menetben, hol áldásadással végződött az isteni tiszte-
let. 21-én reggeli kilenczkor kezdődött az isteni szolgálat. 0 
méltósága mutatta be a szent mise-áldozatot. Evangelium 
után ernyedetlen buzgalmánál fogva, ki egykor sok éveken 
át példásan legelteté az Ur nyáját, kenetdús beszédet tartott ; 
különösen sz. Máté apostolban, kinek egyszersmind ünnepét 
ültük, majd utánozhatlan népszerűséggel fejtegeté a köve-
tésre méltó keresztény erényeket, és az isteni kegyelem cso-
damunkálódását. Rendkivüli hatást és szokatlan mély csen-
det idézett elő a hivekben még azáltal is , midőn beszéde vé-
gén emelkedett lelkülettel és sajátságos ritka szelid alázattal 
körűi-beiül imigyen szóla: az Ur Isten véghetetlen kegyelmes 
és irgalmas; mindenki számithat szent malasztjára, csak kö-
vesse őt oly hiven mint Máté. Magam bűnös és méltatlan 
szolgája vagyok az Urnák , és mégis hány kegyelmekben re-
szesitett már ! jelesen e napokban september-hó 5-én Öreg 
Márla-Czellben, a keresztények által oly rég és buzgón tisz-
telt kegyeleinkép előtt áldozárságomnak ötvenedik évét vol-
tam szerencsés ünnepelni. Nézzetek fejemre, s látni fogjátok, 
hogy siromhoz közelebb állok, mint az előtt ; de azt a kegyel-
met akarmily árért nem adnám , sőt mindenkor örömmel ma-
gasztalom , hogy benneteket nem csupán mint főpap, hanem 
mint aranymisés áldozár is megáldhatlak. Emlékezzetek meg 
mindnyájan kérlek, kik már a keresztény erősség malasztját 
vettétek, vagy most kezeim föltétele és szent kenet által veen-

Tudnunk kell , hogy 1 6 8 9 - b e n Ó-Buda , Zsámbék, T ö k , Bu-
daeörs e's Perbál (mind koronajavak) hazánk akkori szorult állapotjában 
3 0 ezer forintért vásonkeói Zichy grófok zálogbirtokába ju to t tak egész 
1 7 7 2 - i g , midőn az emiitett javak ismét szent koronánkra visszahárom-
lot tak. Néhai Zichy Miklós g r ó f , mint utolsó b i r tokos , a j t a tos nejével 
s z ü l . g r . Beiényi Erzsébettel 1 7 3 9 - b e n itt nagyon súlyos időt érvén, 
döghalált tudnillik , mely három hét alatt 8 1 9 - e t ragadot t ki az élők 
sorából — minthogy Istennek különös kegyéből életben maradtak , j á m -
bor Noéként fiúi bálájuk tanúsítása végett mennyei Atyánk dicsőítésére 
több vallásos emléket állítottak , je lesen: 1 7 3 9 - b e n a szeplőtlen fogan-
tatású Szűznek művészileg készü l t , s talapzatán köböl faragot t , ember-
nagyságu több szentekkek és Zichy gróficsalád nagy czimerével ékes 
ötödfél ölnyi magasságú s z o b r á t — 1740-ben Paulai sz. Ferencz tisz-
teletére gyönyörű szép kápo lná t , nevezetes alapitványnyal ellátva — 
1754-ben pedig a jelen plebánia-templomot. Ilyen a valódi h i té le t ! 
Ennyi hálaáldozatot képes tenni az el nem korcsosult józan elméjű s ke-
resztény vallású nemzedék ! Szűz Máriának kérdéses szobra mindennemű 
alapítvány nélkül idöjártával annyira roncsolt karba j u t a , hogy már 
1817-ben egyházlátogatás alkalmával kimondatot t reá a halálos Ítélet, 
azaz : romboltassák le. De a vallásos kegyelet mind annak daczára Is-
tenbe bizva várakozni tudot t , mig a jelen lelkipásztornak sikerült néhány 
jól tevőkre szert tenni , kik közt az illető hivő nép legnagyobb örömére 
szeretve tisztelt arany-misés főpásztorunk első helyen ragyog. Ezek s e -
gélyével már is nagy részben kijavítva áll eme jobb szellemű idők ma-
gasztos emléke. — Ha a világiak dicsérettel buzgólkodnak derék pol-
gártársaink örökítésén ; mikép bagyhatnók tisztelet nélkül szent bi tval-
lásunk dicső maradványait ? ! 
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ditek , emlékezzetek meg imáitokban rólam is , hogy földi pá-
lyámat Istennek szent nevében boldogul bezárhassam. Ha 
majd Isten irgalmából az ő szine elébe juthatok, én is könyör-
gök érettetek , hogy az egek Ura testi s lelki áldásokkal áld-
jon meg benneteket. — Elérzékenyült erre minden sziv, s 
nem maradt szem köny nélkül, keblemből pedig eme fohász 
tolult föl : Istenem ! mily nagy nyeremény az apostolok utó-
dait hallgatni tanulékony szivvel. Nincs szebb és eredmény-
dusabb missio e világon, mint midőn főpásztoraink ihlett lé-
lekkel hirdetik szent hitünk égi tanitmányit. — 756-an része-
sültek ez úttal a bérmálás szentségében. ** 

ADONY (Fejérmegye) , sept. 20-án. Kérem ft. szer-
kesztő u ra t , engedjen helyet becses lapjaiban egy szép jele-
netnek , mely mint egy sírjából előidézte még egyszer ama 
patriarchalis szellemet, mely hajdanában a magyar földes 
urat jobbágyaival egy családdá egyesité, és még egy részről 
a földes urat jobbágyai irányában irgalomra és jótékonyságra 
lelkesité, ezeket viszont földesuruk iránt tiszteletre és há-
ladatosságra ösztönzé és tanitá. — Az adonyi iparosok egy 
része u j czéh-lobogót csináltatva ehhez zászló anyául, váson-
keöi gróf Z i c h y Nándor es. k. kamarás ur hitvesét , szüle-
te t t Z i c h y Livia grófnőt, az egész magyar haza ünnepelt 
leányát , mint az adonyi szép uradalom örökösét kerék föl. 
September 8-a mint Kisasszony napja volt az ünnepély nap-
jául kitűzve. Előtte való napon délután indult meg a grófnő ő 
méltósága férj ének és ipájának vásonkeői gróf Z i c h y György 
es. k. kamarás urnák kiséretében székhelyéről Nagy-Lángról. 
Ezen mélyen tisztelt fő-ur, mintáz adonyi uradalom nagy-
lelkű földesura, mit-sem törődve avval, hogy volt jobbágyai 
neki többé mit-sem szolgálnak, mit-sem adóznak, nemes szive 
vonzalmait meg nem tagadhatván őket jótéteményeivel el-
árasztani meg nem szűnik, és mig a tavasz kezdetén a város 
szegényeit élelemmel, özvegyeit, tehetetleneit házuk fedele ki-
javítására elegendő náddal segélyezte, a följelentett árvákat 
pedig tetőtől talpig fölruházta volna: legutóbb szent István 
napját a város ügyefogyott liázatlan zsellérjei előtt örökké 
emlékezetessé kívánván tenni, közöttük negyven ház helyet 
ajándékkép saját telkéből kiosztatni rendele. A város népe 
földes urának ezen, napjainkban majd-nem példanélküli ke-
gyességét meghálálni óhajtván mindent elkövetett, hogy fo-
gadtatása e napon szívélyes és ünnepélyes legyen. Mig a 
messze terjedő uradalom határán a gazdatiszti kartól iidvö-
zöltetett a méltóságos uraság : a város elöljárói- és számos ban-
dériumtól azif ju grófnő nevéről nevezett, egészen ujonan épült 
L i v i a m a j o r n á l fogadtatott, mely nagyszerűségére nézve 
nem csak Fejérmegyének, hanem a magyar hazának is diszére 
válik. Innét történt az ünnepélyes bevonulás a városba, mely 
ez alkalomra a körében még eddig nem látott fényt és lel-
kesedést öltötte. Mig a templom tornyából lengedező nemzeti 
lobogók már messziről hirdeték az ünnepély rendkivüliségét, 
a fő utczát szegélyző lobogóktól tarkádzó két fasorozat kö-
zött, az egyház közelében, négy sugar-oszlopon hazai és grófi 
czimerekkel, zöld ágakkal alkalmi föliratokkal és virágkoszo-
rúkkal diszesitett pompás diadal-iv emelkedett, mely előtt ta-
raczk-dörgések és a helybeli ifjúság harsogó zenéje mellett 
fogadá a helybeli plébános az elöljáróktól, czéhektől és egész 
népségtől környezetten az érkező uraságot, hol mig a lelkész 
a grófnő ő méltóságát, ki legelőször lépé ez alkalommal át e 

város határát , néhány lelkes szavakkal üdvözölte volna, a nép 
ama szűnni nem akaró é l j e n e k b e tört ki , minőket már 
napjainkban nem igen szoktunk hallani. Szivélyes és őszinte 
volt e fogadás, a minő csak a liáladatos gyermekeké lehet 
gondos atyjuk irányában, nem kellett ide senkit beparancsolni, 
nem kellett a kalapokat üdvözletre leverni, nem kellettek rend-
őrök az illedelem föntartására, az egész ünnepély előidézésére 
elegendő volt a plébánosnak egy fölszólítása híveihez, mely-
lyel őket ez alkalommal jó földes uruk irányában háladatossá-
guk tanúsítására serkenté. — Azonban ha már díszes volt a 
bevonulás, megható volt másnap az ünnepélyes menet az Is-
ten házába. A két oldalt fölállított nép tömeg között elől lép-
deltek az uradalmi huszárok kivont karddal, utánuk vitetett az 
iparosoknak fölszentelendő lobogója, a czéhmestertől és hat fák-
lyavivő iparostól kisérve; ezt díszes magyarosöltönyü hat lány-
ka váltáföl nemzeti zászlócskával kezükben; most jöve ő méltó-
sága a grófnő mélyen tisztelt ipájának kar ján , ezt követé 
férje a lelkészszel, és szép rendben a nemzeti öltönyben pom-
pázó gazda tiszti karnak serege a néptömeggel. Ily renddel 
taraczk-dörgések , harsogó zene és éljen kiáltásoktól kisérve 
érkezett meg a menet az Isten házához, mely a jó kegyuraság-
nak szívességéből-, ki csak már ez évben is három kőkeresztet 
emeltetett a plébániában — csak nem régiben ujonan márvá-
nyoztatva és aranyoztatva mint maga is ékes jegyes, virágok-
kal koszoruzottan tőle telhető fénynyel fogadá uj kegyurnőjét 
mint kedves mennyasszonyát kebelébe. A fölékesített szent-
egyház közepét mint-egy negyven iparos mester foglalá el 
két rendben égő szövétnekkel kezeikben, kényelmes helyet 
rendezendők az érkező menetnek, mely közöttük elvonulva a 
szentélybe föloszlott, hogy mindenik kitűzött helyét elfoglalja, 
s míg a gróf urak virág-koszorukkal kárpitozott ima-teremük-
ben, a nemzeti lobogós leánykák pedig az oltár alsó két mel-
lék lépcsőjénél elhelyezkedtek, a grófné ő méltósága a szen-
télyben számára díszes emelvényen készült ima-zsámolyánál 
telepedett le , hol feje fölött koszorúkkal környezve, nemzeti 
lobogók árnyában lebegett nemzetségi czimere, a plébánosnak 
üdvözletétől környezve: „ ü d v ö z l é g y g r ó f Z i c h y L í -
v i a k e g y ú r n ő m . " A lobogó-szentelés szokott mód sze-
rént első evangelium után tartott egyházi beszéd befejezté-
vel ment véghez, az emlékül reá illesztett három szög egyikét 
a grófnő ő méltósága illeszté reá, a szent kereszt tiszteletére, 
mely a lobogó csúcsát ékesíti; másikat a plébános sz. István 
király, harmadikat az illető czéhmester sz. Flórián tiszteletére 
ajánlá és illeszté a lobogóra, miután azt ezeknek képei mint 
az egylet védszentjei diszesitik. A szentelési szertartás alatt 
négyes férfi karban zengedezett ének az egész ünnepélynek 
méltóságteli szint kölcsönzött, ennek zengedezése alatt köté 
föl saját-keziileg a grófnő ő méltósága a zászlóra az általa 
készített díszes fehér damask arany csipkés és arany nyo-
matú szalagot, hogy alkalmi föliratával e napnak emlékét meg-
örökítse. Az isteni tisztelet végeztével ugyTanazon szép rend-
del , melylyel történt a bevonulás , ment véghez a hazatérés 
is, hol miután a városi elöljáróság ünnepélyes tisztelgés mel-
lett a m. grófi családnak a város népe irányában tanúsított 
ritka nagylelkűségéért köszönetet mondott, az illető iparosok 
pedig a grófnő előtt testületileg megjelenve, maga megalázá-
sáért kézcsókolásukat megtették, de az ünnepélynél szolgála-
tot tet t kisded leánykák is a keresztanya ő méltóságát szava-
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latukkal üdvözölték, a tisztelgéseket mindenfelé az egész vi-
déken zene és lakmározás váltá föl. A gróf ur ugyanis hogy 
e napot, melyen kedves menye legelőször látogatá meg e szép 
uradalmat, mindenki előtt örvendetessé tegye, uradalmi tiszt-
je i t egyik társuknál , az iparos testületet pedig saját költsé-
gére a vendéglőben vendégelteté meg , nem felejtkezvén meg 
a cselédségről sem, kiknek számára az uradalomhoz tartozó 
minden pusztákon zene-szó melletti lakmározást rendeltetett , 
hogy pedig a legszegényebb osztályú is áldja e napot, a város 
szegényei között ugyan ez időben tetemes mennyiségű élelmi 
szereket osztatott ki. De nem hiányzott saját asztalánál sem 
a vendég-koszorú , hol miután a fényes ebédkezés végével a 
szokott áldomásozások megtör téntek, az uradalomnak még 
nem látott részét is megtekinteni óhajtván a m. grófi család, 
székhelyére ugyan azon renddel és lelkesedés között a ban-
dérium előllovaglása mellett vissza indult. A hazatért m. gróf 
ur, hogy te t t leg bebizonyítsa mennyire méltánylá a szives fo-
gad ta tás t , és családja iránti őszinte ragaszkodását a város 
népének, nem csak a tagosztály alkalmával a legszegényebb 
nép osztálynak ju tot t földrész váltság d i j já t , a mi több szá-
zakra rug, kegyesen elengedni, hanem a mint hirlik az iparos 
testületnek lobogójára te t t költséget a mi közel háromszáz 
forintot tesz , szinte visszatéríteni szivekedett. Igy áldozott 
le egy szép napja Adonynak, egyaránt örvendetes emléket 
hagyva maga után a jótékony grófi körben, mint e város 
minden osztályú lakosinak kebelében. Adja a jó I s t en , hogy 
e szép egyetértés és kölcsönös rokonszenv legyen állandó és 
hervadhatlan mindenkoron, emléke pedig a csillagok enyész-
hetetlen fényével ragyogjon át a késő utókorra. K. 

NAGY-MÁRIA-CZELL. ( B ú c s ú j á r á s . Vége.) Má-
ria szolgái az ég királynéja dicsőségében s kegyeiben az Is-
ten anyja méltóságát s hatalmát örömest fölismerik ! — oh 
mer t i t t a hitetlenség a gondolkodó emberre nézve gyötrőbb, 
kinzóbb, mint a kárhozat — a szeretet anyja kegyzsámolyá-
n á l , mint viasz a tüz hevénél , elolvad. Jö j j tehát ide , hivő, 
hogy hitedben erősbülj ; jöj j , hi tet len, hogy lelki szemeidről 
a hályog el tűnjék! — Mily nagy , mily fokozott lőn örömöm 
mai napon, midőn hét s fél órakor a sz. misét a kegyelem-
oltárnál végezvén, nevemet az e végre szánt könyvbe je-
gyeztem ; a sok tisztes magyarhoni egyházi férfiak nevei kö-
zöt t i t t olvastam a néhány nappal előbb itt létezett mélt. 
P e i 11 e r József Antal váczi püspök nevét ; sőt mi t öbb , — 
ki nem vagyok méltó saruit megoldani a dicső s szent életű 
fehérvári püspök, F a r k a s Imre ő méltóságának, — itt 
neve mellé ju to t t az enyém, kiről a sz.-lamberti főtiszt, apát-
tól ér tet tem először, hogy aranymiséjét t a r to t t a ugyanitt , 
oly szerény magányba-vonulással, hogy ő is csak a sz. mise 
után tudhatá meg ! Siettem volna, sőt inkább mi magyar egy-
háziak mindnyájan siettünk volna kézcsókolására s üdvözle-
tére , ha már szombaton, a szeretet t megyebeliek gondja 
miatt vissza nem indul ő méltósága. — Fölötte érdekesnek 
vélem hazánkra nézve, hogy jelenleg a nagy-mária-czelli rop-
pant templom kívülről — körüskörül állásokkal van kör-
nyezve — tisztíttatik , csinosbittatik ; s mi okért ? — halld 
m e g , hazám ! — a főokon kivül, mely Isten s a szent Szűz 
dicsősége , t e é r e t t e d ! mert 1864-ik évben nagy számmal 
várnak a jámbor atyák őseid kegyelethelyére, — ekkor leend 
ugyanis 500-ik, s igy százados emléke a templom építtetésé-

nek Nagy Lajos királyunk által, ki a történet nyomai szerént 
1363-ban nyervén győzelmet, hálául a következő évben épít-
te t te e nagyszerűvé vált templomot a szent Szűz képével, 
mely mindeddig Lajos képe név alatt a kincstár oltárán tisz-
teltetik ; ekkor ékesí tet te , sőt s isakját , kard já t , a királyné 
menyegző-ruháját ide ajándékozta. — A százados ünnepély 
tehá t kiválólag magyar je l lemű, s Magyarhon fiait érdeklő 
leend ; s hogy számításukban nem fognak csalatkozni a sz.-
lamberti apátság liai, a mi j ámbor , s irányunkban minden 
előzékenységgel viseltető szomszédaink , tökéletesen hiszem ; 
s mintha lélekben l á tnám, mint fog bennünket őszbeborult 
áldornagyunk e sz. menetre vezérleni , hogy ezután a S z e-
l e p c s é n y i e k , E s z t e r h á z i a k példájára mondhassa az 
öreg Simeonnal : N u n c d i m i t t i s s e r v u m t u u m . . . . E 
magasztos czél előmozdítása tekintetéből , vagyis hogy ha-
zámfiai e búcsújárásra készíttessenek s azt megkedveljék, 
szándékom bucsujárásunkat rövid vázlatokban, levelek alak-
jában leirni, s e becses lapok hasábjain közzé tenni , ha szi-
ves leend *) főtiszt, szerkesztő ur té r t engedni. A világ untig 
hall s olvas az olasz, montenegroi, amerikai hadjára tokról ; 
ta lán némi érdekkel olvasandja, mint igyekszik egy kis se-
reg — pusillus grex — az Isten országát bevenni , s meg-
nyerni szellemi fegyvereivel. Regnum Dei vim pa t i t u r , et 
violenti rapiunt illud. — Végül megjegyzem, hogy nagy-
számú magyar ajkú honfiaink érdekében fölszólitván a főtiszt, 
templomi igazgatót , hogy Kisasszony-napján magyar isteni-
szolgálatot, azaz magyar énekkel s predikáczioval tarthassak, 
mivel e szándékomat a magyarok mindnyájan örömmel fogad-
ták s helyeselték, — semmi akadály nem t é t e t e t t , s igy hol-
nap a nagy-mária-czelli templom ívbolt jai , öt év után ismét 
hazai nyelvünkön fogják Isten s szűz Anyánk dicsőségét visz-
hangozni. Isten s a szent Szűz oltalma velünk ! 

Gyarmathy János, s.-vásárhelyi plebánus. 
R O M A , sept. 25-én. A kath. religionak akadémiája a 

romai főgymnasium teremében szokásos évi üléseit tar to t ta , 
melyekben Fabris Lajos , az udinei érseki papnövelde tanul-
mányi fölügyelője, s Borgogno Tamás, a somasquai szerzetes 
pap és atya tar tot ta a fölolvasást. Az első ezen tételt fe j te-
ge t te : „Az egyház a haladás, a szabadelvüség, a polgárisult-
ság mostani elveinek ellenszegülve megmenti a ha ladás t , a 
szabadságot, a polgárosodást." Eme tétel azon hatalmas okok-
kal fe j teget te t e t t , melyeket nyúj t az ezen szavaknak legújab-
ban adott é r te lem, a társaságban szüleményezett szomorú 
gyümölcsök ; ezek itészet alá vé te t tek , tudományosan megvi-
t a t t a t t ak , a társadalmi viszonyokra alkalmaztat tak, s a mint' 
a haladás emberei ezt már bevallják, a religio ellen vit t harcz-
ban fölmutattattak. Eddig a haladás menetét f e j t ege t t e , a 
mint ezt ennek emberei é r t ik , s a mint ez szükségkép az er-
kölcsök és a religio kihalásával végződik. Átment azután az 
értekező ur tételének lényegére, k imuta tván , mily mérhet-
len szolgálatot tesz az egyház a társadalomnak , midőn a ro-
mai szent-szék csalhatlan nyilatkozatai által az ezen szavakba 
letet t tévelyeket fölfedezi, ezen szavaknak igaz értelmét az 
elmékben visszaállitja, hiven őrzi; ebből lépésenként bevi-
ta t ta , hogy a haladást ép az által menti meg az egyház az 
emberiség számára , mivel a hamis értelemben vet t haladást 

*) Kétségkívül ; sflt kér jük. S z e r k. 
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kárhoztat ja ; a szabadságot ép az által biztosítja, mivel a fe-
jetlenséggel ugyanazonos értelemben vett szabadságnak el-
leneszegül; az igaz polgárosultságot ép az által tar t ja fön, 
mivel az érzékiségre vezető polgárosultságnak ellensége. — 
A második fölolvasásnak tétele volt : „A sajtó-szabadság a 
protestantismus szüleménye." Borgogno atya is kifejtette a 
sajtó-szabadságot, a mint azt a mostani kor érti , mely nem 
más, mint a hitnek és a tudománynak végleges elválasztá-
sából kihozott elvnek alkalmazása ; ez pedig a protestanti-
smus elve, hogy a tudomány ne törődjék a hitnek dogmái-
val , s csak azokat liigyje kiki, melyeket tudományával meg-
egyezőknek talál. A történet tömérdek sok adatot nyújtott a 
féktelen sajtónak rajzolására, és azon ellenvetések megczá-
folására , melyek az egyház ellen tétetnek ; mivel a tévelynek 
soha nem engedhet oly jogot , mint az igazságnak, s azért is 
a korlátlan sajtó-szabadságnak nem lehet barátja. 

KONSTANTINÁPOLY, aug. 12-én. Mig az egyesült 
örmény egyház Kis-Ázsiában folytatja vívmányait; addig a 
bolgár-egyház naponta tömegeket foglal az 5 millióra menő 
szelid lelkű, de a sultánok és a szakadár patriarcba önkénye 
által elnyomott, kizsarolt bolgár népből. Az egyesült görög 
egyház is növekszik a fővárosban, s egyes községei egészen 
Syriáig terjednek. De az egyesült egyházak pénzszükségei 
nagyok ; mivel a szakadárságban a simonia önt legtöbb jöve-
delmet ; ezt az egyesült papok nem tehetvén, minden élelem 
nélkül vannak, ugy hogy egy bolgár egyesült pap csiszmáját 
adta el, hogy kenyeret vehessen. A nyomor nélkülözései mellett 
üldözést is kell kiállani a szakadár patriarcha, és a muszka 
consulok részéről , kik az egység által a muszka befo-
lyást enyészetnek indulni látják. Az egyesült püspökök 
több izben segítségre hivták a nyugotiak szeretetét; soha 
nem csalódtak, mivel egy részről a régi adományok, a romai 
hitterjesztő- egyesület, s a keleti iskolák társulata kettözteté 
az adakozást ; más részről pedig Franczia-, Lengyel-, s Olasz-
ország különös figyelemmel karolta föl a keleti egyesülés mun-
káját . A szent-atya gondosságának eziránt uj jelét adá, mi-
dőn a párisi bolgár választmánynak kérésére , áldaná meg 
munkájukat, gazdagitaná lelki kincscsel társulatukat, áldását 
megadta. A párisi bolgár választmánynak elnöke Pété to t , az 
oratorianusok főnöke, titoknoka pedig Lescoeur atya. A vá-
lasztmány levele a szent-atyához ez : „Szentséges Atya ! Le-
scoeur Lajos , a szeplőtlen fogantatás oratóriumának papja 
Parisban, Szentséged lábaihoz borulva könyörög a mint 
következik : „Két év óta Parisban keletkezett egy vá-
lasztmány világi s egyházi személyekből, Pététot elnök-
sége alat t , mely a keleti szakadárok megtérítését czélul 
tűzte ki magának. A választmány lelkesitő buzditást kapott 
a párisi bibornok s érsek úrtól , ugyszinte a konstantinápolyi 
apostoli helyettes- és az örmények érsek-primásától ; szedett 
adakozást e czélra, eredményét közzé tette, s tetemes szolgála-
tot tet t a keletkező egyesült bolgár egyháznak. En, mint a vá-
lasztmány titoknoka, alázatosan esedezem szentséged áldá-
sáért , s lelki kincsekért a választmányi tagokra, hogy kiki 
teljes bucsut nyerhessen három királyok napján, pünköstkor, 
szeplőtelen fogantatás ünnepén , szűz Mária mennybemene-
telekor, ugyszinte a választmány saját ünnepein, tudnillik 
Cyrillus és Methodius szentek napján, kik a bolgárok véd-
szentjei; sz. Josaphat napján, kit a ruthenek védszentül tisz-

telnek ; fölvilágosító szent Gergely napján, ki iránt az örmé-
nyek , s nazianzi szent Gergely napján, ki iránt a görögök 
különös tisztelettel vannak. Eme választmányhoz más női vá-
lasztmány is csatlakozott Pététot igazgatása, s a nemes Ro-
chefoucauld asszonyság elnöklete alatt. Eme nők egy czélra 
működnek velünk kézimunkáikkal. Az egyesült egyházakra 
ők készítenek templomi öltönyöket, ők ajándékoznak szent 
edényeket, s eddigi munkálkodásuknak nagy sikere volt. 
Ezeknek számára is kérjük az áldást és a lelki kincset. Paris, 
jun. 26-án 1862." A szent-atya ezen levelet olvasván, ennek 
aljára saját kezével ezt i r ta : „A kegyelem megadatik rendes 
föltételek alatt." A bolgár választmány könyörgésének ő 
szentsége által történt meghallgattatását illetőleg Hassoun, 
örmény érsek-primás ezt irta Pététot választmányi elnökhez : 
„A legnagyobb örömmel fogadtam, hogy Lescoeur küldetése 
Romában teljes sikert nyert , s hogy a szent-atya a választ-
mánynak, melynek ön érdemteljes elnöke, kérését kihallgatta, 
mivel ezen kérést magam tettem a szent-atya lábaihoz. Örü-
lök, hogy a szent-atya teljes bucsut engedett a keleti egyház-
részek védszentjeinek ünnepein, mivel ez a választmány mű-
ködését fölötte segíteni fogja. Ön más városokban is alakithat 
hasonló választmányokat a bolgárok megtérítésére. A munka 
nagy, a nehézségek mérhetlenek, következőleg a segélynek és 
a közreműködésnek is minden oldalról kell jönni. Jöjjön segé-
lyünkre Belgium, Holland, Német- és Spanyolország. Igyekez-
zék uraságod ezen országokban is működését megkezdeni. A 
mi középponti bizottmányunknak a török fővárosban szüksége 
van, hogy egész Nyugotról gyűjtse a segélyt, az itteni missiok 
iskolák föntartására. Kell tehát, hogy ön szélesebb működési 
tér t adjon azon választmánynak, mely eddig már sok szolgá-
latot tett a bolgárok megtérítésére. Ez által ön még nagyobb 
szolgálatot teend a keleti egyháznak, s ez nagyobb hálával 
leend ön iránt lekötelezve. Azon nők, kik önhez csatlakoztak, 
egyházainknak drága ajándékokat nyújtottak , a középpont 
ezeket mind elküldte rendeltetésük helyére. Én remélem, 
hogy önök választmányának példája jó hatást szülend min-
denütt ; s hogy minél nagyobb segélyt nyerünk Nyugotról, 
annál több szükségeit fogjuk fedezni az egyesült keleti egy-
háznak. Fogadja tiszteletem nyilatkozatát. H a s s o u n , ör-
mény érsek s primás Konstantinápolyban." 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Mintegy másfél év előtt, egyéb növeldék megelőző pél-

dájára , mi alulirottak is, méltóságos püspökünk kikért áldása 
mellett, magunk között egyház-irodalmi egyletet alakítot-
tunk, melyet választott védszentünkről Szent-Agoston-egy-
letnek nevezünk. 

Mindjárt kezdetben az vala föltett szándékunk, hogy, 
ha Isten törekvéseinket megsegitendi, egyleti közreműködés 
által létesitendő zsenge müvünket az ebből befolyó minden-
nemű haszonnal együtt tartalék nélkül az egyház köz-szük-
ségeinek fedezésére ő szentségének ajánlandjuk föl. 

E végből néhai W e i n h o f e r József , megyénk nagy-
hirü szónokának azon ujabbi szent beszédeit szemeltük ki, 
melyek Bécsben , 1860-ban e czim alatt hagyták el a sa j tó t : 
„Christliche Lebensweisheit eines getreuen Seelenhirten etc." 

Hozzáfogtunk tehát a munkához, és köteles hálával 



valljuk m e g , liogy a munka alatt nem voltunk magunkra ha-
gyatva. Minden megvizsgál ta tot t , és miután méltóságos püs-
pökünk- , legkegyesebb pártfogónknak ujolagos áldásával a 
sa j tó t immár teljesen e lhagyta , most alázatosan jelentjük 
forditmányunknak e czim alatti közrebocsátását : „A hű lelki-
pásztornak keresztény életbölcsesége etc." (55 vasárnapi szent 
beszéd, az egyházi év rendje szerént) Szombathelyen 1862. 

A német eredeti ára 2 frt . ; mi forditmányunk árát 1 frt. 
60 krra szabtuk. 

A ki jószándéku törekvéseinket méltányolja, s e mellett 
még az egyház oltárára is kész áldozat-adományával járulni, 
az kegyeskedjék a megyei hivatalhoz , vagy K o p s z János 
kormányzó urunk ő nagyságához, vagy f t S t e g m ü l l e r 
Károly lelki-igazgatónkhoz, vagy végre ha ugy tetszik, L ó-
r á n t h Imre egyleti elnökhez fordulni. Mi Ígérjük , hogy 
minden megrendelést legnagyobb hálával és pontossággal 
fogunk foganatosítani. 

Bizományban mindenkinek adunk , a ki a jó ügy nevé-
ben erre önkényt vállalkozni elég kegyes és szives leend; kü-
lönösen mégis növendéktársainkat, és az ezek körében neta-
lán létező hasonirányu egyleteket kérjük föl, ha egyébként 
semmi akadály fön nem forog e szives közremunkálás gyakor-
latára. Az el nem kelt példányokat saját költségünkön min-
denkor visszafogadjuk; a szokott tisztelet-példányok árának 
leszámítására pedig vállalkozó bizományosainkat ezennel föl-
hatalmazzuk. 

Kelt Szombathelyen az 186a '3. iskolai év elején. 

A szombathelyi növendékpapok, mint a 
Szent-Ágoston-egylet tagjai. 

VEGYESEK. 
P E S T , oct. 7-én. Veszprémből ér tes i t te tünk, hogy ott 

mult hó 29-én tüz ütvén ki , rövid idő alatt 20 háznál több 
hamvasztatot t el. Leirhatlan a nyomor, mely a leégett város-
rész szegényebb sorsú lakóira nehezedett. A legtöbben min-
denüket elvesztették. Ezen ínségnek közepette , mondja a t. 
értesí tő,városunknakvédangyala, R a n o l d e r János püspök 
ő exclja mindjárt a vész napján, valamint másnap is kocsi szám-
ra küldött élelmet, bort ; nem különben 300 frtot, hogy mindez 
a szerencsétlenek közt valláskülönbség nélkül kiosztassék. 

— A m . kir. egyetemben f. h. 5-én tar ta tot t meg az ünne-
pélyes ,Veni Sancte. ' A vérnélküli áldozatot m. és ft. S z a b ó 
József pápai praelatus, papnőveldei kormányzó, és a hittu-
dományok igazgatója mutat ta be a mindenható a tyának, ki-
től jön minden tökéletes adomány. A megnyitó beszédet 
R u p p János orvoskari dékán tartotta, tárgyul választván az 
u j tanrendszer miképeni használását az iljuság által. A többi 
közt azon jámbor óhajtását ' is kifejezé : vajha a hi t tani nö-
vendékeknek is mód nyújtatnék az egyetem mivelő eszközeit 
bővebben használni, mint az történik. 

— Bármennyire ovatosak vagyunk a liirek közlésében, 
csalatkoztunk mégis, midőn Pantaleo atyának agyonlövetését 
közöltük a többi lapok után. Menekülni akarván elfogatta-
to t t , és mint fogoly kiváló kíméletben részesül. H a még ez 
is igaz ! 

—• Lamarmora tábornok Nápolyból kitiltá az ,Armonia' 
ú j s ágo t , melynek ott 2000 előfizetője volt. Ostromállapot le-
vén , ezen rendszabály minden per és itélet nélkül foganato-

sít tathatott . Az ,Armonia ' joggal kérdezi, mi lehet oka ezen 
el járásnak, talán ő idézte elő a Garibaldi-féle zavarokat? 

— Arezzoban már régiebb időtől fogva az áldozárok 
egyletet alakítottak, melynek tagjai azon kötelezettséget vál-
lalták magukra , hogy fölváltva naponként szent misét mon-
danak ő szentségeért. Volterrában pedig, hol a szent-atya 
gyermekkorában tanuló vol t , ily egyleten kivül egy másik is 
alakult világi férfiakból, kik naponként annyi pénzt adnak 
vagy szednek össze, mennyi egysz. mise szolgáltatására meg-
kívántatik , melyet szintén ő szentségeért ajánlanak föl. Mily 
szép nyilvánulása a gyengéd fiúi szeretetnek ! 

— A ,Gazetta di Torino' és az ,Unita It.' szerént bizo-
nyos egyén, ki több bordélyházaknak tulajdonosa, és melyek 
egyike a via Bertolla-ban nevét is viseli, a sz. Móricz- és Lá-
zár-rendnek lovagjává neveztetet t ki. A ,Gazz. di Tor.' meg-
jegyzi : hagy ján , ha már az ily keresztek nullitásokra , vagy 
gyermeki hiúságokra pazaroltatnak ; de sárba még sem kellene 
dobálni, és pedig még minő sárba ! 

— M i n t a ,Vbtenak í r j ák , Caputot az őt folytonosan 
környező szabadelvű társai hátrál ta t ták véleménye visszavo-
násában. Mivel a nápolyi papság nem akart temetésén meg-
jelenni, a kiséret számának növelése okáért lazzaronik is papi 
ruhába dugattak. Ezen fogás, mondják, több alkalommal ig 
megtörténik, lia a papok nagyobb számával akarnak tün te tés t 
előidézni. — Igen becsületes eljárás , és nagy tisztelet a pap-
ság iránt ! 

— A német ,Pariser Ztng' szerént Parisban a német 
gyarmatbelieknél nagy figyelmet gerjeszt a gazdag ékszerárus, 
Händler Edmund leányának férjülése. Ez neje leend az isme-
retes Pauli festőnek, jegyajándokul kap 3,000,000 frankot, és 
esküvőjének napján a kath. hi t re fog térni. Hír szerént Mor-
lot bibornok-érsek fogná a szertartásokat végezni. 

— A zwetteli (Austria) plébános kineveztetvén lelkész-
nek a hires búcsújáró helyre , Mária-Taferlbe, hiveinek igen 
gyengéd szeretetét , ragaszkodását volt szerencsés tapasz-
talni. A távozónak ugyanis gazdagon aranyozott ezüst billi-
komot, és polgári dísz-oklevelet nyújtottak át. Távozásának 
napján, aug. 19-én, reggel csendes sz. misét mondván, a min-
denfelől összesereglett hívei- és tisztelőinek kíséretében zász-
lók elővitele mellett hagyá el a helyet, mely az egyház és is-
kola körül gyűj töt t érdemeinek volt színhelye és tanuja. 

— Tessin-kantonban egy plebánus a keresztatyai tiszt-
től elutasitott oly egyént, ki attól a canonok által eltiltatik. A 
megkeresztelendő gyermek atyja e miatt föladta a plebánust 
az államtanácsnak, és ez a lelkészt nem csak 50 fr. birságra 
ítélte el, hanem kényszerité őt még javadalmának elhagyá-
sára is ! 

— A feldkircheni jezsuiták kérvényt nyúj tot tak be a 
ministeriumnál, hogy ottani gymnasiumukban eddigi tanrend-
szerük szerént adhassák elő az illető tanulmányokat. A m. mi-
nisterium helybenhagyta kérelmüket. 

— Londonban a német missio temploma m. h. 29-én 
nyittaték meg. Az ünnepi szónoklatot Manning, vvestminsteri 
prépost vállalta el. A nyolczad alatt esti órákban Moufang 
mainzi kanonok és gróf Galen Miksa tartottak szent beszéde-
ket német nyelven. 

— Azon mise-ruhákat , melyeket Czartorisky herczeg-
asszony a megtért bolgároknak küldöt t , Jeromos a t y a , a 
Resurrectionisták főnöke meghozta Konstantinápolyba, és a 
bolgár választmány nyilvános ülésében Hassoun érseknek á t -
adá. Egyszersmind hosszabb beszédet is t a r to t t , melyben ki-
nyilatkoztatá, mily igen szivén viseli a szent-szék a bolgá-
rok megtérésének ügyé t , és hogy a pápának aka ra t j a , hogy 
ők ősi szertartásaikat csonkittatlanul megtartsák. 

— A zürichi kantonhoz tartozó Winter thurban aug. 
10-én t a r t a to t t az első kath. isteni-szolgálat a reformatio óta. 
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liücnez pont. 
(Folytatás.) 

A katholikusnak szeme ugyan főleg égre van 
függesztve ; e mulandó élet minden javait eszközül 
tekinti a végtelen üdv elnyerésére ; a földi élet nyo-
moraiban zálogát birja egy boldogabb jövőnek ; e za-
rándoklat múlandósága neki hitelvei szerént érvül 
szolgál örök létet reményleni: de azért ő is polgára 
e földnek, tagja a társadalomnak, alattvalója az ál-
lamnak, melynek mindinkábbi czélszerü fejlődését 
rendeltetésének elérésére ép ugy óhajtja, mint önnön 
üdvét, boldogságát. A haza földje ép oly ellenállhat-
lan vonzalmu bölcsője neki is, mint bár kinek; de a 
bölcső mellett megpillantja a sírt is, mely által létét 
nem hiszi elnyeletni, sőt az után reményű annak di-
csőbb kezdetét, végtelenségét. És azért a társadalom-
tól nem csak azt kívánja, bogy vagyona, személye 
biztosíttassák általa; hanem egyszersmind hogy az ne 
csak ne akadályozza őt magasb czéljának eszközlésé-
ben ; hanem inkább minél több, a társadalmi egyesi-
tett erő által hatványozható módokat szolgáltasson 
kezéhez nem csak ideiglenes, anyagi, hanem örök és 
szellemi rendeltetésének is munkálására. Ezen elvből 
kiindulva kell valamint a katholikusnak tekinteni a 
politikai, a társadalmi intézményeket: épen ugy má-
soknak is megítélni a rokon-vagy ellenszenvet, mely-
lyel a katholikus ilynemű institutiokhoz vonzódik, 
vagy azoktól idegenkedik. 

Ha a politikai és társadalmi intézményeket ezen 
fensőbb rendeltetésével, czéljával megegyezőknek 
tartja; bizonyára semmiféle hitfelekezetü által sem 
hagyja magát fölülmúlni azoknak ápolásában, gyá-
molyitásában, és minden erejéből oda fog munkálni, 
hogy azok kellő kifejlődésnek örvendve emeljék a 
közjót, szilárdítsák a nemzeti jólétet, előmozdítsák a 

népek boldogságát; legyen azután az ily intézménye-
ket szülő politikai elvnek, társadalmi alapnak neve 
szabadelvű vagy conservativ : a katholikus a lényegre 
vigyáz, nem a névre. Ha napjainkban a katholikus, 
természetesen a hit ügyét is szivén hordozó katholi-
kus , a „liberális" szótól egy kissé irtózik, és gyanú 
gerjed szivében ezen jelzés iránt: oka annak a libera-
lismus azon eljárása, mely szerént gyűlöletet tanúsít 
mindenütt az ellen, mi katholikum; és ámbár a val-
lásokra nézve objectiv egyenlőséget hirdet, az ezen 
egyenlőségi eszméből szükségkép származni kellő tü-
relemből a katholicismust mégis kizárja, és ellene 
majdnem irtó-háborut támaszt. A jó katholikus ily 
elv mellett, természetes, nem küzdhet; de nem is hi-
hetjük el soha, hogy a „liberalismus" eszméjéhez a 

^gyakorlatban nyilvánuló ezen szomorú tünemény is 
tartoznék. Ez elferdítése a liberalismus-féle szónak 
épen ugy , mint eltorzittatik a ,szabadság', egyenlő-
ség', ,testvériség' szép neve oly tények által, me-
lyeknek szerzői e szavaknak vagy utópiái hirharang-
jai , vagy az elszédítettek rovására önérdeküknek 
nemtelen hajhászai. , 

Ha a liberalismus fogalmához tartoznék szük-
ségkép az antikatholicismus, akkor az egyház soha 
sem folyhatott volna oly liberális intézmények léte-
sítésébe , minőket mégis nem egy régiebb nemzet a 
kath. egyház keblén és keblében nyert, és soha sem 
terjeszthette volna a civilisatiot, mely boldogító volt 
a népekre; de .melyet a mostani liberalismus ismét 
le akar rontani. Szabadságot, szabad intézményeket 
a szó nemes értelmében, mely tehát tiszteletben tartja 
a természeti szintúgy, mint isteni törvényeket, az 
igazságosan szerzett jogokat, érvényesen kötött szer-
ződéseket: az egyház és a katholikus hit ez alapel-
veinél fogva tisztel és támogat ; de liberalismust, mely 
a forradalommal fog kezet, és minden fönállót ha-
lomra döntve, minden törvényt, jogot tapodva, ma-
gára az oltárra is törekszik fölállitani a fölforgatás 
bálványát, ily liberalismust keresztényileg becsüle-
tes ember nem fogadhat el, még kevesbbé pártolhat 



lia a gyakorlat által szomorú magyarázatot nyert li-
beralismus mindamellett el akarja érni kitűzött ezél-
ját : nem marad neki egyéb hátra, mint minden mó-
don és eszközzel kiirtani akarni a neki útjában álló 
egyházat; de épen ez a jel és ok a katholikusra néz-
ve, hogy ovakodjék oly intézményektől, oly törek-
vésektől, melyek mig a haza boldogságát is veszé-
lyeztetik — mert nem ismerünk még országot, mely 
ily uton boldoggá lett volna — , a hitet, az egyházat 
is tönkre igyekeznek tenni. A mostani liberalismus 
ily iránya mellett sokkal gyászosabb, s mindenki 
előtt sokkal ismeretesb tények szólnak, hogysem 
szükséges volna azokat fölemliteni. Publicisták, re-
gényírók épen ugy e czélra működnek, mint hadse-
regek és diplomaták. Es nem tagadhatni, hogy ki-
váló tehetségeket tart fogságában ezen irány, úgy-
annyira, hogy az igazak is könnyen kísértetbe ejtet-
nek. Ezen irány ragadá Lamennaist is, kit Lamartine 
oly jellemzőleg nevez „bukott angyal"-nak, annyira, 
hogy őrülten hirdetné: „A képmutatásnak és csábi-
tásnak ideje lejárt; erőszakkal kell legyőznünk a 
gyenge embereket" — „szót se többé azon tévely ék-
ről, melyek néhány igazságot még fönállani enged-
nek. Egy végtelen tévelyt, mely minden észt, min-
den rendet, minden erkölcsiséget megsemmisítsen, 
kell megalapítani iskoláinkban, a népnek szánt ira-
tokban. Nem azt kell többé mondani a bölcseletben 
és hittanban, hogy Istent nem lehet teljesen meg-
lógni; hanem azt, hogy az emberen és a mindensé-
gen kivül nincs más isten. Tanítsuk azt, hogy az em-
ber boldogsága tökéletes lesz, mihelyt ők megértik 
egymást. Ne mondjuk már többé a politikában: Fojt-
suk meg a királyokat, nyomjuk el a papságot, fél-
vén , nehogy leigázzanak bennünket ; hanem engesz-
telhetetlen gyűlölséget ébreszszünk a királyok, elöl-
járók, papok, gazdagok, birtokosok, szóval mindenki 
ellen, ki elég vakmerő az egyenlőség ellen véteni. 
Tüzzel-vassal rohanjunk ezen vérszomjazó farkasok 
lakaira, és a paloták meg templomok fölhalmozott 
romjai, a királyok és papok széke fölé emelkedjék a 
rombolás szörnyű hegye, mely magasan emelje föl 
az idő hullámain keresztül sárral beszennyezett, és 
vérző hullákkal korona gyanánt megkoszorúzott fe-
jét. Az erkölcsökre nézve hozzunk be féktelen, kor-
látlan szabadosságot. Nyissuk meg az örvénynek leg-
mélyebb forrásait, és vezessük belőlük a földre a tisz-
tátalanság patakját, hogy a fertelmes tettek magából 
az égből ömöljenek le; hogy ekkép, kiket különben 
einem csábithatunk, legalább alélva merevedjenek 
meg. Mig a sajtó az ész országára a setétség 

óceánját árasztja: mi az emberek szemei előtt a föld 
elrejtett kincseit tárjuk ki. Az iparnak csodákat kell 
mivelnie, bámulatot gerjesztenie, elkábitania gyors 
előhaladása, bámulandó sikere által, és az embereket 
annyira el kell ragadnia, hogy végtelen birvágygyal 
tapadjon szivük e földhez; hogy igy azok, kik elég 
gyengéklstent nem gyűlölni,legalább elfeledjék őt." 

Nem látjuk-e ezen szavakban is megírva a diva-
tos liberal ismusnak programmját? Mást hirdetett-e a 
forradalomnak fegyveres vezére, Gr—i? nem ennek 
illustratioja-e az egész olaszországi mozgalom, mely 
bombákat, gyilkot, árulást, fosztogatást választott 
eszközül? és az ily uton kivivandó ügyet Mazzini 
szentnek nevezi, melynek kiküzdésére Olaszország 
hölgyeit is mint szintannyi Judilhot fölszólítja. 

Az aczélnak ridegségével kezet fog e tekintet-
ben a szépirodalomnak olvadozó gyengédsége is. Mult 
hó 16-án adatott Brüsselben Hugo Victor tiszteletére 
lakoma, melyre még Madridból is eljött a „Noveda-
des" szerkesztője; Belgiumból, Olasz-, Franczia-, An-
golországból természetesen ide sereglettek a vele ro-
konszenvezők, vagy a nagy mesternek tanítványai. 
A sok fölköszöntés után Hugo A^ictor is poharat emelt 
a — sajtóra. Megemlítvén a sajtónak föladatát nap-
jainkban, a többi közt mondá: „A sajtó gyülöltetik, 
tudom; ez egy okkal több, hogy azt szeressük. Igaz-
ságtalanság, üldözés, fanatismus vádolják azt, sérte-
getik, gyalázzák, a hol csak lehet. Emlékezem egy 
hires encyclicára, melynek néhány emlékezetre méltó 
szavai fejemben maradtak. Ezen encyclicában a pápa 
(XVI. Gergely volt, a mi kortársunk!) a sajtót ek-
kép jellemezte : gula ignea, caligo, impetus cum stre-
pitu horrendo. Igen találó kép, nem tagadom. Való-
ban tüzes száj az, füst , rettenetes gyorsaság, bor-
zasztó zaj. Ez a sajtó, ez a haladásnak hatalmas moz-
donya. De valljon hová robog ez? hová viszi a civili-
satiot? hová ragadja e hatalmas szekér a népeket? 
Az alagút hosszú, setét, félelmet gerjesztő. Mert még 
mindég azt kell hinnünk, hogy az emberi-nem a föld 
alatt létezik, oly sok vastag anyag környezi még azt, 
oly vastag takarót képez még fölötte a babona, elő-
ítélet és zsarnokság; oly nagy setétség terül el még 
rajta! Ah, mióta az ember e világon van, egész tör-
ténelme csak földalatti, sehol sem látszik benne az 
isteni sugár. De a tizenkilenczedik században, a f r a n -
c z i a f o r r a d a l o m u t á n , lőn remény, lőn biztos-
ság. Ott alul, messze tőlünk (Olaszországban !) mutat-
kozik egy fényes pont. Ez növekedik, szemlátomást 
nagyobbodik; ez a jövő, ez a teljesedés, ez a nyomor-
nak vége, az örömök hajnalpiija, ez a Kanaan földje !" 
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Szükséges volna-e ezen irányt napjaink esemé-
nyeinek pusztitó lángja mellett még másunnan köl-
csönzött fénynyel is megvilágosítani? À tények szól-
nak, ezekből lehet a theoriára következtetni, itt tán 
biztosabban lehet alkalmazni a bevégzett tények visz-
szautasithatlan logikáját. Nem tartóztathatjuk meg 
magunkat, hogy a prot. Bürke Edmundnak tárgyun-
kat illető észleleteit emlékezetébe ne hozzuk t. olva-
sóinknak. Honfiai szeretettel óvta ő az angolokat a 
forradalom romboló elvétől, mely tevékenységét az 
egyház megsemmisítésével kezdi, az állam megdön-
tésével folytatja, és a család végromlásával végzi. 0 
a franczia forradalmat nem tekinté bevégzett tény-
nek, melynek, egyszer legyőzetve, nincs többé sem-
mi következménye; hanem a civilisatio alapjai alá-
ásásának tartotta azt, a mennyiben általa a természet-
fölötti, a keresztény erények elenyésztek, és helyü-
ket a sophisták, oeconomisták és számolók százada 
foglalta el, kik az emberiség életerejét tévutakon el-
fecsérelték. Es minekutána kellőleg ostorozta a sza-
badság, egyenlőség, testvériség-féle szavakat, mint 
üres hangokat, ekkép folytatja: Most mindent le akar-
nak rombolni; mindazon jótékony csalódásokat, me-
lyek oltalma alatt az uralkodás szelid, az engedel-
meskedés nemes volt; melyek a társadalom külön-
féle árnyalatait észrevétlenül egymásba olvaszták, és 
az érzelmek, melyek a magánéletet édesítik, a poli-
tikai viszonyok által ébresztetve és testvéresülve, a 
nagy állami egyesületbe szivárogtak át, mindez most 
mint hiu gőz enyészszék el az igazság és ész birodal-
mának kivívott fáklyája előtt. A szemérmes lepelt, 
mely a polgári élet vonzó képét fedé, most arról le 
akarják tépni. Mindazt, mivel az erkölcsi érzetek tár-
háza kinálkozik, az értékes mellékeszméknek, melye-
ket a sziv átkarol, melyeket az ész is helyesel — mi-
vel szüksége van rájuk, hogy mezetlen, gyarló ter-
mészetünk hiányait elfedje, és az embert önmaga 
becslésében fólebb emelje — egész ékszerét mint va-
lamely elavult, esztelen és nevetséges divatot szám-
űzni, elvetni igyekeznek. Ezen uj rendszerben a ki-
rály nem egyéb, mint egy férfiú; a királyné nem 
más, mint asszony; az asszony nem egyéb, mint ál-
lat, és ez sem az első osztályúak közül. Királygyil-
kolást, atya- és papölést valami rendkívüli merény-
nek tartani, babonás előítéletnek kiáltatik ki. A ki-
rálynak, királynénak, egy püspöknek vagy atyának 
agyonveretése csak közönséges gyilkolásnak tartatik; 
ha pedig a nép mindebből elvétve valamely hasznot is 
látszik húzni, mindez legbocsánandóbb bűnnek tekin-
tetik , mely nem is érdemes igen szigorú vizsgálatra. 

— Ily szabadságban nincs szabadsági nemes érzet ; az 
ily szabadsághősök tudománya csak szájhősi tudat-
lanság; az ilyenek humanitása nem más, mint az ál-
lati természet vadsága." Mindez tagadhatlan levén, az 
emberiség közjavának érdekében határozta a nagy-
gyűlés III: ,.A katholikusok nem ellenségei a politi-
kai haladásnak; minden politikai reformot, mely a 
népek javára szolgál, örömmel üdvözölnek; de lelkis-
meretesen elvetnek minden jogtapodást, s iszonyod-
nak minden forradalomtól, akár az általános szava-
zatjogra, akár a nemzetiségi elvre, vagy a bevégzett 
tények elvére támaszkodjék az." Mivel pedig ily uton 
veszté el a szent-atya államának egy részét, hozzácsa-
tolja a nagy-gyülés IV: „E kath. gyülekezet meg-
újítja a mult évben Münchenben emelt óvását a szent-
szék megrablása ellen. Visszakívánja a szent-atya szá-
mára a világi uralom teljbirtokát, a mint azt neki az 
isteni gondviselés adta, a nemzetközi jog pedig és 
szentesitett szerződések biztositották. Ünnepélyesen 
ragaszkodik azon elvekhez, melyeket a Romában ösz-
szegyiilt egyliáznagyok IX. Piushoz intézett fölira-
tukban kimondottak." (Vége köv.) Pollák. 

A japani vértanuk életére, s szcutté-avattatásara 
vonatkozó okmányok. 

(Vége . ) 

Alteram vero splendidius, intercessione B. Michaelis, 
miraculum accidit anno MDCCCXXX. Fráter Joannes Bap-
tista a Sanctissima Trinitate laicus professus in eodem Or-
dine discalceatorum aetatis suae anno vigesimo quarto apud S. 
Mariam de Fornacibus quotidianae stipi quaeritandae a Coe-
nobii Praeside addictus est. At laboribus, aerisque insalu-
britate attritus In febrim incidit, quae continuo eum discru-
çians medicos edocuit aegrotum pulmonari tabe laborare. Ter-
tio vero Nonas Martias anni MDCCCXXX eo morbus pro-
cesserat, ut in discrimen vitae adductus Sacra Eucharistia 
refectus, et oleo infirmorum inunctus vitae extremum jam 
attigisse videretur. Et jam ejusdem diei secunda post meri-
diem horapraeterlapsa , illico se ad B. Michaelis opem implo-
randam sensit excitatum ; hinc subito ejus arripiens imagi-
nem, et intirmo applicans pectori promisit, se undique stipem 
si mortem sanus evasisset corrogaturum, ut ei Sanctorum tri-
buerentur honores. Mirabile dictu ! inchoatam adhuc non ex-
pleverat precem, et se jam integrum et salvum, acutis depul-
sis doloribus, anhelituque remisso persensit. Quapropter e 
lectulo statim prosiliens, propriis resumptis vestibus, tem-
plum adjacens petiit festinans, et ante B.Michaelis aram 
provolutus, lacrimarum vim profundens, sospitatori suo gra-
tias egit ex animo. Eum vespertinis exactis precibus e choro 
egredientes fratres viderunt, et sibi redivivum hominem cer-
nere visi sunt. Coenobii Praeses, ut evidentius pateret mira-
culum, sanatum jussit ad oficinam medicamentariam se se 
fer re , quaeadjacettemplo Mariae Deiparae nuncupate trans 
Aelium pontem, et longe distat a Claustro, ibique se medi-
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co sistere. Hic Fratrem Baptistam aspiciens, cui etiam, pror-
sus depulsa macie, naturalis color, et in membris vigor re-
dierat, vehementer expavit, idque coelesti portento adscri-
bendum esse palam enunciavit. Ilinc Vaticanam invisit Basi-
licam, et domum se recipiens in domestico perambulabat hor-
to , simul suo Praesidi aflirmans, se ita experiri comparatum 
viribus, ut adhuc longum iter suscipere posse confideret. Hie 
sane F ra te r , triginta licet ac duobus jam elapsis annis, ad-
huc vivit et bonautitur valetudine. Quapropter absoluto jux-
ta Apostolicas leges Inquisitione ter de more prodigiosae hae 
sanationes solertissimo examine expensae sunt in Sacrorum 
Rituum Congregationis Comitiis, et praessertim in postremis 
generalibus coram Gregorio XVI sa. me. in Palatio Apostoli-
co habitis VIII. Kalendas Junii an. MDCCCXLI. Idem Sum-
mus Pontifex XI Kalendas Septembris ejusdem anni decre-
vi t , Constare de duobus Miraculis tertii generis intercessore 
Beato Michaele a Deo patratis , scilicet de primo Repentinae 
perfectaeque sanationis Franciscae Navarete-y-Sanz ab invete-
rate tumoré canceroso exulcerato in inferiori linguae parte: et 
de altero Instantaneae perfectaeque sanationis Fratris Joan-
nis Baptistae SS. Trinitatis a phtysi pulmonari viribus illico 
restitutis. Quod autem supererat, ut scilicet ad summum gló-
riáé fastigium coelitibus datum extolleretur B. Michael de 
Sanctis, id ab aeterna Dei Providentia Sanctissimo Domino 
Nostro P i o P a p a e IX reservatum fuit Siquidem Generalia 
Sacrorum Rituum Congregationis Comitia coram Sanctitate 
Sua coacta sunt in Palatio Vaticano III Nonas Septembris 
anni jam elapsi MDCCCLXI. in quibus proposito Dubio per 
Reverendissimum Cardinalem Ludovicum Altieri Episcopum 
Albanensem Causae Relatorem : An stante approbatione duo-
rum Miraculorum post indultam Venerationem tuto procedi 
possit ad solemnem Beati Michaelis de Sanctis Canonizatio-
nem, omnes qui aderant uno ore Tuto procedi posse respon-
derunt. Tandem Sanctissimus Dominus Noster, postquam ef-
fusis precibus sibi a Divina Sapientia auxilia comparaverat, 
quinto decimo Kalendas Octobris ejusdem anni, qua die Bea-
to Francisco coelitus impressa stigmata recoluntur, in Sacra-
rio Ecclesiae S Mariae in Ara Coeli adstantibus Reveren-
dissimis Cardinalibus Constantino Patrizi Episcopo Portuen-
se et S. Rulinae , Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, 
et Ludovico Altieri Episcopo Albanense Causae Relatore, nec 
non II. I'. D. Andrea Maria Frattini Sanctae Fidei Promoto-
re , et Dominico Bartolini ejusdem Sacrae Congregationis 
Secretario , Acta haec exarante , solemniter decrevit, Tuto 
procedi posse ad Canonizationem Beati Michaelis de Sanctis; 
plumbique sphragide munitas Litteras expediri jussit de Ca-
nonizatione in Patriarcali Basilica Vaticana pro tempore ce-
lebranda. 

Quae tot votis expetita ut demum perficiatur universus 
SS. Trinitatis Fratrum discalceatorum Ordo etiam atque et-
iam efflagitat. 

A nyitrai lelkigyakorlatokon jelenvolt áldozárok 
hódolati fölirata ö szentségéhez. 

Beatissime Pater ! 
Alter jam decurrit annus , quo bellum tam dolosis con-

siliis contra Ecclesiam , imprimis contra Sedem Apostolicam 

praeparatum mira constantia sustines. Perditi quidam homi-
nes ad evertenda sancta quaeque , omnemque ordinem , jure 
et justitia Christiana inter homines et gentes stabilitum, con-
vellendum consilia conflaverunt, studia contulerunt, atque in 
suum auxilium omnem pravorum affectuum vim appellave-
runt Mendaciis mentes pervertunt, principiis malis in errore 
constringunt, pollicitationibus vanis desideria prava conci-
tant , ut voluntates a disciplina legis divinae avocent, com-
presso Dei tiinore, ad infandos ausus fero impetu rapiant. Ca-
lumnias sibi sociavit violentia, sacrilegia in consortionem sibi 
addidit perfidia, ut prava hominum cohors, rerum potita, ad 
majores clades in republica sacra et profana inferendas non 
do mita procedat audacià. Non ignorât haec sceleratorum co-
hors Sacram Petri cathedram esse ordinis , juris, justitiae et 
legis inter populos doctrinam Christi profitentes fundamen-
tum, nec spem esse, fore, ut, quousque Sacra Petri cathedra 
suis juribus gaudet, nefanda illorum consilia populos sedu-
cant. Ideo tanta mole cuncta tentant et audent, ut sublato 
terrestri principatu Ecclesiam omni jure et libertate spolia-
tam, oppressam, si fieri posset, in capite sufferant. Ex Tuo 
Beatissime Pater ore didicimus totius Ecclesiae hic agi cau-
sam , totius christianae reipublicae commune hic esse pericu-
lum , regnorum et populorum liiuc minari discrimen. Tu jura 
Ecclesiae infracto animo tueris; Tu principatum terrestrem, 
quo providentia Dei Sacram Petri Cathedram ornavit, defen-
dendo, jura principum, et populorum, societetis humanae, et 
omnis verae civilitatis fundamenta et praesidia protegis, fir-
mas, custodis. Tu solus consilia impiorum dolose contecta re-
tegis , perfidiam castigas , vanas promissiones confundis , om-
nem cum scelaratis pactionem vitando, injustitiam facto com-
plétant perseveranter damnando temerariis illorum ausibus 
fortiter resistis : ut orbis catholicus in clara luce légat, quia 
ad Petri Cathedram error non possit habere accessum, et 
quod ad Ecclesiam Romanam propter potiorem principalita-
tem non tantum omnem oporteat convenire ecclesiam, sed 
omnem etiam principem, omnemque societatem humanam. 

In tanta rerum trepidarum calamitate Tu Beatissime 
Pater promissiones divinas meditando contra spem humanam 
coelesti fultus praesidio sperans, unicum doles, Ecclesiam per 
oras Italiae cladibus afllci, mores populi corrumpi, religionem 
contemni, meutes humanas ubique erroribus constringi, ad 
scelera quaeque rapi. Dolor tuus Beatissime P a t e r , noster fuit 
dolor, vota Tua , nostrae fuerunt preces, fortitudo animi no-
strum est exemplum, Tecum esse, Tibi semper associari no-
strum est officium. Cum autem non liceat nobis ad pedes San-
ctitatis Titae provolvi, et in devotione cordis eosdem oscu-
lari , liceat nobis, filiis tuis minimis, quorum tantum amor er-
ga Te magnus est, in spiritu ad thronum Tuum accedere, et 
devotionem nostram coram Te aperire. Nos in sacris exerci-
tiis, per Antistitem piissimum quotannis solito indictis colle-
cti, ad mensam Agni coelestis accumbentes, fidei nostrae pro-
fessionem coram mundo corde caritatis d i v i n a e pleno facimus, 
nos virtute officii nostri omnia quae dixeras et feceras recta 
et sancta tenere, et quae ad primam solemnitatem sanctorum 
Japonensium Martyrum et saneti Michaelis de Sanctis Con-
fessons in festo Pentecostes convolantes Episcopi declarave-
runt , nos eadem cum dulci cordis jubilo fateri, et hoc populo 
quoque nostro annuntiare ; nosque una simul cum populo per 
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disciplinam íidei Episcopo nostro, per Episcopum Tibi, per 
Te Christo Jesu , per Christum Jesum Deo Patri coliigari. 
Haec tenemus et tenebimus, haec docemus et docebimus, 
haec in convulsione rerum iirmi declaramus, et auxilio divino 
fulti declarabimus. Meliora sperantes, pejora timemus; ora-
tione tarnen et disciplinae canonicae vinculo colligati Tecum 
et cum episcopis quibusvis in trepidis rebus uno corde, una 
voce stabimus. 

Dignare ßeatissime Pater haec vota filiorum ad pedes 
altaris flectentium benigno favore suscipere, et nobis popu-
lisque curae nostrae concreditis benedictionem, pignus coele-
stium donoruin, impertiri. 

Nitriae ad V. Kalendas octobris 1862. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. apostoli Fölsége f. é. sept. 30-ról kelt legfölsöbb hatá-

rozatával M e d v e c z k y Vazult, helyettes föesperest és zaricsovi ple-
bánust, a munkácsi gőr. kath. székeskáptalanhoz czimz. kanonoknak 
legkegyelmesebben kinevezni méltúztatolt. 

SZENT-ANTAL (Honthmegye), septemberben. — 
Alig virradt föl szeretett hazánk védasszonya névünnepének 
biboros hajnala, alig emelénk hő fohászt a természet alkotó-
jához, s máris a megszentelt érezek zúgása, a taraczkok dörgé-
se jelenté, miszerént nagy ünnepély köszönt be helységünkbe. 
S valóban. Mert mintegy nyolez óra tájban összesereglének 
a jámbor hivek a szűz Anya szobra körül, mely a helység egyik 
házát diszitve oltalmazza, s ott üdvözlék a Szeplőtelent ima-
s énekük által. Az itt végzett ajtatoskodás után — jól emlé-
kezvén sz. Bernárdnak, a hivőket a bold. Szűz tiszteletére 
serkentő, ezen szavaira: „ha ő vezet , el nem fáradsz" — kör-
menetben indult a nép a szentegyház felé, közepébe fogván 
számos fehérbe öltözött, s virágkoszorúkkal folékesitett kis 
leányt, kik közül hat az emiitettem szobrot vivé gyengéd 
karjain, a többi pedig égő gyertyának kézben hordozása ál-
tal igyekezék a bold. Szűz iránti gyermeki lángoló hódolatát 
s szeretetét nyilvánitani. S igy a láthatatlan, de szobra által 
ábrázolt, kegyes Anya által vezetve az Ur háza felé sietének, 
miglen nemsokára látható vezetőre is akadtak, fáradhatlan 
lelkipásztoruk, nt. H ő n i g Vilmos urban, a ki szeretett nyája 
elé siete, hogy azt bevezesse ama hajlékba, hol számos lelki 
éhezőnek mennyei kenyeret vala nyújtandó. A nép már jó 
hosszú ideig el vala mélyedve hő imáiba, de a harangok zú-
gása meg nem akart Szűnni, mert ime ! — a mintegy másfél 
órányira fekvő lllia helység lakosai is , körmenetben jövének, 
legjobb Anyánkat az anyaegyházban üdvözlendők. Ezeknek 
is elébe vonult az ajtatoskodók egy része, pap által vezetve, 
s igy egy sz. családba egybeolvadva mint egy anyának gyer-
mekei, a szentegyházba sietének, hol megérkeztük után szó-
székre lépett nt. L o p u s c h a n János kegyes r. áldor, s ke-
netteljes beszédében szivreható szavakkal ecseteié a bold. 
Szűznek irántunki valóságos anyai szeretetét. A sz. beszéd 
bevégeztével nagys s főt. B o 11 i z á r József, prépost, espe-
res , s selmeczbányai plebánus ur, teljes papi segédlettel ment 
elébe a fönséges Auguszt, száz-koburg-gothai kir. herczeg 
családjának, s a föns. család mindegyik tagjának a feszületet 
s szentelt vizet nyújtván, bevezeté Isten ama házába, mely a 
föns. család, gr. Koháry-féle őseinek köszöni létét , s melynek 
jelenleg is igen sokat, s annyit áldoz a kegyes herczeg-család, 

„a mennyire csak szüksége van." Az igen kegyes kegyuraság 
az őt magillető, s most még különösen földíszített helyet el-
foglalván, prépost ő nagysága az oltárhoz lépett , s bemutatá 
a Mindenhatónak a vérnélküli áldozatot, mely alatt az egész 
herczeg-család imájába mélyedve, folytonosan térden-állva 
imádkozott. —- El nem mellőzhetjük itt a helybeli iskolames-
t e r , Hoffmann Alajos ur fáradságának méltó fölemlitését, ki 
az ünnepély emelésére , más szomszéd falubeli tanitók , s né-
hány selmeczi tanoncz segédletével négyesben zengé el az 
alkalmas dicsénekeket. A sz. mise-áldozat után megindult az 
ünnepélyes körmenet, a melyet a herczeg-család is oly aláza-
tosan követett, hogy nemcsak letérdelt , valahányszor a leg-
szentségesebb Oltári-szentséggel áldás adatot t , hanem mint-
egy porba omolva imádta a „királyok királyát." A nagyszerű 
berezegi kastélyhoz érvén a körmenet, mely a családi kerten 
keresztül vezet tetet t , a föns. család, az áldás véte után el-
vált tőlünk, mi pedig az országúton vonulánk vissza Isten 
hazába, melynek különösen „ma lett üdvössége" (Sz. Lukács 
19, 9 ) —• Délután háromkor ismét tovább folytattatott az 
isteni-tisztelet, a melyen szinte részt vett föns. herczegi csa-
ládunk. A papság ismét iinnnepélyesen fogadá, s el is kisérte 
a vallásos s példás föns. családot, melynek ajkairól valóban e 
szavakat hallom csengően hangzani : „ . . . Példát adtam nek-
tek." (Sz. Ján. X I I I , 15.) Templomunkból! távoztukkor, a 
család valamennyi tagja dús alamizsnával vigasztalá meg az 
ügyefogyottakat; — s midőn a fiatalabbik lierczeg-kisasz-
szonynak , a szegények számára szánt pénze, előbb elfogyott, 
hogysem valamennyi könyörgőt a segélyben részesíthetett 
volna, akkor föns. anyja tárczája után nyúlt , s annak tartal-
mából folytatá kegyes adományi osztogatását. — A bucsu-
ünnep befejezéseül a nép, a papság kíséretében visszavívó 
ősrégi helyére a bold. Szűz szobrát. S igy, Istennek hála , a 
mint erőnkből kitelt, bevégeztük a nagy napot, a melyen es-
téli harang megkondulásakor is szent örömmel hangoztaták a 
hivek „Ave Maria !" —y—l 

SARKAD (Biharmegye), septemberben. Mária, az egek 
s angyalok királynéjának legdicsőbb névnapján a sarkadi 
szentegyházban az egyház egy ifjú vőlegényének oltár-me-
nyegzője ünnepeltetett. E szivemelő ünnepély alkotója s ren-
dezője, a vallási s hazafiúi erényekkel nemesen tündöklő P ü s -
p ö k y Alajos sarkadi plebánus ur volt , ki e napon vezeté az 
egri megye u j áldozárát s a bécsi sz. Ágoston-intézet tagját , 
R é t a y Gyulát az Ur oltárához, hogy zsenge áldozatát 
bemutassa a Mindenhatónak. Lojolai sz. Ignácz oltára s az 
egész templom még eddig nem látott fényben s pompában 
ragyogott, koszorú-leányok eláraszták azt a természet és mű-
vészet legszebb virágaival, mig az ünnep szellemi részét 
nagyban emelé a nagyváradi egyházmegye egyik legkitűnőbb 
szónoka Z a y János szent-andrási plebánus ur fönséges szó-
noklatával; ő maga is itt tartá oltár-menyegzőjét, itt áldá 
meg a korán elhunyt édes anyát , itt lelkipásztorkodott több 
évekig; s végbucsuja óta most először hallatá ismét a szent 
falak közt remek szónoklatának lélekrenditő hangjait, s e mű-
vészi eszmék virágain a bánat , öröm, fájdalom s vigasztalás 
liarmatcsepjei csillogtak, a jelenlevők szemébe pedig az ellá-
gyult érzelmek ezer gyöngyeit varázsolta, s midőn az ifjú pá-
lyatársnak Isten, haza s az emberiség iránti kötelességeit elő-
adá, a századok óta porló P á z m á n t véltük hallani mély böl-
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csészetével. A szent szónoklat s mise végén, midőn az ifjú ál-
dozár reszkető kezekkel megáldá a sokat szenvedett édes 
anyát, még a legsivárabb vallástalan keblet is mély megindulás 
ragadta meg ; — végre az isteni-tisztelet után a hét megyé-
ből összesereglett vendég-koszorú a plébánia lakba indult, 
hol a fönebb emiitett plebánus ur gazdag vendégszeretettel fo-
gadá a társaságot; — ebéd közben az if jú vőlegény fölköszönté 
halhatatlanfőpásztorát , B a r t a k o v i c s Bélaőnmlgát , s azt, 
ki őt fölkenni kegyeskedett, Nagyvárad áldott dicső püspökét; 
majd a mai ünnep jeles szónokát s a nagylelkű házigazdát, 
stb. Igen természetes, hogy kegyelettel emlékeztünk meg a 
drága honról is, mely fölött őrködjék mindenkoron Mária, Ma-
gyarország védasszonya. l'aulikovics Lajos. 

C H I E T I , sept. 19-én. A fajtalanság legtöbbet visz az 
örök kárhozatra. A ki t ehá t sa j á t , s felebarátjának üdvössé-
gét szereti, ra j ta kell neki lenni, hogy e torzbün az emberiség 
között visszanyomassék, s a tisztaság erénye ismét előtérbe 
jöjjön. E czélra több lelkesebbek Chieti és Aquila vidékén 
társulatba léptek. A társulat a szent család védelme alá van 
helyezve. A tagok különös gondja a lelki és testi tisztaság 
kinek-kinek állapota szerént. Egymást imádsággal és jó pél-
dával ösztönözik és segitik. Ruhájuk szerényen csinos , be-
szédben és viseletben visszatartók. A tagoknak sienai szent 
Bernardin ajánltatik például, a ki oly híven őrzé a szüzessé-
get, hogy jelenlétében senki se mert szemérmetlenül beszélni : 
„Eo praesente nemo umquam, ne impudentissimus'quidem, 
verbum minus honestum proferre auderet." Kiki a tagok kö-
zül naponta háromszor mondja el a Miatyánkot , Üdvözletet, 
és a Hiszekegy-et a szent család tiszteletére, vagy pedig más 
bizonyos négy rövid imádságot, melyet a romai poenitentiaria 
engedményezett. A tagok semmire sem kötelezvék az által, 
hogy a társulatba léptek; ők követik az üdvös tanácsokat , s 
érdemet és búcsúkat nyernek a szerént, a mint kiki erre el 
van készülve. A chieti érsek, és az aquiliai püspök 40 napi 
bucsut engedet t ,akik társulati hivatásukat teljesítik. A szent-
atya pedig , Roccaraso Bernardin, szent-ferenczi szerzetes-
atya könyörgésére mindenkinek a hivek közül 300 napi bu-
csut engedet t , valahányszor a háromszoros Miatyánk-, Üd-
vözlégy- és Hiszekegy-et elmondják a szent család tiszteletére, 
vagy pedig a négy imát ; a kik pedig egy hónap alatt ezt na-
ponta teszik, azoknak teljes bucsut engedett a szokásos föltétel 
mellet t , ha meggyónnak és áldoznak. Az engedményezett 
imák olaszul i rvák, s az engedvény csak az olasz szöveghez 
van csatolva, nem peclig bár mily fordításhoz. A romai Poe-
nitentiaria válasza ez : „Sanctissimus D. N. P. Pius IX. cui 
per Rmum Dnum Cardinalem Majorem Poenitentiarium fa-
cta fuit relatio praedicti supplicis libelli t omnibus praefatas 
preces qualibet vice devote recitantibus indulgentiam tre-
centorum dierum, illis vero qui per integrum mensem eas pre-
ces quotidie reci taver int , et ad Sacramenta Poenitentiae et 
Eucharistiae in dicto mense semel accesserint, plenariam in-
dulgentiam benigne concessit. Datum Romae in S. Poenit. die 
27. febr. 1862. A. Rubini S. P. Secretarius. Praesens rescri-
ptum cum supraenunciatis orationibus exhibitum fuit in Se-
cretaria S. Congregationis Indulgentiorum juxta decretum 
ejusdem S. Congregationis die 14. apr. 1856. In quorum fi-
dem , etc. Datum Romae ex eadem Secretaria die 30. április 
1862. — A. Archi-presbyter Prinzivaliï substitutus. 

T U R I N , sept. 20-án. Szándékosan hallgattam a f. hó 
8-án , Consolata Sziiz Mária templomában véghezvitt botrá-
nyos merényről, mivel mind a botrány részleteit, mind a tör-
vénykezésnek ez iránti eljárását be akartam várni. A tény ez r 
Szűz Mária születése ünnepén több testvérületek gyűltek ösz-
sze a székesegyházba, honnan az ajtatos járdalat az állami 
törvény értelmében évenként megújulni szokott, Turin vá-
rosának Szűz Mária esedezése által nyert megszabadulásaért 
az ostromló francziáktól. A járdalat eleje már a templomon 
kivül volt , midőn egy férfi a sokaság közül az állványra föl-
rohan, melyen Szűz Máriának szobra , a járdala t alkalmával 
körülhordoztatni szokott diadaljele van, ruhája alól kihúz egy 
fejszét , s a szobor ellen több dühös vágásokat tett. A szobor 
ezüsttel befut ta tot t rézből van öntve , azonban az erőszakos 
vágások alatt a Jézuskát ábrázoló szobornak fe je , és egyik 
kar ja lepattant. A gonosztevő folytatta volna szentségtelen 
borzasztóságait a templomban, de egy karabélyos kivont 
karddal a gonosznak nekirohan, fején egy vágást téve ő t 
földre sújtja. A sirást , a zokogást, a l á rmát , melyet a borza-
dály a nép szivéből szakitott , a zavart lehetetlen leirni. A 
borzadalomhoz csatlakozott a félelem, hogy az összeesküvő 
gonoszok, kik a templomba jö t t ek , a népet fogják lemészá-
rolni. A nők az ajtókon kitódultak, a férfiak a gonosztevőre 
rohantak , hogy darabokra szaggassák. S ha esetlegesen több 
fegyveres katona körbe nem veszi a vérében fekvő gonoszte-
vőt , s védelem alatt ki nem viszi , csak darabjai vitettek vol-
na ki a templomból. Ez a ténynek állása. A csendőrség, a he-
lyett hogy tömlöczbe vinné a gonosztevőt, kórodába küldte, 
s bolondnak hirdeti. Óhajtanánk , hogy igazán tébolyodott 
lenne ; a félszigetnek vérrel ázott földje egy szentségtelen 
gonosztevővel kevesebbet hordozna , az egységesítési törte-
net egy botránynyal kevesebbet jegyezne föl. De nem látszik 
ő tébolyodottnak ; más részről a napi szokás , hogy a mivelt ' 
ség és haladás ezen korszakában véghezvitt borzalmas bün-
merények tébolyodott elmének rovatnak föl , nem sok hitel t 
érdemel. Bolondnak kiáltatnak a királygyilkosok , az öngyil-
kosok , a templomrablók ; s igy a borzasztó ténynek rémüle-
tes arcza betakartatik , hogy senkit se ijeszszen, sőt hogy a 
gonosztevőt se tartsa vissza, jól tudván , hogy ő is a bünme-
rény után bolondnak fog kiáltatni; a bolondnak ped ig , habár 
C3ak pillanatnyira is az , semmi sem t u d a t i k be bünül , ő a 
rokonszenveknek ajánltatik. Kérdjük t ehá t , mind tébolyo-
dottak azok . kik az ujságlapokban gúnyokat szórnak az Im-
maculata ellen? Bolondok mindazok, kik a népújságokban 
nevetségessé teszik a dogmát és a h i t e t , s igy a népet ily 
bünmerényekre nevelik ? És a sok torzkép , h o g y cultusunk 
legszentebb titkai pelengérre állittatnak , mind tébolyodottak 
szüleményei? Kérjük tehát és a jánl juk, némely szabadelvű 
lapok szerkesztőségi személyzetét egyenként megnyírva, meg-
kötözve a tébolydába küldeni, s a ministereket, a csendőrö-
ket , kik ily tébolyodottakat eddig tűrtek, a börtönbe záratni. 
Ha e gonosztevő bolondnak nyilatkoztatik, a tények logi-
kája ide vezet. — A város föl van ingerülve, kiki a részletek 
után kérdezősködik, s ezekről beszél. Bizonyos, hogy a go-
nosztevőt két más részes segitette az állványra fölhágni ; ezek 
is tébolyodottak? Alig vitetett a gonosztevő a kórodába, 
azonnal mondá : „engemet fölbéreltek , engemet ezért megfi-
zettek." A kath. jó nép mélyen el van szomorodva, s a Szűz 
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Máriának eme megsértéséből kiki szerencsétlenséget jósol a 
hazára, a városra: azért, mig a törvényszék e körül rendel-
kezni fog, a nép három-napi ajtatosságban kérlelni fogja a 
büntető igazságot, könyörögni a könyörületességet az Isten-
nél. Ennek végeztével uj expiatioi ajtatosság lesz a Consolata-
kápolnában. — Különös, de mégis igen kényelmes a tébo-
lyodottak politikája! Mivel valaki a társadalom szörnyetege, 
a társadalomnak pedig miveltnek kell lenni ; tehát a szörnye-
teg csak bolond lehet. Bolondnak mondták azt is, a ki a ca-
pucinusok templománál álló feszület képe ellen lőtt; eddig 
sem tudják, ki volt e gonosztevő; de azt tudják , hogy bolond 
volt. A kormány, nehogy a bolondnak ismét kedve jöjjön bo-
londságait ismételni, a keresztet onnan eltávolította; ez a 
bolondok büntetése, hogy miattuk a józan eszűek kényszerít-
tetnek lemondani ajtatossági vágyaikról. Mondják, ezt fogja 
a kormány tenni a Consolata-szoborral is, s ezt a bolondok 
elől a pénzverdébe küldendi. Ez szép eljárás. Ha a prediká-
cziot egy gonosztevő megzavarja, ez a bolondok miatt eltil-
tatik , miként Milanóban történt; lia egy templomot megfer-
tőztet , ez bezáratik, s igy sorban. Miért nem röpíti magát 
légbe a kormány, miután a bolondok a vörös-inges zászló alá 
szaladnak, hogy a kormány ellen harczoljanak? Ha egy go-
nosztevő a fölszentelt személyeket bántalmazni fogja ' a go-
nosztevő a kórodába, a fölszentelt személy számkivetésbe 
küldetik. Ez a bolondok politikája. Ez tovább is mehet. Ha 
egy becsületes embert a gonosztevők kifosztanak: minden 
becsületesnek ingóságát a kormány elveszi, hogy a bolondok 
utána ne vágyakodjanak. Igy megy Turinban a belkormány-
za t , a törvényszék, a csendőrség. — Parisban a 16-ik szá-
zadban hasonló botrány tör tént , mint Turinban. De az éjjel 
tör tént ; a város azonban általános -borzadály- s gyászszal 
telt el. I. Ferencz expiálni akarván a bűntényt, ajtatos jár-
dalatot rendelt, melyben ő a királyi lierczegekkel, főtisztei-
vel, s a parlamenttel részt vett. Midőn a járdalat a szentség-
törés helyére érkezett, I. Ferencz király egész testével földre 
borult az újra fölállított Mária-szobor előtt, esedezve, ne 
vonná meg a Szűz Anya az ő védelmét Paristól és a franczia 
nemzettől, megcsókolá a szobor lábait, s kezeivel bezárta az 
ezt környező vas-rácsozat ajtaját. Igy érezték Parisban a 
gúnyt , a szent névnek sértését ; Turinban pedig a gonoszte-
vőt bolondnak kiáltják, a szobrot a templomból eltávolítják ! 

INDIA. (Missioi tudósitás.) A lefolyt 1861-ik évben, 
irja Pierz Ferencz, indiai missionarius, két sikerült missioi ki-
rándulást tettem az Otchipwe-indianok közt; az elsőt vízen 
tettem két fél-indiai kíséretében ; a másikat szárazon gyalog 
rendkívül rossz erdei utakon és hínárral bevont mocsárokon 
keresztül. Mindannyian megterhelve tettük meg utunkat bát-
ran egyik missiotól a másikig. Minthogy ezen missioi utamat 
6 indiai községemhez csak azon szándékból tettem , hogy a 
megkeresztelt katholikusokról gondoskodjam, és további tani-
tás által őket a hitben megerősítsem, valamint hogy a meg-
térni óhajtó pogányokat is ezen szándékukban megszilárdít-
sam, azért ezen alkalommal nem eszközöltem sok uj megtérést ; 
csak 24 megnőtt indiait, és 32, katholikus szülőktől született 
gyermeket igtattam a kereszténység szentsége által a kath. 
községbe; ezenkívül három haldokló gyermekre adtam a szük-
ségbeli keresztséget. kik már most a tiszta lelkekkel dicsőitik 
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.«égben az Isten bárányát. IIa már egyetlenegy léleknek na-

gyobb becse van Isten előtt, mint a világ minden kincseinek, 
minden missioi fáradozásom ezerszeresen meg van jutalmazva, 
és azért a legkisebb lélek-nyeremény is több vigaszt és örö-
met szerez lelkemnek, mint lia a legdúsabb aranybányát fe-
deztem volna föl, vagy a legdrágább köveket találtam volna; 
minthogy a megszabadított lelkeket egykor a mennyei dicső-
ségben, az örök boldogságban reménylem láthatni. Azért nem 
szabad a szegény indiai missionariusnak aggódnia, vagy mos-
toha helyzete miatt elcsüggednie , midőn a megmérhetlen in-
diai sivatagon, hegyen, völgyön, mocsárokon, bokron keresz-
tül siet, és keresztbe fekvő bemohosult ezernyi fákon át mász-
kál ugy, hogy a fáradalom nehéz terhe alatt az izzadság gyak-
ran szemeire csurog, és elfáradt lábai ingadoznak; hisz ő az 
elveszett juhocskákat keresi, hogy a szegény vad teremtmé-
nyeket az örök üdvösség útjára terelje. Ezen munka látszat sze-
rént keserű ugyan és nehéz, de tekintve a lelkek megnyeré-
sének nemességét s Krisztus Ígéreteire figyelve, Isten ál-
dása mellett kedves és könnyű, örömteljes és vigasztaló. 
— Nem csak mint hitkövet és mint lelkipásztor fogadtat-
tam szivesen indiai missioimban, hanem mint testi orvos 
is hasonszenvi szereimmel ; mert a mult évben igen sok indián 
volt beteg, és Isten segítségével igen rövid idő alatt legtöb-
bet hasonszenvileg gyógyítottam ki. Lech-Lakeban sajnál-
kozva hallottam , hogy Eski bakaj , kit az egész Otchipwe-
nemzet királya gyanánt tisztelt, a mult télen meghalt. A le-
folyt nyárban én őt chronikus gyomorgörcséből egészen ki-
gyógyítottam ; de ismét visszaesett ezen betegségbe, és meg 
is halt. Betegsége alatt megparancsolta embereinek , hogy 
engem hivnának el, miszerént őt megkereszteljem és meg-
gyógyítsam; de azt válaszolták neki, hogy lehetetlen 100 
mértföldnyi távolságról téli időben az áklozárt elhozni halála 
előtt. Ekkor fekete öltönyt csináltatott magának a papi ruha 
hasonlatosságára, azt magára vévén mondá : Most a nagy 
szellem Kije Manito papi ruhában fog engem látni, és abból 
megismerendi, hogy7 a papot szeretem, és forrón ohajtottam 
általa megkereszteltetni. Könyek közt megbánta vétkeit, és 
ezen ruhában megtörődve halt meg és el is temettetett . Mi-
vel a hitben már meglehetősen jártas volt, és kereszteltetése 
némely szándéktalan akadályok által hátrál ta tot t , azt gon-
dolom , hogy ezen ember bíinbánata és a kivánsági kereszt-
ség által az örök boldogságba jutot t . —- Második missioi u ta t 
tettem tavai őszkor Ottertail Lekoban , mintegy 80 mért-
földnyire Crow-Wingtől nyugotra. Ott 50 franczia nemzet-
beli canadiait találtam, kiket nyolcz nap alatt oktat tam, és 
kellő vallási rendbe hoztam. Néhány prot. család is épülete-
sen jelen volt isteni-tiszteletünkön ; reménylem , hogy ezeket 
jövő missioi utam alkalmával megnyerhetem szent hitünknek. 
15 mértföldre messzebb éjszak felé egy falucskát találtam, 
regényesen szép fekvésűt, egy tó mellett ; lakosai meglehető-
sen polgárosult fél-indiaiak voltak, köztük 65 katholikus. Rend-
kívül örvendettek első megérkezésem fölött, és 10 nap alatt 
kibékítettem őket a szentségek által Istennel, ajánlván 
nekik a vallás-erkölcsi élet hű követését. A tavon túl 
lakott egy csoport szegény indián, mintegy 300 pogány, 
békében és nyugodtan, kik fehér szomszédaikat még so-
ha sem sértették meg legkisebbel sem. Minekutána ezen 
kedves teremtmeínyeknek 8 napig hirdettem az evangéliumot, 
és őket a vallás legszükségesebb igazságaival eléggé mégis-
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mertet tem, megkérdezem őket: ha valljon értettek-e engem, 
mit gondolnak a hallottak fölött , és ha valljon készek-e elfo-
gadni az én hi temet? Ekkor fölemelkedett a főnök, és nekem 
kezet nyújtva mondá: ,.Édes a tyám, én megöregedtem, de 
még soha sem hallottam papot prédikálni ; még csak most 
látom be , mennyi különbség van egy jó kath. keresztény és 
egy szegény pogány között. Csak maradj nálunk, kedves 
atyánk ; én elfogadom a te vallásodat, megkereszteltetem ma-
gamat , és hiszem, hogy alattvalóim is azt fogják tenni." — 
Örvendetes pillantást vetettem a barna főkre, melyek mint 
tanulékony juhocskák ültek körülöttem a földön, és megkér-
dezém őket, ha csakugyan egyetértenek-e ők is főnökükkel? 
Mindannyian igenlő választ adtak ; fölkeltek mindnyájan, 
mindegyik barátságosan odanyujtá kezét , mint biztos jelét a 
készségnek a vallás elfogadására; mire megigérém nekik, 
hogy jövő tavaszkor ismét eljövendek hozzájuk, vagy egy jó 
papról fogok gondoskodni, és őket további oktatás által jó 
keresztényekké teendem. Rövid bucsuszózat után elhagytam 
a szegény vadakat , és ismét a fehér keresztényekhez men-
tem Ottertail-Lakeba, a hol azonnal javaslat tétetet t állandó 
missiora. Innen Crow-Wing felé vettem utamat, téli szék-
helyemre. Ezen helyről szoktam a fehér missiokat, francziákat, 
németek- és fél-indiánokat fölváltva meglátogatni. Azonban 
i t t Crow-Wingben igen számos látogatásban részesülök a 
lölső missisippii indiánok részéről, kik könyörögve járulnak 
hozzám gyógyszerért, élelemért, vagy vallási ügyekben. Né-
mely aggódó indiai anyák 10 napi távolságról szigorú téli 
időben elhozták hozzám gyermekeiket keresztelés, vagy be-
tegjeiket gyógyitás végett. A mult télen igen sok indián meg-
betegedett , vagy meg is halt hideg és éhség miatt. Néhány 
•*iap előtt beszélte nekem egy chief, hogy magában a lech-la-
kei községben több halt meg 100 gyermeknél a télen. Agerl-
lakei prot. missioban egy igehirdető állitása szerént 5 év alatt 
50 indiánnál több halt meg megmérgezett szeszes italok miatt. 
Es igy megyen ez sok más helyen is a szegény, magukon se-
gítni nem tudó indiánokkal; a gonosz fehérek által többnyire 
megcsalattatnak, elrontatnak, üldöztetnek és elnyomattat-
nak, mig ideiglenesen és örökre e l k á r h o z n a k ; valóban igaz, 
mit a történetirók mondanak : hogy mióta a fehérek ide jöt-
tek, az indiánok Eszakamerikában egy ötödrészre olvadtak 
le , és még most is naponként csökkenik az indián-nemzetség. 
(Folyt, köv.) lk. 

VEGYESEK. 
P E S T , oct. 10-én. A veszprémi ft. káptalan 6000 a. é. 

frt. évi kamatját , 300 a. é. frtot, ajánlott a kaposvári gymna-
sium alaptőkéjének évenkénti növelésére. A legközelebbi vesz-
prémi tűzveszély alkalmával pedig az illető károsultak közt 
kiosztás végett 400 a. é. frtot adott ót a városi hatóság-
inak. (I. T.) 

— A turini kormány kihirdette az amnestiát. A késede-
lem oka a ,P. Lloyd' szerént abban rejlett, hogy nem tudta a 
magas kormány hamarjában elhatározni : valljon az általános 
megkegyelmezésbe bele foglaltassék-e a mintegy 1200-ra me-
nő, elfogott pap is ? 

— A romai kérdés megoldására naponként u j és uj ter-
vekkel lépnek föl diplomaták, lapok is. Látszik, hogy ez a sark-

pont, melyet kiforgatni még sem oly könnyű, mint azt a száj-
hősök, és a mások birtoka után sóvárgó nihil habentes hir-
dették és hirdetik. A ,Constituzione' mondja : Ha a pápa vi-
lági hatalma megszűnik, el fog enyészni a pápák uralkodási 
vágya is, léte a lelkek megnyerésére fog irányulni, a lelkis-
meret-szabadság valósuland, és az állam saját ura lesz terü-
letén. Az oly hitfelekezeteknél, melyeknek feje nem külföldi 
fejedelem, nem mutatkozik a politikai túlsúly utáni törekvés, 
minő, fájdalom, a kath. clerusnál tapasztalható " Ily beszéd 
talán inyére lehet a ,Constituz.' olvasóinak, de becsületes em-
ber a sok hazugságtól undorodik. 

— Irlandban Hanna I íugh igehirdető folytatja a ka-
tholicismus elleni hadjáratát. Panaszkodik, hogy ott a pro-
testantismus el van nyomva, minthogy a hivatalnokok több-
nyire katholikusok. Ezen hamis állítás megczáfolására a ,Nort-
hern Whig.' czimü akath lap tömérdek adatot szedett össze. 
Igy például a ministeriumnak egyetlen kath. tagja Altorney 
tábornok; a helytartó, első, második titkár, a főparancsnok, és 
a törzstiszt mind protestáns. A grófságok helytartói közt 30 
protestáns, 2 katholikus ; a titkos tanács 60 tagja közt 50 
protestáns, a békebiróság titkárai közt 32 protestáns, 7 ka-
tholikus. A kerületi főnökök , a szegény-ügynek , épitészi hi-
vatalnak , a börtön- és pósta-ügynek főnökei majd mind pro-
testánsok. Es Hanna ur elég szemtelen mondani, hogy a hi-
vatalok katholikusokkal vannak betöltve. Proh pudor ! 

— A bucsuengedélyező Congregatio szigorún meg-
hagyta, hogy semmiféle könyvet sem szabad kiadni, melyben 
bucsuengedély foglaltatik, ezen Congregationak tudta nélkül. 
Az erre vonatkozó régi határozat ekkép hangzik : Indulgen-
tiarum libri omnes , Diaria, Summaria , Libelli, Folia etc., in 
quibus eorum concessiones continentur, non edantur absque 
licentia S. Congregationis Indulgentiarum. 

— Cremonában az apáczák terjedelmes kolostorukat, 
melyben nevelő-intézet volt , kénytelenittettek gyorsan el-
hagyni és a katonaságnak átengedni. A törvény ugyan a ne-
veléssel foglalkozó szerzetes rendeket Piemontban még meg-
tűri ; de a törvénynek el kell némulni a ministeri rendelet 
előtt. 

— A lucerai esküdtszék a foggiai püspökön kivül Ciulli 
kanonokot is egy évi börtönre 1500 lir. pénzbirságra Ítélte. 
A perugiai bibornok-püspök, Pecci, törvényszék elé idézte-
tett , mivel privatim lebeszélt néhány áldozárt a Passaglia-féle 
fölirat aláírásától, másokat pedig megdorgált, hogy azt te-
vék. Ez utóbbiak bevádolták őt a törvényszéknél, mivel a kor-
mány ellen ingerelt. 

— Luccaban, mondja a ,P. Lloyd1, nagy ingerültség 
uralkodik, mivel ott valamely nevelő-intézetben egy prote-
stáns nő alkalmaztatott a tanításra, Ezen nő, ki Angolország-
ban képezte ki magát , hasonló minőségben működött Bolo-
gnában , hol, mint látszik , ezt illetőleg türelmesebbek. A vá-
rosi tanács és a polgármester lemondásukkal fenyegetőznek, 
ha a tanítónő el nem távolittatik. Sok szülő kivette gyerme-
két az iskolából. Az oktatásügyi minister azonban ezen nyo-
másnak nem enged, és teljes erélylyel akarja végrehajtani a 
tanítónő beigtatását. 

— A varsói államtanácsban három uj tag tet te le az es-
küt : egy katholikus, egy protestáns, egy zsidó. 
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Kilencz pont. 
(Vége.) 

A kath. nagy-gyülés, határozatainak V. pontja 
szerént „az úgynevezett olasz királyság létrehozásá-
ban a forradalom oly győzelmét látja, mely az egész 
európai közrendet fenyegeti; tehát a legmélyebben 
fájlalja az elismerést, melyben az némely kormány 
által részesittetett ; és köszönetét fejezi ki mindazon 
fejedelmeknek, kik ezen elismerésnek elleneszegül-
tek." Ha a forradalom féktelen zavart, végtelen nyo-
mort akar népekre, országokra hozni, akkor eszélye-
sen választá a szomorú pályát, melyen halad ; de ha 
népboldogságra, közjólétre czéloz: eszközeinek kije-
lölésében a legszerencsétlenebb, és épen azért tartós 
sikerre nem számithat. Az úgynevezett olasz király-
ság erre véres és vérengző vajúdásai által elég bizo-
nyítékul szolgálhat. A nép-jólétnek, a közboldogság-
nak alapja mindég az erkölcsiség marad ; melyet azon-
ban a forradalom aláás, megdönt. A forradalom áru-
lással, rablás- és gyilkolással szövetkezik, mely ma-
gasabban álló, értelmes egyénektől gyakoroltatván, 
a népre borzasztó befolyással hat. Az erőszakoskodá-
sok, öldöklések, melyeknek hirlapjaink majdnem 
tárházává lőnek, bizonyára forradalmi szellem beha-
tása alatt fejlődnek és vitetnek véghez. Sok lap dicsé-
rendő buzgalommal szólal föl a — különösen hazánk-
ban a magyar név szégyenére — garázdálkodó rab-
lások, gyilkolások ellen, és keres, hirdet is orvos-szert 
ellenük ; pedig az azon lapok egynémelyikét átlengő 
egész szellem éleszti az ily merényeket. Mert micsoda 
az általuk magasztalt, és páratlan lelkesedéssel pártolt 
olasz királyság, mint nagyszerű rablás, mely törvé-
nyeket, szentelt jogokat, szerződéseket letiporva kö-
vettetik el a gyengébbek ellen? A mely mozgalom 
gyilokkal szövetkezik, attól nem lehet személybiz-
tosságot tanulni; és mely a fejedelmek, testületek 

vagyonát rabolja el, az nem lehet a vagyon és tulaj-
donjog szentségének tanitómestere ; a ki pedig az ek-
kép nyilatkozó szellemet pártolja, terjeszti: az em-
berileg érez ugyan, ha a rablás, gyilkolás ellen föl-
szólal : de oktalanul beszél, kárhoztatva kicsinyben 
azt, mit nagyban véd és előmozdit. A kormányok, 
melyek eddig elismerésükkel ajándékozták meg az 
úgynevezett, mert tulajdonképen még nem is létező, 
olasz királyságot, a dolognak nem erkölcsi, hanem 
csak politikai oldalát tekintették ; mi pedig ellenke-
zőleg azt erkölcsi szempontból szemlélve nem látunk 
az egész elismerésben egyebet, a világon még majd-
nem páratlanul álló rablásnak sanctionálásánál, me-
lyet sem eszközeiben, sem czéljában nem lehetvén 
helyeselni, ily eljárás valóban az európai közbékét 
fenyegeti, ha másutt is ezen elv és ekkép alkalmaz-
tatik; ki állhat pedig jót , hogy nem fog alkalmaz-
tatni? kivált miután mindenütt találkoznak elegen, 
kik a nép, a nemzet nevében szólva, az ily elv alkal-
mazása által csak nyerhetnek, minthogy nekik több-
nyire semmijük sem levén, könnyű szerrel, és még 
a hazafiúság szép örve alatt is elvehetik másoktól, a 
mivel ezek birnak; és a fölszabadított gyilok által 
megszabadulhatnak azoktól, kik erkölcsi tekintetből 
és az általuk űzött önérdek miatt reájuk nézve ve-
szélyesekké lőnek; vagy polczokra emelkedhetnek, 
melyekről hiuságuknak tömjénfüstje száll föl gyak-
ran milliók jajjaitól kisérve. 

Nem titkolhatjuk azonban el, hogy tekintve 
azon kormányokat, melyek részéről az olasz király-
ság elismertetett, ezen elismerésnek más okát is sej-
ditjük. Föltűnő ugyanis, hogy az olasz királyság leg-
inkább oly országok által pártoltatik, melyekben a 
kath. vallás el vagyon nyomva, vagy csak igen kor-
látolva türetik, és mely országoknak kormánya, sőt 
feje is akatholikus. A „Nopopery" Angolország leg-
nagyobb erélyt fejtett ki — a franczia kétes politika 
után — az uj királyság megalapításában, mert pro-
testantizálhatni hiszi a pápától elidegenített olaszokat. 
Erre nézve helyesen mondja Wisemann : „Egy fontos 
találkozása a dolgoknak mindenki előtt föltűnő lehe-
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te t t , kinek szivén feküdt a rendűek föntartása Olasz-
országban. Azon szempillanatban tudnillik, melyben 
a forradalom győzött, az ez által nyitott minden rés-
be azonnal a prot. propaganda tolakodott. Mint a scha-
kal a merészebb ragadozó állatok után kullog, mint 
a karvaly a keleti hadsereget kiséri a harczra, hogy 
része legyen a zsákmányban: ugy követte a tévta-
nitó a forradalmat az uton, és fölütötte a bibliát zász-
lójának oltalma alatt, mely háromszinü volna, ha a 
vér nem mellékeli vala hozzá a negyediket is. Romá-
ban a köztársaság még nem is telepedett meg, mi-
dőn az Achilli-k és Saccarese-k már oda özönlöttek 
és összejöveteleiket rendezék Toscanaban tán még 
rosszabbul ment a dolog. Mig Romában hitehagyott 
szerzetesek és áldozárok működtek : azalatt itt angol 
kiküldöttek csábitottak. Dicsekedtek, hogy a prot. 
bibliának egy nagy kiadása egészen szétosztatott; az 
angol királyné tisztjei, mint tudva van, legtevéke-
nyebbek voltak. Tekintsük meg mélyebben, mire 
volt ez mind irányozva. Bizonyára nem az volt a czél, 
hogy Toscana lakosai ez által az ő hitükben, és az 
egyház iránti hűségükben megerősíttessenek ; hanem 
a biblia-osztogatók hitték: először hogy mindegyik, 
ki tőlük ezen, jegyzetek és egyházi helybenhagyás 
nélküli fordításnak példányát elfogadja, ez által már 
némi lázadási tényt követ el a kath. egyház ellen; ily 
vétek pedig a protestantismusra nézve nyereségnek 
tartatik. Másodszor azt gondolák : a katholikusok és 
protestánsok közti különbség a biblia olvasásában és 
nem-olvasásában áll, és mindegyik katholikus, ki bib-
liát fogad el és azt magánvéleménye szerént értelmezi, 
ekkép ipso facto elismeri a prot. elvet, és virtualiter 
megszűnik katholikus lenni. Harmadszor vélték : ha 
ezen szellem uralkodóvá válik, a kath. egyháznak 
okvetlenül desorganisáltatni kell, és az, miprotestan-
tismusnak neveztetik, vagy annak helyébe fog lépni, 
vagy az országot vele megosztja. Mondom: mi pro-
testantismusnak neveztetik ; mert valamely bizonyos 
hittanról nem volt szó. A biblia csupán jelképe volt 
azon határozatlan általánosságnak, mely a kath. hit 
tagadásának minden lehető árnyalatát magában fog-
lalja. A biblia csak emeltyű volt a rontásra, nem terv 
az építésre; csak törő rúd volt az ajtó föltö résére, nem 
pedig kulcs a rablók eltávolitására. Egy pillanatig 
sem gondoltak arra, hogy azok, kik a bibliát olvas-
sák , velük ugyanazon theologiai nézethez csatlakoz-
nak, vagy valamely egységet fognak képezni; ha-
nem véleményük szerént megszűntek katholikusok 
lenni; és ez nekik elég volt, sőt minden, mit akar-
tak. Azt tehát bizonyosnak tarthatjuk, hogy minden 

kormány, mely a forradalmon keresztülment, a for-
radalmat a protestantismussal karöltve tapasztalta 
betolakodni. Az egyiknek elismert előmozditói a má-
sik iránt is hasonló érdekeltséget tanúsítanak ; mig a 
szabadság hősei Olaszországban nyíltan kimondják, 
hogy ők a katholicismus lerontását szükségesnek tart-
ják a szabadság kivivására; a protestantismuselőhar-
czosai sem titkolják el, hogy annak elterjedését a 
mostani kormányok megbukásától, vagyis a forra-
dalomtól várják. Meg kell még gondolnunk, hogy 
mind a két czél elérésére, (tudnillik a forradalomra 
szintúgy, mint a proselytáskodásra) köztudomás sze-
rént a pénz Angolországból jött" stb. Ekkép Wise-
mann. Az elismerés tehát Angolország részéről egy-
szersmind a katholicismus elleni gyűlöletről is tanús-
kodik; ezen nemes érzelemnek nagy szerep jutott e 
tekintetben Orosz-, Poroszországban is. Mivel tehát 
antikath. szellemnek is szüleménye az olasz királyság 
elismerése, nem lehetett egyebet várni a kath. nagy-
gyülekezettől, mint hogy fájlalja ezen elismerést, és 
köszönetét fejezze ki az ellenkezőleg cselekvő feje-
delmeknek. 

Különösen pedig Yíctor-Emanuel részéről az 
olasz királyságra való törekvés Roma megbuktatá-
sával j még háladatlansági bűn is. A mult század vé-
gével I. Napoleon Károly-Emanuel sardiniai királyt 
elűzte államaiból. A trónvesztett király Romába me-
nekült; nem sokára reá Károly-Emanuel lemondása 
és Piemontnak Francziaországhoz való csatolása után 
I. Victor-Emanuel szintén ugyanazon Romában kere-
sett menedéket, melyből most a forradalommal szö-
vetkezett utóda IX. Piust ki akarja űzni. I. Napoleon 
jónak találta VII. Piust világi birtokától megfosztani. 
Ez nem uj, ez általánosan tudva van; de azt talán ke-
vesebben tudják, hogy azon sérelmeknek, melyeket 
a császár a szent-szék ellenében fölhozott az ő eljárá-
sának igazolására, egyik legfontosbika az volt, hogy 
a pápa a piemonti alattvalóknak és azok fejedelmei-
nek menedéket ad. A diplomatikai okmányok, me-
lyek ezen pontról tanúskodnak, még megvannak. 
Fesch bibornok egy, 1806-ki mart. 2-ról kelt jegy-
zékben Consalvi bibornok-államtitkártól követelte a 
sardiniaiaknak eltávolítását Romából. Akkor oly 
okok hozattak föl a menekülő királyi család kiűzeté-
sének szükségességére, minők most II. Ferencznek 
Romábani tartózkodása ellen érvényesíttetnek. „Na-
poleon császár, mondá Fesch, az egyháznak véd-
kardja; ő az egyetlen fejedelem, ki a tiarát megvéd-
heti és föntarthatja. Ámde a franczia fegyver haszta-
lanul szerezte volna meg Olaszországnak a békét, ha 
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Romában, és általán az egyházállamban a császárnak 
ellenei türetnek meg, kik minden pillanatban készek 
a gyilkot bérbe venni, és mindenütt a lázadásnak és 
ellenállásnak szellemét éleszteni." Maga Napoleon is 
irt 1806-ki febr. 13-án VII. Piusnak és mondá: 
„Szentséged souverain Romában : de én annak csá-
szára vagyok ; nem illő tehát, hogy Romában a sar-
diniai királynak csak egy ügynöke is legyen." VII. 
Pius sajátkezüleg irt, és 1806-ki mart. 24-ről kelt 
levélben felelt a császárnak, melyben egyszerűen visz-
szautasitotta a szerencsétlen fejedelemnek Roma ven-
dégszerető falai közül való kiűzetését, és Napoleon 
fenyegetéseire az ismeretes „non possumus"-sal felelt. 
Talleyrand apr. 18-ki válaszában ismét sürgette az 
emigránsok kiutasítását Romából, mondván: „Sem 
orosz, sem angol, de leginkább szárd ügynököt nem 
szabad Romában tűrni." De Caprera pápai követ urá-
nak nevében ismét csak a „non possumus"-t hangoz-
tatta és ünnepélyesen kinyilatkoztatá: „hogy a szent-
atya ily elveket nem erőszakoltathat magára, és ily 
követeléseknek nem engedhet a nélkül, hogy gyö-
kerében meg ne semmisítse isteni küldetését, és leg-
szentebb kötelességeit ne sértse." Ahőslelkü VII. Pius-
nak ezen ellenállása, a piemontiak és azok királyá-
nak érdekében, adott okot a háborúra, melyet Na-
poleon a szent-szék ellen indított, és mely az ősz pá-
pának savonai fogságával végződött. Olvashatja-e Vi-
ctor-Emanuel ősei történelmének ezen lapját pirulás 
nélkül? Meglehet, hisz bölcsőjét is elárulta! Mi te-
hát az úgynevezett olasz királyságnak elismerése er-
kölcsi tekintetben? A fosztogatás szentesítése, a kath. 
hit elleni gyűlölet, és — háladatlanság. És ily szép 
erényekért küzd árulással, gyilokkal a forradalom, 
és a vele rokonult mostani liberalismus ! Az elvhez 
valóban méltó fegyverek. 

A következő Vl-ik pontban a nagy-gyülés szo-
morú, de korunk ál-fölvilágosodásának hazug szel-
leme által kényszeritett védelmére kel az úgyneve-
zett ultramontanoknak, kiket tetszett a forradalmiak-
nak rossz hazafiak gyanánt feltüntetni. Ragályosan 
terjedt az undoritó rágalom mindenütt, és az ,ultra-
montan' névhez a hazafiatlanság ocsmánysága tapadt. 
Az aljasság e mocsárába nem bocsátkozunk, de az igy 
piszkolódók részéről szeretnénk e két kérdésre fele-
letet kapni: a) mit vittek ők ki, mit létesítettek a 
nemzetek valódi jólétére, miben az ultramontanok 
nem gyámolyitották volna őket? b) melyek a haza-
fiatlanság azon bűnei, melyekről az ultramontanokat 
alaposan vádolni lehet? Mindezt igen szeretnénk con-
statirozva látni, már csak javulási szándékból is ! 

A VII. és VIII. pont a német egységre vonat-
kozván, inkább politikai természetűek, és ezeket csak 
megemlítve a IX-et jegyezzük föl, mint mely a nagy-
gyülés, már az ő szentségéhez intézett föliratban nyi-
latkozó kegyeletének ujabb megszívlelendő tanúsága. 
„E kath. gyülekezet, igy szól a határozat, IX. Pius 
pápa ő szentségének folytonos szorongattatásaival 
szemben kijelenti, hogy a Péterfillérek adományo-
zása a mostani körülmények közt kiválólag jó tett, 
melylyel a katholikus nem csak a keresztényi irga-
lom kötelmét teljesíti, hanem egyúttal a szent hit s 
az egyház iránti buzgalmát istanusitja. Tehát fölhivja 
a kath. egyletek valamennyi tagját, hogy a Péter-
fillérek adományozásában ne csak maguk kitartók 
legyenek, hanem lehetőleg másokra is ily irányban 
hassanak." Az igazság hangoztatása után a gyülekezet 
önmagának fonta a borostyánt a szeretet és fiúi ke-
gyelet e szép sugallata által. Nem csak a hit fényét 
lobogtatni, hanem a szeretet tüzét is ápolni, éleszteni, 
ez a valóban katholikum, mely nem egyedül a hitet, 
hanem a jótetteket is az igazulás tényezőjének tartja. 
Az előbbeni pontokban az igazság szólt; ez utolsóban 
a szeretet működik, és pedig annál nemesebben, mi-
nél fönségesb, de egyszersmind minél üldözöttebbaz, 
a ki iránt a szeretet könyöradományt kéreget. A példa 
szép, a példa vonzó; csak a lelkek is mindenütt elég-
gé fogékonyak volnának a szeretet e gyönyörű hang-
ját megérteni. De ne panaszkodjunk; a kajánok oly 
roppant erőlködése közt, minőt minden perczben gyá-
szosan tapasztalhatunk, még mindég megnyugtató, 
hogy a minden áron elcsábíttatni szándoklott hivők 
közt a ragaszkodás és szeretet ennyi jeleivel is talál-
kozunk. Jó mag ez, mely a sok csalódás után fölesz-
mélők által is be fog fogadtatni, és sarjadzani annyira, 
hogy nálunk is vigasztalóbb szint fog ölteni a kath. 
hitélet; habár oly ünnepélyes nyilvánulására, minőt 
az aacheni nagy-gyülésen eszközlött, itt még sokáig 
nem lehet ohajtott kilátásunk. Minálunk már szokás 
csak a másoktól elhullatott morzsákat összeszedni; és 
vajha legalább ezt tennénk illő szorgalom- és lelke-
sedéssel ! Polláh. 

N y i l t l e v é l . 
Igen tisztelt szerkesztő ur ! 

Kétségkivül érdekelni fogja, hogy a budapesti espe-
resi kerületnek sz. Mihály-hó 30-án tartott papi gyülekezeté-
ben mi ment légyen határozatba az egyház-ellenes napi-sajtó 
ügyében, azért szíveskedjék ezennel tudomásul venni ebbeni 
eljárásunk rövid egyszerű leirását. Miután fölolvastatott, és 
fiúi hódolattal megéljeneztetett, ő eminentiájának — apostoli 
buzgalmu főpásztorunknak — tavaszi gyülekezetünkben ho-
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zott , és jegyzőkönyvileg v„ele közlött azon határozatunkat, 
miszerént az egyházellenes lapra előfizetni nem akarunk, he-
lyeslő kegyes pásztori válasza, melyben nem kételkedik a 
magas iró kereken kimondani : „si hostile prelum plane a sa-
cerdotibus foveatur, an non est haec p r o b r o s a et summe 
culpabilis p r o d i t i o — és miután tovább fölemlittetett, 
hogy minden oldalról, még megyés püspök urak részéről is 
érkeztek hason-értelmü, minket e téren buzditó nyilatkoza-
t o k — aztáll i tók, hogy alig található ezélszerübb mód és 
eszköz valamely rossz irányú lapnak tettlegi megczáfolására, 
mint ha rajta azonnal tuladunk , és az olyantól az előfizetést 
megvonjuk ; miután végre figyelmeztettünk a „Magyar Saj-
tódnak fönemlitett határozatunkat kárhoztató azon czikkére, 
hol a többiek közt szórói-szóra az mondatik : „nem kell sem 
gyülekezeti határozat , sem propaganda, h i s z e n k i n e k 
e g y l a p n a k e l v e i , m o d o r a , n é z e t e i n e m t e t -
s z e n e k , u g y s e m j á r a t j a a z t ; " mely szavakban vi-
lágosan az áll , hogy a ,M. Sajtó' minden lapjára előfizető 
kath. papot elvbarátjai közé számítja, és annak tekinti, ki ve-
le nézeteiben osztozik, már csak azért is , mivel előfizet ; és 
igy ezen gyönyörű föltevést ha valamely kath. pap például a 
,M. Sajtó"-ra való előfizetésével ezentúl megerősitené, — ezt 
oly pap részéről másnak nem lehetne nevezni, mint minek ő 
eminentiája nevezni nem kételkedett : mind ezt fontolóra ve-
vén, azon kérdés meghányásába bocsátkoztunk, valljon nem 
kellene-e jegyző-könyvileg kijelölni névszerént mind azon, az 
egyház iránt ellenséges szellemű lapokat, melyektől mind ma-
gunknak, mind kiveiuknek ovakodni kell? Érett megfontolás 
után abban történt a megállapodás, hogy miután az egy-
ház-ellenes lapok száma legio, — és igy mi haszna volna, 
névszerént mint általunk nem tartandót kijelölni, ha hall-
gatással mellőznők a külföldi rossz lapokat, melyek szintén 
kedves hazánkat — hiveink nem kis kárára — elözönlik, 
ezen esetben pedig hossza-vége nem volna a kijelölésnek; 
és ha mindamellett megtörténnék, hogy esetlegesen ezt, vagy 
amazt a veszedelmes lapot a megemlítésben kifelejtenők, azon 
szine volna, mintha azt, mint jó lapot, bár melyik hiveink ál-
tal tarthatandót helybehagynók : inkább általánosságban s 
jegyzőkönyvileg elvül kimondatott, és határoztatott : Minden 
lap, mely czikkeiben egyház-ellenes szint ölt magára, és vagy 
az egyházat, vagy annak szentséges fejét a romai pápát , kü-
lönösen a mostani romai kérdésben ellenségesen megtámadja, 
és ellene nyilatkozik, olyan lap — mint antikatholikus — 
sem általunk, sem hiveink által előfizetéssel nem pártolandó ; 
egyes esetekben pedig mindég tanácscsal szolgálhatunk hí-
veinknek e tekintetben, midőn hozzánk fordulandnak kérde-
zendők: valljon járassák-e ezt vagy amazt a lapot? — Azon 
aggodalom, mikép felelhetünk majd meg az ellenséges lapok 
epés megtámadásaira, ha azokat közülünk senki többé nem 
tartandja ? könnyen eloszlott azon könnyüség meggondolásá-
val , melylyel azért mindég találtatik mód, nyomukra jutni és 
hamis ráfogásaikat megczáfolliatni ]). Ezen rövid, egyszerű 

J ) Az eddigi czáfolatokból merített tapasztalat szerént, minthogy 
a sértegető lapok a megtorla'st el nem fogadják, azoknak ohajtott ered-
ménye ugy sem lehetett ; tenni mégis kell, mert a papi becsület és kö-
telesség kívánja. Legérzékenyebb czáfolat az ily lapokra minden esetre 
a kérdésben forgó lesz ; nekünk pedig azon jutalmazó öntudatunk, hogy 
anyánk meggyalázásához pénzünkkel nem járultunk. S z e r k . 

közlést ő eminentiája atyai válaszának magasztos vég-sza-
vaival zárjuk be : Deus vos in salutari vestro proprcsito 
confirmet, et concédât ut quam plurimos imitatores nancis-
camini ! 

Moufang, in ai uz i kanonok beszéde 
az aacheni nagy-gyülésen. 

Az igen tisztelt szónok, ki előttem szólott, beszédé-
nek végén a hős Gedeont emlité föl ; engedjék meg önök, hogy 
a szavakat, melyeket önökhez intézni van szerencsém, ezen 
ó-szövetségi névhez csatoljam. Midőn Gedeon az amalekiták 
ellen harezra indult, fölszólitá a férfiakat, hogy segitenék őt ; 
és ime egész Israelből 30,000-en jöttek; de az írás mondja, 
hogy ezen száma a férfiaknak igen nagy volt ! Gedeon tehát 
kilencz tizedrészét elbocsátá embereinek ; de még mindég fö-
lösleges volt a szám, tehát ismét elbocsátá kilencz tizedrészt, 
és háromszázzal vivta az Ur harczát ! Mi is harcz idejében 
élünk, nekünk is az Úrért kell harczolnunk ; de nem mondha-
tom, hogy sok emberünk van: sőt inkább azt kell megvalla-
nom, hogy bennük szükséget szenvedünk. (Tetszés.) Nem 
rettegek ezt kimondani, daczára annak, hogy önök ma est-
ve férfiakat, valódi férfiakat szemléltek i t t : nem félek ezt ki-
mondani, ámbár Aachenban vagyunk, hol még vannak fér-
fiak ! (Tetszés.) Ámde mi ez az egész nagy-gyülekezet, mi 
ez az egynehány ezer ember, ha meggondolják önök, hogy 
40 millió német van, kiket mi képviselünk! És azért mondom, 
hogy hiányában vagyunk a férfiaknak. Nem mind férfiú az, 
ki frackot visel vagy katonaruhát, vagy kinek bajusza van ; 
hanem valódi férfiú az, kinek meggyőződése van és jelleme; 
ki szint választott magának és azt be is vallja. (Élénk tetszés.) 
Nem azt nevezem én férfiúnak , ki otthonn sír és jajgat a rossz 
idők fölött, hanem a ki hozzá is fog a rossz idők megjavításá-
hoz ; (tetszés) nem azt nevezem férfiúnak, ki csak önmagá-
ra gondol, saját hasznára, csak saját üzletére vagy kényel-
mére; hanem a ki viaskodik és küzd, ki belevegyül a nyilvá-
nos életbe, hogy meggyőződéseért harczoljon , és kész áldo-
zatot is hozni. (Tetszés.) Az ilyen valódi férfiú ; és ezen érte-
lemben mondom, hogy a férfiakban hiányt szenvedünk. De 
elleneink sincsenek épen nagy bőségében a férfiaknak. (Derült-
ség) Ha kell, van ugyan elég zajongó, (tetszés) fönhéjá-
zó , kik a népet mindenféle haladással ámitják ; de ők is hi-
ányt szenvednek a valódi férfiakban. Mindenütt hiányoznak 
a férfiak ! Mit kell tapasztalnunk mindennap , ha arról van 
szó valamely városban — Aachent most ez egyszer kiveszem 
részént igazságszeretetből, részént udvariasságból (nagy 
tetszés) — ha arról van szó, hogy valamely egyletet kell ala-
kítani , valamit létesiteni, és arra időt, pénzt és nevet oda-
ajánlani ; hol van ekkor csak egy maroknyi férfiú is ; hol talál-
kozik csak tizenkettő is, kik elég komolyak és jellemszilár-
dak volnának annak élére állani? Keresni kell őket, de igen 
gyakran nem is lehet olyanokat lelni ; miért ? mert nincsenek 
férfiak ! Továbbá ha községi elöljárónak vagy tanácsosoknak 
választása forog fön ; ha szükséges volna 20—30 férfiú vala-
mely városban , kik a városnak javát mint annak atyjai csak-
ugyan szivükön viselnék és azt előmozdítanák ; férfiak, kik-
nek szivük helyén van és értelmesek ; kik e mellett elég tet t-
erővel és bátorsággal is birnának meggyőződésüket beval-
lani ; kik nem törődnének vele, mit mond ellenük a rossz saj-
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t ó ; valljon liol található azon 20—30 férfiú,kikről el lehetne 
mondani: „Itt , polgárok, itt nem lehet kétség, kit válaszsza-
tok ; mindegyik azok közül, kik a névjegyzéken vannak, való-
di egész férfiul" És ha választani kell, oh mily nagy nyomo-
rúság merül föl, minthogy igen ritkák azon jellemszilárd fér-
fiak, kikre aggodalom nélkül lehetne bizni a népnek javát ; mily 
igen ingatag sokaknál az , mit ők meggyőződésnek neveznek ; 
és mint hajladoznak ide oda pártszinezet vagy pillanatnyi su-
gallatok szerént, mivel hiányzik náluk a valódi meggyőző-
dés, a jellem; és azért a nép egyszer conservativet, nem so-
kára ismét tősgyökeres vöröset választ ; ma jó katholikust, 
holnap már hitetlent. De maguk a polgárok is ezen fontos pol-
gári kötelmük teljesitésében gyakran mily gyávák, mily lan-
kadók ! ugy hogy több helyen csak nyomorult kisebbség az, 
mi által az ellenpárt győz. Lássák önök, hiányzanak a férfiak, 
(tetszés) igen, ez a valódi hiány, melyben szenvedünk. 
(Folyt, köv) lk-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. 8-án. (Egy maronita generalis vicarius 

Pesten.) Kilencz negyedév óta gyakran vala fölemlitve e la-
pok hasábjain S y r i a . Kinek volna oly rövid emlékező te-
hetsége , hogy ez ország puszta megnevezésénél eszébe ne 
jutnának a muhamedán druzok vérfagyasztó kegyetlenségei 
a keresztény maroniták ellen? Beaufort d'Hautpoul 8000 
franczia élén az ország beljébe történt előnyomulása felől 
kormányát tudósitván többi között ezeket i r j a : „Lehetetlen 
azt elképzelni, minő állapotban találták seregeink Deir-el-
Kamárt. Valamennyi ház össze vala rombolva; holttestek 
halmai tölték be az utczákat. Szívszaggató látvány volt szem-
lélni, mint vonultak ismét a keresztények ezrei, csaknem mind 
nők és gyermekek', mindentől megfosztva e romok közé, me-
lyek még mindég agyonvert atyáikat, anyáikat és testvérei-
ket fedték." — Elégedjünk meg az egyszer e hivatalos jelen-
téssel, bár elég adattal birunk, más vidékről még borzasztób-
bakat közölhetni. Annyi tény, hogy a keleti keresztények a 
mohamedán fanatismusnak estek áldozatul. S azért lehetetlen 
utálattal el nem fordulnunk a részrehajlás és politikai önzés 
amaz arczátlan orgánjaitól, melyek oly hitszegőleg kezelték 
az emberi-nem fölvilágositására és vezetésére hivatott esz-
közt, a történelemnek biztos kútfőül szolgálni kellendett napi-
sajtót , mely ezen mészárlásnak o k á t a szerencsétlen maro-
nitákra szerette volna tukmálni, csupán azért , hogy az úgy-
nevezett „maroknyi" nem-katholikus, vad , mahomedán drú-
zokat kimenthesse. Az oly nagy zajjal hirdetett igazságszol-
gáltatás, igaz, csak a legalantibb osztályú gonoszok néhányát 
érte ; de annyit mégis fényesen napvilágra hozott, hogy nem-
csak a drúzok, de még a 5000 főnyi török katonaság sem volt 
ártatlan és közönyös a keresztények legyilkoltatása körül, kü-
lönben Achmet pasa nehezen végeztetett volna ki. Széretem 
hinni, hogy mindaz, mit most fölemliték, a t. olvasóközönség 
előtt még friss emlékezetben volt, de kevesebb tudomása va-
gyon e szerencsétlenek mostani, leirhatlan, vigasztalásnélküli 
sorsáról. -—Aleppoban sok gyermeket gyűjtöttek összeaben-
szülött papok, hogy az árván maradtakat alamizsna alapján föl 
nevelhessék és megtaníthassák legalább az egy szükségesre, 
.a hitre. De ha a ,N. Preuss. Zeitung." 1861-iki nov. 17-én is 

már azt mondhatá : „A nyomor oly iszonyú, az ínség oly ál-
talános , hogy az ahhoz képest fölöttébb csekély alamizsna 
mint csepp vész el a tengerben" ; akkor elgondolható, hogy 
most, azaz két évvel későbben, a távolból érkező alamizs-
nák csermelye egészen kiszáradt. Pedig a nyomor, a tehetet-
lenség az árvák részéről különösen, megmaradt. Az lehetetlen, 
fogja gondolni magában sok nyájas olvasó, hogy két év alatt 
egynémely sebet legalább ki ne hevertek volna ; minek 
következtében visszavonom ugyan ezen állításomat : h o g y 
a n y o m o r m e g m a r a d t , de kénytelen vagyok azt kö-
vetkezőkép megigazítani : a n y o m o r n e m c s a k h o g y 
m é g a r é g i , h a n e m j ó v a l s z a p o r o d o t t is. Ki bő-
vebb meggyőződést akarna magának ez ügyben szerezni, azt 
tiszteletteljesen fölkérem, kegyeskedjék hozzánk a pesti sz. 
Ferencziekhez fáradni, az I. em. 1-ső számú szobában találkoz-
hatik ft . Caldani Mihály aleppói érseki helyettessel, ki maga 
részéről ugyan, csak a syriai és régi arabs nyelvet beszéli, ki 
1860-ban Alleppóban a lemészárlott keresztények hulláit be-
szentelni akarván, öt (5) kardvágással földre teri t tetet t és 
csak az által mentette meg életét, hogy alialomnyi holtak kö-
zé esvén, elalélt, és holtnak gondoltatott. Van itt e tiszteletre 
méltó maronita pappal egy vagy 15 éves fiu is , kit tolmács-
nak használ, ez utóbbi beszéli a syriai nyelven kivül a fran-
cziát, olaszt, és némileg a görögöt. E fiúnak szülői életben 
megmaradtak ugyan , de vagyonukat a végső foszlányig mind 
elvesztették. Igy jár t sok más szülő is, gyermekeiket a levá-
gástól a futás által ugyan megmentették, de kénytetve valá-
nak azokat későbben (sokan még most is) átadni egy, közös 
kórodának nevezett hospitiumba, hogy az éh-haláltól azokat 
megmentsék. Szaporodik tehát ezek száma mai nap is. Eddig 
vagy 700 mond : h é t s z á z gyermek van az aleppói hospi-
tiumban. Ezeknek segítségére sietni, r é s z b e n nekünk ma-
gyar katholikusoknak is mulhatlan kötelességünk. Syriában 
még protestáns atyánkfiai sem vonják meg filléreiket a sze-
rencsétlen áldozatoktól, sőt maroknyi pénzzel is kínálgatják 
az éhező és didergő szülőket, mely szeretet-adományért (!) 
mást nem is követelnek, mint gyermekeiket, kiket ők (t. i. a 
prot. missionariusok) természetesen keresztény módon fölne-
velni ígérnek ! Rövid leszek fölszólitásommal : Adjon minden 
könyörületes sziv, kinél könyöradományért bekopogtatnak e 
jó lelkek, tehetsége szerént. Ők keveset is hálaköszönettel el-
fogadnak. Ki többet bír, adjon többet, de el ne felejtsük, hogy 
a jó czélra önzéstelen szeretettel nyújtott fillér is, tőkének 
tekintetik az örökkévalóságban Annál, ki még a nyújtott po-
hár vizet sem hagyja jutalom nélkül. K—z. 

KALOCSA, oct. 5-kén. A Miasszonyunkról nevezett t. 
iskolanénék templomában mai nap ajtatos ünnepély tartatott. 
Kegyelmes főpásztorunk által öten a t. iskolatestvérnők közül 
a sz. fogadások letételére bocsáttat tak, öten pedig a megál-
dott ruhát fölvették. Ily alkalmak a kath. egyháznak és igy 
az emberiség legszentebb érdekeinek édes örömei közé tar-
toznak. Azon erények, melyeknek gyakorlására az illetők le-
köték magukat, az emberi lélek legszebb kincsei közül valók. 
A főpásztori intő szavak, melyek a szívbeli alázatosságot, an-
gyali tisztaságot, béketűrő szelídséget ajánlották, a jelenle-
vők sziveiben maradandó hatással fognak bírni. Főleg ha az 
isteni szeretetnek erejénél fogva, melyet végszavaiban aján-
lott a kegyes főpásztor, üdvösségük munkáján szakadatlanul 
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dolgoznak és a jóban, melyet kezdettek, állhatatosak lesznek. 
Jól eset t , a kegyes főpásztor atyai nyilatkozatából hallani 
azon legilletékesb vallomást, sőt a megelégedésben nyilat-
kozó bizonyság-tételt, miszerént a két év alatt, melyek folytán 
a nevezett t. iskolatestvérnők Kalocsán működnek, igen sok 
történt azáltal, hogy a leány-ifjuság szivében a bünrevaló 
emberi rossz hajlam ostrom alá vétetet t , a keresztény eré-
nyesség elősegittetett, és a műveltebb szelid erkölcsök mind-
inkább előmozdittattak. Ez természetesen az Istennek áldása 
minden olyszerü intézeten, mely rendeltetéséhez képest, élete 
alkotmányos elveinek megfelel és teendőinek teljesítésében 
nem tágit. S ha látja az ember némely, a nevelés dolgában 
szerencsésnek mondható országban, hogy az ifjúság ügyes, 
életrevaló, hitéhez ragaszkodó — ott egyszersmind életrevaló 
nevelő-testületek találtatnak , melyek a jó nevelést egész kö-
vetkezetességgel kezelik és saját életükben birják a nevelés 
sz. áldásának magvát. Mig a nevelőtestületek, saját életele-
meikben nem nélkülözik a termékitő szent erőt, addig foglal-
kozásuk Istentől is áldva van. Csoda-dolog, de a mindennapi 
tapasztalás dolga, hogy az Isten nem szorult számos napszá-
mosra, hanem önfeláldozásra képes odaengedő sziveket kiván. 
Ma is ugy tesz, mint Gedeon korában, azt a ki fél, ki földi 
munkájának gyümölcseit kivánja élvezni, ki az ellenséggel 
szembe nézni nem bátor , ki a kis tikkadás következtében a 
földi vágyak folyamát tátott szájjal szivja — azt hazaküldi, s 
neki csak néhány ember , néhány lélek szükséges, de ezeket 
is oly módon használja, s ugy eltetézi a kegyelmek boldogitó 
á r jáva l , hogy alig használt emberi erőlködés mellett, majd-
nem csak az Ur és (az emberiség ügyének előharczosa) Jézus 
szent nevében, megfutamodik a madianita tábor, oszlik a sö-
tétség és bűnös hajlamok serege, derül a szent erkölcs és vi-
lágit a jó cselekedeteknek jóra serkentő fénye. Az egyházban 
megvan a regeneráló erő, és ki Istenre épit, szűken soha nem 
arat. Adjon Isten bőséges kegyelmet ez, s minden hasonló in-
tézeti tagoknak, hogy az Isten dicsőségére működjenek. 

T U R I N , sept. 26-án. A távirda e rövid tudósítást hoz-
ta : „Caputo püspök szabadelvű meggyőződéseihez hiven meg-
ha l t , s a nemzeti őrsereg 22 osztálya kisérte a sirba. ' Ha a 
távirda igazat szól, mi siránkozunk a szerencsétlen püspökön. 
A nemzetőrség 22 osztálya kisérte őt a sirba, de nem kisérte 
az Isten ítélő széke elé , hol nem csak szabadelvű meggyőző-
déseiért , hanem az egyházi törvényeknek tapodásaiért is 
számadásra hivatott. A bibornokok zsinati gyülekezete 1861-
ki febr. 28-án szemei elébe rakta az ő tetteit, s emlékezetébe 
hozta azon íegyelmi büntetéseket, melyek az ily tetteket kö-
vetik. „A püspök megtapsolta a forradalmi merényeket a 
szent-szék ellen, s a szent-atya kifosztásához beegyezését 
adta." Tehát a tridenti zsinat,*és a bulla coenae által hozott 
kiközösitésbe eset t , úgyszintén abba, mely a most uralkodó 
szent-atya által 1860-ki mart. 26-án mondatott ki mind azok 
ellen, kik közvetve vagy közvetlenül bitorolják az egyház ja-
vait , „nec non adhaerentes , fautores , et defensores eorum?  

seu illis auxilium, consilium, vel favorem, quomodolibet prae-
stantes." 0 pápai engedelem nélkül püspöki szék helyén ki-
vül lakott , megyéjéről tudósítást nem adott , az apostoli kü-
szöbökhez nem zarándokolt, tehát V. Sixtus „Romanus Pon-
tifex" bullája által hozott fegyelmi büntetés alá esett : „ipso 
facto ab ingressu Ecclesiae, ac etiam administratione tamspi-

ritualium quam temporalium, nec non a perceptione fructuum 
suarum ecclesiarum prohibitus, suspensus, interdictus , donec 
a contumacia resipiscentes relaxationem suspensionis ejus-
modi a sede praedicta meruerint obtinere." A szerencsétlen 
püspök daczolva maradott mind halálig. Borzadtunk az éle-
tén , borzadunk a halálán. Született 1808 jan. 4-én Nardiban, 
1858-ban lett arianoi püspök. Ide teszszük a hivatalos újság-
nak tudósítását : „Caputo, arianoi püspök, ő fölsége főkáp-
lánja, sept. 6-án két-hetí betegsége után meghalt. A közvé-
lemény fölötte megindult egy méltatlan papnak merészségén, 
a ki bátorkodott a betegnek léleknyugalmát utolsó perezeiben 
háborgatni. Mihelyest a püspök megtudta, hogy halálos ve-
szedelemben van, gyónni akart, s kívánságát nyilvánította az 
áldozásra is. Ezen utolsó szolgálatra tiszteletből meghivatott a 
palazzoi szent Anna-templomnak plebánusa, habár a püspök 
a saját joghatósága alatti tábori lelkészek közül egyet bepa-
rancsolhatott volna ezen szolgálatra. A plebánus a betegnek 
lakába érkezvén, először csak czélzásokkal, később nyiltan 
mondá, hogy a betegnek nem teheti meg kívánságát, mielőtt 
a beteg püspök nyilván vissza nem vonja a pápai fejedelem-
ség iránt ismert nézeteit. Az ott levők fölötte fölindultak a 
plebánus eme szemtelen követelésén, miután ő nem politikára, 
hanem csak a szentségek kiszolgálására hivatott. A jelenlevő 
papok ráakarták birni, hogy hagyjon föl ily helyzetben a po-
litikával. Hosszú feleselések után a plébános megvallá, hogy 
ő egy magasabb hatóság utasításai szerént cselekszik, s is-
métlé, hogy hacsak a beteg nem írja alá a visszahuzást, mely-
nek írott példányát zsebéből kihúzta, őt a halottak szentsé-
geivel el nem láthatja. A visszahuzási példány ez volt : „Visz-
szahuzom az Isten és az egyház törvényei ellen elkövetett 
hibáimat, s fogadom, hogy mind a kettőt tisztelem és vallom." 
Ezen kétszinü ajánlatot a jelenlevő papok haraggal elvetették, 
s sz. Ferencz templomának plebánusát hivták, mely templom 
a beteg püspök tábori hatósága alatt van , s ennek kezéből 
fogadta az Oltári-szentséget. Kevéssel utána Caputo ur derült 
lélekkel, csókolva a feszületet meghalt. A sok áskálódás meg 
nem szűnt, a pápai papok halála után is üldözték. Bor-
ghi nevü szerzetes szemtelenül betolakodott a házba , s ki-
vánt a beteggel szólani, megtudván hogy már meghalt, fölötte 
elszomorodott, lá tván, hogy álnok tervei füstbe mentek. Ez 
is retractatiot remélt nyerni a betegtől. Másnap a sz. Anna 
templomának plebánusa ismét hivatott , hogy a tetemet be-
szentelje, és a sirba kisérje. 0 megtagadta a szolgálatot, mond-
ván, hogy a püspök az egyház kebelén kivül halt meg, botrá-
nyait vissza nem vonta, az egyház részéről semmiben nem 
részesíthetik többé. A politikai hatóság nem maradhatott tét-
lenül a plebánusnak eme szélsőségeire, miután ő beteg lelkis-
merete után leselkedett, és a beteget halála órájában enge-
detlenségre akarta buzdítani a kormány ellen, melynek min-
dég hű szolgája volt ; befogatta tehá t , s most a tömlöczben 
elmélkedhetik vakmerőségei fölött. A püspök temetése fényes 
volt, a nemzetőrség kisérte a sirba." Eddig a tudósitás, mely 
egy politikai barátjának tollából folyt. „A nemzetőrség kisérte 
a sirba de valljon az Isten birói széke elé is ? „Nyugodt lé-
lekkel meghalt ;" kinek élete fölött a szent-atya siránkozott, 
kinek megtéréseért az egész egyház püspökeivel együtt 
imádkozott, az megtérés nélkül halála óráján nyugodt lé-
lekkel van? Impius cum venerit in profundum, contemnet; 



mi nem hiszünk ezen nyugalomba. A szentségeket fölvette 
garibaldianus paptól : sacrilegium libérât ne a perditione ? 
Ez utolsó volt a püspök életében. A püspök halála kétség-
kivül egyike volt azoknak, melylyel az Isten a tévedőket a vi-
lágon üdvösen fölébreszteni akarta. Ki hitte volna, hogy a 
püspök, ki mult évben már Romába akart menni, hogy a szent-
atya kifosztatását ,Te Deum'-mal megtisztelje, ma saját éle-
tétől fosztatik meg? Barátjai nem engedték, hogy a jó lelkű 
plebánus vele szóljon ; Voltairet is megakadályozták a meg-
térésben. Egész ideje alatt a betegségnek minden becsületes 
pap távol tartatott , s a garibaídisták, ceu praeparati ad escam 
őrizték a prédát. A párisi ,Monde'nak irják, hogy szerzetének 
egy papja belépett hozzá, s mihelyt a retractatioról szólt, 
két garabaldista pap a jólelküt nyakon ragadta , s az ajtón 
kidobta. A ,France'-nak is ezt irják. A test a templomba vite-
tet t , de ott befedetett , és oly borzalmas torzalakot mutatott, 
hogy nem lehetett ránézni. Nem a lelkimardozások nyomai 
ezek ? Sed cruenta bestia adsti t i t , praedam non dimisit. A 
t e s t , habár bebalzsamoztatott, oly kiállhatlanul büdös volt, 
hogy a beszegezett koporsóhoz közel nem lehetett állani. 
Sanctorum corpora svavem odorem spiraverunt ; nem intés, 
nem kinyilatkoztatás ez ? Santanello pap beszédet mondott a 
halott fölött, szentírási mondatul ezt választá: positus est hic in 
ruinam (a szent-atya- és a bibornokoknak) et in resurrectionem 
multorum, (Italiának.) A sok papok között voltak fizetett laz-
zaronik papi ruhában. Ily szolgálatot tesz a, forradalom az ő 
körmeibe került papoknak. 

LONDON, aug. 13-án. Mohammed-Said egyptomi alki-
rály mint udvarias és ildomos ember viselte magát London-
ban , a mit nem lehet mindenkiről mondani, habár királyi 
herczeg volt , a ki Britanniának fővárosát meglátogatta. Em-
lékezünk, hogy hat év előtt az ,Evangelical alliance' különös 
föliratot küldött a piemonti királyhoz, üdvözölvén ő t , hogy 
a Vaticannak merész arczcsapást adott ; erre a piemonti ki-
rály csak hallgatással válaszolhatott. Ezen ,Evangelical al-
liance' a kath. egyháznak gyűlöletes ellensége, nem mulaszt-
hatá el , hogy Said alkirályt meg ne látogassa, de az alki-
rálynak okos válaszai a protestantismus ezen harczosainak 
ajánlataira megmentették őt a compromissiotól, azt adván 
válaszul, hogy az ő kötelessége minden vallást egyaránt és 
partatlanul saját szabad gyakorlatában megvédeni, s hogy 
az Alliance eme tisztelgése őt még inkább megerősíti ezen 
országlási eljárásában. — Wisemann bibornok s érsek, kit a 
katholikusok oly örömmel láttak Romába zarándokolni, haza-
jövet híveivel mindazon bizalmat és buzgóságot közölte, me-
lyet ő a hit középpontján lelkébe merített. A bibornok buzgó-
ságának köszönhetni, hogy a Péterfillér-egyesület, mely mind-
eddig a Szent-Vincze-egylet néhány tagjainak önbuzgalmán 
állott , most már állandóan szervezve van. A bibornok fölhí-
vására több férfi, kik társadalmi helyzetük által a közügyek-
be befolyással bírnak, csatlakoztak az egyesülethez, mely 
1859-ki oct. hónaptól fönállott. Születése évnapján, mely már 
hatvanadik, a bibornok urat káptalanja fiúi üdvözléssel tisz-
telte meg. — Herman, a keresztelt zsidó, s zenészeti érdemei 
miatt egész Európában hires férfi , most Londonban vagyon. 
A bibornok fölhívására Herman ur a karmeliták visszaállítá-
sával vagyon megbízva. Angliában a karmeliták nevét kiki is-
meri , ők itt ,Whit Friars' (fehér barátok) név alatt ismervék, 

s Londonnak egyik külvárosa, hol egykoron laktak, ma is e 
nevet viseli. A karmeliták tartománya Angolországban csak 
15 év előtt, Willoughby Brewster Ferencz atya halálával 
szűnt meg. Herman atya a ,Warwick Street ' utczában levő 
Szüz-Mária-templomban minden vasárnap prédikál, s szent be-
szédjeinek kedves tárgya az Oltári-szentség. — Az anglikánok 
között a ,szegény' oxfordi püspök mindent megkisért, hogy 
a hivatalos egyháznak a szabadság- és a függetlenségnek va-
lami kevés szinét megmentse. Falusi lakában ,Cuddeston 
Church congress' név alatt összejöveteleket t a r t , melyről a 
,'Times' nyugodt kedélylyel azt mondja, hogy szószaporításon 
kivül semmit nem fog eredményezni. Ezen püspök sürgette a 
canterburyi érseket, hogy a pap-és püspök-szentelésre ne kér-
jen többé a királynétól fölhatalmazást. A lordok háza megtud-
ván ezen kezdeményt, a két politikaipártnak közreműködésével 
határozottan elvetett minden függetlenségi követeléseket. Wil-
berforce megjegyzé, miszerént ezen indítvány csak a hitetlen, 
vagy is a királyné országain kivüli, tartományok püspökeit 
tartja szem előtt például a jeruzsalemit, és a Sandwich-szige-
ten lakót Hozzátevé azt is, miszerént ezen függetlenséget nem 
akarná a Labuan gyarmaton Barneoban élő Macdougal püs-
pökre kiterjeszteni. Ezen szónoki kitérés kis mosolygást idé-
zett elő a lordok között, mivel Macdougal püspök ismeretes 
a két csővü, Jerry-nek nevezett ágyúról, mely hátulról töl-
tet ik, s az ő találmánya, s melynek öldöklő ereje igen nagy. 
Ez csak azt bizonyitja hogy eme jó pásztor szintoly félelme-
tes mikor a tollat, miként mikor a lőszert veszi kezébe. Ér-
dekes tudósítást adott a tengeri rablók ellen tet t vadászatjá-
rói, melyben az ő jerry-jét 80-szor elsütötte. —• De szólok az 
oxfordi püspökről. Első lépésének sikeretlensége miatt ő nem 
csüggedt, most azon töri a fe jé t , hogyan lehessen u j imákat 
behozni az egyházba, a királyné sanctiója nélkül. Utolsó pász-
tori levele fölszólitja a hiveket, hogy az americai testvérek 
harczának megszűnéséért imádkozzanak a Mindenhatóhoz. E-
czélra azt rendelte, hogy a lytániákban azon mondat után 
„hogy minden nemzetek békességben éljenek", ép oly hosszú 
hallgatást vessenek közbe, a mily hosszú ideig szokott egy mon-
dat tartani a lytaniákban. Ez volna azon ima, melyre a királyné 
sanctiója nem szükséges, mivel egy kis pausat a törvény nem 
tilt. Ezen liturgikus hallgatást megtudván Seymour, indít-
ványt fog tenni egy törvényre, mely a liturgikus hallgatást 
a templomban megtiltja, vagy erre a királyné sanctioját szük-
ségesnek kimondja. Szegény függetlenség ! — A ,Grlaskow free 
Press' lapból tanuljuk, hogy Skócziában az anglikán plebá-
nusok a hittéritést a katholikusok elcsábitására erélyesen 
rendszerbe szervezik. Ezt ők oly nyiltan, és oly szemérmet-
lenül teszik, hogy már semmi nemtelenség se akadályozza 
őket. A fő szer az éhség, és a kenyér. A követek házában egy 
követ fölszólalt ezen proselytismus ellen , azt nyer te , hogy a 
skót követek ugyan erről a katholikusokat vádolták. Ezek 
között Argill herczeg is volt , a ki oly szemérmesen tagadta 
Fumel piemonti ezredes vérkiált ványainak létezését. A pro-
selytáskodás szemérmetlenségeihez csatlakozott a skót kö-
vetek kerek-tagadása s viszonti vádolása. Az idegenek pro-
testantisatiojára Londonban alakult egylet tudósitja a tago-
kat , miszerént eddig több mint 500 fiút a protestáns vallás-
ban nevelt föl, kik kath. szüléktől születtek. Ezt nem tagad-
juk , hiszen Londonban naponta gyermekvásár van , a sze-
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gény szülők árulják gyermekeiket, s ezen egylet nagy tőké-
vel rendelkezvén , könnyen szedhetett Össze ötszázat, evvel 
kármentesíti magát az anglikán egyház azon tudós férfiakért, 
kik a kath. egyházba évenként térni szoktak. — Brightonban 
egy huszár a 18-ik sorezredből ittas állapotjában O'Dea ka-
tonatársát megölte. O'Dea katholikus volt, a gyilkos Flood 
anglikán, kit a hadi-törvényszék halálra itélt. Ezt a ,Times' 
újság megrótta, a törvényszék ítéletét embertelennek bélye-
gezvén. De ugyanezen ,Times' nem szűnik halált kiáltani azon 
gyilkosok ellen, kik Irlandban végkétségbeesésből uraikat, 
kik őket lakhelyeikből kiűzték, hogy a lordok marháinak szé-
les mezője legyen, megölik. ,Mornings-Naws' e tárgyról igy 
szól: „Braddell ur 1847—1850-ig 250 családot űzött ki bir-
tokaiból , s Hayes, az ő gyilkosa ép azon tisztje volt, a ki 
urának ezen embertelen parancsait végrehajtotta. Nem a 
kath. lakók tehá t , de az anglikán szolgák is tesznek ily bün-
merényeket, mégis Londonban csak a kath. cannibálok ellen ki-
áltoznak. — Beresford János, armaghi anglikán érsek meghalt, 
a lapok számadásokat közölnek az ő jövedelmeiről; ő mint 
érsek 777,900 font sterlinget (19,447,500 frankot) kapott 
mind össze, mire forditotta ezt? Az ő családja három püspöki 
széket birt, most is a kilmore-it birja, ily módon a Beresford-
család három nemzedék alatt 4 milliom font sterlinget, vagyis 
100 milliom frankot szedett az egyházi javakból, melyek Ir-
landban a katholikusoktól elvétettek. 

É r t e s í t é s . A m. k. egyetem hittani karának f. hó 10-
kén tartott első ülésében a kar által e végre fölkért birálók 
benyújtották véleményüket a H o r v á t h-féle díjért ez évben 
versenyző két pályaműről. A birálók megegyező véleménye 
szerént mindkét munka — habár az egyik nincs is egészen 
bevégezve — szerzőjének szorgalma, széles olvasottsága, a 
kiszemelt kútfők ügyes használata, sok helyütt mély fölfogása 
kellő dicséretet érdemel ugyan ; de mindkettő a szándéklott 
czélra irányuló szervezetes egységet nélkülözvén és a kitű-
zött tárgytól is eltérvén, díjazásra egyik sem Ítéltetett mél-
tónak. Mivel azonban a kitűzött pályakérdés igen korszerű és 
fontos, a hittani kar ugyanazt ismételve kihirdeti, pályadíjul 
500 a. é. f r tot ; határidőül pedig 1863-ki october 3l-két álla-
pitván meg. A pályatárgy következő : „Elemeztessenek, tör-
téneti s hittani védvekkel vitattassanak be a keresztény tár-
sadalomnak erkölcsi alapelvei, s a polgárosodásnak egyedül 
nemes rugói s irányai, melyek Európában az utolsó 70 év 
alatt vagy tagadtatva mellőztettek, vagy megtámadtatva el-
lenelvekkel s irányzatokkal fölcseréltettek, ugy, hogy az ol-
vasó ezekben a társadalomnak sajgó sebeit, azokban pedig 
egyedüli menekvését fölismerje." Némi tájékozásul, minő 
munkát óhajt a hittani kar , megjegyezzük: hogy a mult szá-
zadnak bölcsészeti iskolája által köz-, habár szerencsétlen, 
hiedelemre vergődött, a franczia forradalom által pedig ál-
lami s társadalmi életbe behozott elveket hittani és törté-
nelmi védvekkel kell ostromolnia; a mai társadalom- és állam-
nak sajgó sebeit belőlük világosan leszármaztatnia mint ok-
ból az okozatot; helylyel-közzel velük ellentétben hit- és tör-
ténettani érvekkel, adatokkal a keresztény hitnek elveit, élet-

irányát , föladatát, távoli és közeli czéljait föl-fölmutatnia, azt 
a társadalmi sebek gyógyszeréül bevitatnia. A tárgy kiváló 
részei tehát : a legitimitás és bevégzett tények ; az isteni jog 
és a népfölség; a szabad sajtó; a felelős kormány; az állam-
gazdászat; a pénzügy ; a kamat ; a társadalmi javak ; az ipar 
és kereskedés; az egyházi függetlenség; az egyházi javak ; a 
jótékony intézetek ; a polgári és vallás-szabadság ; a polgári 
türelem ; a cultus stb. — A pályamunka idegen kézzel irva, 
lapozva, jeligével ellátva küldessék a dékáni hivatalhoz. A 
jeligével megjegyzett levélke lepecsételve rejtse a szerző ne-
vét. — A már megbírált munkálatokról rendelkezzenek a t , 
szerzők, kik föltöretlenül visszakapják a nevüket rejtő le-
velkét is. 

Ugyanazon kar értesíti az illetőket, hogy miután az 
ágazatos hittan tanszékére ő cs. k. ap. Fölsége által dr. Du-
lánszky Nándor lőn kegyelmesen kinevezve : a többi folyamo-
dók bizonyítványaikat a dékáni hivatalban visszakaphatják ; 
miért is szíveskedjenek ez iránt kellőleg intézkedni. Kelt Pes-
ten , oct. 12-én 1862. Pollák János s. k., 

a hittani kar e. i. dékánja. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 14-én. Nm. ft kis-apponyi B a r t a k o v i c s 

Béla egri érsek ő kegyelmessége a pesti Oltár-egylet üdvös 
czéljainak előmozdítására 180 a. é. frtot kegyeskedett áldozni. 
Az ég áldása szálljon az Ur házának díszét kedvelő főpász-
torra! 

— Nagyváradon a sz. Józsefről czimzett intézet növen-
dékei az alapitó-püspök ő excellentiájának névünnepét sz. 
Ferencz napján szini előadással ülték meg. A színdarab 
„Kosztka Szaniszló" czimet viselt. — Ugyanitt f. h. 5-én tar-
totta fényes ünnepélylyel G y ö r f f y László cz. püspök és 
prépost ő mlga aranymiséjét. 

— Ft. K o l l á r c s i k István, rozsnyói püspök ő mlga a 
losonczi templomra 1000 ; a ráhói kath. egyház részéçe kiállí-
tandó harang alappénzének növelésére 50 a é. frtot méltóz-
tatot t adományozni 

— A valódi keresztény szeretet szép példáját tanusitá 
ft. L e h o c zk y József bicskási rom. kath. lelkész, ki egy 
leégett szegény zsidó családnak menedékül saját plébánia-la-
kát ajánlotta föl. (P. H.) 

— Lapunk 12. számában le volt irva az alsó-sztregovai 
lelkész és templom szomorú állapotja, erre a 20-ik sz. czáfo-
lat közöltetett ; ezen czáfolatra ismét válasz érkezett hozzánk 
sértett levelezőnktől, ki kész az összes kerületi paptársakkal 
bebizonyítani az ügy oly állását, mint ő azt leirá ; visszauta-
sít minden, hitelességére vonatkozható gyanút, és megbo-
csátja a személyes sértéseket. 

— Ő szentsége Castel-Gandolfoba utazott. 
— Salzburgból í r ják, hogy azon kerület papsága ünne-

pélyes fogadást tőn a buda-pesti kerület clerusának példája 
után indulva, hogy ezentúl semmi egyház-ellenes lapot nem 
fog járatni. 

— Dumas azon esetre, ha Roma Olaszország fővárosa 
leendne, magának lakásul Antonelli bibornok palotáját sze-
meié ki! 

— Megjelent a Garay Alajos által szerkesztett „Sz. 
István-társulati Naptár" 1863-ik évre. A nép vallás-erkölcsi 
emelkedését óhajtóknak teljes figyelmére méltó. 

N a g y - K a l l ó b a . Köszönet a küldeményért. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Lelkipásztorkodás! tárgyalások. 
Nagy-Kálló, sept. 24-én 1862. 

Bontakozzunk hát ki a végtelenre nyúló apathiá-
ból, tegyük félre az anyagiakat, vetkezzük le világ-
fáj dalmiinkat; az emberek bántalmait, melyek annyi 
fájdalommal töltik el a lelket,szoritsukháttérbe; tér-
jünk vissza a szerény Íróasztalhoz, hol egykor annyi 
lelki örömöt meriténk; foglalkozzunk ismét a szelle-
miekkel, hiszen az apathia elfásitja a lelket, az anyagi 
gondok letörpítik ciZt 2 világ vesztének indult, s 
egyedül Isten az, ki veszélyes rohamában föltartóz-
tathatja s jobbra téritendi ; Isten, ki egykor a zakla-
tott, s a zaklatok fölött is itélni fog. — Ily gondola-
tok váltakoztak lelkemben, ft. szerkesztő ur, midőn 
ön igy hangzó, s azt hiszem, hozzám*) szóló: „a 
könyvismertetést várjuk" három szócskában foglalt 
fölhívását olvasám. — Furcsán járt e könyvismerte-
tés, ön a kisérő levelet megkapta, a munkálat másutt 
jelent meg. De ime, a szórakozásom-szülte hibát hely-
rehozom, s hosszas hallgatás után beköszöntök önnél, 
s a lelkipásztorkodási tárgyalások két évvel ezelőtt 
megkezdett, de elejtett fonalát újból fölveszem, s azt, 
mit a Gondviselés által részemre kiszabott magasztos 
téren örvendeztetőt s szomoritót találtam, azt, mit 
észleltem, mit jónak és üdvösnek véltem, elmondom 
e becses lapok hasábjain, megjegyezvén, hogy ezek 
csak puszta tanulmányok és nézetek, elmondva azért, 
hogy a tárgyak iránt figyelmet gerjeszszenek ; meg-
jegyezvén , hogy mit itt irandok, nem tartom csalha-
tatlannak, s a javítást s útbaigazítást mindég hálás 
kebellel fogadandom. — E tárgyalásokban megalapí-
tott rendszert ne várjon ön tőlem: csak ugy lesznek 
azok megírva, s oly sorban, mint lelkemben kelet-

*) Igenis ; szives Ígérete- és méltó alapon nyugvó ro-
konszenvünknél fogva tevők azt. S z e r k. 

keztek, mint szivemet megragadta a tárgy, melyről 
irni fogok; s most Isten szent nevében kezdjük meg 
azokat. 

I. 
Azt hiszem senki sincs lelkipásztor társaim kö-

zül, ki nem érezné mennyi bajt, mennyi kellemet-
lenséget okoz a népnek megszokott hibáibóli kivet-
kőztetése; nincs, ki nem tudná, mily nehéz eltalálni 
a rendreigazitásnál a kielégítő utat. — „A hevesség 
nem elmésség" régi, de igaz közmondás, s szeretném, 
hogy azt paptársaim soha szem elől ne tévesztenék. 
A mily kiskorú gyávaságra mutat, mindent elnézni 
a népben, épen oly hiba és szélsőség, ha a népet foly-
vást ostrom- és szitkokkal támadjuk meg. Egy mese 
jut eszembe, melyet gyermek-koromban hallottam. 
Jó kedvvel utazott a vándor, s ime a nap és szél szó-
váltásba keveredtek, arról vetekedvén, melyikük 
fogja előbb eszközölni, hogy a vándor felső ruháját 
levesse. Hogy a versengésnek vége legyen, fogadásra 
került a dolog, s a nap a szélnek engedé az első pró-
bát. Minden erőből kezdett fújni a szél, hogy a ván-
dorról letéphesse felső öltönyét; de minél hevesebben 
fuj t , annál erősebben burkolódzott a vándor ruháiba. 
Az erőszakoskodás mit-sem ért. A sor a napra jött. 
Elkezdé szelíden, melegen, nyári hévvel lövelleni su-
garait, s ime a vándor előbb szellőzteté, nem sokára 
egészen leveté öltönyét. A szelidség győzedelmeske-
dett. Igy van ez most is, s igy maradand mindig. 
Szelídséggel sokkal többre megyünk, mint erőszak-
kal. Ha vad düh- és szenvedélylyel támadják meg az 
embert, többnyire dacz, ellenszegülés és megátalko-
dás az eredmény ; mig a szelidség a szivet és elmét, 
bár mily vad legyen is az, elvégre meghódítja. Mi-
dőn azonban a szelídségnek adom az elsőséget, — jel-
lemszilárd, következetes szelídséget értek, mertjel-
lemtelenség a szelídségben sokkal veszélyesebb, mint 
az erőszak és szigor. 

Mi azonban a rendreutasitást a lelkipásztor ré-
széről — hiszen erről beszélünk — illeti, jól meg kell 
különböztetni: valljon egyeseket, valljon a tömeget 
illeti-e, s négy szem közt, vagy nyilvánosan történik-e 
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az. Szent Ágoston is e megkülönböztetést teszi, s kö-
vetkezőleg vélekedik : 

„Oktatni jobb, mint tiltani; inteni jobb, mint 
dorgálni. Igy kell eljárni, ha a tömeg vétkezik. Ha 
azonban dorgálni kell, szükség, hogy bánat- és fájda-
lommal tegyük azt; dorgálásainkat a szent-irásból 
vegyük, s emlékeztessük a népet a következő bünte-
tésekre , hogy nem a mi, hanem Isten szent hatalma 
legyen félelmes előtte. Ekkor a jobblelküek, s kik 
ezekhez legközelebb állnak, megindulva leendnek, s 
az ő tekintélyük, majd szelid, de sürgetős intelmeik 
által a nagy tömeg is megnyeretik. Egyesek bűne 
iránt azonban szigorral kell eljárni." 

Ha tehát egyeseket kell megrónunk s rendre-
utasítanunk, s az, mint a megnőtteknél szabályszerü-
leg lenni kell, négy szem közt történik, a legnagyobb 
szigorral kell eljárni. Ebben a legellenszegülőbb is 
megnyugszik. Mi, meglehet, vakmerő ellenszegülésé-
ben különben még erősítette volna, ha tudnillik a 
megrovás nyilvánosan éri, s ezáltal hibája másoknak 
is tudtul adatik, s azoktól megvetést s kigunyolást 
kell vala szenvednie, az itt egészen elmarad, s még 
a legönfejübb is elismeri, hogy a lelkipásztornak 
csakugyan van joga s kötelessége szólani ott, hol 
hallgatni bün. S ha a megintett s rendreutasitott bi-
zonyossággal tudja, hogy a lelkipásztor azt, mi köz-
tük történt s beszéltetett, a legnagyobb titokban tar-
tandja, benne a lelkipásztor iránt gyakorta oly biza-
lom támad, milyenre a lelkipásztor nem is számolha-
tott; és ez bizonyára az első lépés a tévelygőnek igaz 
utrai vezérlésére. Ha azt mondám: hogy az egyesnek 
megfeddése- s rendreutasitásában a legszigorúbban 
kell eljárni, nem azt akartam mondani, hogy durván 
megtámadjuk s bántalmazzuk azt, hanem hogy a szi-
gorú intésnek nemes-, s meghatónak kell lenni. E 
szigort abban helyezem, hogy az illetőnek bűnét lep-
lezetlenül s nyiltan föltárjuk; viseletének aljasságát 
minden szépités, czirógatás nélkül, de azért mindég 
az atvai szeretet hangján fölfedezzük; annak követ-
kezményeit, állását, helyzetét, hivatalát stb. illető-
leg elmondjuk; fölmutassuk előtte az utat, melyen 
halad, s a boldogtalan czélt, mely után törekszik. Igy 
kell egész nyiltan, leplezetlenül történni a megfed-
désnek, rendreutasításnak, s legkisebbet sem kell a 
rosszból elpalástolni. 

Mi azonban a. vétkes tömeg feddését, rendreuta-
sitását illeti, az igazság ellen ennek irányában sem 
szabad véteni ; csakhogy itt már az igazságot egész 
más alakban és módon kell kimondanunk. Igen nagy 
hiba, ha az ily nyilvános megfeddést oly modorban 

tennők, mintha senkit kivenni nem akarnánk. Ez ál-
tal megsértjük, megszomoritjuk az ártatlanokat is. 
Nem kevesbbé hiba, ha egész predikáczio alatt szid-
juk , dorgáljuk, leczkéztetjük a népet, s nem figye-
lünk arra, hogy a hibásokon kivül mások is vannak 
jelen, kik az élet igéi után sovárognak; de legna-
gyobb hiba, ha a megrovást soha nem elégeljük, s 
vasárnaponként szidással kezdjük, szidással végezzük 
a beszédet. 

„Oktatni jobb, mint eltiltani." Alapos átválto-
záshoz a hibának tökéletes fölismeréseszükségeltetik ; 
h°gy ez átalakulás eszközöltessék, az oktatással, a 
puszta tilalomnál sokkal többre megyünk. Az igaz, 
könnyebb tiltani, mint oktatni, de kivánt czélhoz 
ritkán vezet. Azt hiszszük ugyan igen gyakran, hogy 
e vagy ama dolognak illetlenségét, bűnös voltát, utá-
latosságát mindenki önmagától is fölismerheti, ha ar-
ra szigorúan figyelmeztetve volt; miért is a további 
oktatást fölöslegesnek tartjuk, s elégeljük, ha azt 
megtiltottuk ; azonban ki a tömeg konokságát, s ke-
ményszivüségét tekintetbe veszi, — mert általán vé-
ve a nép jóságával ne altassuk magunkat, ki a ,niti-
mur in vetitum' ingerét nem feledi — az bizonyára 
a tanításra, még pedig a gyakori tanításra fog sza-
vazni. A mi nézetünk szerént egynémelyet, sőt sokat 
mi bűnnek tartunk, mit a nép, mert gyengéd lelkis-
meretesség nem szenvedélye, mert szive, lelke mi-
velve nincs, úgyszólván semmibe sem vesz. Igy pél-
dául elmondhatja a lelkipásztor, elmondhatnák — ha 
nálunk is divnék — a hittérítő atyák százszor és ezer-
szer, hogy vannak igen súlyos gondolati bűnök is, a 
tömeg százszor és ezerszer nem fogja azokat valódi 
értékükben venni. Es igy van ez számos egyéb dol-
gokkal is. -— Itt a puszta tilalom keveset, vagy sem-
mit sem használand, elő kell vennünk a tanítást, az 
oktatást. — Azért mi a feddés, s rendreutasitás alak-
ját illeti, világos, hogy a lelkipásztor sokkal ritkáb-
ban jövend azon kellemetlenségbe, hogy kemény 
szavakat használjon, ha tanít, mint midőn tilt; s hoz-
záteszszük, hogy az oktatási modorból sokkal inkább 
kitűnik a lelkipásztori tiszta papi buzgalom, mint a 
száraz, rideg tilalomból. 

„Inteni sokkal jobb, mint fenyegetni." Ne le-
gyünk igen bőkezűek az isteni büntetésseli fenyege-
tésben. Ez által gyakorta magunkat teszszük nevet-
ségessé; s ha hozzányúlunk is e javítási eszközhez, 
ovakodjunk, nehogy saját magunk nevében tegyük 
azt, hanem kössük bibliai példák- és szent-írási mon-
datokhoz. En különben mindég az intésnek adok 
előnyt, annyival is inkább, minthogy az intésnek is 
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lehet fenyegető jelleme a nélkül, hogy félreértés-, 
yagy épen megszégyenüléstől kellene tartanom. Ez 
utóbbi jelleget azonban csak akkor vegye föl az in-
tés, lia a szelidség-, kegyesség- és kíméletben már, 
ugy szólván, kimerültünk. 

„Ha fenyegetünk, fájdalmas érzettel történjék 
az." A szigorú, keserűen odadobott fenyegetés ke-
ménynyé, keserű- s hideggé tesz. Igaz marad, hogy 
szép szóval, jó indulattal többre megyünk, mint szi-
gor- és keménységgel, habár sokszor ennek haszná-
lata is szükséges. Emlékezzünk csak Jézus gyengéd 
szeretetére, mely szavaiból visszatükrödzék, midőn 
az áruló Júdást G-etszemánban megszólitá. Es ha e 
gyengédség, ha e szeretet sem gyakorolt a gonosz-
tevőre semmi hatást: mit fognak a mi hideg, keserű, 
epés, jéghideg szavaink eszközölni? Bizonyára sem-
mit, vagy csak igen keveset; maguknak a dorgál-
taknak, a fenyegetetteknek velünk együtt érezniök 
kell, hogy csak a veszélyben, az elvesztés veszélyé-
ben forgó üdvük iránti hő szerelmünk adja ajkainkra 
a dorgálás kimondott szavait; hogymi, mint az apos-
tol, készek vagyunk magunk elvetettek lenni, csak-
hogy mindnyájukat megszabadítsuk; hogynincs más 
szándokunk, mint egyedül Isten dicsőségét, s a fe-
nyegetettek üdvét biztositani. 

Ki szent Ágoston eme tanácsát követendi, ta-
pasztalni fogja, hogy az oktatás és intés használt, 
használt legalább a vallásos érzelmüeknél, s hogy az 
intés szavai a tömeg egy részénél terméketlen földre 
nem hullottak. Jó volna, ha kellő gondot fordítanánk 
arra, hogy hiveink közül lennének téritőink; mert a 
tapasztalás tanított engem arra, hogy egy jóakaratú 
becsületes ember a népből, egyetlen igaz szavával a 
nép között többet eredményezett, mint husz pre-
dikáczio. 

Végre magamat is gyanúba veszem, hogy itt-
amott oktattam, tiltottam, de fenyegettem is, bizo-
nyos elégületlenség által vezéreltetve; melynek alapja, 
ugy hiszem, a lelki kevélység, mert nem minden 
ugy ment, mint én kiszámítottam és reméltem. -— 
De ha magamba térve elgondolom, hogy a siker nem 
tőlünk függ, az áldás onnan fölülről jő, s habár egyet-
len embert sem tériték meg, az örök üdvösségre szá-
molhatok, csak lelkismeretesen teljesítsem kötelessé-
gemet, leborulva kiáltok föl: da incrementum Deus! 
sed non nobis Domine, nomini tuo da glóriám! 

T.— 
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Monfang, mainzi kanonok beszéde 
az aacheni nagy-gyűlésen. 

(Folytatás.) 

„Ha minden városban birnánk bizonyos számával az oly 
férfiaknak, minőket én gondolok, és a mint őket lerajzolni 
bátor voltam, és ha ezek nem különös statutumszerü köte-
lék, hanem az öszhangzó meggyőződés és egyenlő áldozatkész-
ség kapcsa által volnának egymáshoz fűzve , mily sok történ-
hetnék a mi kath. szent ügyünkre nézve ! de hiányzanak a 
férfiak ; és ez az alapja annak i s , hogy államaink oly ingata-
gul kormányoztatnak ; mert a fejedelmeknek és királyoknak 
nincsenek férliaik, kikre az államügyeket bizhatnák; (vihar-
zó , sokáig tartó tetszés) mer t , uraim, a mitiisternek, az ál-
lamférfiunak mindenek előtt valóban férfiúnak kell lenni , és 
neki nem szabad ma jóváhagyni az t , mit két év előtt elve-
tett. Igy van ez a világon, igy áll a dolog reánk nézve. Köny-
nyü dolog itt Aachenban a császári teremben most lelkesül-
ni; (derül tség) de szükséges, hogy ha ismét szétoszlunk, ha 
magányosan állunk, hogy hű meggyőződésű és jellemszilárd 
férfiaknak bizonyitsuk be magunkat. (Tetszés.) Ez tehát a 
mostani állapot; de valljon honnan származott a z ? Ugy hi-
szem , nagytekintetü gyülekezet, a mi német vérünk még 
nem romlott meg annyira, hogy abból férfiak ne sarjadozhatná-
nak ; gondolom azt is, hogy kath. egyházunk, mely egy Nagy -
Károlyt férfiuvá nevelt, még mindég bir annyi erővel és esz-
közökkel , hogy férfiakat nevelhessen. Tehát honnan szárma-
zott ezen állapot ? Nagytekintetü gyülekezet, több mint egy 
század óta mérges, gonosz, dögleletes szellő leng az egész 
világ, és igy Németország fölött is ; egy Sirocco , melynek 
lankasztó súlya alatt minden szabad, élénk gondolkozás és 
élet lehetetlen lőn ; néhány megromlott udvarokban keletke-
zett ezen mirigyes szellő és ter jedt el a németekre , kiket fér-
fias bátorságuktól egészen megfosztott. (Tetszés.) A fejedel-
mek önkénye megtöré a férfiakat minden osztályban, az al-
rendüeknél u g y , mint a fölsőbbeknél, és az államgépezetben 
oly bureaucratismus képződött, melyben, fájdalom, lia mind-
já r t van is több dicséretes kivétel, az egyén az ő önállóságá-
val kisebb vagy nagyobb mértékben elenyészik ; mert majd-
nem emberfölötti erő szükséges a r ra , hogy ily környezetben 
és ily légkörben meggyőződését, egyediségét , jellemét mint 
kath. férfiú megtar thassa , megóvhassa. De igazságtalan vol-
nék, ha csak azt állitanám,hogy csak fölülről jö t t reánk a rom-
lás ; oh nem ! alantabb , azon körökben is, melyekhez mi na-
gyobbrészt ta r tozunk, ezen romlásnak igen sok magva, tö-
mérdek gyökere rejlik. És ennek nagy oka mindenek előtt 
azon elpuhult , azon nyomorult nevelési mód , mely jelenleg 
igen sok, még kath. családoknál is divatozik; minthogy m o 3 t 

sok tekintetben azon elv uralkodik, miszerént a gyermeknek 
minden élvezetet meg kell adni , semmit tőle meg nem vonni ; 
és ekkép kikerültetik minden, a mi a gyermeket egy kis ön-
megtagadásra tani taná , akarat ját haj l í taná, és őt alávetésre 
birná. Ep az oly szülők, kik oly puhák , kik ily engedékenyek 
voltak gyermekeik i rán t ; azon anyák , kik férfiainkat elkényez-
tették és szellemileg megnyomorították, okai annak, hogy hiá-
nyában vagyunk a férfiaknak ; mert e lpuhul t , élvezet- és Ön-
zésben fölnevelt gyermekekből soha sem lesz férfiú. (Tetszés.) 
Ép ennyire , de tán még többet okai ennek a rossz iskolák ; 
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ezek szintén megrontották férílainkat. Nem akarok a népis-
kolákról szólani ; inkább a fölsőbb iskolákat gondolom i t t , az 
úgynevezett paritásos iskolákat, azon paritásos, vagyis in-
differens gymnasiumokat, melyekben az ifjú szivekbe alig 
csepegtethetik lelkesedés a szent ügy i ránt , nem lehet ele-
gendő utálatot gerjeszteni a tévely iránt; hanem a hol legfö-
lebb a meghatározott egyházi kötelmek külső mértékére kell 
szoritkozni, és hol ekkép a hideg közönyösség miatt elfojta-
tik a csira, mely az ifjút arra képesitené, hogy szilárd férfiú 
lenne és ilyennek magát be is bizonyítaná. De mikép áll a do-
log még a legfőbb tanintézetekkel, az egyetemekkel? Ezek, 
mint a legújabb röpiratokból látható, szépen paritásosokká 
lettek , és különféle rendszabályok , törvények által oda vit-
ték a dolgot, hogy senki sem lehet orvos, jogász , ügyvéd, 
biró vagy hivatalnok, ki nem ezen paritásos, ezen, a férfia-
kat megrontó tanintézeteken ment volna keresztül. (Tetszés.) 
Vagy gondolják önök, ha ifjaink egy Schlossernél Heidel-
bergben, vagy Bonnban egy Sybelnél hallgatták a történel-
met vagy hallgatják, l ia, mondom, ily történetgyártóknál 
tanulják a történelmet, történelmét hazájuknak vagy egyhá-
zuknak, lehetnek-e ők oly férfiakká, kik hazájuk és egyházuk 
iránt lelkesülnének? Mert ha igaz, „hogy a haza mindég 
rosszul kormányoztatott" a legújabb időkig, melyekben a csá-
szár és birodalom elárulása következett be ; ha igaz , hogy a 
kath. egyház mindenkor „romlása volt Németországnak" : mi-
kép nyerhetnek kath. ifjak bátorságot, készséget az egy-
ház, az ő kath. meggyőződésük mellett későbbi életkorukban 
föllépni, küzdeni ? Vagy ha Berlinben a hegelianusoknál ta-
nulták a bölcsészetet, vagy Fischer Kunonál Jenában , minő 
gondolkozásmódot szívhatnak be ? Hisz ekkép minden hitbeli 
meggyőződésnek el kell enyésznie, eltűnik minden igazság, 
s nem marad egyéb hátra kételynél és hitetlenségnél ; mert 
az ily bölcsészet nem egyéb, mint legnyomorultabb sophisma. 
Ha kath. ifjaink ily történelmi és bölcsészeti előadásokat hall-
gatnak , mint csakugyan hallgatnak is, nem csodálkozhatunk, 
ha nincsenek férfiaink ; hanem inkább álmélkodni kell a fölött, 
hogy daczára mindezen romboló tanintézeteknek, melyeket 
az egyház ellensége saját üdvünk és a lelkek üdvének kárára 
gondolt ki, hogy daczára ezen Julian-szerii megmérgezésnek, 
még oly sok derék férfiaink vannak, mint mennyit valóban 
tisztelhetünk. Azonban a gymnasiumból és az egyetemből 
való kijövetellel még nem szűnnek meg a veszélyek; az ifjú 
most a nyilvános életbe lép, és, például, valamely bureauba 
jut. Ha itt előmenetelt óhajt tenni, egész egyediségét föl kell 
áldoznia. Mennyire meg kell itt hunnyászkodnia, magát ösz-
szehuznia; mily sokszor el kell némitania kath. meggyőződé-
sét ; mert , nehogy beleütközzék az uralkodó hangulatba, hall-
gatnia kell, és a kath. gyakorlatokból legfölebb annyit lehet 
botrány nélkül tennie, mennyit az egyház parancsolatjai ál-
talában követelnek. Természetesen , ily nyomás alatt minden 
emelkedettség, minden ruganyosság elenyészik, és igy kinek 
valódi férfiúvá kellett volna válnia , legfölebb , ha még sze-
rencsés lehet jó nőre szert tenni, becsületes philisterré lesz, 
de ritkán szilárd kath. férfiúvá. (Elénk tetszés.) Ha ez igy 
van, épen nem elég csak panaszkodni ; hanem szükséges tisz-
tába jönni, mint segíthetünk a dolgon. Igen világos, nagyte-
kintetü gyülekezet, hogy teljes erőnk szerént igyekezni kell 
eltávolítani mindazt, mi ifjaink jellemére és kath. kiképzésére 

nézve ártalmas- és károsnak bizonyult be. I t t először ismét a 
szülői házhoz fordulok. Félre azon elpuhultsággal, azon meg-
rontó elvekkel, mintha a gyermeket mindenhez csak játszva 
kellene szoktatni, és soha sem kellene velük éreztetni a küz-
delemnek hiányait és nélkülözéseit. Nagy-Károly más elvek 
mellett növekedett férfiúvá, és gyermekei nevelésében is más 
neveléstant követet t , mint az ifjúság elpuhitásának ezen ne-
velési mesterségét. (Tetszés.) Továbbá szükséges, hogy a 
tanintézetekre nézve mindent megtegyünk , a mi csak lehet-
séges; szükséges, hogy tisztán kath. iskolák, tisztán kath. 
gymnasiumok létesítésére törekedjünk ; nevezetesen szüksé-
ges, hogy az atyák megemlékezzenek, miszerént nekik joguk, 
de egyszersmind kötelmük is van gyermekeik kath. nevelésé-
ről gondoskodni. (Tetszés.) Mindazon beavatkozások közt, 
melyeket a status részéről eltűrünk, legkevesbbé fogom föl 
az t , hogy egy atya kényszeríteni engedi magát , hogy fiát oly 
intézetbe, oly egyetembe küldje, hol kilátása van, hogy azt 
megromolva kapja vissza ; ha nem is megrontva erkölcsileg, 
de legalább megingatva elveiben, hitében ; minthogy az élénk 
ifjú kedélyébe a kétely bevonulván, az eleven és erőteljes hit 
elenyészett. Es azért minden atya fontolja meg jól : mely is-
kolára , mely egyetemre bizhatja gyermekét? Gondolom, sem-
mi sem jobban igazolható, mint a családatyáknak ezen kí-
vánsága: mi a tanszabadságot akarjuk ; szabadságot óhajtunk 
a r ra , hogy fiainkat ott képeztethessük ki , hol elegendő biz-
tosítékunk van, hogy onnan erkölcsileg és hitre nézve is ugy 
jöjjenek vissza, mint mi kivánjuk, és mint arról Istennél is 
óhajtunk számolni. (Tetszés.) Oh de a német atyák ezt még 
kévéssé fogják föl ! Francziaországban a 30- és 40-es eszten-
dőkben szerveztetett a nagy küzdelem, tudnillik az atyák 
küzdelme a tanszabadságért. És mi ? mi még mindég az álla-
mi tanegyedáruság kényszer-ruhájába vagyunk szorítva; és 
ha úgynevezett szabadelvüeink terveikkel keresztülhatolnak, 
akkor, uraim, oly tankényszert kapunk, és mellette oly rossz, 
megrontó iskolákat, minők eddig még soha sem voltak. Ol-
vastam a terveket , az alapelveket, melyek Berlinben az or-
szággyűlési bizottmányban tanácskozmány tárgyát tevék ; ott 
igen messze akarnak menni ; az egyháztól, mennyire csak le-
he t , el akarják választani az iskolát, és befolyását teljesen 
megsemmisíteni. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGY-SZOMBAT, sept. 27-én. (Még egyszer a nagy-

szombati lelki-gyakorlatokról.) Szemléletére amaz üdvös ha-
tásnak , melyet a lelki-gyakorlatok eredményeznek, primás-
bibornok ő eminentiája ez idén is épen, midőn oly megdöb-
bentő hírek szárnyaltak egészségének hanyatlásáról, örven-
detes meglepetésünkre sz. magányba hitt föl bennünket apos-
toli szavával, és pedig ezúttal Nagy-Szombatba, hogy az e vi-
déki papság annál alkalmasban vehessen részt abban. A fő-
pásztori szózat nem is hangzott el foganat nélkül, mert sept. 
22-én szásznyolezan sereglettek össze az ősrégi seminarium 
marianum tiszteletreméltó falai között. A lelki-gyakorlatok 
vezetője t. J u r i g a J. carmelita atya volt, a felejthetlen em-
lékű S c h l ö r Alajos egyik legjelesb tanitványa. Meditatiói 
tapintatteljes spiritualist tüntettek föl benne, ki tökéletesen 
ismeré hallgatói szivének minden szükségletét, minden baját, 
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sérvét és re j tekét , s tudta az út ját és módját ahhoz férni, s 
azt a majd kegyesen, majd élesen hangzó ige gyógyszerével 
orvosolni s épségének visszaadni. A consideratiókat ft. O r -
d ó d y Tivadar esztergomi kanonok ur tar tá , szónokolván a 
hitről és annak kellékeiről ékes latinsággal és theologiai szak-
ismerettel. A szónoklatok, az isteni-tisztelet, a házi intézke-
dések s a napi rend pontos megtartása, oly szép Öszhangzásba 
hozák az ajtatosság minden egyes mozzanatát , hogy szivünk 
lelkünk ellenállhatlanul ösztönöztetve érzé magát lanyhasá-
gából föleszmélni, bűneiből töredelmes fájdalommal kitisz-
tulni, Istenhez térni és magát szentül eltökélni, hogy szent, s 
neki egyedül és hivatásunknak osztatlan buzgalommal élen-
dünk. E fényes siker annál kevesbbé maradhatott el a lefolyt 
gyakorlatoktól, minthogy bibornok ő eminentiája roskadozó 
egészségének daczára minden egyes gyakorlatnál egész lé-
lekvidorságggal az első volt, mindenkor ő imádkozott elő, sőt 
még a súlyos via-crucis-t is , nem ügyelve lábainak sajgó sér-
vére, ő maga, minden állomási kép előtt letérdelve, vezeté és 
végzé. Ha néha szórakozott gondolat vagy a test gyöngesége 
lankasztani kezdé az áhitat szellemét, az ő példája legott elszé-
lesztvén lanyhaságunkat, fölépülénk, hogy senkire ne ügyel-
jünk, mint csupán Istenre, ki szolgája által ernyedt sziviinkhez 
szól. Hogy ne gerjedt volna örök hálára szivünk legkegyesb 
atyánk iránt, ki nem tekintve a tömérdek költséget, mibe ilye-
tén nagy ajtatosságigyakorlat kerül, még gyenge egészségét 
is kész vala áldozatul hozni, csupán hogy Istenhez, üdvössé-
günkhez és hivatásunkhoz közelebb vezessen bennünket! Ju-
talmul jámbor lelkének egyetlen óhajtása vala, hogy papsága 
az elrendelt lelki-gyakorlatokban buzgó részt vegyen, s a leg-
tisztább örömkönyektől áradtak el szemei, midőn tartozó kö-
telességünk érzetében az ajtatosság végeztével ft. M i k s i k 
Imre alesperes ur lelkes tolmácsolása mellett fiúi hálánk adó-
já t irányában leróni serénykedtünk, s ő mindnyájunkat atyai 
csókra bocsátani kegyeskedett. Áldja őt meg a Mindenható, 
a miért oly buzgón ismételten imádkozánk és imádkozunk foly-
vást az ép egészség kegyelmeért, hogy aggodalmi sóhajtá-
saink minél hamarább öröménekké változzanak, melylyel föl-
épüléseért az egeknek hálálkodni szentül fogadjuk. Hálaadási 
hódolatunk befejeztével ns. S z a j b é l y i Henrik, kanonok s 
nagy-szombati vicarius ur az összes jelenvolt papság nevében 
a megindulásig hő szavakkal megkérte ő eminentiáját, hogy, 
mivel a lelki-gyakorlatok által föllelkesült papság nem hagy-
hat ja e szép alkalmat elröppenni a nélkül, hogy ünnepélyes 
vallomást ne tegyen a végtelenig szorongatott pápa ő szent-
sége iránti törhetlen hűségéről és ragaszkodásáról, méltóz-
tassék bibornok ő eminentiája ez érzelmi nyilvánulásáról az 
esztergomi papság jelen képviselőinek sz. atyánkat kegyel-
mesen értesíteni, neki ugyan vigasztalásul, a világnak pedig 
tanuságul a szellemről, mely kath. kebleinket lelkesíti. Minek 
gyors eszközlését ő eminentiája kegyelmesen meg is igére, 
biztosítván bennünket, hogy, mint múltkor Romában örvende-
tesen tapasztalá, ő szentsége valóságos Péter , azaz : kőszál, 
k i , minél dühösebben ostromolják, annál vidámabb ; bölcse-
sége és lelki szilárdsága által pedig ellenségeinek még oly 
körmönfont fondorlatain is mindenkor diadalmasan túltesz. 
Ő eminentiája most már hetedszer tarta papságával lelkigya-
korlatokat, és mint bevezető beszédjéből nagy érdekeltséggel 
ér te t tük, az eddig elvégzett hat lelkigyakorlatokban nyolcz-

százan vőnek részt, kik közül, mint az Összevetett névjegyzé-
kekből kiderült, már kétszázan, vagyis 12 év alatt egy negyed-
része , az örökkévalóságba átköltöztek ! Igen sokatmondó és 
megható intés volt ez az összegyülteknek, hogy a jelen lelki 
gyakorlatokat ők is utolsóknak, és talán utolsó malaszteszköz-
nek tekintsék a boldog örökkévalóság elnyerésére. — Föl-
üdült, megenyhült szívvel távozánk el a sz. magány öléből és 
azon szilárd meggyőződéssel : hogy a papságra, főleg pedig a 
lelkipásztorkodó papságra nézve, mely a világgal való gya-
kori érintkezés által szellemében oly könnyen ellankad, legal-
kalmasb regeneráló eszköz a lelkigyakorlatok, melyek az el-
altatott lelkismeretet fölrezzentik, a sziv sérveit behegesztik, 
a testvéri szeretet hő érzelmét fölgerjesztik, a fiúi szeretet 
és engedelmesség kötelékét a főpásztorhoz szorosabban fű-
zik, a papi hivatás öntudatát fölébresztik, s sz. föltételeket 
egy jobb , tökélyesb élet megkezdésére és folytatására kelte-
nek a lélekben, mely fényes tulajdonok komoly megfontolása 
után, lehetetlen az azok általános elterjedése iránti forró óha-
junkat elfojtani keblünkbe ! -f 

FELSŐ-SZENT-IVÁN (Bácskában), sept. 29-én. — 
Annyi bal szerencse közt , szinte jól esik lelkünknek, ha egy 
pártfogót, egy vigasztalót nyerhetünk, s nem is lehet egy jám-
bor katholikusnak szomorúság nélkül tekinteni templomunkra, 
avagy a plébánia lakra, mely már évek óta senkinek menhe-
lyet nem adhat. A vidékiek szánakozással kérdezgetik : hol 
vannak papjaitok, merre laknak ők ? s mi fájdalommal felel-
jük : zsellérségben, még pedig nem is egy, hanem külön lak-
ban . külön utczában is; mondom , jól esik szomorú keblünk-
nek , ha mások vigasztalásunkra vannak. — Már több izben 
olvastam e lap becses hasábjain ngs. és ft. B e d z s u 1 a Ta-
más kanonok ur nemes tetteit ; ma nekem jutot t a szerencse 
ujolag hirdetni az ő bőkezűségének drága gyümölcseit, me-
lyeket az Isten nagyobb dicsőségére, és a hivek lelki örömére 
tőn. — Ugyanis adott szavát beváltandó, a gyász-mise-ruhát, 
1 casulát, 2 dalmaticát, egy köpenyt fekete bársonyból ezüst-
szin szegélyzettel, és 1 zöldszin casulát, ajándokul megküldé, 
melyek ára összesen 200 fr. a. é. A melyekért hálás köszöne-
tünk mellett azonnal a nemeskeblü urnák az Urban elnyugo-
dott szülőiért gyász-szent-misét két papi segédlet mellett 
tartottunk ; a nagylelkű adakozónak állandó egészségeért pe-
dig jövő vasárnap oct. 5-én nt. Csamáry József helybeli plé-
bános ur mutatja be a mindenhatónak a vérnélküli áldo-
zatot. K—k. 

ROMA, sept. 26-án. Tegnap a szent-atya titkos consi-
storiumot tartott, melyben a szokásos szertartás, és a biborno-
kok engedelmességi kézcsókja után Billiet., mult évi sept. 27-
kén kijelelt bibornok a bibor-kalapot kapta a szent-atya ke-
zéből. Erre a consistoriumi ügyvéd Scaramucci OctaviánKri-
stina, nápolyi királyné beatificalioja mellett szónokolt. Ez be-
végeztetvén a szent-atya és a bíbornoki testület a Sixtina ká-
polnába vonult, s ,Te Deum'-ot énekelt. Billiet u j bibornoknak 
ajkai fölnyittattak, bibornok társai által fogadtatván, ő szent-
sége a következő érsekeket és püspököket nevezte ki : Cartha-
goi érsekségre in partibus Ozieri Salvatort, Terracina, Sezze 
s Piperno egyesült püspökségre Montefranco Bernardint; 
cacérés-ire (Philippineken) Grainza Ferenczet; coutances-ire 
(Francziaországban) Bravard János Pé te r t ; viseu-ire (Portu-
gálban) Alvès Martinus Antalt; amathontira (in partibus) 
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Galecki Antalt; jerichoi (in partibus) Majercsák Mátyást; 
végre jelenté a szent-atya, hogy Bergeretti, santorini püspök 
a hitterjesztő gyülekezet fölterjesztésére arsinoe-i püspök-
ségre áttétetik. Estve Ricci pápai titkos kamarás vitte a ka-
lapot Billiet, chambéryi érseknek s u j bibornoknak, ki ezt a 
franczia követség palotájában fogadta. 

FLORENZ, sept. 20-án. Négy érsek, közöttük egy bi-
bornok, tizenhárom püspök, s hat káptalani helyettes, vagyis 
az egész toscanai püspökség tiltakozást tet t közzé Conforti 
ministernek törvényjavaslata, és az ebben tartalmazott vádak 
ellen. Ez okmány aug. 29-én, sz. János fővételének napján 
adatott ki, mely nem kis jelentőséggel bir , mivel sz. János 
mondta a hatalmasnak : non licet. Az okmány ez : „Nagymél-
tóságod a királyhoz intézett előterjesztésében mondja : hogy 
a közvélemény fölindul a papság egyik részének megátalko-
dásán, melylyel ez nyilván ostromolja a nemzeti kormányt"; 
hogy ,.a fönlevő törvények elégtelenek azon visszaélés elnyo-
mására, melyet a püspökök tesznek, canoni fenyítékkel sújt-
ván a nemzeti érzelmű papokat , s körleveleket bocsátván a 
néphez" ; hogy „a püspökök mérges iratokban támadják meg 
a nemzeti intézményeket, a nemzet jogaival ellenséges érzel-
meket nyilvánítanak , s zavarják a lelkismeretek nyugalmát." 
Ezek miatt nagyméltóságod szükségesnek találta uj törvény-
javaslatot készíteni az egyház ellen, keserűbbé tevén a már 
eddig mutatott szigort, nagyitván a büntetéseket ; a törvény-
javaslat ellen a szükséges óvást megtenni tisztünk méltósága, 
s rágalmazott ártatlanságunk parancsolja. Mi nem támadtunk 
meg semmi megállapított hatalmat; mi a szent-atyák példá-
jára mindég az igazság törvényeit hirdettük, a szabadságot a 
szemérmetlen féktelenség ellen védelmeztük, kimondtuk a 
kath. igazságot egész biztossággal, mivel ugyan azt mondtuk, 
mit az egyház és ennek fölséges feje tanitott ; Isten után sze-
ret jük hazánkat, kívánunk ennek, a becsület és igazság esz-
közei által minden boldogságot, s boldognak akarjuk köteles-
ségeink teljesithetése mellett. Mindenek fölött az Isten ma-
lasztjával kötelességeinket akarjuk megtenni, nem tekintve 
az álszabadság fenyegetéseire, készek levén Krisztusért min-
dent szenvedni. Ha a világi hatóságoknak ez terhére válik, 
valljon mi vagyunk ennek oka? Engedje meg tehát uraságod, 
hogy fővonalaiban itélet alá vegyük azon törvényjavaslatot, 
melynek szükségességét ön hirdette. Ez incompetens világi 
hatóságok elé téteti a püspökök rendelkezéseit a lelkiekben ; 
megsemmisíti a tridenti zsinat szabályai szerént hozott ítéle-
teket ; a püspökség nyilatkozatait azoknak Ítéletére utalja, 
kiknek nincs más kötelességük, semmint azon nyilatkozatok-
nak tisztelettel engedelmeskedni ; bitorolja a püspöki hata-
lom jogait ; megsérti a püspöki méltóságot; megtámadja az 
egyházat az ő lényeges jogaiban, fölbontja ennek minden fe-
gyelmét. Ily módon, midőn az egyháznak szükségképen füg-
getlennek és szabadnak kell lenni, ön tagadja az egyház füg-
getlenségét, s evvel tagad minden miveltséget, s a népeknek 
minden szabadságait. Nem nehéz ezt bebizonyítani ; csak azt 
fájlaljuk, hogy kath. országban ezt kényszeríttetünk tenni. 
Sz. Gelasius pápa Anastasius császárhoz irta : „A világ kor-
mánya kettős alapra van épitve , a pápai és a királyi hata-
lomra. Ön, habár időközi méltósága által az emberiség élén 
áll, még is fejet haj t az egyházi hatóságnak az isteni dolgok-
b m." Ezen szavakban az egyházi és a világi hatalomnak jo-

gai világosan megkülönböztetnek, s a keresztény jogtan sze-
rént meghatároztatnak, s egyik hatalomnak elnyelése a má-
sika által egészen kizáratik. A hatalom fogalma szükségképen 
követeli, hogy független legyen ; s ha saját körében egy más-
nak van alárendelve , akkor nem hatalom. S habár a hatalom-
nak saját körében függetlennek kell lenni, nem ellenkezik, 
hogy más idegen körben másnak legyen alávetve. A papság 
függése a polgári törvényektől nem sérti az egyház függet-
lenségét a mennyei titkok kiosztásában; valamint az állam is, 
sértetlenül hagyván az egyházi fegyelmet, nem veszti el füg-
getlenségét az ő körében. Az egyház engedelmességre buz-
dítja a népet az állami törvények iránt , ha ezek az Isten 
törvényeivel nem ellenkeznek; de engedelmességet követel 
saját törvényei iránt is, a mi a kinyilatkoztatott igazsá-
got , az erkölcsi törvényeket, és a lelkek örök üdvét illeti. 
Ez az értelme Krisztus Jézus szavainak : „adjátok meg a 
császárnak, a mi a császáré , és az Istennek, a mi az Istené." 
Ezen elvek után világos a tévedés, akár az egyházat az állam-
nak, akár az államot az egyháznak alávetjük. Szent Pál apos-
tol mondá : „Omnis anima potestatibus sublimioribus sit sub-
dita", a magasabb hatalom az egyházé, mely az embernek 
nemesebb részét, ennek legfontosabb érdekeit érinti, és át-
karolja az egész emberiséget. Minden engedelmességnek a 
gyökere, melyet a hatalom iránt mutatunk, ennek összeköt-
tetésében van az Istennel, a kit a hatalom e földön képvisel; 
az egyházi hatalom a megszentelő Istennek szakadatlan mun-
kásságát képviselvén e földön, szükségképen a legmagasabb 
hatalom. Ha tehát bűnös merény, ellenszegülni a világi hata-
lomnak, midőn ez a testiekről, az anyagiakról rendelkezik; 
nem lesz-e ezerszer nagyobb merény ellenszegülni oly hata-
lomnak, mely az egész emberiség örök üdvösségére az Isten-
től alapíttatott? Ha merény, a kardhoz nyúlni, nem lesz me-
rény a füstölőt megragadni ? Ha bün , bitorolni a világi hata-
lom jogait, nem lesz-e bün a papság jogait eltulajdonítani, fele-
letre vonván a papot tisztkedéseért, melyről csak az Isten-
nek tartozik felelni ? Borzadály volt , midőn egy fejedelem 
magáról mondta : én vagyok az állam : minek kell önt minis-
ter ur nevezni, a ki mondja: én vagyok az egyház? A Meg-
váltó mondá: tanitsatok minden nemzeteket; mit kell mon-
dani azon törvényről, mely egy kath. országban , hol a romai 
kath. religio az állam religioja, kénye szerént lezárja vagy ki-
nyitja az apostoli ajkakat? Lássa uraságod , hogy önnek tör-
vényjavaslata tagadja az egyházat, s a tanitásí hatalmat át-
teszi a bureaucrata irodáiba ; lássa, mily kötelességünk ez el-
len tiltakozni. (Vége köv.) 

KONSTANTINÁPOLY, sept. 20-án. A marachi mé-
szárlásrólminden keleti lapok szólnak, habár a részletekben 
eltérnek. Ez történt aug. I4-én Ketmani helységben, egy 
órára Marachtól. Aziz basa, aleppoi kormányzó fegyveres erő-
vel a hely színére sietet t , hogy az Adana-kerület nyugoti ré-
szében a békét helyreállítsa. A mészárlás indokáról különféle 
liirek keringenek. A ,Journal de Constantinople' véli, hogy ez 
mind a két részről régen készitett kitörés, s vádolja a keresz-
tényeket, kik a támadást kezdették. A ,Courrier d'Orient' pe-
dig mindent Aziz basára hárí t , a ki fölfegyverzé az örménye-
ket, legyilkolt 200 keresztényt, fölégette a falukat , kirabolta 
a kolostorokat, s kéri, hogy Aziz törvény elé idéztessék. A ke-
resztények tehát lefegyvereztettek, azután lemészároltattak; 



• •»» 255 11 

ez képmása Deir-el-Kamarnak a syriai zavarok idejében. 
Végre egy más tudósitás állitja , hogy 400 circassiai vándor 
megtámadta Yek falut , közel Arabkirhoz, s kirabolta az 
örményeket. Ugy látszik, hogy az örmény keresztények a ma-
roniták sorsában osztoznak. A rablók Ciliciából jöttek, s meg-
támadták az örményeket. Ciliciában csak örmény kereszté-
nyek vannak. A tizennegyedik században az örmény bárók 
bukása után Roupéne bárónak alattvalói azeituni helységben 
független telepet képeztek, s Pardzerper t , Vahza, Gaban, 
Marach erőditett városait birták. Mindössze 15,000 lélekre 
mehettek. Patriarcliájukon kivül, ki a sis-i kolostorban lakott, 
másnak nem engedelmeskedtek. Ezen kolostor az örmény te-
lep közepén emelkedik, s kincseiről hires volt mindég. Ez a ko-
lostor tehát , melyet a rablók kifosztottak volna ? Azonban 
meg nem foghatjuk , hogyan hatolhatott be 400 circassiai 
egész Georgián és Arménián keresztül, több mint 100 fran-
czia mértföldre a keresztények nyomorult falucskájába, miután 
rablási vágyuknak Armenia elég tápot adhatott ? A circas-
siai név tehát tévedés lehet ; s Arabkir nem messzire levén 
Maradi tól , ugy látszik, hogy mind a két helyen ugyanegy 
kéz gyilkolt, rabolt, égetett. 

INDIA. (Missioi tudósitás. Fo ly t ) Jó kormányunk több 
év óta ugyan sokat költött az indiánok nevelésére, de a si-
kerre nézve csalatkozott, minthogy az alkalmazásba hozott 
nevelési rendszer el volt hibázva ; és innen származott azon 
szerencsétlen gondolat, mintha az indiánok nem volnának ké-
pesek miveltetésre, és azért ki kell őket irtani, vagy a szik-
lás begyek közé űzni. Erre nézve igen sok borzasztó tények-
kel szolgálhatnék a mostani kor történelméből, ha a keresz-
tény szeretet, a papi becsület és józan politika nem zárná lc 
ajkaimat, nehogy különben sokakat kellemetlen szembesités 
érjen. A fönebbi előitélet leküzdésére még sem hagyhatom 
szó nélkül a tapasztalás által is igazolt példáját a missioknak 
az indiánok nevelésére nézve. Olvassuk csak a régi és ujabb 
történetet , és látni fogjuk, hogy a pogányok megtérítése, és 
a vadaknak polgárosítása mint Isten malasztjának nagy müve 
egyedül a kath. missionariusoknak látszik föntartva lenni. Tud-
juk a történelemből, hogy egyedül a szerzetes-rendből és a 
világi papokból származott kath. missionariusok, apostoli buz-
galommal eltelve , számtalan pogányt vezérlettek minden tar-
tományokból az evangelium világosságára, és polgárosítot-
tak mivelt nemzetekké. Igen ismeretes , hogy maguk a külö-
nösen megáldott jezsuita-rendnek atyái 40 pogány királyság-
nál többet téritettek a kath. hitre, és a bálványimádókat bölcs 
állampolgárokká változtatták. Fordítsuk továbbá figyelmün-
ket a számtalan lángbuzgalmu kath. missionariusokra, kik 
hazájukat és mindenüket, mi kedves, szivesen elhagyva, a 
világtengereket átszelik, hogy Jézus országának u j hódítá-
sokat szerezzenek, távoli világrészekben fölkeressék a vad 
pogányokat ; az elveszett juhokat a puszta vadonságokból 
Krisztus nyájához vezetik, és igy az igaz hit terjesztéséhez 
életveszély közt áldásosán járulnak, az Ur szőllőjében munkál-
kodnak , és számtalan lelket nyernek meg az égnek ! Ha pe-
dig itt az indiánok között akarunk e kérdésre felelni, valljon 
fogékonyak-e az indiánok keresztény műveltségre ? tekintsük 
meg a szép indiai missiokat az otchipwei nemzetnél a Lake 
Superiornál, La Pointeban, Lanceban stb., melyeket a hires 
kath. missionarius, a mostani ft. püspök Baraga alapitott; 

vagy a jeles indiai missiokat, melyeket én , az Istennek mél-
tatlan szolgája, Grande Portageban és Fort Williamsban 20 
év előtt Isten nagy áldása mellett alakítottam, és mely most 
a jámbor jezsuita-atya, Choné bölcs vezérlete által virágzó 
haladásnak örvend. Vessünk továbbá egy pillantást az indiai 
minta-inissiora az ottawai nemzetnél a micliigani államban, 
melyben 15 évig fáradhatlanul törekedtem keresztény neve-
lésre. Ezen jámbor indián-keresztények most hat szép, önke-
zűleg épitett nagy falvakban, tiszta házakban laknak, az Urat 
a kapott bőséges áldásért 6 szép templomban dicsőítik jó kath. 
missionariusok vezérlete mellett , és békén, nyugodtan élnek 
fehér szomszédjaikkal. Ok oly keresztényiesek, oly polgárisul-
tak, hogy a kormány méltónak találta ők"t emancipálni, és a 
fehér állampolgárokkal egyenlő fokra állitani. (Vége köv.) lk. 

IRODALOM. 
„KERESZTÉNY HITÉLET CSARNOKA." N o g á l l János, 

nagyváradi kanonoktól. 1862. 
A keresztények egy része gyors léptekkel halad a hitet-

lenség örvénye felé., s ennek mi egyik főokát az irodalomban 
találjuk, mely ez idő szerént, nagy részben az emberiség fél-
revezetése- s megromlására irányoztatik. S fájdalom ! az ellen-
törekvés az irodalom terén sokkal bágyadtabb, hogysem ezen 
az emberiség megromlására irányzott működést ártalmatlanná 
tenni, vagy csak kellőleg ellensúlyozni is tudná ! 

Minél veszélyesb pedig a hitetlen sajtó iránya, s minél 
nagyobb foglalásokat tesz az erkölcsi világban naponként : an-
nál szentebb kötelességünk oly irodalmi termékeket pártolni, 
melyek a hitetlenség terjedése ellen gátul szolgálnak ; mi több, 
a keresztény hitélet föl ébresztése- s terjesztésére irányozvák. 
Ily müvei gazdagitá egyházirodalmunkat, ft. N o g á l l János 
ő nagysága, ki az egyházirodalom terén oly dicséretesen is-
meretes. A ft. szerző ugyan is velünk együtt , érezvén oly 
munkának hiányát ; mely a „keresztény hitéletet" tüzetesen és 
rendszeresen tárgyalná, annak megirására vállalkozott. Jelen 
mű, mely „keresztény hitélet csarnoka" czimet viseli, a f t . 
szerző által kiadandó épületes könyvtárnak első kötetét 
képezi. 

Hogy a munka belbecsét kellőleg méltányolhassuk, te-
kintsük meg mindenek előtt annak alaprajzát. Az egész munka 
14 fejezetből áll. A keresztény hitéletnek alapját és kiindu-
lási pontját az ember rendeltetése képezi. A viszonyt, mely 
Isten és ember között létezik, az embernek folytonosan szeme 
előtt kell tartania; szabadságában áll ugyan ettől eltérni vagy 
erről megfeledkezni, de ezt csak saját kárával teheti az ember. 
Az ösvényen, melyet számára Isten kijelölt, a hit szolgál 
világitó fáklyául. Ez az első fejezet tartalma. — A második 
fejezetet, melynek „Isten országa" a czime, e szavakkal kezdi 
a szerző : „Miatyánk, ki vagy mennyekben ! Jöjjön el a te or-
szágod !" S három pontban tárgyalja hogy : „van Isten or-
szága körülöttünk az anyaszentegyházban ; van Isten országa 
bennünk a keresztény hivőnek szivében ; van Isten országa 
fölöttünk mennyekben, az angyalok és szentek társaságában." 
— Ezután „három kellék"-et kiván szerző a keresztény töké-
letesség után sóvárgó lélektől ; s e kellékeket következő sza-
vakba foglalja : „Vess véget a bűnnek ; vágd el a bűnös élet 
kötelékeit; törd meg a bűnre való hajlandóságokat. Legyen 



gondod róla, hogy az Isten malasztja meg legyen és öregbed-
jék benned. Akaratodat szabjad mindenképen Isten akaratjá-
hoz." —• A negyedik fejezethez „tájékozásul" szerző 12 czik-
kelyben hét-hét kérdést foglalt egybe, melyek arra valók, 
hogy ezeket magunkhoz intézve tisztába jöjjünk maguukkal ; 
mind fontos kérdések, melyek fölött ha kissé komolyan gon-
dolkodunk, fölkeli ismernünk: valljon előhaladtunk vagy hát-
rahanyatlottunk-e az erény ösvényén? — Az eddig elősorolt 
fejezeteknél jóval terjedelmesebb a következő, mely az „imád-
ságról" szól. Az imádság a keresztényre nézve valóban oly 
fontos, miszerént mivolta, jelentősége és kellékeivel jól meg-
kell ismerkednie ; azért szentelt szerző is több időt és tért e 
tárgy kellő földerítésére. El nem mulaszthatjuk ezen fejezetnek 
ama sorait ide igtatni, melyekben szerző élénk színekkel festi az 
imádság elhanyagolásának káros következményeit : miért, oh 
miért, kiált föl, törpültek el az emberek oly annyira ? Honnan 
van ama kislelkűség, az a nyomorúság, az az anyagi élvezetekbe, 
merőben földi érdekekbe merült életirány, mely oly borzasz-
tólag rí le a társadalom képéről ? Honnan az ifjúság elherva-
dása, az erkölcsök pusztulása, a szellemi érdekek iránti lel-
kesedés megfogyatkozása ? Honnan ama vad megfeledkezés a 
a halhatatlanságról, és ama rémületes hidegség Isten irányá-
ban ?" — S e kérdések után jól alkalmaztatnak Kempis Ta-
másnak eme szavai : „A mely perczben elhagyni kezded az 
imádságot, attól számithatod botlásodat, lelki épséged fogyat-
kozását." (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 17-én. R a n o 1 d e r János , veszprémi püs-

pök ő nmlga a tüz által károsult sümeghi zárdának 10,000 cse-
répzsindelyt ; S z a n i s z l ó Ferencz, nagyváradi püspök ő 
exclja a biharmegyei kórház részére 50, az ottani ft káptalan 
pedig 30 öl tűzifát kegyeskedett ajándékozni. 

— K e t t e l e r , a nagynevű mainzi püspök, mult hóban 
a hessen-darmstadti gyárvároskába, Oífenbachba jött a bér-
málás szentségét kiosztani. Elvégezvén a szent ténykedést, 
midőn távozandó a kocsiba lépett, az akatholikus tömeg ret-
tenetes kiabálással, fütytyel, sőt kőhajitással kisérte őtet. Of-
fenbachban van 4000 katholikus ; 10,000 protestáns. (Vfrnd.) 

— A Nimesben megjelenő „Opinion du Midi" megin-
tést kapott „a katholikusok kötelmei" czimü czikk miatt, mely-
nek irányát oda magyarázták, mintha annak elhitetésére tö-
rekednék, hogy a katholikusoknak egyletekbe kell állaniok 
azon védelem előidézésére, melyet a kormánytól hasztalan 
várnak ; ily hang pedig zavarja a közbékét. Igazán azonban 
csak annak szükségességére utalt, hogy Francziaországban is 
czélszerü volna kath. egyleteket alakitani, mint Németország-
ban már vannak, és kath. nagygyűléseket kellene tartani. De a 
kormány előtt ilyesminek csak puszta fölemlitése is fölfor 
gató eszme ! 

— T o b i - H a u m , a beyruthi maronita-érsek, néhány 
napot Parisban töltött. Több kihallgatáson volt a császárnál, 
császárnénál és Thouvenelnél ; St. Cloudban a császár kezé-
ből kapta a becsületrend keresztjét. 

— A ,P. Lloyd'-ban olvassuk Parisból : „Granadában 
legújabban ismét (?) 8 és 9 évi fogságra Ítéltek el több egyént, 
mivel a protestantismus bizonyult be rájuk. A mi klericalis 
érzelmű francziáink irigykedve néznek a boldog Spanyolor-
szágra , mely oly kielégítő és czélszerü eszközökkel bir „hit-

egysége kincsének megmentésére." Ok is segítenek magukon 
mint lehet ; igy a marseillei püspök a clerushoz tartott beszé-
dében azon tant hirdette. hogy a protestantismus a legben-
sőbb kötelékeket fölbontotta, melyek egykor a társadalmat 
összetartották ; a legdühösebb socialismus nem egyéb, mint a 
reformationak egyszerű következménye. Vesoulban az ultra-
montanismus magán kivül van, mivel ott a protestánsok a vá-
rostól segitséget kérnek templomuk építésére, pedig ezen kö-
vetelésre őket a prot. lakosok száma teljesen följogositja" stb. 

— A portugali kormány annyira pápa-ellenes , hogy 
ifjú királynéjának a ,Pia' nevet nem engedi viselni, mivel azt 
ő szentségének mint keresztatyjának tiszteletére vette föl ; 
csak egyszerűen savoyai Máriának fog czimeztetni. És Sa-
voya kié ? 

— Londonban a garibaldianusok és irlandiak közt nagy 
összeütközés történt , az irlandiak a pápát éltetvén. A ,P. 
Lloyd' szerént a kifejlett harcznak okai egyedül az irlan-
diak ! ! 

— Felinszky varsói érsek, mivel a kormányhoz látszik 
szítni, sok fenyegetéssel találkozik. Megüzentetett neki, hogy 
az oltárnál sem fogják őt megkímélni, ha máskép nem tehetik 
el őt láb alól. — Különös idők, melyekben rablók és gyil-
kosok akarják megalapítani a nemzetek boldogságát ! 

— ,,Püspöky ő r n a g y " czimü történeti regény külde te t t szerkesz-
töségünkhez e napokban. Szórakoza'si olvasmányul kezünkbe vettük az 
a j ándok-müve t , és olvastuk benne a következőket : , ,Várad-01asziban 
lakott Püspöky Ferencz apát s kanonok , körülvéve nagyúri fénynyel 
s epikuri kényelemmel, mely csaknem elhomályositá Miklósy püspök pom-
pás u d v a r á t ; a j ó öreg pazar jó tékonyságnak s nagyszerű fényűzésnek 
áldozta föl roppant kincseit, melyeket részint mint hajdani jezsuita főnök 
magával h o z o t t " stb. — A kanonok, testvérének 16 éves fiát magához ve-
szi, ez megérkezvén először a templomba vezeti ö t , „mert ma, mondá, sz. 
László ünnepe van , a püspök ö mlga pontifical, s minden k a n o n o k , ki 
jelen van , száz aranyat k a p . " (Megvan még ma is ezen jó szokás ? ) Az 
ifjú az nap egy gyöngyökkel himzett tárczát találván, „ m e g ö r ü l t , hir te-
lenében azt h i t t e , tán sz. László hullatta a mennyből a száz aranyos 
tárczát , hogy miséjén jelen lenni k e g y e s k e d e t t ; de arcán ( a z t á n ? ) böl-
csészi okoskodással belátta, hogy ily csodák csak a régi legendás k o r -
ban tö r ténhe t tek . " Az ifjú beleszeret Dalnéba, „mindég komolyabb let t , 
ez aggasztani kezdé a kanonokot s ujabb szórakozásokról gondosko-
d o t t ; újra bemutatá öt szép leányos családoknál , megajándékozá gaz-
dagon pénzzel, hogy tánczoljon, tomboljon, de haszta lan." (Mily szép n e -
velés 1) Megcsalván az i f jút Dalné ö huszár l e t t , nem sokára egy ü t k ö -
zetben jól összevagdaltatván kórházba ke rü l , de még az estve becsem-
pészteti magát a nő-zárdába , öt a fölügyelönö az ördögnek t a r to t t a , 
és kiáltozta : „szentel t v i ze t , szenet, olajat I s eg í t s ég , segítség 1" A fe-
jedelemnö kimondja fölötte mint gonosz lélek fölött az Í té le te t ; jobban 
megtekintetvén azonban , megsebesült harczfinak t a l á l t a to t t , és ápolás 
alá véte te t t azon éjjelre, a zárda egyik lakónöjével megismerkedvén, ez 
azonnal bevallja neki szerencsétlen szerelmét , ki t ö azután megszöktet , 
és kedvesével megházasit stb. A sz. Írásból vet t hasonlatosságok igen 
pórias tárgyakra alkalmaztatnak benne. stb. Az ,ld. Tan.' t á rogató ja 
örömmel üdvözli e müvet, s bátran ajánlja a lap olvasóinak ! 

Kegyes adományok: 
0 szentségének S o m o g y i Miklós ácsai plebánus ezen jeligével : 

„Exu rga t Deus , et dissipentur inimici E j u s , et fugiant omnes , qui 
oderunt Eum." . . . . . 5 db. aranyat . 
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A veszprémi növendékek lelkiatyjukkal a Szent-László-Tár-

sulatnak . . . . . . . . 7 fr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos TOLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 22-én. 3 3 . II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Lelkipásztorkodási tárgyalások. II. — 
Moufang, mainzi kanonok beszéde az aacheni nagy-gyülésen. 
(Vége.) — Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
I I . 

Nagy-Kálló, oct. 1-én. 

( P a p i i l d o m o s s á g . ) Ha bókok könyvét akar-
nék irni papok számára, jelmondatul bizonyosan Izaiás 
5. r. 20. v. e szavait venném: „Jaj nektek, kik a jót 
rossznak, a rosszat jónak mondjátok ; kik a sötétsé-
get világosságnak, a világosságot sötétségnek hirde-
titek; kik a keserűt édessé, az édeset keserűvé vál-
toztatjátok." Szép dolog az ildomosság és szerénység, 
s ez erények igen jól illenek a paphoz; csak az a kér-
dés: mit értenek mai világban az ildomosság és sze-
rénység alatt. Ha a világ fogalmai szerént mérlegel-
jük ez erényeket, félnünk lehet, hogy a próféta fe-
nyegetései sujtandnak bennünket. De épen a világ 
az, mely tőlünk papoktól saját ildomosságát és sze-
rénységétköveteli; s hanem az ő nótájátfujjuk,azon-
nal kiutasittatunk, mint olyanok, kiknek képzettsé-
gük, nevelésük nincs.— Ha a világról szólok, a fen-
sőbb s alsóbb köröket egyaránt értem, de mint illik, 
leginkább az elsőt, a mivelt, nobel világot, melyhez 
természetesen mindenki akar tartozni, ki a haladás-
ról beszélni tud, s ki legalább egy hirlapot olvas; 
ilyenektől pedig mindenfelől nagy mértékben va-
gyunk környezve. E mivelt világ nézete szerént az 
ildomosság és szerénység, melyre ők oly nagy súlyt 
helyeznek, nálunk papoknál abban áll: hogy nekik 
soha ellent ne mondjunk; hogy őket kényük, ked-
vük szerént menni és tenni engedjük ; hogy képzelt 
eszélyességük- és has-istenitésüknek tömjénezzünk; 
hogy aljas, botránkoztató kicsapongásaikat kellemes, 
érzelemdús gyengeségeknek tartsuk; hogy a kifogy-
hatatlan kedvet a játék, szinház, s tánczvigalmak lá-
togatásánál , mint az ember végczélját tekintsük ; 
hogy gyermekeik ferde, vallást kiküszöbölő nevelé-
süket szülői gyengédségnek nevezzük; a poklot és 

mennyországot a vakhit s elfogultság romjai közé te-
messük; szóval: „hogy éljünk, és élni engedjünk." 

Durva, szerénytelen, s minden miveltség elleni 
tett lenne, ha e mivelt körnek egész egyszerűséggel 
tudtára adnók: hogy a legegyenesebb utat választák 
a kárhozatra; ha kicsapongó szabadosságaikat bűn-
nek czimeznők; ha élvezetes mulatságaik, szórakozá-
saik közepette őket a kellemetlen négy utolsó dol-
gokra figyelmeztetnénk, s ez által „az embertől min-
den öröm-élvezetet megtagadnánk." 

Talán azt hiszi valaki, hogy szélsőségekben va-
gyok; megvallom, az ilyenekről azt kell mondanom: 
nem ismerik helyzetünket. Nem szólok e pillanatban 
a mivelt világról, hanem azt kérdem, mondja meg 
bár k i , maga a köznép mikor mondja papjáról : a mi 
papunk alkalmatos, jó ember? — Nem általában szó-
lok, hiszen vannak mindenütt becsületes, jó emberek, 
kiknek értelmük van, hogy méltányolják a pap jó 
akaratát, igyekezetét ; de a többség, a nagy rész el-
lenük van. Ha igyekszik a pap egész erővel, hogy a 
gyalázatos korcsmázás megszűnjék, vagy legalább a 
kiszabott óráknál tovább ne tartson: azonnal nem csak 
a korhely czimborák, hanem maga a korcsmáros is 
az élvezetek korlátozásáról, s a lelkipásztor kímélet-
lenségéről fog beszélni. Ha a sok gonoszságra vezető 
táncz-mulatságokat csak korlátozni akarjuk, már az 
egész közönség jajveszékel e szigorúság fölött. Ha el-
lenségei vagyunk a fiatalok közötti ismeretségeknek ; 
ha megróvjuk az éjjeli összejöveteleket meg ablako-
zásokat : legelőször is az anyák támadnak föl ellenünk, 
hogy leányaikat el akarjuk zárni a főkötő alá jutás-
tól. Ha a gyakoribb gyónásról beszélünk, s az e te-
kintetbeni könnyelműséget megróvjuk: mindannyian, 
a birótól az utolsó kanászig, hegyezik füleiket, s arcz-
fintorgatás között rágalmaznak meg bennünket ily 
kívánalmakért. S ha épen oly tolakodók vagyunk, 
hogy beleszólunk az árvák, özvegyek elnyomott, el-
hanyagolt ügyeibe, vagy megróvjuk a gazdag és 
szegény házakat egyiránt, hol az illetlenség ütötte 
föl sátorát; ha éjjel az utczán kurjongató fiatalokat 
hazakergetjük; ha megróvjuk, hogy a nők az estvéli 
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harangozás után odahaza nincsenek ; lia a renyhe, ön-
fejű, kárt-tevő gyerkőczöket megbüntetjük, vagy ha 
valamelyiknek ágyasát karjai közül elüzzük, — ak-
kor már vége-hossza nincs a pap elleni beszédnek. És 
ha már a köznép az ily eljárást az irántai szerénység 
s ildomosság elleni bűnnek veszi, mit várhatunk az 
előkelő mivelt osztálytól? 

Ezekre nézve már az is sértő, hogy áldozárok s 
lelkipásztorok léteznek, kik gyakorta ábrándos ál-
maikat megzavarják, s édelgős éltük folyamát az 
igazság kimondásával megkeserítik. De hogyan, hát 
oly magas lelki miveltség-e tulajdonuk, oly bizto-
sak-e örök üdvükről, hogy tanitás- és figyelmezte-
tésre szükségük nincs? vagy azt hiszik, hogy kikür-
tölt becsületességi moráljuk biztosítja őket Isten és 
emberek előtti tiszteletről ; s ha van számukra örök 
élet, van mennyország, ugy ez csalhatatlan kulcs ah-
hoz? Nem rég történt, hogy egy áldozár zsarnoki 
durvaságról vádoltatott, mert nem akarta megen-
gedni, hogy egy mivelt nőcske kedvese karjai közt 
lehelje ki szép lelkét, azon kedves karjai között, ki-
vel a tiltott viszonyt évek hosszú során folytatta. 
Ilyetén esetekkel, fájdalom, oly gyakorta találko-
zunk; s ez is eléggé jellemzi a mivelt osztály nagyobb 
részének érzelmeit. A közvéleményért elhivják a pa-
pot, hogy a beteg a szentségekben részesüljön; de 
azért a bűnös viszonyt a végperczig főn akarják tar-
tani, s örömestebb akarnak a megtörő szemek a ked-
vesnek arczain, mint Jézus szent keresztjén nyugod-
ni; inkább kivánja a haldokló sziv a büntársi, mint 
Jézus szent keresztjét ölelni és töredelmesen csókol-
ni. — Szóval, a világ által egy paptól követelt ildo-
mosság és szerénység abban áll: „hogy a gonoszt jó-
nak, a jót gonosznak mondja; hogy a sötétséget vi-
lágossággá, a világosságot sötétséggé változtassa; 
hogy a keserűt édesnek, az édest keserűnek vallja." 
— A dolgok ily állásában a választásra nézve egy 
pap sem fog kétkedni. Itt csak az egyenességnek van 
helye. Nem szükség hogy mentegessem magam, hogy 
az egyenesség alatt nem gorombaságotértek; de mert 
minden komoly, igaz szó gorombaságnak neveztetik 
és hirdettetik, ám legyen, ily értelemben vett go-
rombaság kötelessége minden papnak. 

És ha elmondtam az előkelők, valamint a köz-
nép téves nézeteit, nehogy igazságtalan- vagy részre-
hajlónak látszassam, kötelességem elmondani, hogy 
gyakorta az ily téves Ítélet- és nézeteknek maguk a 
papok voltak okai, kik a világgal az ár mentében 
úsztak. — Ruházatban, szórakozás-, beszéd-, társal-
gási modorban, mindenben a világiakhoz alkalmaz-

kodott sok pap; a mivelt- körök társalgója, a dús asz-
talok mindennapi látogatója, vadász- és kártyázó-paj-
tás volt, részt vett az előkelőkkel a tánczvigalmak-, 
szini előadások- és hangversenyekben, szóval édes 
megnyugvással megengedett, eltűrt mindent, bóko-
kat csapott mindenkinek, s ugy hajlongott a tisztvi-
selői tekintély előtt, mintha önérzete, állása, méltó-
sága sem volna. — És habár most, Istennek hála! a 
papság, fönséges állása érzetében, e nyomorult sze-
repről lemondott is, a múltban vetett s megtermett 
gyümölcs még mind nem hullott le, nem rothadt el, 
s azért van, hogy egynémely savanyu almába még 
most is bele kell harapni. Onmegtérésünkkel nem 
mindannyian változtak meg; a rosszról a jóra sokkal 
nehezebb az átmenet, mint a jóról a rosszra; de mind-
egy, azért nem ijedünk vissza, s a nehézségek nem 
hátráltatnak, hogy letérjünk a régi útról; s ha állan-
dók leszünk s Isten kegyelme velünk lesz, a jó útra 
mások is visszatérendnek. 

A pap ildomossága és szerénysége nem lehet 
egyéb, mint a mely az egyházé. Az egyház kárhoz-
tatja a tévelygést és a bünt ; de a tévelygő- és bűnös-
től nem vonja meg szeretetét, miután mindég reméli 
megtérését, és érette imádkozik. És ha az egyház a 
tévelygőket, tévelyük miatt kebeléből kizárta, a 
nélkül hogy gyűlölné őket, nem lehet és nem is sza-
bad, hogy egy pap ildomossága és szerénysége any-
nyira menjen, hogy a fönérintett fajú emberekkel 
életközössége legyen; hiszen ez által őket tetteik- és 
nézeteikben csak megszilárdítaná. S nevezzék bár a 
katholika egyházat eretnek-itélőnek, mondják rá a 
szeretetlenséget: annak szeretete soha sem leend oly 
szeretet, mely Krisztus- és Beliállal egyszersmind ba-
rátságra léphessen; épen ugy nem lehet, hogy egy 
katholikus papnak társa és barátja az legyen, ki az 
egyházat megveti, vagy annak nem engedelmeske-
dik. Jól tudom, hogy ily ildomtalan nézetekkel a vi-
lági barátságok körét igen megszükitem ; de hát mit 
használnak oly barátságok, melyek által a bünt mint-
egy szentesitjük? Itt nincs középút; csak két fél van: 
a világ kedvező Ítéletével: és Krisztus, ki határozottan 
azt mondja: „Qui non est mecum, contra me est, qui 
non colligit mecum, spargit." Nem létezik tehát kö-
zömbösség sem a papra, sem az egyházhoz hű vilá-
gira nézve. Jól tudom, hogy ily nézeteken százan is 
megütköznek, s meglehet a harag és bosszú indulatát 
idézendik föl; de Krisztus ismét határozottan mondja 
apostolainak: „Et eritis odio omnibushominibus,pro-
pter nomen meum." Vannak emberek, kik csupa il-
domosság- és szerénységből Krisztust és egyházát 
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megtagadják; s ne adja Isten, hogy e boldogtalan 
sorokban katholikus papot is találjunk. 

És ha a papot e magasabb okok a világ által kö-
vetelt ildomosság és szerénység megvetésére nem ha-
tároznák , határozza el amaz, a közös tapasztaláson 
nyugvó ok, hogy e világ utoljára is a papiatlan pa-
pot megveti; a hü, jellemszilárd papot pedig, még 
ha ellenszenvvel és titokban is, becsüli, s abban, ha 
ellensége is, a hivatalos kötelmek iránti hűséget el-
ismerni kénytelen. Vagy nem tanitott-e meg a min-
dennapi tapasztalás, hogy a világ épen azon papot, 
kibe lábait törlé, midőn kellemetlen helyzetben van, 
kivált ha a segély anyagi áldozatokkal jár , rendesen 
cserben hagyja? S a világ a gonoszszal örvend, hogy 
a boldogtalant megsemmisitheté.— Soha ne feledjük 
azért Izaiás 5. r. 20. versének szent szavait! T. 

Moufang, mainzi kanonok beszéde 
az aacheni nagy-gyűlésen. 

(.Vége.) 

A legégetőbb kérdés azonban az egyetem kérdése. 
Istenem, mily rosszul állunk még erre nézve mindenben ! 
A paritás fölött nem rég megjelent röpiratok szörnyű dol-
gokat lepleztek le. Egész Poroszországban az összes or-
vosi karokban csak egy katholikus van ! A többi karoknál 
épen igy van , és pedig oly intézetekben, melyeknek jog és 
törvények szerént paritásosoknak kellene lenniök. Nem, ezt 
nem lehet tűrni ; ámde a jogért való küzdelmet nem szabad 
a katholikusoknak csak egyedül a püspökökre hagyni; ez 
épen ugy, vagy tán még jobban ügyük a családatyáknak. A 
gyermekeket Isten mindenek előtt az atyákra bizta ; ez az 
atyai hatalomnak igazi fogalma. (Tetszés.) Mindazáltal, uraim, 
nem a gyermekszobában, nem az iskolában növekszik föl a 
féríiu, hanem az életben; a jellem egyedül a gyakorlat által 
szilárdul meg. A régi korban mindenki gyakorlat által nevel-
tetet t fokonként férfiúvá. Az inas a czéhben tanulta, derék 
legények társaságában , mint kell magát keresztény inashoz 
illőleg viselni ; úgyszintén becsületes mesterétől tanulta, mit 
teszen, ügyes mesterembernek és szilárd férfiúnak lenni. Igy 
volt ez a nemességnél is ; a csatlós a lovagtól, kit kisért , ta-
nult férfiúvá lenni, harczossá Istenért és a jogért. A viszo-
nyok megváltoztak , de a szükség ugyanaz maradt ; és ezt 
tekintve korunkra nézve nem lehet jobb valamit, s sike-
resebbet ajánlani, mint hogy-ifjaink jókor , mondom, már 
jókor, midőn még az iíjui lelkesülés megvan, és nem vezé-
reltetnek különféle tekintet által, a különféle egyleteknek, 
melyek a kath. területen léteznek , egyikéhez csatlakozzanak. 
Egyik igen hasznos oldala minden egyletnek az , hogy azok 
oly intézetek, melyekben az ifjú megtanulja magát annak mu-
tatni és vallani, a m i , és mint bensejében érez. Vannak, a 
többi közt egyletek, melyek legközelebb oda irányulnak, hogy 
mindenki magát, az ő bensejét megjavitsa, hogy a kath. ajta-
tosságnak gyakorlatait, még a nyilvánosokat is mások hozzá-
járultával megkönnyítse ; ide tartoznak a társulatok, testvérü-

letek , congregatiok. Mily szép volt az ma, midőn t i , aacheni 
ifjak és férfiak, sorfalat képeztetek, mely közt ezen csá-
szári terembe lépdeltünk. Azon sok ékesség, melyet dicsőén 
földiszitett várostokban láttam, összevéve nem oly szép, mint 
az ifjak serege, kik mellükön viselik a szűz Anya emlékérmét 
nyiltan bevallva kath. hitüket Továbbá minden kath. férfiú, 
ki valóban az akar lenni, csatlakozzék oly társulathoz, mely 
tevékenyen működik az emberiség javára. Ezt sem kell oly fé-
lelemmel , oly igen titokban gyakorolni ; ki az irgalom és kö-
nyörület utján j á r , nincs mit szégyenlenie, az fölvetheti si-
sakja rostélyzatát, és mindenkinek bátran szemébe nézhet. 
Ez által is mód nyujtatik megtanulni, mint kell az életben bi-
zonyos zászlóhoz szegődni, bizonyos szint vallani. Az önmaga 
és a mások iránti gondoskodáson kivül a katholikusnak az egy-
ház iránt is vannak kötelmei, és azértszükséges hogy az egyház 
önállósága-, szabadsága- és jogainak védelmére mindenütt 
Pius-, vagy bármi más néven nevezendő egyletek alakíttas-
sanak ; és ezeknek tagjaivá minden osztályú, de különösen a 
magasabb rangú férfiak legyenek , és félénken ne tartózkod-
janak vissza azért , mert azon egyleteknek talán oly tagjai is 
vannak, kik nem viselnek oly finom ruhát mint ők , és a ban-
kokban nincs annyi hitelük mint másoknak." (Tetszés.)— (A 
beszéd hátralevő része a német birodalmi egységre vonatkoz-
ván , tisztán politikai, és azért elhagyható.) Ik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BARACS (székes-fehérvári megye) , oct. 5-én. Ma Ba-

racs szép vidékének egére valóban ritka szerencsének hajna-
la derült föl, milyhez hasonlót valamint eddig nem látott, ugy 
alkalmasint ezután nem egyhamar látand; mert szerencsés 
vala keblébe fogadhatni és tisztelhetni megyénk hőn szere-
tett főpásztorát, kegyes atyját, a méltó apostol-utódot, F a r -
k a s Imre püspök ő méltóságát. Ugyanis mélt. nemeskéri 
K i s s Pá l , es. kir. aranykulcsos, udvari tanácsos, és volt ma-
gyar tengermelléki kormányzó urnák Istenben boldogult rit-
ka erényü, és páratlan vallásos buzgalmu neje , született C s a-
p ó Ida asszonyság , csillag-keresztes hölgy a baracsi népes 
és terje'delmes pusztákon a vallásosság és a népnevelés érde-
kében egy állandó lelkész, és tanitó nélkülözhetlen szüksé-
gét belátván, ezen kettős szent czél létesítésére végrendele-
tileg tizezer frtot hagyományozott, és örökösének egy állan-
dó lelkész el tartását , egy díszes kápolnának fölállítását, en-
nek minden szükséges egyházi szerekkeli fölszerelését köte-
lességeül kiköté. A végrendelet értelmében a díszes kápolna 
elkészülvén, annak fölszentelésére a ngos örökös, Csapó Vil-
mos ur által kegyes főpásztorunk fölkéretvén, az mai napon 
általa, mint aranymiséje után épen egy hónapra, a hely- és 
környékbeli hivők nagy tömegének jelenlétében , egyházi ün-
nepélyességgel fölszenteltetett. Evangelium után a bold. Szűz-
ről, mint a magyarok Nagyasszonyáról, kit a gyönyörű oltár-
kép ábrázol, könyeket fakasztó beszédet t a r to t t , és az első 
lelkészkedő káplánt , t. G y ő r y Béla urat hivatalába beve-
zette. Apostoli működését pedig avval kegyeskedett befejez-
ni , hogy még a délesti isteni-szolgálat után a kápolná-
ból a szent menetet az ujon kihasitott temetőbe vezetni 
és azt is beszentelni méltóztatott. Ezen szép napon, melyet 
Baracson megérni szerencsések valánk, forró óhajunk abban 
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öszpontosult : hogy az ujon alapitott káplánság, mint az egy-
ház kertjében elültetett gyengéd növény viruljon, erős gyö-
kereket verjen, s Isten dicsőségére, a hivek lelki üdvösségére 
százszoros gyümölcsöt hozzon ; a méltóságát pedig az egek 
Ura Istene a legjobb erőben és egészségben tartsa, hogy me-
gyéjében még több uj templomot szentelhessen föl! 

NAGYVARAD , oct. 13-án. Az ég áldása tetézi e földön 
az t , ki Istent féli — mi minden bölcseség kezdete — és hite 
szerént jót cselekszik. Az ily áldás egyike a hosszú élet. Bol-
dog, kinek az idő viszontagságai, a munka és gond fürtéit 
megfehériték , s kinek minden t e t t e , — nem tévesztve szem 
elől teremtetése és hivatása szent czélját — Isten dicsősé-
gére s az emberiség javára volt irányozva. Mennyivel boldo-
gabb az egyház szerény szolgája, kinek szent föladata a lel-
kiek- és mennyeiekkel foglalkozni, mint földi isten, kinek sza-
va az egekig hat, Istent megengeszteli s kegyelmet nyer, mint 
közbenjáró Isten és a bűnös ember között ; ki tanitja a sze-
gényeket, s a vakokat az igazság világához, a tévelyetteket 
útba, a némákat Isten dicsősége hirdetésére vezérli ; s ki min-
den tettével nem önhasznát, hanem Isten dicsőségét, nem 
földi jutalom és elismerést, hanem a hivek lelki javát keresi, 
hogy igy önlelkét is üdvözitse, s a „hű. szolga" nevet kiérde-
melje. —• Az ilyenről mondhatni, hogy Isten kedve szerénti 
pap. Ily férfiút tisztelünk miméit. G y ő r f f y Lászlónpré-
post urban , mint megyénk egyik veterán-érdemteljes bajno-
kában, ki folyó hó 5-én aranymiséjét végzé. Oh mily magasz-
tos öröm tündöklött a veterán bajnok arczán; ötven éves 
gondok, bána t , szenvedés párosultan mind meg annyi tün-
döklő koronát tűzött ma homlokára. I f jú sziv és lélekkel já-
rult a szentek szentébe, mintha csak tegnap mutatta volna 
be első zsenge áldozatát ; magasztos lelkesültség és tett-erő 
ömlött el egész valóján, mintha pályája rögös utait — melyet 
már megfutott — kezdeni akarná. Ilyen a pihenni nem tudó 
s tettekre termett nagy lélek. Ötven évi küzdés, oh mily nagy 
örömöt nyújtott ma a jó harczosnak ! A küzdtér, melyen vi-
vo t t , ma meghozá jutalmát; a szorgalom és fáradság a rég 
megérdemlett babért tűzte homlokára, melyért ő hála-imáját 
küldi a Mindenható zsámolyához. Magasztos e pálya, melynél 
dicsőbb az ég alatt nem létezik, s aranymisésünk e pályán ne-
velve és oktatva a haza mindkét nemű csemetéit, jó család-
atyák és anyák hálafohászaival találkozik ; megyénk lelkes 
papjai, kiket szent hivatásukra előkészített, tiszteletteljes hó-
dolatukat rakják le zsámolyához, az elismerés és méltánylott 
fáradság legtisztább érzeteitől áthatva ; az árvák és özvegyek 
kiknek nyomorait enyhité, s kiknek a hit vigaszát nyuj tá , ál-
dást esdő hálaimákat rebegnek jóltevőjükre ; a jótékony in-
tézetek, hol a tett- és áldozattéren az elsők közt tündöklik —-
áldva az isteni gondviselést, hogy ily jóltevő emberbaráttal 
megáldá őket — nevét arany betűkkel jegyzik föl a történet 
könyvébe ; az Isten dicsőségére szentelt kegyes áldozatok 
elég jutalmat nyújtanak az által, hogy a hivek lelki életét nö-
velik, s Isten földi országát ugy dicsőitik. Mindezek, tettei 
által kivivőtt érdemeit eléggé vonalozzák, melyek kiérdemlék 
számára az enyészetet nem ismerő örök hálás elismerést. — 
Ott áll az Ur oltáránál ötven év után mint megifjudott sas, 
bátran nézve égi honja felé, s hála imája a tömjén illatárjá-
val emelkedik az életadó magasság Urához, magasztos és 
szivből emelt énekétől kisérve ; mellette tündöklik megyénk 

angyala a vezetői hivatalt viselve ; körülötte a káptalan tag-
jai végzik a szolgálatot, egy diszes koszorút képezve, ünne-
pelt tagtársuk és fejük körül. Mise közben megyénk közked-
vességü tagja és lelkes szónoka, ft. V i n k l e r József kanonok 
ur lépett a szószékre — elősorolva a pap teendőit az oktatás 
—• szentségek kiszolgáltatása, s a társadalmi téren. A harma-
dik rész bővitésében gondolatainak szabad szárnyat engedve, 
az egyház jelenlegi állapotáról azon érzettől áthatva szólt 
— mely benne ifjú korától megvolt, s a melyet fokozott az 
apostolok sirhantjánál magába szítt szent ihlet. Az egészen 
tapasztalt mesterkéz remekmüve látszott lengeni, a szent 
meggyőződés érzetétől kisérve, s belső lelkesedéssel előadva, 
mely hatását nem téveszté. Mise végén aranymisésünk álta-
lános áldást adott a ciboriummal. — Délben barátságosan 
megvendégelé az egyházi- és világiakból maga köré gyűjtött 
tisztes vendégkoszorut, mely alatt az ünnepelt poharat emelt 
ő szentsége-, fölséges urunk és apostoli királyunkért, magyar 
hazánk fölvirágzásáért, és az őt vezető főpásztorért ; miután 
megyénk atyja viszont felköszönté aranymisésünket, kivánva 
neki gyémántmiséje elérését. E nap örömét élvezék a szegé-
nyek is, kikről aranymisésünk nagylelkűen gondoskodott, bő 
alamizsnát osztatva közöttük. Ekként a várva várt napot 
tűnni látva azon szent óhajtás emelkedett keblünkből, hogy 
aranymisés veterán áldozárunk hátralevő napjai oly felhőtle-
nek legyenek mint a mai nap , s hogy még számos éveket él-
jen az egyház, haza és szenvedő emberiség javára, hogy áldás-
dús tettei még több érdemet tűzzenek homlokára, s dicsőít-
tessék általa Isten ! + 

H E D E R V A R , oct. 12-én. Az egyház főpásztorai ma-
gasztos kötelmük egyik lényeges ágának tekintették minden-
kor az Istentől gondjaikra bizott hivő nyáj látogatását. „Pa-
triarchae, Primates, Metropolitan! et Episcopi, úgymond a tri-
denti sz. zsinat, propriam dioecesim per seipsos , aut si legi-
time impediti fuerint , per suum generalem Vicarium, aut Vi-
sitatorem — visitare non praetermittant." — Az ily főpász-
tori látogatás üdvös eredményeit előszámlálni akarni, valóban 
fölösleges. A gazda szeme hizlalja a gazdaságot, tar t ja a köz-
mondás , melynek erre vonatkozólag is megvan az értelme. 
Hogy mennyire át voltak hatva Sión ősei e szent meggyőző-
déstől, eltekintve ezer és ezer adatoktól, melyekkel a történe-
lem kínálkozik. elég legyen megemliteni Lósy Imrét a hírne-
ves főpapot, kinek halhatatlan örök zöld babérjában bizo-
nyára nem utolsó virágszál azon főpásztori buzgóság, mely 
szerént, még mint egri püspök, megakarván látogatni a török 
uralom alatt szánandó sorsra jutot t hívei t , az erre való en-
gedélyt „sok erszény aranyon" eszközölte ki az egri pasánál, 
melyet meg is nyert azon föltétel alatt „hogy Mohamed ellen 
mit sem rendeljen." Az iró, ki e szép eseményt följegyezte, a 
következő megjegyzést csatolja hozzá : „Sok és üdvös ered-
ménye lőn e látogatásnak az isteni-tisztelet helyreállításában, 
a hittévedők téritésében, az ingadozók szilárdításában, es az 
erkölcsiség tisztulásában" *). Tágas íőmegyénknek nincs vi-
déke, melyet apostoli buzgalmu biboros főpásztorunk, daczára 
előhaladott korának, meg nem látogatott; nincs vidék, mely ha-
tárt nem ismerő áldozatkészségének több emlékeit fölmutatni 
nem birná, (igy legújabban a hédervári építendő iskola-házra 
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200 forintot küldött.) Ezzel azonban meg nem elégedvén, az 
1860-iki megyei zsinat 22-ik határozatában kimondotta : Ar-
chi Diaeonis Ecclesiae Nostrae Metropolitanae strictissime 
praecipimus, ut proxime venturo anno creditos sibi Districtus 
visitent, eo praecipue attentionem suam convertentes : ut Dé-
créta Concilii Provincialis et quae ad facilitandam illorum 
observantiam in hac Synodo Dioecesana statuta fuer in t , ex-
acte observentur; super qua visitatione Nobis in scripto re-
ferent." E zsinati határozat értelmében volt szerencséje ahé -
dervári kerületnek kebelében üdvözölni főesperesét , mélt. 
S c h i r g l Endre u r a t , esztergomi kanonokot, pápa ő szent-
sége házi praelatusát. 0 méltósága folyó hó 4-kén hagyta el 
a megyei székhelyet és érkezett Győrbe, hol őt a kerületi al-
esperes magyarbéli Peőcz Zsigmond ur fogadta. Még az nap 
megkezdte látogatási magas t iszt jét Révfaluban, honnan Zá-
molyra távozott. Oct, 6-án Bácsán , velős és a tá rgyat kime-
rítő szónoklattal igtat ta be állomásába az ottani ujonan ki-
nevezett lelkészt, Bohuniczky urat. A templomi szertartás 
végeztével megtar ta to t t a kerületi papi gyűlés, congregatio. A 
kerületnek érdemekben megőszült nestora , a t y j a , V a r j ú 
András czimzetes kanonok ő nagysága üdvözölte ő méltósá-
g á t , ki is vele született leereszkedő nyájasságával , bölcs ész-
revételek- és tapintatteljes útbaigazításokkal tette hasznossá 
és feledhetlenné e tanácskozmányt. Győrmegye részéről az 
első alispán, több tisztviselő élén, vo l t j e l en ő méltósága tisz-
teletére, ki még az nap Vámosra utazott, honnan Bajcs-, Bal-
lony-, Duna-Sz.-Pál- és Ásványon át 9-kén érkezett Szigetköz 
főhelyére, Hédervárra, hol is őt mélt. gr. Viczay Héder, mint 
több plébániák kegyura, fogadta , szállásul ősi várát ajánlván 
fö l , mit ő méltósága el is fogadott , és méltán, mert a nemes 
gróf hű üa az egyháznak, szereti az Isten házát, és annak fé-
nyére örömest áldoz, az lévén jelszava, mi valaha öreg atyjáé 
is volt : P ro Deo, a quo omnia, libenter omnia. A várban azon 
lakhely, melyet ő eminentiája három év előtti ittlétekor el-
foglalt „bíbornoki osztály" nevet visel, és a bejárat bibornoki 
czimerrel van, örök emlékül, fölékesitve. Emelte a napfényét 
mélt. D e á k y Zsigmond fölszentelt püspök nagyprépost , és 
N ó v á k Ede kanonok ő nagysága jelenléte , nem különben a 
körüllevő egyháziak összejövetele. Oct. 10-kén ő méltósága 
a várkápolnában sz. misét mondott illő segédlet mellett , reá 
nem sokára tovább folytatta ú t j á t Darrióra, hová őt a hely-
beli gróf ő méltósága is elkisérte, és jelenlévén előbb a sz. 
mise-áldozaton, tőle szivélyes bucsut vett. Darnón tul hátra 
volt még két plébánia, Püski és Kiliti, ezek után pedig követ-
kezet t Pozsony, a kerület véghatára. — 0 méltósága az Is-
ten házán , és az illető lelkészi vizsgálaton kivül, különös fi-
gyelemmel volt az iskola iránt, ezt megtekinteni, benne néha 
óraszám időzni, a kisdedeket atyailag kikérdezni, őket szor-
galomra buzdítani, sehol el nem mulasztotta. — E főesperesi 
lá togatás , melyet egyik keriiletbeli plebánus ur alkalmi ver-
sezettel is örökitett, — üdvös hatását el nem téveszthette, az 
idő meg fogja hozni ennek is jó gyümölcsét, de ő méltósága 
emlékét, azok sziveiből, kik hosszú és fárasztó út jában szeren-
csések voltak magas személyével érintkezésbe jöhetni — ki-
törülni nem fogja. V. 

R O M A , oct. 1-én. Az it teni Correspondance ' követ-
kező tényekben közli a piemonti factionak szándékait a kath. 
egyház irányában. Ezen factio a szent-szék védelmét akarná 

magára vállalni ; jelen tetteiből kitűnik, hogy ő az egyházat 
csak üldözni tudja. A ,Gazzetta del popolo' jelenti, hogy Gio-
vanuzzi Faustin, trappolai plebánus, egy csendőrnek egyszerű 
bejelentésére az arezzoi törvényszék által nyolez-hónapi bör-
tönre s 394 lira birságra Í té l te te t t , mint bűnös a kormány 
elleni izgatásban. A ,Piemonte' újság ezen Ítéletet közölvén, 
alkalmilag megjegyzi, hogy az ezen papra szabott büntetés, 
ki csak szóval izgatott a kormány ellen, igen jól összehason-
littathatik azon büntetéssel, mely a sebeiben fekvő ember el-
len fog hozatni, k i , mint lázi tó, fegyverrel kézben fogatot t 
el. Ez bizonyítja, hogy a szabad hazában a törvény minden-
kire ugyanaz, s hogy többé nem élünk a kiváltságok korá-
ban. Az ,Armonia' egy más ténynyel hasonlítja össze Giova-
nuzzi elitéltetését. Campanella Fridrik az utczán buzdította 
a népe t , hogy a genuai garibaldianus gyűlésnek határozatai t 
a turini parlament határozata ellen fegyverre] védje ; Campa-
nella befogato t t , miként Giovanuzzi; de a törvényszék előtt 
Campanella föloldatot t , Giovanuzzi pedig bűnben elmarasz-
taltatott . Az ,Opinione' említi, hogy a milanói prefetto fölszó-
lította Caccia püspök u r a t , hogy a milanói székeskáptalan 
üres székeire a szokásos csődöt rögtön kihirdesse. A püspök 
ur azt válaszolá, hogy ha oct. elején székhelyére visszatér, er-
ről gondoskodni fog. A prefet to ur hirtelen egy másik fölszó-
litást menesztett a püspök és helyettes ú rhoz , kijelentvén, 
hogy lia a csőd September folytán meg nem nyit ta t ik , a kor-
mány a püspök ur iránt a szükséges intézkedéseket megteszi, 
hogy tovább ne űzhessen vele játékot. Erre a ,Stendardo cat-
tolico' megjegyzi, „elvárjuk, hogy a prefetto ur kanonokot ne-
vezzen, és fölruházzon. De semmi se lehetetlen." A turini bel-
ügyminister a parmai sz. Alexandra-kolostort a cultusról, vagy 
inkább a cultus ellen szóló 1-ső § értelmében a katonaság 
számára lefoglalta. — A florenczi ,Patr ia ' közzé teszi a mint 
következik : „A legfelsőbb semmisitő törvényszék, tisztelve a 
jó tant és religiót, minden fölebbvitel nélkül megsemmisíti a 
siennai első törvényszéknek, a két niezitlábos karmelita ellen 
hozott Í téletet , tudnillik Onorato ellen 20 hónapos, és Emí-
lián ellen 6 hónapos börtönt. A legfelsőbb törvényszék az el-
ső törvényszéknek szavait , melyekkel ez a bűnösséget ki-
mondá, megtartá, s azokkal ép a nem-bűnösséget hirdeté." — 
Ugyanezen újságnak Lorettóból irják : , .Repatransonában 
volt egy feszület, mely az ottan tar to t t missio emlékére, a pá-
pai kormány visszaállítása után 1850-ben emeltetett. Némely 
gonoszok ezen feszületet éjjel lerántották, s a mélységbe dob-
ták. Bufarini püspök a hívekkel aj tatos járdalatban a feszüle-
tet visszahozva ezt saját helyén fölemelteié ; de a gonoszok a 
feszületet ú j ra ledöntvén, gúnyból a kórodába vi t ték, mintha 
Jézus Krisztus e földön már csak a kórodába tartoznék. Ha-
nem Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat. Ezen 
szentségtelenség nem áll magánosan. Sept. 18-án az italianis-
simik requiemet akartak tartani a kiközösített király seregé-
ből történt elesettekért Castelfidardonál, mivel, úgymond, a ha-
zát védelmezték. Különös! Idegen földre betörnek, mégis a 
hazát védemezik ! Különös az ünnepélyi terv is. Először a ple-
bánus tilalmának daczára egy nagy koporsót kiállítottak, ezt 
istentelen szólamokkal megrakták , háromszines lobogókkal 
kitatarozták ; azután az ő garibaldi-papjuk által misét mon-
da t t ak , melyen az egész hivatalos személyzet jelen volt. 
Mennyi szentségtelen pap van a világon ily requiemekkel ! Az 



absolutio alatt a nemzetőrség háromszor tiszteletből tüzelt. 
Délután a Mars-piaczon tüntetés volt. Csak hogy az ur Isten 
megsokalta a nevetséges játékot, mindnyájukat haza űzte zá-
porral. Ez sokszor történt már , hogy valahányszor az italia-
nissimik a castellidardói mezőkre kimentek, hogy gyalázatos 
győzelmeiket ünnepeljék , az ég hirtelen beborul, mindnyáju-
kat záporral üzi haza. Ez történt mikor a király, ez, mikor a 
herczegek, ez midőn sept. 18-án az italianissimik e helyre 
jöttek. A föld ég alattuk, az ég zúg fölöttük. A nép igen érti 
ezt. A lorettoi, castellidardói, s osimoi nemzetőrség a mezőn 
temettetett el , magas sirhántjánál összegyülekezve tisztelni 
akarta a piemonti sereg elesettjeit , kik a vitéz pápai sereg 
golyói által földre terittettek, de a záporeső véget vetett a já-
téknak. Hiszszük, hogy az elesettek nem tudták mily bűnös 
merényre küldetnek összeesküvő királyuk által, de bármi le-
gyen , ők a szent-atya ellen nemtelenül vitt gonosz harczban 
estek el, érettük az egyház nem imádkozhatik, s az Isten se a 
mult se a folyó évben nem engedte, hogy még polgári tiszte-
letet is kapjanak. A nemzetőrség bőrig ázva haza fu to t t , s 
azonnal táncznak eredt. A requiemet bál követte. Ez még 
nem elég, hanem a temető melletti első házat megrohanták, 
s ott a halottak közelében négyeseket jártak. A katonaság közé 
vegyültek a nők, tánczoltak, ittak velük; ez a katonáknak, — de 
mégsem, mivel a katonai hivatás magasztos , ő a jog őre, az 
igazság boszuló karja : ez az italianissimik halottas szertartása. 
Mig ezek a castelfidardoi temető mellett tivornyáztak, addig 
sok lélek Romában, Franczia- és Belgaországban ajtatosan 
imádkozott, s a bűnök expiatiojára az egyházért elesettek vé-
rét fölajánlotta. A polverigi-i templom a nemzetőrség száza-
dosa által laktanyául lefoglaltatott. A község ajánlott tanyát, 
de a századosnak különös kedve volt a legénységeta fölszen-
telt templomba terelni. O a kormány Ínyére tesz, templomot 
szentségtelenit." 

FLORENZ. (A püspöki kar tiltakozó iratának vége.) 
„De önnek törvényjavaslata, az egyházon kivül, tagadja a né-
pek miveltségét és szabadságait is. Ne ütközzék meg ez állí-
táson. , ön a haladás ministere ; mivel ön az egyház csalhatat-
lanságát a világi hatalomra átvive ebből legnagyobb zsarno-
kot csinál. Ön mondja : „az olasz fejedelmeknek hizelegtek 
az egyháziak, s a fejedelmek az egyháziaknak, hogy a népek 
szabadságait könnyebben elnyomhassák." Az olasz fejedel-
mekről csak tisztelettel szólunk , a mint ezt a balsors megkí-
vánja. De kimondjuk, hogy mi egynek sem hízelegtünk, s ön 
magán tapasztalja ezt, hogy az igazságot kinek-kinek tiszte-
lettel megmondtuk, s az egyház jogait erélyesen védelmez-
tük, a mint ezt a levéltárakban található irataink bizonyítják ; 
s különös, hogy uraságod, a nélkül hogy a levéltárakba bete-
kintene, minket hizelkedésről vádol a politikai hatóságok iránt. 
A mi a népek szabadságainak elnyomását illeti, ezt önnek tör-
vényjavaslatában minden színű lapok fölfedezték. S valóban, 
ha az egyháztól elveszszük a csalhatatlanságot az igazság és 
becsület fölött, avval az erőt ruházzuk föl, s az erő, vagyis az 
állam lesz mindenben a ratio ultima rerum, a jogban és igaz-
ságban; az emberiség nem lesz más, mint ellenséges lények 
összege, melyben az erősebbnek mindég igazsága van, de so-
ha a gyengébbnek. A pogány társadalom beáll az ő vad önké-
nyével , az ő brutális Caesaraival, kik a polgárok testeit s lel-
keit lenyűgözték ; a religio eszköz lesz az államnak kezében ; 

az ember nem az isteni törvény , de a többség szavazata sze-
rént fog Ítéltetni, becsületes-e vagy nem ; s az emberi hata-
lom alá vetve nem lesz más, mint puszta dolog, megfosztva 
minden méltóságától, melyet az Isten törvénye alatt s az egy-
ház tanitása szerént bir: igy rontja el ön , minister u r , a né-
pek miveltségét és szabadságát. Oly lehozások ezek, melyek 
nem szükségeinek több vitatást , s melyekről egy tudós , ha-
bár az egyház iránt ellenséges indulatu férfiú bevallotta, 
„hogy a népek szabadságának érdekei ellen van , midőn a 
papság, miként Muszkaországban, a kormányzók eszközévé 
aljasul" J). Midőn tehát mi a törvényjavaslat ellen kötelessé-
günk érdekében tiltakozunk, mivel az egyház függetlenségét 
és szabad törvénykezését megsemmisíti, egyersmind a kath. 
és müveit világ előtt bemutatjuk mint olyat, mely a népek 
szabadságait és miveltségét lehetetlenné teszi. Nem emiitjük 
azt, mit ön hozott föl ily despotai törvényjavaslatának ment-
ségére ; ön is ezt múlékony intézkedésnek t a r t j a , mondván, 
hogy, megszűnvén a két hatalom közötti összeütközés, az 
egyház visszanyerendi mindazt, mit elvesztett. Ez annyit 
tesz, hogy az állam ma mindent bitorolni akar, a mivel az egy-
házat az Isten fölruházta, s holnap mind visszaadandja az egy-
háznak ; mikor az egyházat minden függetlenségétől, szabad-
ságától megfosztják, mikor rablánczra verik, akkor szabad-
ságra eresztik, s az állam nagylelkűségből mindent visszaad, 
hogy azután az egyház háladatos legyen az államnak. Ez kü-
lönös mód annak bebizonyítására, hogy szabadegyházat akar-
nak a szabad államban, s biztonságokat nyújtanak a szent-
atyának. Ily beszédet komoly emberek nem tesznek. — Nem, 
minister ur, a despotai önkény, valamint más hiányai a kez-
detben megromlott emberi természetnek , a keresztény lelkis-
meret előtt soha ki nem mentetik, főkép ha az Isten ellen 
föllázad. A vad önkény ! Mi ismerjük azt igen jól, mivel 19-ik 
százada már, hogy ellene harczolunk. Ismerjük mi az ő ter-
mészetét, az ő mesterségeit,akár egyes emberben, akár a so-
kaságban legyen az, a Golgothától kezdve egészen mai napig. 
Ez nem más, mint a kereszténység hiánya azoknál, kik a ha-
talmat kezelik ; s mi ezt megtámadtuk, s kötelességünk érze-
tében meg is fogjuk támadni mindég. Az egyház az ő hivatá-
sának betöltésére mindég oly szabadságot fog követelni, mely 
egyedül az Istentől vagyon, s mely tulajdona a kicsinyeknek, 
a szegényeknek, a szerencsétleneknek, kik barátjai az Isten-
nek, de áldozatul estek a hatalmasoknak. A földi hatalmassá-
gok minden időben összeesküdtek az egyház eme szabadsága 
s üdvös működése ellen, rágalmazták , hogy az államot föl-
forgatja; de mi erősíttetve az egek urától minden ellenmon-
dások , minden üldözések közepette a választott ösvényen fo-
gunk haladni. Ha bántalmaznak, áldással válaszolunk ; ha ül-
döznek , tűrni fogunk. Ha számkivetésbe küldenek , ott is foly-
tatni fogjuk apostoli munkánkat ; tömlöczbe zárjanak , innen 
is az igazságot fogjuk hirdetni; öljenek meg, ez lesz a dicső-
ségünk. Hanem ne felejtse e l , minister u r , hogy az egyház 
sziklára van épitve , hogy az oly ülővas, melyen már sok ka-
lapács elkopott, s hogy nincs hatalom e földön, mely az egy-
ház ellen győztes lett volna. Emlékezzék meg, hogy azon 
önkény ellen, mely minket üldöz , csak türelemmel állhatunk ; 
de a keresztény szenvedés mindég rettenetes vala az ellen, 

*) Cavour , Atti uff. della Camera 1 8 5 1 . uro 88 . pag\ 3 1 6 . 
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ki ennek okozója volt; hogy a megaláztatás , melyet az igaz-
ságért kell szenvedni, kedves, s elég vonzerővel bir ; hogy 
miként Krisztus Jézus , ugy mi is a halálban fogunk győzni. 
Aug. 29-én 1862. C o s m a s , pisai; F e r d i n a n d , sienai ; 
G y u l a , luccai ; J o a c h i m , florenzi érsek. J ó z s e f , mas-
sai ; M i h á l y , pontremolini; J á n o s , pienzai; J ó z s e f , col-
lei ; J e r o m o s , mil toi ; J ó z s e f , sepolcroi ; P á 1, montalci-
noi ; M a r i u s , modiglianai ; F e r e n c z , san-miniatoi ; F e -
l i z i a n , cortonai ; J á n o s , pesciai; L a j o s , montepulcia-
noi ; J ó z s e f , volterrai püspök. J á n o s , pistoiai ; J á n o s , 
pratoi ; A n n i b a 1, grossetoi ; L ő r i n c z , fiesolei ; J ó z s e f , 
arezzoi ; J e r o m o s , soanai káptalan-helyettes." 

P E R U G I A , sept. 29-én. A helybeli érsek és bibornok a 
fölebbező törvényszéknél is fölmentetett Az államügyvéd ül-
dözőbe vet te az érseket, mivel három pap ellen, kik Passaglia 
ivére a szent-atya ellen aláirták magukat, a canoni fegyelmet 
alkalmazta. A első biróság az érseket fölmentet te , az állami 
ügyvéd föllebbezte a pe r t , itt is elutasittatott. Luccában szo-
morúbb a helyzet. Matteucci közoktatási minister az ottani 
leánynöveldében a föld- és tör ténet tan előadására bizonyos 
Bubridge anglicánnőt nevezett. A növeldében egy protestáns 
növendék sincsen ; a minister ur igy akarja a protestáns ta-
nokat Italiában meghonosítani, hogy a leánynöveldékben pro-
testáns nőket alkalmaz. A luccai nép nagyon fölindult ezen, 
Sinibaldi, a város polgármestere, habár szabadelvű, sőt forra-
da lmár , hivataláról lemondott e miatt. Hanem a ministerium 
nem ijed meg ilyeseken, ú t já t tovább folytatja, remélvén, hogy 
Italia dekatholizálása sikerülni fog anglicán nevelőnők által. 
Ezt a kormány türelemnek nevezi, midőn a katholikusok köz-
botrányára a kath. leánykák nevelésére anglicán protestán-
sokat alkalmaz. Szépen őriznék ezek a szent-atyát ! 

INDIA. (Missioi tudósitás. Vége.) Hasonló sikernek ör-
vendhetnék többi hat indiai missiom körében is az otchipwei 
nemzetnél , ha néhány buzgó missionarius-társra tehetnék 
szert és a szükséges eszközökre, hogy iskolákat és templomo-
kat épí thetnék, és a többi missioi költségeket fedezhetném. 
Az indiaiak it t mindenütt kath. papot óhajtanak a nevelésre, 
de a missioi dolgok mind az indiánoknál, mind a fehér keresz-
tényeknél annyira meggyültek, hogy én magam elgyengült 
aggkoromban mindenkinek eleget nem tehetek. A szükséges 
eszközök hiányában nem tehetek oly haladást a szegény in-
diai missioknál, mint szeretnék. Azonban nem csak a mi ot-
chipweink, hanem a Sioun-nemzetség, és a Minnesota-állam 
többi indiánjai ismételve könyörögnek kath. papokért neve-
lés vége t t ; de nem kaphatnak, mert a papok és szükséges esz-
közök hiányzanak. Hogy ezen hiányon némikép segítsek, és 
hogy zavaromban az indiai missiokat tekintve u j buzgalomra 
gyuladjak, a missio üdvös eredményeinek továbbfejlesztésére 
nem találok most más módot, minthogy az indiai pusztákból 
szavamat emeljem az áldozatkész kath. népekhez, főpászto-
rokhoz , és az egész papsághoz, miszerént fontolják meg : ha 
valljon nem volna-e itt ideje szeretet-egyletet alapítani az éj-
szak-amerikai szegény vad indiánok megtérí tésére? Gondo-
lom, hogy az ily társulatnak életbeléptetése igen méltányos, 
czélszerü és jótékony volna a szegény vadakra nézve, vala-
mint kitünőleg üdvös az emberbaráti részvevőkre is. Valóban 
méltó és igazságos, hogy keresztény hálával és áldozatkész 
szívvel emlékezzünk meg az u j világ ezen ős lakóiról, kik ne-

künk , fehér nemzedéknek, oly szép tartományokat engedtek 
át kényelmes élvezetül. Hiszem, hogy igen czélszerü az in-
diánok megtérésének fontos ügye fölött elmélkedni, és azt 
tevékenyen előmozdítani. Az indiánok elég sokáig vártak a 
hit üdvös igéire, ők maguk hivnak, szólítanak föl bennünket ; 
nyujtsunk tehát nekik segédkezet, hogy kiszabadítsuk őket 
a gonosz lélek bilincseiből, és adjuk meg nekik Krisztus or-
szágában Isten fiainak szabadságát. Ok a mi testvéreink, Krisz-
tus vérével megváltott lelkek, kiknek velünk egyenlő joguk 
van Krisztusnak végtelen örökségére. Engedjük nekik meg-
ízlelni a hitfája éde3 gyümölcseit, melyet a buzgó apostol, 
msgr. Carroll, 50 év olőtt ül tetet t , és a halhatatlan Washing-
ton oly jól megöntözött, hogy ágai már az egész amerikai 
uniót beárnyékolják és milliókat enyhitenek meg. Kath. egy-
házunk jámbor főpásztoraink bölcs vezérlete alatt jól van 
szervezve, és működésében az egész kereszténységnek után-
zandó például szolgál ; de e mellett nem kell feledni, az indiai 
sivatagokon tévelygő báránykákat is fölkeresni, és a vadon 
gyermekeit Krisztus aklába vezetni. Ez mindnyájunkra néz-
ve igen nagy érdem volna, és bőséges jutalom által pótoltat-
nék dicső föltámadásunk után. F i a t , fiat! Crow-Wingben,ju-
nius-hóban 1862. Prierez Ferencz. Ik. 

IRODALOM. 
„KERESZTÉNY H I T É L E T CSARNOKA." N o g á 11 János, 

nagyváradi kanonoktól. 1862. (Folyt.) 
Ezzel szoros kapcsolatban, szerző a 6-ik fejezetben a 

„reggeli-esteli" imádságról értekezik, s egymásután elősorolja 
annak alkatrészeit. —- Ezenkivül van az imádságnak még egy 
neme, melyet közönségesen „elmélkedésének szoktunk ne-
vezni. Az imádságnak ezen nemét tárgyalja szerző a 7-ik fe-
jezetben , bebizonyítván annak szükséges voltát ; kimutatja, 
hogy annak gyakorlata épen nem nehéz, és módja a legköny-
nyebb. Érezvéivpedig az , elmélkedés" nagy horderejét a lelki 
életben, lángszavakkal vitatja annak szükségességét , mond-
ván : „Tudjuk , hányszor halljuk s váltig valljuk, hogy a val-
lástalanság a nemzeteknek sírásója, hogy a hit-vesztett ember 
sajnálatra méltó , mert vesztesége re t tene tes , mert Istenét és 
lelkét veszti, a hit vesztével síron innen az élet legdrágább kin-
csét, síron túl örök üdvösségét veszti; tudjuk, váltig mondjuk, 
hogy a kereszténység az emberiség nemes-levele; hogy a ke-
resztény gondolkodás megnemesíti az ember szivét; nem ront ja 
meg, csak az ártalom fulánkjától óvja meg, s belértékre fo-
koztatja és sokszorozza az élet örömeit , megédesíti keserveit. 
Hányszor halljuk a keresztényjelszót: „Istenért mindent, s min-
dent Istenért!" hogyan van mégis , hogy a legdicsőbb elvek, 
a legfontosabb igazságok, a legszentebb meggyőződések nem 
találkoznak az életben kellő méltánylattal, nem eredménye-
zik azt a buzgóságot, melyet oly annyira megérdemelnének ? 
Honnan van mégis azon vallási közönyösség, azon hitbeli 
meddőség, azon elvbeli következetlenség, mely oly annyira 
megrútitja az élet k é p é t ? . . . Tudjuk Isten iránti viszonyun-
ka t , hiszszük a keresztény igazságokat ; de nem igen szoktuk 
fontolóra venni , elszoktunk az elmélkedéstől!" stb. (101 .1 ) 
Az elmélkedésnek ikertestvére az „épületes olvasmány", mi-
ért is szerző a 8-ik fejezetben ezt vette föl értekezése tár-
gyául, kimutatván annak nagy hasznát és módját. — „Lelkis-
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meretesség", ez a 9-ik fejezet czime. „Van a keresztény hit-
élet szabályai közt — mond a szerző — mód , fölöttébb szük-
séges és alkalmas éleszteni és ápolni a lelkismeretességet. . . 
ezen mód a lelkismeret vizsgálata." Szól pedig a lelkismeret 
vizsgálatáról általában, azután a közönséges, s végre a rész-
letes lelkismeret-vizsgálatról. Jól mondja szerző e fejezetben: 
„A mennyire az ember ismeri önmagát, annyira javitliatja is, 
s tökélyetesitheti magát; de a ki fogyatkozásait át nem látja, 
tudomást sem igyekszik szerezni magának gyarlóságairól, ma-
gával számot nem vet : hogy gondoskodnék,hogy gondoskod-
hatnék a jobbulásról?" S buzditólag mondja továbbá: „Tisz-
tába kell tehát jönnünk lelki állapotunkkal, lelkismeretes-
ségre kell magunkat szoktatnunk, azaz: gyakorlatba kell ven-
nünk a lelkismeret vizsgálását." — Tapintatteljesen s igen 
czélszerüen cselekedett szerző, midőn „a lelkismeret tükörét" 
fölvette munkájába , mely biztos vezérül szolgálhat a lelkis-
meret megvizsgálásában. — A mit a lelkismeret vizsgálatáról 
irt szerző, a következő fejezet előkészületeül tekinthető, 
melynek ezime : „A szent gyónásról." Szerző három pontban 
vitatja meg, hogy: „kell gyónni; és pedig jól gyónni, gyónni 
kinek-kinek lelki szükségéhez képest." E fejezetben szerző 
ész- és szivhez szóló érvekkel buzditja a keresztényt gyó-
násra. Mutatványul ime közlünk belőle egy kis részt : „Az 
egyház isten országa, a lelkismeret országa, s ennek hol a 
törvényszéke ? A törvények , egyházi és világi törvények irá-
nyában az alattvalók felelet terhe alatt köteles tisztelettel s 
engedelmességgel tartoznak Isten és világ előtt; a világ előtti 
felelősséget illetőleg Ítéletet hoz, megköt vagy föloldoz a fe-
jedelem nevében a világi bíróság törvényszéke ; az Isten előtti 
felelősséget illetőleg Isten nevében kell hogy Ítéletet hozzon 
az egyházi bíróság ; de hol van ezen felelősségnek törvény-
széke ? Ugy kellett és ugy történt, hogy az Ur gondoskodnék 
ily törvényszékről. Midőn maga hatalmát apostolaira átru-
házta , egyúttal azt mondotta hozzájuk : „A kiknek megbo-
csátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva; a kiknek megtart-
játok , meg lesznek tartva." Ezen igéivel az Ur megalkotta az 
Isten országának törvényszékét . . . törvényszéket, mely a hit 
elveinek és élet-törvényeinek belsőképen (a szivben) is ér-
vényt biztosítson; törvényszéket, mely a lelkismeret érdemé-
ben bíráskodjék s a lelkismeretességnek szolgáljon érvül; 
törvényszéket, mely az Isten előtti felelősségnek szolgáljon 
bíróságul, megkötvén vagy föloldozván a lelkismeretet az er-
kölcsi felelet terhétől Isten előtti érvényességgel. . . a gyón-
tató-széket. A penitencziatartás szentsége, jelesül ezen szent-
ségnek sarkpontja, a gyónás, az Isten országának , azaz az 
anyaszentegyháznak egyik nélkülözhetlen kelléke s egyik leg-
áldásosabb intézménye a keresztény erkölcs érdekében" stb. 
(167—8.1.) Igen helyén találjuk , hogy szerző az „összedel-
mes gyónásról" is tüzetesen értekezik ; mert a gyónásnak e 
neme nálunk legkevesbbé van divatban, melynek lelkisme-
retes elvégzése pedig sokakra nézve oly annyira szükséges 
volna ! (Vége köv.) 

u s a x i ^ l ^ s ^ a — 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 21-én. Győrszigeten a megyei m. főpásztor 

S i m o r János az alapitványi tőkével együtt százezer forint-
nál többe került kór- és iskolaház sarkkövét tette le ünnepé-
lyesen f. hó 13-án. A becses tudósítást jövőre kell halasz -
tanunk. 

— A Szent-István-Társulatnak f. hó 9-én tartott vá-
lasztmányi gyűlésében a társulati igazgató bemutatá a vá-
lasztmánynak a társulat által legközelebb sajtó alól kikerült 
beadványokat, minők : „Cantu Caesar" hetedik kötet, VIII. és 
IX. korszak ; „Szent-István-Társulat naptára 1863-ik évre", 
valamint az „Egyetemes Magyar Encyclopaedia" IV. köteté-
nek már kész 50 ivét; nem különben jelentés té te te t t , hogy 
a „Szentírás" nyomatása szakadatlanul haladván, az a nagy-
gyűlésre mint kész mű (első 50 ív) mutattatik be. 

— A Szent-László-Társulatnak oct. 14-én L o n o v i c s 
József érsek ő nmlga elnöklete alatt tar tot t havi gyűlésében 
a választmány azon kivül, hogy Molnár János bukovinai 
származasu, képezdei tanuló tartását elvállalta, továbbá a bu-
karesti keresztény testvérek intézete magyar tanitójának 10 
aranyból álló diját és a montenegroi missio s a bosna-argenti-
niai ferencziek szerzetes növendékeinek már ezelőtt megaján-
lott élelmezési járulékát évnegyediés illetőleg félévi lOOfrtos 
részletekben kifizettetni rendelte ; hármas czéljához képest 
következő összegeket ajánlott meg : pápa ő szentsége segé-
lyezésére 1000, a pest-lipót-városi templom építésére szintén 
1000, a konstantinápolyi apostoli helyettes s fölszentelt érsek 
segélyezésére 200, és a bukaresti angol-kisasszonyok intéze-
tére 800 frtot a. é. 

— A székes-fehérvári ásatásoknak ohajtott eredményük 
van, minthogy a sz. István által emelt basilikának alapja 
már föltaláltatott. 

— A hanaui német-katholikus községnek gyülekezetén 
Ronge is megjelent, és a dicső föladatnak valósítása utáni tö-
rekvést megdicsérvén, fölszólitá őket az u j reformatio zászló-
jának magasan való lobogtatására, melynek jelszava: „Keine 
Ketzer, keine Verdammung mehr, weil nur ein Gott für alle 
Kirchen und alle Völker." 

— Egy bécsi lap szerént a varsói apáczák is elrejtettek 
kolostorukban egy 13 éves zsidó leányt, hogy azt titokban 
megkereszteljék Csak nagy erőlködés után sikerült a hatóság-
nak a gyermeket kiszabadítani. Maga az érsek is ellenezte a 
gyermek kiadását. —- Ehhez méltó hazugságot terjeszt azon 
bécsi lapnak méltó társa a ,P. Lloyd' is, midőn í r ja , hogy Ná-
polyban egy, papokból és szerzetesekből összeállított klubbra 
akadtak, mely katonákat toborzott a bourbonok számára, és 
melynek műhelyéből kerültek ki az utóbbi proclamatiok is. 
Különös, hogy zsidókés akatliolikusok mindenütt papokat, 
szerzeteseket, apáczákat látnak az emberiség közt rémek gya-
nánt föl-alá száguldozni, és nem veszik észre, hogy mindez 
csak — agy-rém ! Ámde az ily velőbetegség náluk chronikus 
bajjá fejlődött, és quis medebitur t ibi? 

— A franczia császár politikája látszólag igen kedvező 
fordulatot vett a szent-atya ügyére nézve. Azonban jó lesz 
nem igen örvendeni ! A császári herczegecske most kezdi ka-
techismusi tanulmányát, ő szentsége igen értékes olvasót 
küldött neki emlékül — Maria Annunciata herczegnőnek pe-
dig, Károly Lajos főherczeg arájának egy szép Madonna-ké-
pet ajándékozott Rafaeltől. Vannak lapok, melyek azon 
nagyértékü ajándékokat, melyeket a múltkor említtettünk föl 
mint a pápa által Maria Pia herczegnőnek adományozottakat, 
koholmánynak t a r j ák , melynek nem volna más czélja, mint 
csökkenteni a hivek buzgalmát a Péterfillérek iránt, melyekre 
nem lehet szorulva azon pápa, ki ily ajándékokat oly paza-
rul nyújt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1862. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
ni. 

Nagy-Kálló, oct. 6-án. 

( H á z i i s t e n i - t i s z t e l e t . ) Épen oly régi, 
mint jogos panasz, hogy az iskolai tanitás, a szülők 
segélye és gyámolyitása nélkül, soha kivánt sikerre 
nem vezet, s a puszta érdektelenség a szülők részéről 
azok iránt, mik az iskolában történnek, épen annyi, 
mintha lerombolnák azt, mi az iskolában épittetett. 
— Hasonlólag áll ez a vallásos, erkölcsi életben is. 
Ha a nyilvános isteni-tisztelet házi isteni-tisztelet ál-
tal nem gyámolyittatik, a vallásos, valódi katholi-
kus élet alig-fog bármely községben is fölvirágozni. 
Ezen igazság pap és nép által in thesi elfogadtatik, s 
nincs lel kipásztor, ki már gyakortábban, kivált ha a 
vasárnapok megszenteléséről s megtartásáról beszél, 
nem figyelmeztette volna a hi veket a házi ájtatosságra 
is ; nincs, ki mindég, de legkivált a böjti szent napokban 
ne sürgetné azt; de valljon az igy közösen elismert 
igazság gyakorlatba vétetett, és föntartatik-e? az már 
más kérdés. Itt is azon körülmény áll elő, hogy az 
általános intést, figyelmeztetést megteszszük ; de vall-
jon intelmeinknek gyakorlati eredménye van-e, arról 
magunknak meggyőződést szerezni elmulasztjuk. Va-
lamint a gyermek, bár hányszor mondjam is, hogy 
keresztet vessen, nem fogja tudni azt, ha csak meg 
nem mutatom s kezét nem vezetem, épen ugy a házi 
isteni-tiszteletre nézve hasztalanok a puszta intések 
és figyelmeztetések, hacsak a mikénti tartásra nézve 
föl nem világosítjuk, s meg nem magyarázzuk azo-
kat. Szomorúan tapasztalom, hogy e jó szokás majd-
nem egészen kiment a divatból ; legalább én lelki-
pásztorságom ideje alatt alig találtam valamit a ha-
gyományból, s erre nézve a nép között majdnem 
mindent ab ovo kell kezdeni. Szeréntem a kath. házi 
isteni-tisztelethez, az imádságon kivül leginkább a 
lelki elmélkedés és olvasás tartozik, melyben ifjú és 

öreg egyiránt, kivált vasárnap délutr részes le-
gyen. Hej, mily világ is van most ! az öregebbje ma-
lom alatt, vagy házak előtt összejön, hasztalan be-
szélgetés-, vagy kártyával üziazidőt ; a fiatalabbja 
a korcsmába siet, vagy fól-alá az utczákon helytelen-
kedik; vagy nem igazat mondok? minden lelkipász-
tor meggyőződhetik, csak akarja; s ha fáradságát 
nem sajnálja, látni fogja, hogyalig talál hiveinél más 
könyvet az egy imakönyvön kivül; az is gyakorta 
milyen! vagy még talán azt sem, mert az egész ház-
nál senki siucs, ki olvasni tudna. Én nem csodálom, 
ha a nép minden igényeit kielégítve látta, ha ima-
könyve volt, s legfölebb még ablakán ott lógott föl-
akasztva a komáromi kalendáriom, hiszen ignoti 
nulla cupido; s kérdem, igyekeztünk-e a népet lelki 
hasznos olvasásra serkenteni? Nem azt akarom mon-
dani, hogy az én kedves paptársaim nem teljesítik e 
tekintetben is kötelességüket, hiszen oly édes öröm-
mel olvastam gyakorta a kath. hitélet mozzanatait, a 
kath. könyvtárak keletkezéseit stb., hanem csak azt 
irom le , a mit tapasztaltam ; s ha az igazság gyűlöl-
séget szül is, megkérdezem: számoltunk-e, az idő 
demoralisatioját, indifferentismusát látva, számol-
tunk-e magunkkal, s ellen-eszközökről gondoskod-
tunk-e? nem azt akarom mondani, hogy a jó imád-
ságos-könyv nem hasznos, s nem mulhatlanul szük-
séges; csak azt, hogy nem elegendő arra, hogy a há-
zi isteni-tiszteletet, s ez által a kebel vallásos érzel-
meit meghonositsuk és megszilárdítsuk. Mi annak 
legfőbb alapját s biztositékát a vallásos olvasmányok-
s elmélkedésekben keressük, s hogy az imakönyv, 
melynek segélyével reggeli s dél-esti ajtatosságunkat 
bevégezzük, már rendeltetésénél fogva is egyedül 
nem elegendő ennek elérésére, azt mindenki átlá-
tandja. Azért kettős örömmel üdvözöltük Radlinszky 
urnák ,,Mennyei hangok" czimü imakönyvét, mely-
nek tartalmát tekintve meggyőződtünk, hogy ott, 
hol akár szegénység, akár hanyagság a szükséges ol-
vasmányokat megszerezni nem engedi, ez alkalmas 
eszköz lesz a házi isteni-tisztelet emelésére. — De tér-
jünk föladatunkhoz. Ha azt akarjuk, hogy a kath. 

34 
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isteni-tisztelet, nem emlitve a szóbeli imádságot, va-
lóság- és igazságban ápoltassék, szükségesnek tartom, 
hogy minden kath. házban egy kis házi köny vtáracska 
legyen ; nem sok, legfölebb hat darab könyvre van 
szüksége. És pedig : 

1) Legyen e v a n g e l i u m o s k ö n y v . E czélra 
leginkább ajánljuk Groffinet, melyet a Szent-István-
Társulat 1852-ben adott ki, melyben nem csak a 
szent leczkék és evangéliumok, hanem ezek magya-
rázata, és a hit titkainak fejtegetése a legjobb nép-
szerű modorban találtatik. Hová is lett az a boldog 
idő, melyről nekem jó atyám beszélgetett, s mit Né-
methonban máig is láthatni, hogy a ház minden tag-
jai , a gazda előimádkozása mellett, együtt végezték 
ajtatosságukat ünnep- és vasárnapokat megelőző nap 
estvéjén, a nap reggelén pedig elolvasták a szent lecz-
két és evangéliumot; — hej, jó szokás volt ez, s ez 
által a háznép nem volt ugy kitéve a rosszaságoknak, 
melyek által a vasárnap megszentségtelenittetik ; bi-
zony jobb volna, ha, miután édes anyanyelvünkön is 
birjuk Groffinet, minden gazda és gazdasszony, iíju 
és leány járatosabb volna e könyvben, mint a kártya-
játék-, haszontalan pletyka- és hejehujában ; jobb vol-
na, lia az, kinek vasárnaponként házőrzőül otthon kell 
maradni, olvasgatna valamit az adventi meg böjti 
időkről, mint hogy unalmában nem tudja mit csele-
kedjék, s bűnre vetemedik. — Miért igen szükséges, 
hogy legyen : 

2) t ö k é l e t e s e n k i f e j t e t t , m e g m a g y a -
r á z o t t k a t e c h i s m u s . Ha nem csalódom, aSion-
ban olvastam a ft. passaui püspök főpásztori levelét, 
melyben a Deharbe-féle katechismusnak behozatalát 
illetőleg ez arany szavakat mondotta: „A nép vallá-
sos kiképeztetése- és nevelésén a legmélyebb sebet 
ejté ama ferde nézet: hogy a katechismus csak az is-
kolai ifjúságnak való, melyet, ha az iskolát elhagy-
juk , egyszer mindenkorra félretehetünk. E nézet a 
mai kor nagyravágyásával szoros összefüggésben van. 
A kor különböző fokozatai szerént mindenféle köny-
vek, olvasmányok után kapkodunk, mindent olva-
sunk, csak a katechismus azon könyv, mely után 
nem nyulunk; mert azt hiszszük, hogy oly könyv az, 
mely csak az iskolai ifjúságnak való." — E főpász-
tori szavakban találom én íol a jelen kor egész gyá-
szát, s egyszersmindaz alap-okot: miért van az, hogy 
a vallás és hit dolgában többnyire a legvastagabb 
tudatlansággal találkozunk; mely tudatlanság azután 
közömbösségre vezet, s a hit-hidegséget gyakorta 
annak elhagyása követi. Meg vagyok győződve, hogy 
nincs pap, ki avval, mit az egyetemek- vagy nevelő-

intézetekben tanult, megelégednék ; s ha igy, miként 
fog állhatni egy világi embernek vallásos ismerete, 
ha csak azon kevésre támaszkodik, mit az átfutott is-
kolákban tanult. — Hát a predikáczio hallgatása, a 
hit-dolgok szakadatlan tanulása ? ez sem fogja alelkis-
meretes katholikust kielégíteni, sőt inkább ösztönül 
szolgáland, hogy a hallottakban saját olvasása által 
még inkább megerősödjék, s ez által szivét és elmé-
jét a predikáczio és hittanitás hasznos hallgatására 
mintegy előkészitse. — És miképen fogják a szülők 
gyermekeiket a hit dolgainak megismerésében elő-
segíteni, ha ők maguk, mint, fájdalom, gyakorta 
történni szokott, kevesebbet tudnak gyermekeiknél? 
Honnan is származnak a hibás gyónások, a halálos 
bűnök nem érdemszerénti beszámítása stb., mint a 
katechismusbani csekély jártasságból ? És ha a kate-
chismus Istennek kifejtett és megmagyarázott tör-
vénykönyve: lehet oly idő, melyben a keresztény 
nélkülözhesse azt, melyben annak tanulmányozásától 
fölmentve volna? Igen, a katechismus nem egyedül 
iskolakönyv, hanem kath. házikönyv, melynek meg-
értésére a gyermekek az iskolában csak bevezettet-
nek, hogy azt egész éltükön keresztül üdvösen és 
czélszerüen használhassák. — Hogy pedig a katechis-
mus mint kath. házikönyv folytonosan olvastassék, 
és a mit olvastak eredménydús legyen, szükséges, 
hogy egy terjedelmesebb s kifejtettebb katechismus 
minden házban legyen. Mint ilyet ajánljuk az egri 
nagy katechismust, melyhez a religio történetének 
rövid vázlata is csatolva van ; s ha ebből minden va-
sárnap csak egy részecske olvastatik is, a fölött el-
mélkednek, s az olvastakat szivükre veszik, lassan-
lassan szilárd hit-épület fog a kath. szive- és elméjé-
ben emelkedni, s minden értelmes ember utálattal 
fog elfordulni amaz ámitóktól, kik egyedül a szeretet 
egyetemes törvényét állítván föl, az igaz hit elveitől 
eltántorítani akarják a hívőket; negélyezik a szere-
tetet, pedig önzés rejtőzködik minden szavukban; 
humanismust kürtölgetnek, pedig tetteik a legvasta-
gabb embertelenséget hirdetik ; megsiratják, mint egy 
német egyházi szónokban olvasám, az eső által meg-
nedvesített, jó magával tehetetlen legyecskét, de 
ugyanazon pillanatban féktelenül eresztett indula-
taiknak áldoznak, s egypár gyönyör-perczért drágán 
megváltott lelküket az ördögnek adják. És fájdalom, 
a hit és erkölcs dolgaiban e gonosz eljárás oly mér-
tékben elharapódzott a nép között is, hogy ébren kell 
lenni a jó pásztornak, s az igazság két-élü fegyverét 
egy pillanatra sem rejtheti hüvelyébe. Nem olvassák 
a katechismust, az abban rejlő igazságok igen izetle-
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nek, unalmasok; de igen, de annál kedvesebb, élve-
zetesebb elparlagult, kifordult lelkűknek a bűn, a 
csábitás édes mérge, a gonosz olvasmányok mérget 
rejtő s lelket gyilkoló édeskés szavai. — Azért itt az 
idő, hogy azt, a mi még menthető, megmentsük, s 
öreget és iijat a katechismus tápláló eledelével lássuk 
el. S ezt annyival inkább, mert a hitismeret elhanya-
golásából eredő bűnöket nem csak a magasabb re-
giokban kell keresnünk, hanem az alacsony kuny-
hókban is föltalálhatjuk azokat. — A kath. háziköny-
vek közé tartozik továbbá: 

3) L e g e n d á k , v a g y a S z e n t e k é l e t é -
n e k k ö n y v e . Jó katonát, vitézt, igaz honfit a hő-
sök , a nagy hazafiak történetének elolvasása s tanul-
mányozása után várhatunk, ezt elismerik; azonban 
ha azt mondjuk, hogy jó keresztényt, s keresztény 
hősöket és hazafiakat csak ugy várhatunk, ha ezek 
a szentek és jámborok életét olvassák és tanulmá-
nyozzák: aligha nem vakság- s elfogultságról vádol-
tatunk. Valóban inkább nevetségre, mint haragra 
méltó, mint igyekszik egynémely, példás aljasságban 
nagyra emelkedett iró, rabló, gonosztévő, házasság-
törő s istenkáromló románhősének a történeti valót 
kivívni; mig az egész nyomorult irkász-tömeg mese-, 
költemény-, megcsalásról beszél, ha egy ember ke-
resztény, ha a keresztény hitvalló, vagy épen vér-
tanú lett. S megfoghatatlan, hogy e kereszténytelen 
tömeg lármája magukra a katholikusokra, sőt itt-ott, 
— habár, hála Istennek! igen csekély mérvben — 
maguk a papok egynémelyikére sem téveszté hatá-
sát; s hogy az oly ízetlen és sovány „fölvilágosult 
ember" nevezetet el ne veszítsék, tartózkodnak a le-
genda szót ki is mondani, s hamarább találunk az 
ilyenek kézi könyvtárában Sue Jenőnek a kath. egy-
ház ellen szórt hazugság-és rágalommal telt munkáira, 
mint egy legendás könyvre ; a legendákat legfölebb 
is az öreg anyókáknak hagyták, kiket a felvilágoso-
dásnak megnyerni már nem lehetett. S ha igy, mi 
csoda, ha az érzelem és tett tisztasága meg valódisága 
oly ritka madár lett; mi csoda, ha lábra kapott azon 
vélemény, hogy a szentek , beszéljen bár igazat a le-
genda, elérhetetlen példányképek, kiknek követésé-
ről soha és semmi esetben még csak szó sem lehet. 
Azért óhajtóm én, hogy sem egy pap, sem egy kath. 
ember házában ne hiányozzék a bíboros főérsek „Szen-
tek élete" czimü könyve, ne hiányozzék a tevékeny 
Szent-István-Társulat által kiadott, s Zalka János ka-
nonok által megirt s megirandó „Szentek élete", bár 
birnánk honi nyelvünkön egy Holzwarth, Vogel, Lai-
cus János stb. legendáit, mint olyanokat, melyek al-

kalmasok egészen más forgásba hozni a vért és gon-
dolat-menetet, és ez által a sziv- és értelemnek egé-
szen más irányt kijelölni, s meggyőzni a bűnre haj-
landó embert, hogy rendeltetése nem egyedül a vi-
lág mulandó örömeinek élvezetében, hanem inkább 
emberi méltósága abban áll: hogylstenhez hasonlóvá 
legyen, Krisztussal együtt szenvedjen, s üdvét nem 
a föld és világ élveiben, hanem Jézus keresztjében 
keresse. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, oct. 12-én. Az egyház örvend az urnapi 

ünnepélynek, és azt évenként megüli. Bennünk is, a kalocsai 
papnövelde lakóiban, évről-évre megujul a hálás emlékezet, 
melylyel az Oltári-szentségnek házi-kápolnánkban kegyesen 
elrendelt állandó jelenléte iránt tartozunk. Tizenegy év előtt 
a hely, hol ma kápolnánk van, tanterem-, később hálóteremül 
szolgált. Isten jóvoltából tör tént , hogy nm. főpásztorunk ide-
érkezése után házunkban alkalmas kápolnát, s ehhez szükséges 
készleteket kaptunk. Igy állíttatott vissza lassan a hely, mely-
ben most a növendékek, de magunk is elég vigasztalást nyer-
hetünk. E dolgot a tapasztalás sokkal fontosabbnak bizo-
nyitja, mintsem hogy ebbeli hálaérzelmeinket újból el ne mon-
danók. Kik a neveléssel foglalkoznak, látják, mily sok szokást 
kell az ifjaknak megtörni, mily sok jobb szokást kell fölvenni 
s lelkükben szakitani a mundussal, mely ha nem adhat is sem-
mit, mégis külszinével csalogatja főleg az ifjú sziveket. Hol 
az erő erre ? a hitben, az Oltári-szentségben. — Ki ne tudná, 
hogy a papnak készülő ifjú, sok természetfölötti erények meg-
szerzéseért köteles fáradozni, ha papi életre kiván szellemben is 
eljutni. Alázatosság nélkül nem lehet az alázatos Krisztusnak 
szolgája; szivtisztaság nélkül nem szolgálhatja a Szűz fiát ; 
szeretet nélkül nem lehet azon Jézus szolgája, ki a szeretet 
országát alapitá a földön. De mind e természetfölötti erények 
emberi erőlködés által meg nem szerezhetők ; oda kell éret-
tük menni, hol forrásuk találtatik, az Oltári-szentséghez, mert 
ez a forrás, melyből az élet fakad, mely az üdvösségre táplál. 
— Különösen pedig, nincs a papnövendékre nézve fontosabb 
dolog sz. hivatásánál, ha hivatását fölfogja és kellőkép ki-
képzi , üdvössége és sokak üdve függ rajta. Hol kap pedig a 
fiu hivatásához kedvet, ha oda nem fordul, hol hivatásának 
minden magassága központosul, tudnillik az Oltári-szentség-
hez. — A tapasztalás is bizonyitja, hogy ott hiterős hivek s 
papok t a l á l h a t ó k , hol az Oltári-szentség kellőkép tiszteltetik. 
Az ugyan természetes dolog, hogy az ily legszentebb dolog-
ból is csak az vesz hasznot, ki a dolgot meggyőződéssel ke-
zeli , s oda kell főleg a nevelésnek törni , hogy ily dologról 
meleg meggyőződést nyerjen az i f jú , mert a nélkül minden 
csak formaság és csakis addig t a r t , mig a formaságot fön-
tartó kötelek feszülnek. Azonban ily meggyőződést gyakor-
lati élet nélkül senki sem találhat. Hogy az első imádók és ál-
dozók sem voltak egyformák, a szent-irás beszéli; de hogy ki-
nek hite volt és hithirdetőnek készült, hogy az mind imádta 
az ur J ézus t , arról az ész és tapasztalás tesz bizonyságot. A 
hiba csak abban van, ha nem jól használtatik a kináló ke-
gyelem, mely mindég szent marad, de egyszersmind jellé vál-
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tozik sokaknak üdvére , másoknak kárhozatára. Az első ke-
resztények életszentsége épen ott gyökerezett, mert hivek 
voltak a kenyér-törésben. Az üldözésben az Oltári-szentség 
volt a vigasztalás. Hogy most oly égbekiáltó az indiíFerentis-
mus az emberek között, kitűnő oka, mert hitüket nem értik, 
mert a szentségeket elhanyagolják ; s ha akarjuk, hogy az u j 
nemzedék, a kor ezen mételyétől ment legyen, s buzgón ka-
rolja föl a hi tügyet , — a szentségek iránt kell benne fölkel-
teni a hitet. Mikor a tartományok, vagy megyék főpapjai sta-
tutomokat hoznak, mindég egy két szakaszt szentelnek a szent-
ségeket illető tárgyaknak; mert szentségek nélkül nincs élet. 
Örömmel emlékezünk a bennünket nevelő pesti intézet szent 
szokásaira, s elöljáróinkra, kiknek lelkesítő példája és szava 
után indulva, főleg a templomban nyiló kápolna ablakáról 
koldultuk az Úrtól azon kevés hitet, melylyel bennünket szol-
gálatába vett. S azóta szerencsések vagyunk tapasztalni, mi-
szerént sem előljáró, sem törvény nem ér semmit, ha az Ur 
kegyelmet nem ád, s őt az Urat nem választja az előljáró is 
mesterének; s nevében, és szelleme után nem dolgozik. Krisz-
tus az , ki kis-papot fölszentelt pappá nevel, s az 0 oltárára 
tartozik minden papnevelő a növendékben fakadó kis gyü-
mölcseit mint szent zsákmányokat rakni, melyek kegyes szi-
vének mindenható vonzását fényesebben hirdetik minden 
diadalivnél. Ehhez persze h i t , és a dolog tudományos olda-
lának ismerete is szükséges. Az Oltári-szentséget ugyan nem a 
tudomány szülte, de a tudomány szolgáltatja kézbe azon fog-
ható s lelketragadó védveket, melyek a szivet mindég nagyobb 
hittel töltik be. Arnald, Boppert , sz. Tamás, sz. Alphons, 
Probs t , Tournelly, s mindazon jeles irók, kik az Oltári-szent-
ségről írtak, maradandó emléket állitának e sz. czikkely ügyé-
ben. De különben ez oly valami is, mi az emberiség életéből, 
a folyó történetből minden hivő lelkébe bekiált. A katakom-
bák lámpái a világba világítanak ; az atyák iratai korról korra 
kiáltanak ; a nagyszerű templomok időről időre bizonyságot 
tesznek ; és a világ mig áll, mindég inkább fog a szeretetcso-
dának bizonylataival találkozni, mert a régieket fönttart ja a 
tör ténet ; a hivek lelke pedig ujakat fog előállítani, s az élő 
Jézus evvel fog bizonyságot tenni, hogy az oltár szekrényé-
hen nem csak az ostyának anyaga találtatik, hanem abban 
rejtezik az U r , ki mindent alkotott , s melegével most is lel-
keket vonz magához. Néhány héttel ezelőtt, midőn Bonnban 
valék s az Oltári-szentség imádásával foglalkozó szüzek (ezek 
közt van gróf Fürstenberg urnő is) sz. hajlékát megtekinte-
ném ; s midőn a még Mainzban ezen czélból szövetkezett 
szüzeket, az Oltári-szentség előtti kérlelő imák elmondásával 
foglalkozni hallanám , lelkembe a hitnek vigasztalása hatott, 
hogy az Ur folytonosan élő csodákat mivel, s sziveket köt le 
magának, melyek nyugalom és kényelem helyett az éjjel-nap-
pali imádás és kérlelés szent munkáját végzik. Benedictus es 
Domine, et mirabilis nimis, — sanctus in omnibus operibus tuis, 
laudabilis et gloriosus et superexaltatus in saecula. Legyen 
áldott az Ur, ki köztünk lakozik, — áldott legyen a főpásztor, 
kinek gondoskodása az Urnák hajlékot adott ; áldott a növen-
dékek törekvése, mely az élet forrásából meriti a hitélet mag-
vait. — Szeretett jezsuita-atyáink erősen dologhoz fogtak, az 
ifjúság száma növekedik, és jóizlien tanul. — A t . iskola-né-
nék intézete szinte megindította az iskolai folyamot. Az előbbi 
növendékek egyik, pálya-végzett, része az érzékeny hála nyil-

vános jelei közt távozik, az ujabb növendékek pedig egész 
örömmel kezdik pályájukat. — A két nagy reményű intézet 
fölött viraszszon az Ur lelke ! 

GYŐR, oct. 15-én. Győrnek ismét egy felejthetlenül 
szép napja volt; mely napnak emléke élni fog a késő ivadék 
kegyeletteljes keblében, a meddig csak Győr falai állnak s fa-
lai között, az emberszivek nagy jótétemények iránt hálára 
hevülni képesek. Élni fog emléke annak , ki Győr egére e 
gyönyörű napot varázslá ; annak , ki — maga is mintegy ra-
gyogó nap a szellemvilág egén — lángelméjének árnyoszlató 
világával, nagy szivének termékenyítő melegével oly vidor 
tenyészetet s fölvirulást idéz elő s áraszt szerte a kath. hit-
élet mezején. Azonban Istené a dicsőség és az anyaszent-
egyházé ! mely szolgáinak s különösen hiv nyája főpásztorai-
nak meghagyja, hogy „a gondviselésükre bízott alattvalók ez-
reivel annyi jót tegyenek, a mennyit csak birnak." E gyönyörű 
nyomatékos szavakkal hárít el magáról a dicső egyháznagy a 
keresztényileg müveit lélek szerénységével minden áradozó 
dicsőítést. — És valóban, a kath. egyház s annak magaslelkü 
főpapjai minden időn át egész jelentőségében átérzék ezen 
missiojuknak magasztos horderejét, s azt páratlanul nagyszerű 
mérvben foganatositák is. Igen ! a valódi, a szebb értelmében 
vett h u m a n i s m u s elidegenithetlen tulajdona, jellege a 
kath. egyháznak, melyet isteni alapitójától nyert szent örök-
ségképen, mely religiójának éltető szellemét képezi. Ezt nem 
mi mondjuk ki először ; ezt a népek polgárisodásának törté-
nete a tények megdönthetlen logikájának folytonos érveivel 
bizonyítja. Minden népek, de különösen édes magyar nemze-
tünk , műveltség történetéből a legfényesebben constatiroz-
liató azon állítás igazsága, hogy egyházunk nagyjai — kiket 
furcsa antonomasiával „holt kezek" műszóval jelel a stylus 
forensis — apóst, királyainktól nagylelkű adományai nyert 
dus javadalmaikat mindenha pazar jótékonysággal kamatoz-
tatták viszonylag a haza és az emberiség javára. Igy volt ez 
századokon át, igy történik napjainkban is. Hisz alig van hét, 
alig van nap, hogy egyik-másik egyháznagyunk bőkezű ado-
mányát ne registrálná a méltányos napi saj tó, mely pedig 
úgyis csak a legeclatansabb adatokat ju t ta t ja a nyilvánosság 
elé ; és még mennyi marad a világ előtt elrejtve, melyet e 
dicsők, a titok csendében hajtanak végre. — Nekem jutott 
az örvendetes t iszt , levelezői minőségemnél fogva e tények 
egyik legdicsőbbjéről, s az ünnepélyek egyik legszivemelőbb-
jéről e lapok mélyen tisztelt olvasóközönségét értesithetni. 
Oct. 12-én, pünkösd után XVIII. vasárnapon szenteltetett föl 
nagy fénynyel azon, legnemesebb román stylben épült kóroda 
és kisded-óvoda, melyet Győr nagynevű püspöke, S i m o r Já-
nos ur ő méltósága saját költségén emeltetett Győr-Szigeten; 
bevezettettek egyszersmind e napon az intézet angyalai, pau-
lai sz. Vincze irgalmas-leányai, kik Szathmárott e czélból ké-
peztetvén, itt töltendik föláldozásteljes, de dicső életüket a 
kisdedek vallás-erkölcsi nevelése- s a szenvedő emberiség vi ' 
gasztalására. Ott áll most teljes díszében az egész fölszerelés-
és dotatioval együtt több mint 100,000, mondd s z á z e z e r 
forintba került épület, minden szónoklatnál hangosabban hir-
detve a vallás-gyűlölő világ előtt a kath. egyháznagyok jóté-
kony, áldozatkész szellemét —• Már jókor reggel taraczkok 
ropogása hirdeté, hogy ma ritka ünnepre virradtak Győr és 
Győr-Sziget lakói. Ünnepies öltözetű népsereg, fényes fo-
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gatok , díszruhás megyei és városi tisztviselők özönlöttek ő 
mlga szigeti kertje felé, hol a kérdéses épület szép szabad té-
ren emelkedik ; hova 10 órakor a szeretett főpásztor és kísé-
rete riadó ,éljen' kiáltások között megérkezett. A szigeti hídon 
szép nemzeti lobogók, az utczán kissé odábbad csinosan emel-
kedő diadalív „Isten hozott" fölirattal s a püspöki meg városi 
czimerekkel, fogadta a magas érkezőt. A fő-utczát Szigeten 
kizárólag israeliták lakják, de azért minden ház ablaka nem-
zeti szinü zászlókkal, szőnyegek- és virágfüzérékkel volt dí-
szítve. A diadalívnél ő mlgát nt. H e r e z József plebánus ur 
rövid, de velős beszéddel üdvözlé a községtanács élén, azután 
a menet tovább folytatá ú t já t a szentegyházig. Itt az első ko-
csiból ő mlgát , a másodikból a négy irgalmas-szüzet, a har-
madik- ós negyedikből a többi egyházi kíséretet, s ezek között 
Pestről ft. S u j á n s z k y Antal esperes-plebánust és nt. 
K r i e g 1 e r József elemi iskolák igazgatóját láttuk kilépni. — 
Most ő mlga sz. misében könyörgött áldást fölülről az uj inté-
zetre; melynek végeztével szószékre lépve a szerzetesi három 
fogadalom jelentőségét fejtegeté, ellentétezve a mai világ hom-
lokegyenest ellenkező három főirányzatával. Kimondhatlanul 
sajnáljuk , hogy e beszéd reánk nézve elveszett, mert a kis 
tomplomba csak kevesen férhettek a jelenlevők közül ; de a 
roppant hatásról , melyet az a hallgatókban ébresztett , lehet 
következtetni annak kitűnőségére. Végződvén a templomban 
a szertartások, megindult a járdalat a közel átellenben fekvő 
zárda-épülethez. Ekkor leirhatlan hatású jelenet fejtekezett 
ki szemeink előtt. Soha meghatóbb jelenetet nem láttam, mint 
midőn a polgárság, a megyei s városi t isztikar, s a papság 
után ott lépdeltek a szertartásokat végző főpap előtt a sze-
rény, alázatos, de mégis oly erőslelkü szüzek, kik itt majdan 
v a l l á s k ü l ö n b s é g nélkül osztandják az emberiségnek az 
égi vigasz enyhitő balzsamát ; ezt látván csak azt tudom, hogy 
fölemelőn, igen fölemelőn hatott reám azon gondolat : mily 
dicső, katholikusnak lenni ! Majd hogy ki nem tört belőlem az 
elragadtatás önkénytelen fölkiáltása sz. Teréznek szavaiban : 
„Filius sum ecclesiae catholicae !" De sok körülállónak sze-
meiben is láttam ám a meghatottság igazgyöngyét csillogni. 
Az épületben ő mlga letette szokásos szertartással az alap-
követ, beléje az idemellékelt okmányt — a mlgos püspök, 
a ft. káptalan jelenvolt tagjai , a tisztviselői kar , az egyház-
megyei titkár s a püspöki jószágkormányzó urak aláírásával 
— és a folyó arany, ezüst és réz pénznemeket zárva. Azután 
a házi kápolna és a termek avattattak föl ; végül a jelenvolt 
általános főnöknőnek ő mlga átadta a zárda kulcsait, Erre a 
menet azon rendben a mint jött visszaindult a szentegyházba 
s záradékul a háladó „Te Deum" zengedeztetett. — Délutánra 

kelve De ezt már jövö levelemre halasztóm : Addig is 
Isten velünk ! 

] ) „Quod cedat ad majorem Dei Optimi Maximi glóriám ! Anno a 
IN'ativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo octingentesimo sexage-
simo secundo , Dominica XVIII. post Pentecostem, in diem duodecimam 
mensis octobris incidente, Sanctain Catholicam et Apostolicam Romanam 
ecclesiam gravissimas inter tempestatum procellas gloriose decimum s e x -
tum in annum gubernante Pio Papa IX ; Solium Apostoliéi Regni Hun-
gáriáé in quartum supra decimum annum tenente Augusto Caesare Fran-
cisco Josepho I. aedium harum, curandis aegr i s , confovendis educandis-
que parvulis erectarum, angularem lapidem solcmni ritu dedicavit ac col-
locavit, earumdem Sta tor Joannes Simor, Episcopus Jaurinensis, Episco-
patus sui Anno Sexto. 

SZOMBATHELY VIDÉKÉRŐL. (Visszapillantás Szent-
Agoston-egyletének működési terére.) Azirás szerént az örök 
bölcseség adománya nélkül senki sem képes jól fölfogni az 
idők kezdetét, végét és közepét, a változások fordulatait és 
a kor viszontagságait. (Bölcs. 7, 18.) Az idő szakadatlan folya-
mában tudnillik sokféle részletes kezdet. és következésképen 
annyiféle véglet is vagyon. Más kezdete van az egyházi idő-
nek , más a polgári évnek, és ismét más a katonai esztendő-
nek. Más kiindulási pontja van a tanuló ifjúságnak, más a 
házilakóknak, más a szerződött szolgáknak , más végre a me-
zei gazdáknak. És az idő ugyan föltartóztathatlanul halad és 
magával minket is önkénytelenül elragad; de a figyelő ész, 
mely a mulékonyság viszontagságain túlemelkedik, ezen ön-
kénytelen haladás alatt eszmélve, nem csak a múltból és a 
jelenben mindent hasznára forditbat, hanem magának még a 
jövőre is hervadhatatlan érdemeket biztosithat; holott a gon-
datlan és közömbös halandó, sem körül nem tekintve, sem 
vissza nem pillantva , a jövőt illető kilátás üditő reményével 
sem kecsegtetheti magát. A körültekintő házigazda, például, 
a végszámolat előtt gondosan visszapillant a bevétel és ki-
adás rovataiba, hogy a netalán súlyegyent vesztett mérleget 
jövőre pontosan kiigazíthassa. A felelős tisztviselő a száma-
dás határnapja előtt egész erejét megfeszíti, hogy mindazt 
eltávolítsa, mi a hűtlenség gyanúját ellene fölébresztené. A 
jövőt szivén hordozó tanuló a vizsga előtti időben a régi mu-
lasztások hiányait fölfokozott buzgalommal pótolja. Igy válik 
a ügyelő emberre nézve az elmúlt idő okulásul; a jelen tanul-
ságul; a jövőnek meggondolása pedig a törekvés hatályos in-
dokául. Valóban kívánatos és üdvös e szerént az emberi élet 
egyes szakaszaiban, o t t , hol a különböző viszonyok szerént 
különféle válpontok emelkednek, meg-megállapodni, hogy ma-
gunkat mind ámul tá t , mind a jövőt illetőleg biztosan tájékoz-
hassuk. Ily állapotot akar e sorok irója jelennen elfoglalni, és 
pedig nem az anyagi érdekek föliiletén, (hol a mezei gazdá-
ban most a takarulás végén a visszapillantás amúgy is nem 
épen a legörvendetesebb érzetet keltené föl) hanem a sokkal 
magasabb erkölcs-vallási viszonyok téréin, ott hol a reményt 
gerjesztő mozzanatok szemlélhető fejlődése a figyelő és ma-
gasabb lendületre fogékony elmét képes a legnagyobb öröm-
re gerjeszteni, sőt még az anyagi és szellemi nyomor aggasz-
tó jelenségeit is legalább ideiglenesen háttérbe szorítani. — 
Midőn reményről szólok, természetesen az ifjabb nemzedék-
re , különösen pedig az egyháznak nagy gonddal ápolt növel-
déire irányzóm figyelmemet, melyeknek virágzó állapota az 
egyház legszebb jövőjének legbiztosabb záloga; hanyatlása 
pedig az előbb-utóbb bekövetkező nagy romlásoknak bizonyos 
előhirnöke ; mert kétségbevonhatlanul igaz az Ur szava : Vos 
estis sal terrae. Quod si sal evanuerit , in quo salietur? Ad 
nihilum valet ul t ra , nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab 
hominibus. — A ki a papnöveldék állapotát vizsgaszemmel 
kiséri, annak nem lehet szívből nem Örülnie azon szép lendü-
leten , mely némelyekben az egyházias szellem és hitszilárd 
jellem mind nagyobb mérvű kifejlődése által ujabb időkben 
kétségtelenül mutatkozik; habár még a kívánalmak neto-
vábbját minden tekintetben nem értük is el, sőt talán itt-ott 
még a kezdethez sem jutottunk. Az esztergomi, pesti, kalo-
csai, győri és egyéb papnöveldékről időnként napfényre ju-
tott tudósitások valóban oly mozzanatokat tartalmaznak, 
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melyek az egyház jövőjéért aggódó kebelt a legédesebb vi-
gaszszal tölthetik el. Hála azért a gondos főpásztoroknak, s 
éber lelki őröknek, kik az egyház e legszentebb érdekeit köz-
vetlen befolyásaikkal is előmozditják, vagy legalább a kor-
mányra való egyéneket ildomosán kiválasztják, és legfőbb te-
kintélyükkel hatályosan támogatják. Hiában ! nem mindenki 
alkalmas mindenre. Hogy valaki tudós ember, vagy jó szónok, 
vagy ügyes gazda, vagy kemény háziúr : onnan bizony még 
nem következik, hogy egyszersmind alkalmas nevelő is legyen. 
Az életunt vagy kényelmet hajhászó pedig legkevesbbé lehet 
arra való. I t t is áll, hogy spiritus est qui vivificat, caro non prod-
est quidquam. A gépszerű keretbe való szoritás éltető szel-
lem nélkül mit-sem eredményez könnyebben, mint az alatto-
mos , és azért alig orvosolható képmutatást. Ki kételkedhet-
nék, például, arról, hogy az engedelmesség, és pedig a tarta-
lék nélküli és legkészségesebb , egyik fő kivánalma a papi ne-
velésnek ? és mégis mily könnyen válhatik még ez is értet-
len kézben rontó eszközzé ? Elég itt érintenem a nagy kü-
lönbséget a papnövelde és katonai laktanya ; a papi és kato-
nai engedelmesség között. A külfegyelmet — propter iram — 
ugyan ez is megvédheti ; de a lelkismeret hódolata nélkül 
belértékkel ugyancsak nem birhat. Vajmi sokszor kellene sz. 
Péternek e tekintetben most is elmondania : Quid ten ta t i s . . . . 
imponere jugum super cervices discipulorum, quod neque 
patres nostri, neque nos portare potuimus. A ki meg akarja 
érteni , az észreveendi, hogy a mondottak csak sz. Pálnak 
azon ildomos eljárására vonatkoznak, mely accomodatio pae-
dagogica név alatt ismeretes, és melynek mintája a Kor. 1. 
lev. 9. részében lelhető föl. (Folyt, köv.) 

SZOMOLNOK-HUTA, oct. 5-én. Minden nemzet büsz-
kén mutat a művészetnek országában levő remekeire, kése-
delem nélkül sorozza elő az idegen utazónak hazája műkin-
cseit , templomait, szobrait, képeit, tudományos épületeit. 
Roma kegyelettel tekint a 98 millió frtba került sz. Péter 
templomára; a török Sofia mecsetére , melynek obelisk-ként 
emelkedő kupoláján a kereszt jele 915 évig ragyogott; az an-
gol a kath. püspöki kezek által fölszentelt, és sz. Pál tiszte-
letére fölajánlott protestáns imaházára ; a spanyol a sevillai 
székesegyházra ; a németek a kölni dómra ; a magyarok Esz-
tergom basilikájára.. . . Azonban nem csak nemzetek, hanem 
egyes városok, egyes községek is tisztelettel s mintegy di-
csekedve magasztalják templomaik szépségét, fényét , gazdag 
tartalmát. Vajmi fajdalmasan érintetnek a szegényebbek, ha 
ennek hiányában látják magukat. Ezt már többször tapasz-
taltam , különösen most Szomolnok-Hutában, melynek buzgó 
kath. lakói mindennap sóhajtva szemlélték tornyatlan, roska-
dozó egyházukat, évek óta várva kijavíttatását. Fá jós , több-
ször keserű panaszokban kitört érzeteiket olykor-olykor máris 
csak a remény csillaga nyugtatta meg, —- e volt egyedüli vi-
gaszuk; és reményükben nem csalatkoztak. Ugyanis e jó nép 
fáradhatlan lelkésze, nt. L e s z n i t z k y Mihály ur szünet 
nélkül kopogtatott a fölséges patrónus képviselője ajtaján, 
fölajánlva fáradságát, munkáját, fölajánlva mindent, mindent, 
csak a templom kijavittassék, a torony pedig fölépíttessék... 
A kérés meghallgattatott , a 111 éves egyház tökéletesen 
helyreállíttatott, s talán benne ismét minden veszély nélkül 
111 évig hangoztathatják szent hitünk buzgó hirdetői a Jé-
zus által elterjesztett eredeti tiszta tanok fönségét, serkent-

hetik látogatóit az Isten iránti szeretetre, becsületes élet-
módra; ostorozhatják szózataikkal az ál-bölcsek hitetlen se-
regét , kiknek mételyes tanaival körül van hálózva az egész 
világ Az elkorhadt fatorony helyébe ott tündököl magasz-
tos pompájában a 17 lábnyi gyönyörű goth Ízlésű karcsú to-
rony, melynek czellájában az előbbeni két kis harang helyett 
négynek csengő hangja édesgeti a keresztényeket azon szen-
télybe , hol a mindenség Ura tartózkodik. A torony négy ol-
dalán ragyog az óra mutatója. Ez órát a szegény hutai nép 
félretett fillérein vásárolta meg, mert az ő Fölsége által utal-
ványoztatott 4100 frt. nem fedezte a költségeket. De annál 
nagyobb az érdeme e népnek, mely lángbuzgalmában semmi-
ről sem feledkezett meg, holott minden munkát naponta ma-
ga végzett örömmel, minden zúgolódás nélkül. Sokszor töb-
beket vissza kellett küldeni, kik az épület mellett fölöslege-
sek voltak. Ily katholikusokat óhajtók én az egész kath. 
egyháznak. Köszönet tehát fáradságukért, köszönet áldozat-
készségükért ; tartsa meg az ég vallásos érzeményében az 
egész községet; mutassanak annyi szeretetet , annyi ragasz-
kodást egyházuk iránt , mint eddig; szánalommal forduljanak 
el a világ hitetlen fiaitól, kik nyugodt, megelégedett éltük 
édenét csakis megkeserítenék, kiirtván szivükből a vallás 
enyhítő balzsamát ; kövessék sz. Cypriánt, egyházunk e szent 
hősét , ki ekkép inti liiveit : „Egyesitsétek kérelmeiteket és 
esedezésteket az én kérelmemmel és esedezésemmel ; őrizked-
jetek azon farkasoktól, melyek a bárányt a pásztortól elvá-
lasztják ; távozzatok az ördög csalárd nyelvétől, mely a világ 
alkotásától hazug és csalárd ; hazudik , hogy megcsalhasson ; 
hizelkedik, hogy megkárosíthasson; jót igér, hogy rosszat 
adjon; életet, hogy megölhessen.. . ." Még egyszer köszönet. 
De nagy köszönet A d r i á n y fő-bányatanácsos urnák is, ki 
az ő Fölsége által utalványoztatott 4100 frt. megadásába leg-
inkább, legszívesebben befolyt. Adja a Mindenható, hogy e 
lelkes bánya-igazgató e királyi uradalomban a fölséges kegyúr 
személyét még sokáig, igen sokáig helyettesítse. Köszönet 
K a l d r o v i c s bányatanácsos urnák és az egész tiszti kar-
nak, kik az ügyet nem csak fölkarolták, de tevékenységük-
kel elő is mozditották. — A megáldás szent cselekményeit ft. 
K u s z p a n János , Remete bányaváros érdemdús plebánusa, 
kerületünk igen szeretett esperese többek segédlete mellett 
végzé ; az egyházi szent beszédet pedig a vidék ünnepelt szó-
noka , nt. P e t r o v i c s József szomolnoki plebánus ur tar-
tot ta a jelenlevők lelki épülésére és megelégedésére. A szer-
tartás alatt a helybeli hivek szemei örömtől ragyogtak, aj-
kaik hála-fohászt bocsátanak a világ és föld Ura zsámolya elé 
köszönetül azon nagy szerencseért, melyben e mai napon őket 
részesité. Tartsa meg a Mindenható, ki az erénynek és ér-
demnek egyedüli méltó jutalmazója , e fáradhatlan lelkű lel-
készt még sokáig hivei és barátjai örömére. —n. —l. 

DUBLIN, sept. 17-én. Tegnap tartatott a siket-némák 
intézete alapitóinak évfordulati gyűlésük Ctillen érsek elnök-
lete alatt. Emez intézet Cabra külvárosban áll, egyetlen kath. 
intézet az egész britt birodalomban, az iskola-testvérek és 
szűz Mária kolostorának nénikéi által igazgattatik. A növen-
dékek száma 455 , fiu és leány, kik közül 215-en bevégezték 
nevelési pályájukat. A 240 növendék közül 107-en gyónnak 
havonként, 33 először áldozott, 42 pedig majusban vette föl 
a bérmálás szentségét. Az intézet eredete egy merénynyel van 
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összekötve. Egy szegény siket-néma , a protestáns intézetben 
növekedvén föl, szokás szerént a kath. egyházat gyűlölte. Nőül 
akart ő venni egy kath. leányt, ki azonban nem egyezett be 
a házasságba, mivel vegyes házasságra lépni nem akart. A 
leány vonakodását a siket-néma férfi a kath. plebánusnak 
rová föl, s föltette magában, hogy a plebánuson boszut 
áll. Vasárnap bemegy a templomba, az oltárhoz helyezke-
dik, s midőn a plebánus a ,Confiteor'-t kezdi mondani, a si-
ket-néma fejszével neki rohan, fejét akarván ketté hasitani, 
de a liturgicus szabály szerént meghajolt plebánusnak csak 
hátgerinczén tehetett súlyos vágást. A nép a gyilkosra rohan, 
kevésbe mult, hogy meg nem ölte, de észrevevén hogy siket-
néma , nem bántotta. E tény egy kath. siket-néma-intézetnek 
hiányát mutatta föl az irlandiaknál ; Istennek malasztja meg-
erősített néhány lángoló kath. szivet, s ezen intézet létrejött 
Dublinban, Szűz Mária és sz. József védnöksége alatt. — 
Szerdán, sept. 17-én az orangisták nagy tüntetést tettek Bel-
fastban , mert a kormány meg nem akadályoztatta a dublini 
kath. egyetem alapkövének letételénél tartott kath. isteni-
tiszteletet, s mivel a kormány a hivatalokra az orangistákon 
kivül némely katholikust is alkalmazott. A hideg ,Times' szer-
kesztői is soknak találták ezen követelést, s igy szóltak : „Mi-
ről panaszolkodhatnak az orangisták ? A püspökiek, a presbyte-
rianusok szabadon élnek, csak a pápisták ne élhessenek igy ? 
Nincs föld a világon, hol a protestantismus oly kedvezmények-
ben részeltetnék , mint Irlandban ; ez mind Roma ellen van, 
az orangisták evvel nem elégszenek, ők a levegőt is elvonnák 
a pápa híveitől." A csendőrség megjelent a belfasti növény-
kertben, hogy a kiüthető vérengzést azonnal megakadályozza-
Ez sikerült két napig : de pénteken az orangisták két katho-
likusnak házát lerombolták. Tovább vitték volna a rombolást 
ezek, de a katholikusok sem nézték békével, hanem fegyvert 
ragadtak; néhány nap alatt a katholikusok és orangisták há-
zai alig mutattak egy-két ablaküveget, mivel az elkeseredés 
mind a két részen nagy volt. A ,Times' gúnyosan kérdést tett, 
nem lehet-e a pápa embereit megtériteni a nélkül, hogy abla-
kaik betöressenek ? — Bradfordban Camin predíkácziói vé-
rengzést szüleményeztek. Camin nem találván alkalmas helyi-
séget, az utczán prédikált, és pedig a város azon részén, hol 
több mint 8000 katholikus lakik. Az eredmény az volt, hogy 
Camin egy-két százat a csőcselékből fölbujtogatván, a katho-
likus templomot és iskolát kezdte rombolni Azt mondják, Ca-
min befogatott, de csak adósságai miatt. — A sok rágalmakra, 
melyeket az angol protestánsok a kath. isteni-tisztelet babo-
naságai ellen folyamatba hoztak, elég megemlíteni, hogy In-
diában az angolok megtanulták az indusoktól az emberáldo-
zatot. Bombay és Madras vidékén több eset adja magát elő. 
Legújabban egy hivatalnok férjhez adván leányát, a szomszéd 
városkába küldi házi emberét, némely szükséges dolgok be-
vásárlására. A szolga be megy a városba, s üresen találja az 
egész várost. Végre sok kutatás után , az indus lakosokat a 
nádasok között találták, mivel féltek, hogy ha egy hivatalnok 
házasodik, néhány gyermeket föláldoz, hogy az ő házassága 
magzatdús legyen. — Wiseman bibornok néhány napig Gal-
les vidékén tartózkodik, Mostyn de Trelacry Péternél , egy 
példás katholikus családnál, s látogatja a vidéken levő kolos-
torokat és vallásos társulatokat. A Feilding ur által alapitott 
zárdák különös figyelmét érdemelték ki. Manning, ki még 

mint protestáns szónokolt a templom alapkövének letételénél, 
később mint kath. pap szónokolt a templom fölszentelésénél. 
— Cornthwaite, beverley püspök a market-weightoni iskola 
mellett fölépitendő templomnak alapkövét tette le. Ezen is-
kola segélyezést kapott a kormánytól, még más három ily is-
kolával. A market-weightoni iskolát igazgatja Caccia atya , a 
szeretet-társulat egyik tagja, melyet Angliában Rosmini atya 
hozott be. A többi három iskolából kettő az irgalmas-testvé-
rek vezetése alatt van, Blythe-house- s Hamonersmithben, 
egyik pedig a cziszterek kezében Mont-Saint-Bernardon. Az 
anglikán hivatalnokok bevallják ezen négy iskola fölsőbbsé-
gét a többi kormányiskolák fölött. — Az angolok oly ellen-
szenvvel vannak a kath. egyház ellen, hogy még nemzeti ér-
dekeiket is készek föláldozni, csakhogy a papismusnak ártsa-
nak. Példa legyen Palmerston és Russell ministereknek vise-
lete Mexico irányában. Husz év előtt népszavazás utján Te-
xas az Unió prédája lett. Almonte, mexicoi követ Londonban 
figyelmeztette Palmerstont, hogy ha az éjszaki unió bekebe-
lezheti Texas t , azt teheti Canadával és más angol gyarma-
tokkal is. Azonfölül Texas gyapotja jobb annál, mely az Unió 
délszaki tartományaiban termesztetik ; Angliának nagy érde-
kében van, hogy Texas független államból huzza a gyapotot, 
mivel Anglia annyira függetlenebb lesz az Uniótól. A mai 
helyzet bizonyítja, mily messzire látott akkor Almonte, s 
hogy észrevételei a leghelyesebbek valának. De Mexico Te-
xassal kath. tartomány, ezt Anglia a secták agyarainak át 
akarta adni. Otway , angol követ Mexicoban, az ellene fölke-
rekedett rajongásnak föláldoztatott, mivel kath. lcánynyal 
nősült. Russell szedi most a gyümölcsöt. Akarta, hogy Mexi-
co-t az Unió elnyelje ; most franczia kézben van. 

KONSTANTINÁPOLY, aug 10-én. A szent-atya a len-
gyel resurrectionistákat rendelé a bolgárok megtérítésére. 
Ezek segédmunkát teendnek más szerzetesrendü buzgó hit-
küldéreknek , kik eme nép között eddig is oly jó sikerrel mun-
kálkodtak. A resurrectionisták beszélik a bolgár nyelvet, és 
ismervén e nép szokásait, nem sokára befolyást nyerendenek 
reája. Hassoun érsek hazatérvén Romából, a bolgár egylet 
azonnal jul. 24-én gyűlést tartott. A gyűlés alkalmával köz-
szemlére tétettek azon gazdag templomruhák, melyek egy 
párisi nőegyletnek az ajándéka a bolgár egyház számára. E 
ruhákat a szent-atya megáldotta, ugyszinte az arany kelyhet, 
melyet egy magas személyiség ajándékozott, s Jerome atya, 
lengyel resurrectionista hozta el szent rendeltetésük helyére. 
A török fővárosban levő minden bolgár jött szemlélni e be-
cses ajándékokat, s a selyem kelmének finomságát, az arany -
himzések remekmüvét csodálta. Kár, hogy eme ruhák tovább 
nem állottak a közszemlén, kétségkívül jó benyomást tet t 
volna a népségre. A gyűlés kezdetén Jeromos atya bemu-
tat ta eme ruhákat , mint a bolgár egyesült egyház tulajdo-
nát ; átadta egyszersmind a gyűrűt és keresztet ő szentsége 
nevében Arabadjiski atyának, mint az apostoli administrato-
ri tisztnek jelvényeit. Jeromos atya egy beszédet mondott ez 
alkalommal, melyben nem csak hogy a ruhákat és szent edé-
nyeket bemutatja, melyeket a szent-atya megáldott, és a fran-
czia hivek ajándékoztak, hanem kiemelte, mily atyai szere-
tettel viseltetett a szent-atya, ugyszinte mily rokonszenvet 
táplálnak Francziaországban a keletkező bolgár egyház iránt. 
Megmondá, hogy a szent-atya meghagyja az ő szertartású-
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kat, sőt meg sem engedi, hogy ezen változás történjék, s hogy 
semmit sem óhajt jobban, semmint hogy a bolgároknak miha-
marább jól szervezett iskoláik legyenek. Hassoun érsek ugyan-
ezt török nyelven mondta el, s a hallgatók öröme tapsolás-
ban nyilatkozott azon, hogy a szent-atya oly gondos irántuk. 
Az egyesülés, daczára a nehézségeknek, előhaladásban va-
gyon. Az uj megtértek állhatatossága hősies. Tirnowában 140 
család, templom, pap , s vallásos segély nélkül, minden zak-
lattatások között, melyekkel őket a szakadárok és a török ha-
tóságok kínozták, megmaradtak hitüknél. Az itteni bizott-
mány egy tagot küld Tirnowába, hogy egy kápolna szer-
veztessék az isteni-tiszteletre. Macedóniában Yenidjé-Verdár 
lakosai hasonlóan állhatatosan ragaszkodnak megtérésükhez. 
Nem hinné az ember, mely fokig hág az üldözés ezen egye-
sültek ellen. Egy egyesült pap hitelezői által tömlöczbe vet-
tetett , pedig az adósság csekély volt. Panasz tétetett a Salo-
niki pasánál, ez nem is válaszolt reá. A lakosok között pe-
dig a törvénykezésnek uj neme vétetett foganatba, mely ab-
ból áll, hogy a szakadár és egyesült közötti szerződés azon-
nal érvénytelennek nyilatkoztattatik, ha ezt a szakadár kíván-
ja , a nélkül hogy az egyesült ebbe beleegyezne. A kormány-
nak azon rendelete, hogy a templom, habár a lakosok mind 
az egyesülésre térnek, mégis a szakadároké maradjon, a mi 
legnagyobb nyomorunk. Megtettünk minden lépést, hogy ezen 
rendeletnek foganatosítása fölfüggesztessék, de mind hiába; 
mivel minden templom eddig a patriarclia által építtetett, mint 
az ő saját tulajdona. A török törvény ugyanis nem ismer tes-
tületet, csak személyeket. Különös ez, a patriarclia semmi 
pénzt nem adott, ő csak engedélyt eszközölt ki a templom-
építésre; a templom a lakosok pénzén épült, mégis ha ezek 
a kath. egységre térnek, a templom zárva lesz, senki sem hasz-
nálja, az egységre tért hivek pénzén épült templom sankié. 
Ez az úgynevezett ,emir namé' rendeletnek akifolyása. Néhol 
az egyesültek igénybe vették templomaikat; de a szakadár 
patriarclia közbejött, Kybrisli pasa, Rumeliának kormányzója 
neki igazságot adott , a templomokat bezáratta. A drinápolyi 
katholikusoknak uj templomuk vau, de temetőhelyük még 
nincs kifizetve ; erre szükséges volna 2001) piaster, vagyis 
500 frank; de mivel nincs az 500 frankot honnan elővenni, a 
kath. község fenyegetve van, hogy temetőjét elfoglalják. 
Konstantinápolyban is szükség van egy uj templomra, a hi-
vek szaporodtak, a régi szerény kápolna nem felel meg többé 
a czélnak. Nyugotról jön a segély, de a szükségek is növe-
kesznek. Minden reményünk a katholikusok szeretetének ki-
apadhatlan forrása. Az európai lapok elterjesztették a hirt, 
mintha a bolgárok föllázadtak volna. Az igaz, hogy a szer-
bek lázadása nagy izgalomba hozta a bolgár népet is, miután 
ez sem dic-ekedhetik a török igazgatósággal. Tirnowában s 
Rustschukon befogatások is történtek; Tultsán 2000 bolgár, 
visszatérvén Krimiából, a legnagyobb nyomorban szenved ; 
de különben a nép csendes. Jul. 21-én Eskisaara-lielységben 
a szakadárok nagy rémülettel azon hirt terjesztették, hogy 
a bolgárok Kizanlik és Koztudzin-helységekben a törököket 
legyilkolták, s most Eskisaarára törnek. A lakosság futni 
akart ; de az elhiresztelt ellenség meg nem jelent. Ez csak 

azon szándékból történt, hogy a törökök bosszúja a bolgárok 
ellen fölgyuladjon ; a philippopoli kormányzó nyomozást pa-
rancsolt , hogy a rágalmazó hirnek leleményesei megbüntet-
tessenek. Az egyesüü bolgárok csak egy jótéteményt kérnek 
a török kormánytól, s ez az : hogy ők az ő szokásaik szerény 
élhessenek, s hogy a török pasa és a szakadár patriarcha zsa-
rolásai ellen védve legyenek. A muszka protectiot már na-
gyon sínylik, ettől minden áron szabadulni akarnak. A bolgá-
rok mindent Francziaországtól remélnek; adja Isten, hogy 
reményeikben ne csalatkozzanak ; eddig elég ok van arra, 
hogy csalatkozni nem fognak. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 24-én. R a n o l d e r János , veszprémi püs-

pök ő nmlga ész- és szivhez meghatólag szóló körlevelet bocsá-
tott ki, mely a következő sorok kiséretében küldetett be hoz-
zánk : „A hazánkat nyugtalanító rablások és gyilkolások nm. 
püspökünknek azon szomorú következtetésre adtak alkalmat, 
hogy az e merényeket elkövetők a nevelés hiányában vete-
medtek ily gonosz életre. Ennek következtében főpásztori kör-
levél által sietett fölhívni egyházmegyéje papságát, a tanitó-
kat , szülőket és elöljárókat, hogy a jelen nemzedék vallásos 
nevelése által ily merényeknek jövőre minden kitelhető mó-
don gátot emelni törekedjenek." (Közlendjük.) 

— Briinnből irják f. h 19-ről: „Az országos bizottmány 
tegnapi ülésében szőnyegre került a szerződés is, mely az 
olmützi kóroda és a tertiariák közt köttetett, és melynek ideje 
nov. 1-én lefog járni. Prazak referens annak három évre való 
meghosszabbítását indítványozta; de Giskra ellene szólt, 
mert ő elvénél fogva minden kolostori intézménynek ellen-
sége, és az ily szerzetesnők amúgy sem alkalmasok sok imád-
kozásuk és lelki-gyakorlataik miatt a betegek ápolására. Adam-
czik szerént pedig ez elvi kérdés, s azért jó lesz az ország-
gyűlésre bízni ezen kérdés eldöntését ; „Ítéljen majd az, mondá, 
oly intézmények fölött, melyek a korral többé nem hangzanak 
össze."—Igaz, önzéstelen jótékonyság, szeretetteljes önfel-
áldozás többé nem egyez meg a mi korunkkal és önhasznot 
leső törekvéseivel. Szegény morvák ! — Elhatároztatott mégis, 
hogy egy évre ujittassék meg velük a szerződés. Mily kegye-
lem ; mintha a szegény tertiariáknak, tudja ég, minő kényel-
mes, mindennel bővelkedő létük volna, ha nagy kegyesen meg-
engedtetik nekik, hogy a különben őket nem érdeklő idegen 
betegeket saját életük veszélyeztetésével is ápolhatják! 

— Egy uj lapban olvassuk, hogy a „londoni biblia-tár-
sulat 30,—40,—100,000 reale subventiot ígér azon spanyol 
hírlapoknak, melyek készeknek nyilatkoznak, szolgálatjukat a 
föntemlitett társulatnak fölajánlani."—Nem kétkedünk, hogy 
e szép összegért fognak találkozni lélekvásárlók az önérdek-
telen hírlapírók közt ! — Ugyanazon lapban fordult elő ezen 
hirdetés: „A (pesti)plebánia-templomban (melyikben?; min-
d e n s z e n t e k napján Mozart nagyszerű r e q u i e m j é t 
fogják előadni." 

— Romában igen sok angol hölgy látható, kik a telet 
az örök városban akarják tölteni. A vendégszeretetet valódi 
angolos modorban avval viszonozzák, hogy a forradalmi jel-
lé vált háromszint viselik mindenütt, és ekkép tanusitják 
rokonszenvüket a forradalomhoz ; mások ismét G—i tisztele-
tére egészen vörösben járnak. — Ugyan melyik más városban 
lehetne büntetlenül űzni ily mivelt gúnyt? 

— 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál fhal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
III. (Folyt.) 

Szükséges kath. háziköuyvül tartok 
4) oly kézikönyvet, mely e l m é l k e d é s e k e t 

é s o l v a s m á n y o k a t t a r t a l m a z z o n a 1 e g-
n i é l t ó s á g o s a b b O l t á r i - s z e n t s é g r ő l . Nem 
fontolhatjuk meg soha eléggé, s másoknak is meg-
fontolás végett eléggé soha nem ajánlhatjuk, hogy 
e szentség mint az egész egyháznak, ugy az egyes-
nek is életforrása, és hogy a hit és szeretet, valamint 
a tisztelet e nagy szentség iránt, hévmérője mind az 
egyetemes egyház, mind egyesek kath. életének. 
Vagy nevezzenek nekem csak egyet is az egyház 
szentjei közül, kinek a hit és szeretet, s ehhez képest 
szent tisztelet e nagy szentség iránt, nem volt életé-
nek egyedüli öröme, mindene. S bármily könnyű is 
ennek érvényt szerezni, épen oly nehéz ez elismert 
érvény szerént rendezni életünket; mi hiszszük,hogy 
nem találkozik katholikus, ki, például, kétkednék 
Jézus jelenlétéről az Oltári-szentségben ; mégis el van 
ismerve, hogy hit és hit között nagy a különbség. 
Bemehetek egy kath. templomba, s e pontra nézve 
fejenként megkérdezvén a hiveket, illő ohajtott vá-
laszt nyerendek ; és mégis talán együttvéve egész vi-
seletük által mindnyájan azt mutatják, hogy ez elis-
mert, bevallott hitük csak bennük rejlő holt hit; 
igen, ha a hivőket a templombani külső magukvise-
letében figyelemmel kisérjük, a legnagyobb bizo-
nyossággal következtethetünk e szentség iránti hitiik-
s szeretetükre. S ini lesz majd minden helyütt az 
eredmény? Azért e hit és szeretet ápolása minden 
lelkipásztor szivének első gondja és szorgoskodása le-
gyen ; de ehhez a puszta prédikálás nem elegendő, 
olyasmi az, mit szorgalmasan gyakorolnunk kell, ha 
azt akarjuk, hogy szerettessék. Itt szükség van az 
ajtatos elmélkedés- és olvasásra; azért nem ajánlható 

eléggé oly könyv, mely ily hasznos olvasmányokat 
s elmélkedéseket tartalmazzon. — És mert e szentség 
végtelen titkos és csodálatos volta kimerithetlen el-
mélkedésre nyújt alkalmat, épen azért ilyetén elmél-
kedés* és olvasásra gyakorta van szükség, hogy a 
hit minél inkább s több oldalról ébresztessék, szilár-
duljon , s a szeretet uj életet nyerjen és fönlobogjon. 
Avagy nem tudjuk-e, hogy a szentek térdeikre bo-
rulva órahosszant imádkoztak e nagy szentség előtt? 
azért igyekezzünk mi is, hogy az Oltári-szentség 
gyakori látogatását előmozdítsuk; s erre nézve az 
Oltári-szentség örök imádása, valamint az Űrnap 
nyolezada a legkedvezőbb alkalmat szolgáltatja, hogy 
e tárgy fölött híveinkkel elmélkedjünk; de nemcsak 
szóval, hanem gyakorlatilag is mutassuk meg azt; — 
erre nézve mily hasznos szolgálatot tehet egy jó 
könyv! — Igy5 például, ha a szentség-imádás napja 
valamely községben elközelget, nem elegendő, ha 
még oly hathatósan hívjuk is föl a hiveket a szorgal-
mas megjelenésre, a kiszabott óra pontos megtartá-
sára, az áhitatos imádkozásra stb.; hanem ha az ajta-
tosságot a szent olvasó elimádkozása-, vagy egyéb 
szokásos imádságokkal bevégeztük, szükséges, hogy 
fölmutassuk és kijelöljük a hivő előtt, hogy az áhí-
tat sikeres bevégzéséhez mely imádságos-könyveket, 
annak melyik részét s elmélkedéseit használja; szük-
séges, hogy gyakorlatilag megtanítsuk, mily készü-
let, az elméikedési pontoknak mikénti értelmezése, 
magunkra alkalmazása, s a szeretet, töredelem és 
imádás mikénti fölébresztése stb. szükségeltetik. Mi-
után pedig ennek elérésére használatban levő ima-
könyveink nem elegendők, önkényt föltűnik egy ily 
jó elmélkedési-könyv szükségessége, kivált a köz-
rendüekre nézve, minthogy tudjuk, miként az elmél-
kedések alkotásához bensőbb, tökéletesitett keresz-
tény hitélet szükségeltetik. Ki maga is elmélkedik, 
tudhatja, hogy e szent gyakorlat egy csapással be 
nem hozható; de e nehézség egy lelkipásztort sem 
ment föl, miután Romát sem egy nap alatt építették; 
és ha minden alkalmat fölhasználand, s koronként az 
elmélkedés gyakorlatának szent és üdvös voltára visz-
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szatérend, fáradalmai Isten segítségével sikeretlenek 
bizonyára nem leendnek. A vasárnapi szokásos hit-
oktatást lehetne-e jobban használni, mint ha a lelki-
pásztor hiveit e szent gyakorlatokba tettleg bevezeti, 
s a szó betüszerénti értelmében e szent gyakorlato-
kat előttük végzi? És ha, mint a tapasztalás bizonyitá, 
a gyakorlatok vezetői paptársaik előtt e gyakorlato-
kat elvégzik, mennyivel inkább teheti azt a lelki-
pásztor hivei előtt! Valóban sokkal okosabb lenne ez, 
mint hogy bizonyos rendeleteknek a templombani 
magyarázata érvényesíttetik, mint, például, mely 
meghagyja, hogy a népnek a mérges növényekről 
tartsunk értekezéseket stb.; hiszen jól van ez is, de 
az iskolában a helye. — Én megvallom, e czélra az 
emiitett Radlinszky-n kívül*) alkalmas könyvet honi 
nyelven nem tudok; de azt tudom, hogy szent Alfons 
hagyott egy igen jeles könyvecskét; ily fönséges 
irányú könyvül ajánljuk a nem nagyon rég meg-
jelent elmélkedés! könyvet, melyet mintegy száz 
évvel ezelőtt a jezus-társasági atya Probst készí-
tett , s mely a kath. papság és nép használatára nem 
rég látott újra napvilágot; bárbirnánk már azt anya-
nyelvünkön is. 

5) A kath. házi isteni-tisztelethez sorozom, ki-
vált ha a család gyermekekkel meg van áldva, a Jé-
z u s g y e r m e k s é g é h e z i a j t a t o s s á g o t , s egy 
ennek megfelelő imakönyvet. — A jelen nemzedék 
épen ugy van, mint az, ki születése első perczétől, 
homályos helyre bezárva, teste- és lelkére nézve el 
volt hanyagolva; ha kiszabadul s napfényt lát, min-
den oly uj-, friss-, s elevennek tűnik föl előtte, s alig 
akarja elhinni, hogy a nap ragyogó pompájában atiy-
nyi évezred óta világítja s melegíti a földet. — A je-
len nemzedék végre lelki és vallásos elhagyatottsá-
gából fölébredt, azon elhagyatottságból, melyben az 
észt istenitő boldogtalanok szövetsége által fogva tar-
tatott; fölébredt, s valódi lelki élet után sovárgott, 
mertérezé, hogy az, mit nyújtanak álbarátai, nem 
tápláléka a léleknek, de mert elhagyatottságában 
minden vallásos, s egyházi életrőli hagyományok ki-
küszöbölve voltak, a dolgok legnagyobb részét még 
soha nem létezett újdonságokként tekintik, s gya-
korta bizonyos kérkedéssel fogadják. — Ez a sors érte, 
mint látszik, s meglehet még fogja érni, a Jézus szent 
gyermekségéhezi ajtatosságot. Ugyanazon szellem, 

*) Ily czélból ajánlható a D r a x l e r János , esztergom-
megyei áldor által szerkesztett , és a bibornok-érsek jóváha-
gyásával, sőt költségén kiadott oltár-egyleti imakönyv, mely-
nek czime : „Isten a valódi szeretet." Pes t , 1862. Ráth Mór-
nál. S z e r k. 

mely a keresztény oltárokat ezrenként lerombolá, a 
templomok szivemelő festményeit bemázolá, s ez ál-
tal minden, ha még oly jogos és törvényes, külö-
nösséget száműzött, minthogy annak fölfogására, hogy 
az egység nem az egyöntetűség-, hanem az egység-
gel szorosan egybeforrt változatosságban áll, képte-
len volt; ugyanazon szellem sok helyütt a kath. áhi-
tatosságok változatosságát is megsemniisité, s a he-
lyett a lelketlenség- s igaztalanságbani imádkozást 
hozá be, azaz a valódi katholikus imádkozási lelket 
elűzve, a lelki táplálék után esengőket a közös fele-
baráti szeretet vékony eledelével kielégiteni akará. 
— Innét van azután, hogy a híveknek legnagyobb 
részét, mint gyermekeket, a kath. imádkozásra ta-
nítani kell. — Azonban habár a Jézus szent gyer-
mekségéhezi ajtatosság, kivált gyermekekre nézve 
igen alkalmas mindennapi házi-gyakorlat, mint ezt 
sz. Alfons a hét napjaira fölosztá, azért a megnőttek 
is a legnagyobb lelki haszonnal gyakorolhatják azt, 
sőt meglehet, hogy ez ajtatosság egynémely nagy 
bűnösre nézve az utolsó mentő eszköz ; meglehet, hogy 
midőn már bűnnel terhelt szivét nem is merészli az 
igazságos Isten-, a legszigorúbb biróhoz fölemelni, s 
a halál-, itélet- s kárhozatrai gondolat a legnagyobb 
iszonynyal töltik el, s a kétségbeesés szélére kerge-
tik: meglehet, hogy a legszebb, legszelídebb kisded 
Jézusnak szemlélése, az elmélkedés, s a hozzá küldött 
szent imádság neki is vigaszt, enyhülést s erőt szol-
gáltat a megtérésre, s lelkét bűneinek megbocsátása 
édes reményével töltendi el. És mert — mint azt va-
lahol olvasám — a gyermek körül oly valami ked-
ves és vonzó létezik, mi iránt ellenséges indulattal 
nem viseltethetünk, sőt akaratlanul is szeretjük azt; 
Krisztus is mint kis gyermek jött a világra, hogy 
annál biztosabban, annál inkább szeressük. Hozzáte-
szem , hogy a lelkiatyák ez áhítatot kitűnő figye-
lemig méltassák; elősegitésére a legújabb időben 
több jó könyvecskék jelentek meg. -—• A Szent-Ist-
ván-Társulat is kiadá annak alapszabályait és imád-
ságait 1852-ben, s ekkor szépen virágzott honunk-
ban is a társulat; de miként áll most? arról szólni 
nem tudunk. 

6) Kath. házi könyvtárba mulhatlanul szüksé-
ges j ó i m á d s á g o s - k ö n y v. Valóban ideje volna, 
hogy egy gyakorlott kéz és szív nyilvános mustrát 
tartana a különféle imakönyvek roppant táborában ; 
és habár e tekintetben legújabb időben a legszebb 
haladás történt részént egyesek, részént a buzgó 
Szent-István-Társulat közbejöttével, mégis akaratla-
nul is be kell vallani : elég javitni való van. Az ima-



könyvek e soknemüsége, nézetem szerént, nyíltan hir-
deti, hogy mennyire kitanultunk az igaz és jó imád-
kozásból ; mert jól imádkozni nagy mesterség, mely 
nem mindenkinek, ki irai tud, adatott. Birákul ne 
hívjunk föl olyakat, kik még az imádsággal, és ima-
könyvek Írásával is kereskedést űznek. — Habár, 
hála Istennek ! az elferdített ízlés a legújabb időben 
sok tekintetben javult is, a mennyiben a rossz ima-
könyvek kiszorittattak s áru-takarónak használtatnak, 
s az édeskés ömlengések, meg virágos, szenvelgő ki-
tételek iránt általános lett az undor a szivekben, mégis 
igen jól teendi a lelkipásztor, ha a gondviselésére bí-
zott hivei között az imakönyvekre nézve egy kis 
szemlét tartand, s elébük adva, melyek a jó ima-
könyvek , fölvilágosítja, mily hasztalanul fecsérlik el 
pénzüket, ha ily aranyozott, fényes bőrbe öltöztetett 
polyva-jószágra engedik ellopni azt. — És csak hadd 
keseritse meg fólvilágosodottaink utolsó perczeit an-
nak tudata, hogy minden, a „tiszta kereszténység" 
előmozdítására szentelt törekvéseik igy dugába dől-
nek; hadd busuljanak, midőn látják, hogy az uj nem-
zedék gyermekei annyi fáradalom- és igyekezettel 
létesitett munkájukat, mint hasznavehetetlen ron-
gyokat maguktól eldobják ; ha látják, hogy az öreg 
Pázmány Péter meg Vajda Samu, e régi slendriánok 
ismét napfényre jönnek; midőn látják, hog-y a „Meny-
nyei korona" meg „Lelki kincs" ismét ott díszlik a 
nép kezében; mi csoda aztán, ha elbusulják magu-
kat, behunyják szemeiket, bedugják füleiket, hogy 
ne lássák, ne hallják e botrányokat.— Nem szükség, 
hogy a lelkipásztor könyvárus legyen, de azért kö-
telessége időnként figyelmeztetni övéit, mily imád-
ságos-könyveket vegyenek; és ha a hivek óhajtanák, 
hogy a lelkipásztor jó ima- meg legendás-, stb. köny-
vekről gondoskodjék, nem látom át, miért ne telje-
sítené ebbeli kérelmüket; miután igy biztos meg-
győződést szerezhet, hogy a vevőknek nem valami 
dibdáb kelme jő birtokukba. Mint jó imakönyvek 
ajánlhatók: ,Pázmány Péter'; ,Lelki kalauz', Peltz-
mann Gergelytől; ,Mennyei korona', Ács Bénitől; 
,Szent hangzatok', Sujánszkytól stb.; ,Lelki manna'; 
Radlinszky ,Mennyei hangok', ,Ajtatosság lilioma' stb. 

Ha az ajánlott házi könyvtár elfogadtatik, azt 
fogják talán sokan mosolyogva mondani: jó , jó , de 
honnan vegyen meg a szegény, ugy is sokat szűköl-
ködő szegény ember ennyit ? Válaszunk : nem egy-
szerre, lassanként lehet mindezeket megszerezni; s 
ha holmi hasztalan, „nyomtattatott ebben az eszten-
dőben"-féle iratoktól elvonják a pénzt, meg a keresz-
telők-, torok-, lakodalmakra stb., meg a szeszes ita-

lokra könnyelműen elpazarolt pénznek csak egy ré-
szét takarítják meg, lesz elég a házi könyvtár meg-
szerzésére. Ha arról van szó, hogy szegény árva lel-
kük üdveért tegyenek valamit, akkor mind földhez 
ragadt szegény; de ha táncz-,vásár- vagy egyéb más 
mulatságról van szó, akkor van pénz elég. Hogy a 
divatbohóczokkal lépést tarthassanak, mindent meg-
tesznek a fiatalok, vérig kínozzák szülőiket egy czifra 
ruha- vagy felöltőért; de hogy egy hasznos könyvet 
szerezzenek, az eszükbe sem jut. Az természetesen 
nagy hiba lenne, ha az atya és fiai egy órával előbb 
hagynák el a bün-tanyát, a bordélyházat, hol annyi 
rosszat láttak, annyit elfecséreltek ; de hogy minden 
vasárnap csak egypár garast hasznos házikönyvek 
megszerzésére félretennének, s ez által amaz életről 
is gondolkoznának, hol nincs többé korcsma, hol a 
lelkismeret hangos szózatát a bor meg pálinka gőze-, 
mámorába elfojtsák, az már nehéz dolog lenne. Talá-
lunk házakat, hol ládák és szekrények tele vannak 
pakolva; de egyetlenegy használható könyvet sem 
találhatni, melyből, például, valamit a nehéz beteg vi-
gasztalása- és enyhülésére olvasni lehetne. — A vá-
rosiak a lélekgyilkos regény-irodalommal megrakott 
kölcsön-könyvtárakba hetenként forintokat fizetnek; 
de azért gyermekeik részére sokainak valamely val-
lásos könyv megvételére egypár fillért is áldozni. 
Szóval a költség-kérdés e házi könyvtárak megszer-
zésében épen nem lenne akadály, csak jó akarat volna. 
— Tudom jól, nehéz dolog sok helyütt ennek ke-
resztülvitele; de kezdjük csak meg* az iskolában a ne-
velést, s ernyedetlenül folytassuk azt az életben, s a 
labor improbus nem lesz sikertelen. — És ha a lelki-
pásztor ez ügyben hatással akar föllépni, a puszta in-
telem nem sokat használand, hanem a hitoktatások, 
iskolai tanítás, betegek látogatása, meg házasságok 
alkalmával igyekeznie kell, hogy valamit eszközöl-
jön, s alkalmilag az eredményről is tudomást kell 
szereznie, s az illetőknél azon tekintélyt kivívnia, 
hogy jóváhagyása nélkül ima-, vagy más könyvet 
ne vegyenek ; igyekezzék egyszersmind hivei által 
megértetni, hogy e fölügyeletéskivánatlelkipásztori 
kötelmeihez tartozik, nehogymidőn ő a jó magot ki-
hinti, eljöjjön a gonosz, s konkolyt hintsen közéje. A 
lelkipásztorság emez ága, meglehet, hogy némely áldo-
zár és hivek előtt egészen újnak fog látszani; de ez 
csak azért van, mert ujabb időben a pap és nép közötti 
édesatyai és gyermeki viszony meglehetősen megtá-
gulva volt. A nép romlottsága óriási léptekkel halad, 
a negélyezett humanismus megtermé gyümölcseit, az 
indulatok szabadon garázdálkodnak, fön és a középen 
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is az indifferentismus ragályos példája előidézé a pap-
ság és szent hit iránti tiszteletlenséget ; de Isten őrkö-
dik az egyház fölött, s csak mi, kiket azUr irgalmá-
ban munkásaiul választott, kövessünk el mindent, 
hogy hivatásunkat betöltsük, s a ránk bizott népet 
az örök élet legelőjére tereljük; eljő az idő, midőn, 
bár miként hányattatik is az egyház szent hajója a 
világ-romlottság habjai által, a szomorú kornak, e 
gyászos bábeli toronynak utolsó köve is elszórva 
leend, s a nép és egyház kölcsönösen föltalálva egy-
mást, szabad, boldog s jámbor katholikus életet 
élendnek. T. 

Az egri jogakadémia megnyitása. 
Eger , oct. 12-én. 

Szivemelő ünnepélyre zendültek meg a nagyszerű egri 
lyceum gyönyörű kápolnájának harangjai, jelentvén, hogy az 
Urnák azon áldottja lép ma ott az oltárhoz, ki akárhol meg-
jelen, az elérzékenyült szivek eléje mindég őszinte buzgalom-
mal sóhajtják : Benedictas, qui venit in nomine Domini. Az 
egri egyházmegye apostola, nmélt. B a r t a k o v i c s Béla ér-
sek lépett a kápolna oltárához, s elzengvén a „Veni sancte"-t, 
bemutatá a vérontás nélküli áldozatot, kérve a minden jók adó-
já t , hogy a nevében elkezdett munkára, az e g r i l y c e u m -
b a n u j o l a g m e g n y i l t j o g t u d o m á n y i p á l y á r a 
áraszsza a siker ohajtott áldását. Ezután a főpásztor, kápta-
lanától és papjaitól környezve , a lyceum díszteremébe ment, 
s az ott nagy számmal egybegyűlt mivelt közönség lelkese-
dett örömkiáltása között az emelvényre lépvén, szívhez szó-
ló s szivet nyerő előadásával ezen jeles beszédet tartotta : 
„Tisztelt gyülekezet ! Az aligmult éveknek hazánkra nehezült 
viszonyai a múzsáknak e szent helyét sem hagyták érintetle-
nül , és már nem kis aggodalom lepte meg keblünket, hogy 
a F o g l á r o k , B a r k ó c z y a k , E s z t e r h á z y a k 
és F i s c h e r e k bőkezű áldozatjaik ezentúl már nem 
foghatnak megfelelni azon nemes szándéknak, melylyel kü-
lönben Eger városa- s vidékének szellemi s anyagi előmene-
telét eszközleni, — melylyel azon üdvös czélt elérni óhaj-
tották : hogy a városi és vidéki íiatal nemzedéknek a felsőbb, 
különösen a jogtudományokban bővebb kiképezésére köny-
nyebben alkalmat szerezzenek. — De az isteni gondviselés 
megszüntette ezen aggodalmunkat, és a legfelsőbb kormány 
intézményének értelmében fölséges urunk, apostoli kirá-
lyunk kegyelmesen megengedte, hogy az egri jogtani osztály, 
melynek megalapítása az 1741. 44-ik t.czikkelybe is megerő-
sitőleg beigtat tatot t , ismét visszaállitassék és nyilvánossá-
gi jellemmel fölruháztassék, miként ezt a legfelsőbb intéz-
mény tartalma bizonyítja , melyet az érdeklettek kellő tudo-
mása végett ezennel fölolvastatok s kihirdettetek. 

(Következék a legf. leirat fölolvasása.) 
Kihirdetve lévén a legfelsőbb intézmény, ennek követ-

keztében jelentünk meg itt, t. gyülekezet, hogy ezen magasz-
tos , és alapitóját, gróf E s z t e r h á z y Károly püspököt 
halhatatlanitó , és alapja letételének ez évben egy századot 
számító épületben , a jogosztályt ünnepélyesen visszaállítsuk 
és az előadásokat megkezdhessük; azon osztályban, mely egy-

kor egri intézetünkben oly szépen virágzott, és ámbátor a vi-
har után , mely azt megingatta, némi idő kívántatik, hogy 
régi hírnevét megállapíthassa, de reményünk teljes, miként az 
ismét hajdani virágzására fölfog emelkedni. Hogy pedig ezen 
epedve várt reményünk minél előbb beteljesedjék, első és fő-
gondjaim közé számítottam érdemes tanárokat választani, ki-
ket ez ünnepélyes alkalommal a t. gyülekezetnek bemutatok 
és ez által tanári hivatalaikba beigtatok , úgymint : S z a 1 a y 
József u ra t , ki már előbb ez intézetben mint tanár dicsérete-
sen működött ; V o c h 1 e r Alajos áldozár urat : V a v r i k Bé-
la , jogszigorlót ; V i d a József, jogtudort; H u b e r t János, 
jogtudort ; H o r v á t h János, jogszigorlót és jelenleg még 
távol levő F r a n c z Alajost, a törvényszéki orvostan magán-
tanárát. Tisztelt tanár urak ! az egri lyceum, nem csak a tanu-
lók számát, de ezek tudományos kiképezését is tekintve, ha-
zánk jelesb tudományos intézetei közt mindég méltó helyet 
foglalt el; és mind az egyházi, mind a polgári osztálynak, 
szóval a hazának tudós férfiakat, jeles birákat, tisztviselőket, 
és érdemes polgárokat nevelt és képezett, —- és ez vala nem 
utolsó indok , hogy ezen intézetet, melyet elődeim nagy ál-
dozatokkal alapítottak, részemről is — hazám íiatal nemzedé-
kének használatára — visszaállítani igyekeztem. Nincs is két-
ségem, hogy intézetünk régi jó nevét visszaszerezni, föntar-
tani ti érdemes tanár urak ! első kötelességteknek tekinteni 
fogjátok. Hiszen egy közületek ugyanezen intézetben sok éven 
át mint tanár működött, és a jogtudománybani jártasságának 
s ügyességének már jeles próbáit adta; bár a többi még fia-
talabb erő, de a tanári hivatásra képzettségét szigorú vizs-
gák által bebizonytotta. Nincs tehát miért buzditnom azokat, 
kikről meg vagyok győződve , hogy hivatásuknak megfelelni 
szent kötelességüknek tartják. Igaz, már a régiek ugy véle-
kedtek : „hogy kit az Istenek nem kedveltek, a tanitásra ítél-
ték", de midőn ez által azt akarták jelenteni : mily terhes ezen 
hivatás, viszont nem tagadhatták : mily kellemes és megnyug-
tató azon öntudat , hogy fáradságos munkájuk által a hazá-
nak hasznos, munkás, értelmes polgárokat nevelnek. És való-
ban, mivel kedveskedhetünk inkább hazánknak s a köztársa-
ságnak, mint midőn a, íiatal nemzedéket taní t juk, oktat juk? 
hiszen a czélszerü tanítástól függ polgártársaink szerencséje, 
boldogabb állapotja, függ magának a hazának fölvirágzása. 
„Sokszor elmélkedtem — mond egy helyt Cicero : mi által 
használhatnék legjobban az emberiségnek, és fontosabb nem 
jutott eszembe, mint polgártársaimat a legjobb tudományok 
ismeretére vezetni, oktatni." Es valóban tévednek, kik azt vé-
lik, hogy csak vérrel szolgálhatnak a hazának, sőt inkább an-
nak jövendőjét inkább és biztosabban megállapíthatjuk: ha 
p o l g á r t á r s a i n k k a l a k o m o l y a b b t u d o m á n y o -
k a t m e g k e d v e l t e t j ü k , h a n e m z e t ü n k e t ma-
g a s a b b m i v e l t s é g i f o k r a e m e l n i törekszünk. A 
világ színéről nyomtalanul tűntek el azon nemzetek, melyek 
csak a természeti nyers erőben bizakodva, rövid időre a vi-
lág több részeit megingatták, megrendítették : midőn a tudo-
mányokat kedvelők müveikben most is élnek s műveltségűk ma-
radványait most is kutatjuk, becsüljük. — Még hozzátok van 
neliány szóm, kik itt megjelentetek, hogy a jogi tudományokat 
megkezdhessétek vagy folytathassátok.. . Szeretem hinni, hogy 
szavaimat hazám reményeihez intézem. Jelen alkalommal 
áthatja lelkemet azon gondolat, hogy közeledik az idő, mely 



minket, kik az évek terhe alatt megőszültünk, nem sokára ki-
szólit és a mi helyeinket ti foglaljátok el , ti lesztek helyet-
tünk a haza munkásai. Mintha hallanám a gondviselés szó-
zatát : f ö l , fiatal n e m z e d é k ! k é s z ü l j , k é p e z d m a -
g a d a t a m u n k á r a , h o g y a z t p o l g á r t á r s a i d j a -
v á r a , b o l d o g i t á s á r a t e l j e s í t h e s s e d ! — mertime, 
kik téged a munkában megelőztek, már a kor által is ellan-
kadva , nem sokára neked kénytelenek átengedni azt ! — Föl 
tehát a munkára, tudományos kiképezéstekre ! Oly korba lép-
te tek , melyben már önmagatok átláthatjátok, mi czélból jöt-
tetek ide, mi a ti kötelességtek , mit várnak tőletek polgár-
társaitok, mit vár tőletek a haza, melynek, mint kiművelt, ki-
képzett tagjai szolgálni, javát előmozdítani kötelességtek. Pi-
rulnom kellene, ha azt csak föltehetném is, hogy titeket nem 
Önbelátástok, nem az ész és sziv, mely tudja és ismeri fölvett 
czélját s kötelességét, hanem csak az intés, unszolás, fegyelem 
kényszerítene kötelességtek teljesítésére. Most t ehá t , midőn 
itt az idő, itt az alkalom, csak a tudományos kiképezés és a 
tudás utáni törekvés legyen ittléteteknek egyedüli czélja. A 
tudomány a világ emeltyűje. V a l ó d i é r d e m e t é s t i s z -
t e l e t e t c s a k a t u d o m á n y é s e z z e l j á r ó b ö l c s e-
s é g s z e r e z h e t . Tudomány által fényt, díszt, jó nevet 
szerezhetünk hazánknak, tudományos képzettségünkkel pol-
gártársaink javát, üdvét , boldogabb állapotját előmozdíthat-
juk. — A nyers erejű Ajax hasztalanul vívott a bölcs, az éke-
senszóló Ulysses ellen ; a görög nép ennek ítélte Achilles fegy-
vereit , és csak akkor , midőn Ulysses bölcs tanácsaira Trója 
erős falai ledöntettek, csak akkor nyilt ut a teljes győzede-
lemre ! . . . Azon kettős reményben t e h á t , hogy a tanár urak 
intézetünk fölvirágzására minden igyekezetüket forditandják, 
— a tanítványok pedig kikerülve mindazt , mi a jól nevelt 
ifjúnak becsületét , nevét koczkáztatná, egyedül ittlétük fő-
czélját szemük előtt ta r tván, magukat a jogtudományokban 
kiművelni igyekezendenek, — hálát adok az isteni gondvise-
lésnek, hogy az egri jogtani osztályok visszaállítását csekély 
munkálkodásommal hazám , nemzetem s polgártársaim javá-
ra előmozdíthattam." 

* 
* # 

Ez vala afőpásztori szózat, melyet a mélyen meghatott 
gyülekezet többször szakasztott félbe lelkesedett éljenzés-
sel. Ezután alyceum ft. igazgatója s a jogtanári kar legidősb 
t. tagja tolmácsolák a nmélt. érsek és káptalana iránt, mind a 
tanári kar, mind a tanuló ifjúság, mind a város részéről a há-
la és kegyelet érzelmeit, melyek újra kifejezést nyertek az ér-
seki asztalnál, hol a lyceum tanáraitól s egyéb díszes vendé-
gektől környezett nmélt. főpásztor emelt először poharat ő 
es. kir. apóst. Fölségeért , mint ki a jogtani folyam megnyi-
tásához a kegyes engedélyt megadta. — Igy lett vége az eg-
ri lyceum nagyjelentőségű ünnepélyének N a g y j e l e n -
t ő s é g ű n e k mondom azt , nem külső nagyszerű pompája, 
vagy zajos tüntetése miatt , mely bárminő fényes legyen is, 
ha valami nemes eszmét vagy érzelmet nem képvisel, érték-
telen, hiu aranyfüst , mely a szemet kápráztatja, de a lelket 
hidegen hagyja. Lyceumunk jelen ünnepélye egyszerű, igény-
telen, mondhatnám, családi ünnepély volt ; de nagyjelentősé-
gűvé tette azt tárgya, — a megnyílt jogfolyam, mely nem 
csak a jelen nemzedékre, hanem az utókorra is áldásosán lóg-

ja terjeszteni jótevő hatását. Nagyjelentőségű lett ez ünne-
pély azért is, hogy apostoli buzgalmu főpásztorunk épen most 
állítja vissza a jogtudományok előadását, midőn a százados 
jog-alapok mindenfelé ingadoznak, midőn a féket nem ismerő 
szenvedély tolakodik vakmerő arczátlansággal a törvényes-
ség szent helyére, hogy lerombolja azt, mit a jobb ősök ne-
mes jogérzete előrelátó bölcseséggel századokra alapított, 
mit az eldődök kegyelete századokig megőrzött, minek jóté-
konyságát a történelem fényesen igazolta. íme a kathol. egy-
ház igy válik a polgári jognak is legerősebb támaszává. — 
Ennélfogva ezen ünnepély ismét u j bizonysága nmélt. B a r-
t a k o v i c s Béla érsek azon különös, mondhatni, gondvise-
lés-szerü t a p i n t a t á n a k , melynél fogva az égető szüksé-
geket valamint fölismerni, ugy azokat fedezni, gyógyítani min-
den erejéből törekszik, és pedig nem csupán az anyagi, hanem 
a sokkal fájóbb s orvoslást inkább igénylő szellemi szüksége-
ket. Ugy hogy a jogtani folyam ezen íölélesztése — áldott 
folytatása nmélt. B a r t a k o v i c s Béla érsekünk azon tapin-
tatteljes jótékonyságának, melylyel Egerben az a n g o l s z ü -
z e k növeldéjét létesítvén, a vallásos nevelésnek egy minta-
szerű intézetet a lapi tot t ;az i r g a l m a s n ő k e t Egerbe be-
hozván, a szenvedők enyhítését és ápolását legjobb kezekre 
bízta ; az i r o d a l o m terén a már országszerte elterjedt ká-
téktól kezdve az apostoli szék jóváhagyásával nem sokára 
megjelenendő Szentirásig a legérezhetőbb szükséget pótolja; 
a magyar t. a k a d é m i á r a , e r d é l y i m u z e u m r a stb. 
te t t adományai által a hazai tudományosság terjesztésére ha-
talmas tényezőképen hat, — s mindezt a lelkes főpásztor nem 
a fillérezés, vagy a puszta jóakarat , vagy meddő buzdítás 
olcsó módjával teszi, hanem az á l d o z a t n a k a z o n n a g y -
s z e r ű s é g é v e l , melynek becsét a jelen idők nehéz körül-
ményei még inkább növelik ; azon nemességgel, mely nem 
csillogni szeret , hanem használni; s azon igénytelenséggel, 
melynek épen egyszerűségében tűnik ki valódi nagyszerűsége. 
— Azért buzgó imáinkkal kérjük a főpásztorok isteni feje-
delmét , hogy a ki érsekünkben annyi nemes ügynek adott 
erős támaszt , őt különösen Egernek az emberi életkor leg-
hosszabb idejéig megtartani kegyeskedjék. T. B. J. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. k. ap. Fölsége f. évi oct. 7 - rő l kelt legfölsőbb ha tá roza tá -

val Z o m b o r y János, cz prépost és kalocsai székes-káptalani olvasó-
kanonoknak a szerbiai cz. püspökséget adományozni ; — a győri szé-
kes-káptalannál pedig S t e r n e Ferdinand kanonok és sopronyi föespe-
resnek győri székes- föesperessé , S z e r d a h e l y i Antal kanonok és 
mosonyi főesperesnek sopronyi főesperessé ; II a n s z e r Fábián kanonok 
és locsmándi főesperesnek mosonyi főesperessé; Z e r p á k János kanonok 
és rábaközi főesperesnek locsmándi főesperessé; S c h r e i b e r László **) 
kanonok és komáromi főesperesnek rábaközi főesperessé fokozatos elő-
léptetésüket legkegyelmesebben helybenhagyni ; továbbá Z e r p á k János 
kanonok és főesperesnek a ludányi cz. apátságot ; S c h r e i b e r László 
kanonok és főesperesnek a S. Salvatoris de Szegszárd cz apátságot ado-
mányozni , és K o c z i á n Jánost , parrendorfi plebánust a győri székes-
káptalanhoz cz. kanonokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott . 

SZOMBATHELY VIDÉKÉRŐL. (Folyt.) Megvallom, 
hogy a mily édesen esett egykor növendék-korunkban a tisz-
teletre méltó áldozároknak hozzánk való nyájas leereszkedése 

A szives Ígéretet örömmel fogadjuk. S z e r k. 
• • ) F. hó 25-én e lhunyt . S z e r k . 
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és megelőző szeretete, szintoly szívesen érdekeljük viszont 
magunkat most az utánunk sarjadzó ujabb nemzedéknek érzü-
letéről, állapotáról és magaviseletéről; úgymint kiknek vi-
rágzó fejlődése egyszersmind a mi reményünknek is élesztője ; 
erkölcsi hanyatlása pedig szivünk aggasztó fájdalma és kese-
rűsége. Igen szivesen olvassuk ennélfogva az olyan kör-szem-
léket , a minők például Kalocsáról, szoktak időnként a „Re-
ligio"-ban megjelenni, melyekben a papnövelde állapota, fej-
lődése és virágzása is, a mint látszik közvetlenül érdekelt kéz 
által ügyesen beleszövetik. Mi ilyen általános körszemlét me-
gyei növeldénk fölött nem tar thatván, visszapillantásunkat 
tüzetesen csak azon egy tárgyra akarjuk irányozni, melyet e 
tudósitás elején röviden megjegyeztünk : ép ez azon egyház-
irodalmi iskola, mely más növeldék példájára , az elöljáróság 
engedelmével mintegy másfél év előtt a mienkben is megala-
kulván, magát dicső védszentéről Szent-Ágoston-egyletnek 
nevezi. —Tagadhatatlan, hogy a honi növeldékben ujabb idő-
ben keletkezett magyar egyház-irodalmi egyletek kezdete 
azon korba esik, midőn hatalmas lendülettel előtérbe nyomuló 
nyelv- és nemzetiség kérdése az egyházat az irodalomban ed-
dig elfoglalt teréről leszorítani fenyegetődzött, lia a föl nem 
tartóztatható mozgalmat figyelembe nem véve régi befolyá-
sát ujabb eszközökkel is érvényesíteni nem törekszik. A pesti 
növelde, hol az ország reménydús sarjadékának szine van ösz-
pontositva, volt az első, mely a kor kívánalmát eszélyesen föl-
fogta ; melynek példáját azóta lassanként ugyan mások is kö-
vették , de sem tekintélyét, sem önállóságát mindeddig még 
e inem érhették. Igaz, hogy napjainkban az esztergomi és 
győri növendékek e téren meglepő előmenetelt tanúsítottak ; 
de miután az ott működő főtényezőkre nem nehéz következ-
tetni : kérdés, ha az ebbeli változás esélyeit sem meg nem 
törve , sem meg nem fogyva, ki fogják-e egykor ugy állani, 
mint eddig a pestiek, kik érettségük szigorlatát már évek óta 
kitűnően kiállották ? — Ily irodalmi egyletet létesítettek ma-
guk között még a mult év folytán elöljáróik engedelmével a 
mi növendékeink is, melyet egészen az egyház szellemében 
és igen helyesen a tudós és szent Ágoston mennyei védelme 
alá helyeztek. Valljon üdvös és czélszerü-e az ily egyletek 
megengedése ? nem mi hozzánk tartozik megítélni. Annyi bi-
zonyos, hogy a czél, melyet a mi növendékeink tűztek ki ma-
guknak, más hasonnemii egyletek czéljától nem üt el; az esz-
mét nem ők találták föl; sőt a kivitelben is csak mások pél-
dáját tartották szemeik előtt. Tehát csak is az ildomos keze-
léstől függ minden, mely az alsóbb rendű czélt a növeldei fő-
czélnak mindenütt és mindenkor nehézség nélkül alá fogja 
rendelhetni. Az elfogultság ott is könnyen kereshetne nehéz-
séget, a hol tulajdonképen csak örömnek van helye. Mert 
valljon mi egyéb a létalapja az ily irodalmi egyleteknek, 
mint a munka-képesség és munka-szeretet, azaz : a tehetség 
és kitartás? És nem nagy nyereség-e, ha ezek kifejlesztésére 
ösztön, tér és alkalom nyujtatik ? Azt ugyan nem nehéz föl-
fogni , hogy a megyei, főleg kisebb létszámú növeldékben az 
ily egyletek oly tágas tért nem egyhamar foglalhatnak, és 
oly állandóságra nem egykönnyen számithatnak, mint a köz-
pontiakban, hol az ifjúság szine és virága egyesülvén, kölcsö-
nös közlekedés által, kedvező körülmények között a haladás 
óriási mérvekben terjedhet. Azonban egész lehetetlennek ezt 
mégis sehol sem mondhatni; mert a lehetőség csakis attól 

függ, ha jelentkeznek és gondosan megválasztatnak-e az olyan 
papjelöltek, a kik erre nézve képességgel és jó hajlammal is 
birnak ? Tekintsük csak, mit mond a tapasztalás. Ugyan hon-
nan van, hogy az esztergomiak és győriek tűnnek ki kiválóan 
e tekintetben? Talán elég azt érinteni, hogy a győri kis se-
minarium jó hire országokra szól, az egész intézetnek legfé-
nyesebb bizonyítványául a nyilvános érdemsorozat szolgál-
ván; az esztergomiak pedig előbb a nagyszombati jól szerve-
zett seminariumban és gymnasiumban válogattatnak meg és 
képeztetnek ki. Kétségkivül itt is á!l az, a mit saját növeldei 
elöljáróinktól hallottunk, hogy a legjobb iskolai tanulók leg-
többet dolgoznak mellesleg is, és hogy ott is ők azok, a kik leg-
többre mennek ; holott a rossz deákok és a hanyagok ott is, i t t 
is tehetetlenek és hanyagok maradnak. Különben az igen ter-
mészetes, hogy az önkénytes tanulmányok a köteleseknek há-
trányául nem szolgálhatnak ; lia még is megtörténnék, a gon-
dos elöljárók bizonyosan legrövidebben segitendnek a bajon. 
Azon ellenvetés pedig, mintha a rendes és köteles tantárgyak 
maguk is elég tért és alkalmat nyújtanának a foglalkozásra és 
öntökélyetesitésre, ha föltétlenül és minden megszorítás nél-
kül állíttatik föl, oly tarthatlan tulszigorra mutat, mely az ön-
magára való alkalmazásban magát az állítót is, kivált ha pap 
volna, minden lépten-nyomon következetlenségbe ejtené. Mert 
ugyan hol van a pap, ki nem találna hivatása legszentebb kö-
rében akár minden perczben foglalkozásra legbőségesebb tár-
gya t? ki, ha az iskolák és betegek látogatását elvégezte is, 
nem lelne a morál- és liturgicának, tehát a leggyakorlatiasabb 
tudományoknak majdnem mérhetlen téréin kutatásra, tanu-
lásra és igazításra mindég u j és elég bőséges anyagot? Ho-
gyan lehetne tehát más, hivatása köréhez távolabb eső , ha-
bár hasznos tárgyakkal foglalkoznia, vagy épen még szórako-
zást is keresnie ? (Folyt, köv.) 

SZERED KÖRNYÉKÉN, oct. 17-én. Főtiszt, szer-
kesztő ur ! A szeredi alesperesi kerület f. h. 9-én tartá Hidas-
kürthön őszi rendes gyűlését. Irjam-e, hogy a Magasságbeli-
nek segélyül hívásával vette kezdetét ? hiszen ő tőle száll alá 
minden jó adomány és tökéletes ajándék , mire nekünk külö-
nös szükségünk vala. — Jóllehet tudtuk már mindnyájan, mi-
kép koronánknak eddigi főéke, a szeretet jogarának bölcs hor-
dozója, ngos és ft. L i n t e r József kanonok u r , a n.-szombati 
társaskáptalanhoz kineveztetvén , hiányozni fog, mégis csak 
akkor érzők a megválás fölötti fájdalmat egész mivoltában, 
midőn szemeinkkel láttuk az ü r t , melyet végbucsuvételével 
körünkben hagyott , mert ő tanácskozásunknak nem csak ve-
zetője , hanem éltető lelke is vala. Vigasztalásunkra szolgál 
azonban, hogy ft. S z t a r e c s e k Mihály diószeglii plebánus 
és másod-alesperes személyében méltó utódot kapott , kinek 
helyét ismét mint másod-alesperes e lapokból is jelesül ismert 
iró, ft. K u b r i c z k i András taksonyi plebánus ur foglalá el. 
Nagy szavaknak barátja nem vagyok, de nem tolmácsolnám 
hiven testületünk érzelmét, elhallgatva a fölötti örömünket, 
hogy ily férfiakkal dicsekedhetni épen nekünk jutott osztály-
részül. Ezen örömnek adott ott helyben, ékes latinsággal, ki-
fejezést az uj jegyző is, ít. H i t é r i János kossuthi plebánus 
ur. az illető esperes urak által mondott székfoglaló beszédekre 
adott válaszában. Erre határozatba ment, feledhetlen esperes 
ő ngához egy, kegyeletünkről tanúskodó levelet meneszteni, 
melynek szerkesztése jegyző úrra bizatott. Engedje meg, főt. 
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szerkesztő ur ! az elismerés adóját e helyen leróvni, helyt ad-
ván becses lapjában a közleménynek, hiszen egyházi férfiaink 
közül igen sokan, az öntudat boldogító jutalmát kivéve , ugy 
sem részesülnek másban , vajha legalább abban mindenkor ! — 
A sz. elmélkedésekre bő anyagot nyújtó olvasmányok után , a 
szerető fiaknak legelőször is a közös atya fájdalmai jutottak 
eszükbe, s a forró részvétet tolmácsolandók örömest tettünk 
volna bíboros-érsek atyánk főmagasságának lábaihoz egy hó-
dolati föliratot : ha a lelkigyakorlatok alkalmával a kerület-
nek legnagyobb része ebbeli kötelmének már meg nem felelt 
volna; igy azonban elégnek Ítéltetett annak jegyzőkönyvi 
örökitése, miszerént mi a püspökök magas gyülekezetének ha-
tározatához önként ragaszkodunk, hogy ne üsse reánk a ma-
radék a hűtlenség bélyegét, mert az még sirunkban is fájna. 
— A másik, ezzel szoros kapcsolatban álló ügy , mely a ta-
nácskozók figyelmét magára vonta, a hitlen sa j tó , melyről 
XVI. Gergely szentséges atya állitá, hogy az gula ignea, ca-
ligo, impetus immanis cum strepitu horrendo. Hajh ! mily sok-
nak perzselte már el hi tét ezen gula ignea, hány lelket sepert 
el ezen impetus immanis, s bár csak most szűnnék m á r a 
strepitus horrendus; de fájdalom, az oroszlány még mindég 
jár és ordit ,quaerens quem devoret. 'Hol az erős kar, mely ez 
irtózatos rohamot megállitsa s ez orditó oroszlányt fékezze ? 
Ellene mitsem tehetvén (?) legbölcsebb dolog útjából félrevo-
nulni , hogy menekülhessünk, a mely czélt az által véltünk 
elérhetőnek, ha elhatározzuk, hogy az antikath. sajtótól nem 
csak minden anyagi támogatást megvonunk ; hanem még ol-
vasásától is tartózkodni lelkismeretbeli kötelemnek tartjuk. 
Nekünk ezen határozathoz az is rugóul szolgált, hogy koro-
nánknak tagja azon férfiú, kinek jeles tollából folyt ama czikk, 
mely a Rel. hasábjain megjelenvén, nem csak e honban villa-
nyozta föl a kebleket és támasztott üdvös mozgalmat, hanem 
annak határain tul is. A zászló fön lobog, az előharczos köz-
tünk, s mi ne sorakozzunk ? Meglehet, hogy e miatt az orosz-
lány még rémületesebben orditand ; de mi ,propter Sión, non 
tacebimus, propter Hierusalem non quiescemus' (Isai. 62, 1.) 
Meglehet, hogy hazafiatlansággal vádoltatunk, „kik azon ba-
bér-koszorut sajátkezüleg tépjük le, mit a hazafiúi elismerés 
font pásztorbotunkra." De hát valóban a hítlenség kizárólagos 
szabadalma a hazafiság? — 0 tempóra. — Szükséges az e 
nemii határozatokat minden oldalról világosságra hozni, ut 
confundantur et revereantur, kik az alrendü papságot a fő-
rendüekkel meghasonlásban lenni állítják. Hadd érezzék az 
elkülönzés átkát azon , fájdalom ! itt-ott találkozó egyháziak, 
kik nem tartják bűnnek elleneinkkel egy követ fúni. Tudjuk 
hogy nincs arany salak és bor seprő nélkül. Necesse est ut 
veniant seandala : sed vae. — Majd talán észre jövendenek 
azon gyávák is, kik félnek „a közvélemény által annyira meg-
czégerezett újságot járatni , mint az I. T. stb." Spiritus 
mundi — et Spiritus veritatis ! Szabad-e egy papnak a köz-
vélemény uszály-hordozójává sülyedni akkor, midőn a leg-
szentebb ügy érdekéről van szó ? ki mellettem nincs, ellenem 
van. Különben is a kárhoztatás köve, nem mindég az elitélt-
nek fejére hoz szégyent, példa Jézus és Heródes. A pogány 
bölcs félt , hallván magát a sepredéktől dicsértetni, hogy va-
lami vétkest talált tudtán kivül elkövetni, egyedül az igaz-
ságnak hirnöke féljen, propter veritatem persecutionem 
pati ? J— —s. 

TURIN , oct. 1-én. A püspökök és szerzetesek ügyeivel 
megbízott romai bibornoki egyesület közzé tette, hogy a Pas-
sagliának föliratát aláiró papok, habár a kiközösittetést tett-
leg magokra vonták, minden joghatóságaikban meghagyatnak, 
a papi rend ténykedéseitől le nem tiltatnak ; vagyis az ipso 
facto rájuk esett kiközösittetés következései reájok nézve ez 
esetben fölfüggesztetnek. Conforti, volt oktatásügyi minister-
nek lapja ezen intézményre fölkiátott: „ime a romai udvar 
sincs meggyőződve ügyének renditlen igazságáról. A fölira-
tot 12,000 pap aláirta; a tridenti zsinat szavai világosak; ezek 
mind kiközösittetve vannak. Minek engedik tehát ezeket papi 
hivataluk ténykedésében ? A romai udvar a következések előtt 
hátrál." Mindez gúnyolódás, mely a forrada'ini lapoknak ele-
dele. Sokat szólhatnánk még az aláirók számáról, eleget szól-
tunk eddig, hogy a halottak, nem létezők nevei is rajta van-
nak, és sokan, kik az egész dologról mitsem tudtak. De ha ép 
annyian is volnának, Conforti lapjának papszerkesztői tud-
hatnák , hogy hol a sokaság vétkezik, ott legkisebb a bünte-
tés Tudhatná azt is, hogy vannak annyira megátalkodott 
barmok, hogy minél tovább vered őket, annál csökönösebbek 
a makacsságban ; ugyszinte vannak emberek, kik annyira ra-
gaszkodnak tévelygő rögeszméikhez, hogy bár mit tégy ve-
lük, ők azokhoz mindinkább ragaszkodni fognak. A szent-atya 
nem akart alkalmat adni ezen szerencsétlenek rögzöttségére. 
Nem gyengeség, nem tétovázás ez, hanem határt nem ismerő 
szeretet a szent-atya részéről, hogy ezen szerencsétlenek is, 
kik vesztére törekednek, a szent-atya lehető kegyességét él-
vezik. Továbbá, a szent-atya nem akart alkalmat adni a sza-
kadásra , melylyel az újságok és a turini s párisi kormányok 
mindég fenyegetnek, hogy a szent-atya renditlen szilárdságát 
megingassák. A szent-atya legjobban tud j a , miben van az a 
szakadársági veszély. 0 nem árulja el az egyház ügyét; de 
nagy szeretetében megtűri , hogy a gonoszság útjaira téve-
dett papok ez esetben minden hivatalos ténykedéseiknél, és 
joghatóságaiknál maradjanak, nehogy a fegyelem szigora ál-
tal kétségbe esve nagyobb merényekre rohanjanak, hova őket 
az istentelen kormány a szent-szék elleni dühből ragadni 
akarná. Ebben a szent-atya az idők és helyzetek mostohasá-
gához illően cselekszik; kárhoztatja a rosszat, de , mint az 
örök Is ten , tűri hogy a gonoszok útjaikon boldoguljanak. A 
harmadik indok még a hivek lelki java. Ugyanis mi történnék, 
ha a szent-atya annyi pap fölött a kiközösittetés következé-
seit teljhatalmával föl nem függeszti? Ezen papok minden 
joghatóságaiktól megfosztatnának , s igy minden joghatósági 
tény, melyre lelkismeretlenségükben kétségkívül vetemedné-
nek, egészen semmi lenni. Mily zavar, mily rendetlenség, 
mennyi aggály keletkeznék azonnal a hivek között. A gyónási 
föloldás, a házassági kötvények , egyszóval mind ama tények, 
melyekhez joghatóság kívántatik, érvénytelenek volnának, kik 
szenvednének tehát legtöbbet? A hivek. Ezeknek lelki üd-
vössége és földi léleknyugalma miatt a szent-atya kegyeske-
dett a kiközösittetés következményeit a szerencsétlen tévely-
gőkre nézve ez esetben fölfüggeszteni. Meghagyatnak tehát 
papi ténykedéseikben, s joghatósági tetteik érvényesek, ki-
véve azoknál, kik ,excommunicati vitandi, például Gavazzi, 
Sistori, s fra Pantaleo. 

MONZA, sept. 29-én. Caccia püspök ur, és a papnövel-
dének előjárói távol levén, a gazdatiszt, vagyis a vice-rector, 



a város syndicusa elé hivatott, a ki mondá, hogy holnap a nö-
velde egyik szárnyát a katonaság tanyának fogja elfoglalni. 
A növelde a piacz egyengetése által a főkapuját elvesztvén, 
csak egy gyalog-ajtóval bir, melyen mindenkinek kell átkelni, 
ha az épületbe akar jönni, igy tehát a katonaság mindég a 
papnövendékekkel, püspökkel, s mindazokkal, kiknek a püspö-
köknélügyeik vannak, találkozni fogna. A jó gazdatiszt papi 
bátorsággal megmondta a syndicusnak, hogy ő ezt nem en-
gedi. A syndicu3 tömlöczczel, lövetéssel fenyegetődzött. 
„Tömlöcz! mondá a gazdatiszt, egy hibáért csak megjárná; 
de ártatlanul—'nem" „ön ugy beszél, mint egy jezsuita ; vi-
gyázzon, nyelvére forrhat , a mit mond." „Mint egy jezsuita? 
Ezt nem értem. En szólok, mint egy becsületes ember. Fi-
gyelmeztetem önt az illedelemre." „Ha nem nyitja föl az aj-
tót. kifeszittetem. Távozzék." „Én kötelességemet fogom tel-
jesíteni, ön tehe t , mit akar." Ez volt a párbeszéd. A monzai 
syndieus nem szokott a levegőbe beszélni. Másnap a katona-
ság a papnövelde előtt megjelent; a zárt ajtót betörte, az 
épület egyik részét elfoglalta. Csak egyet nem tettek, hogy 
a kanonok urakat és a növendékeket Te Deumra kényszerít-
sék. A nép e méltatlanságon fölindult, de szólni nem szabad, 
,Modena' nevet ,mutino, mutina' (néma) hajlitásokra már meg-
tanultuk. Túrni kell; ha sohajtozol, zárkózzál el , s titokban 
tartsd, mivel itt a szabadság uralkodik. 

SIENA, sept. 26-án. A protestáns tudósok iparkodtak 
meghazudtolni a katholikusok hagyományait a szent sir he-
lyiségéről, kivált a Fergusson által fölhozott indokok sokakat 
azon hiedelemre birtak , hogy a szent sir egészen más helyi-
ségen van fölépítve, semmint azon sir volt, hova a Megváltó-
nak szent teste tétetett. A tudomány megtámadta a hagyo-
mányokat; de a tudomány teljesen igazolja is azokat. Vogué 
ur ásatásokat tétetett a muszkák által megvásárolt helyiségen 
közel a mostani szent-sirtemplomhoz , s Constantin nagy ba-
silikájának falaira és alapjaira akadott, melyről tudatik, hogy 
a valóságos szent sir fölött épí t tetet t , ugyszinte a Porta Ro-
manara is, melyen át a Megváltó a Calváriára ment. Ezen föl-
fedezés megbecsülhetetlen a kath. régiségtan előtt, s végké-
pen igazolja a kath. világ hagyományait a szent sir helyisé-
géről, s azon köves tetőről, melyen a feszület fölállittatott. — 
A szent- atyának levele a portugalli püspökökhez tele van sze-
retettel, tele atyai gondossággal. A levél Rodriguez Emanuel 
lissaboni patriarcha- s bibornokhoz van menesztve, szól pedig 
az egész portugalli püspökséghez. Közülök egy sem volt pün-
köstkor Romában, azóta egy se nyilatkozott a püspökök hó-
dolati föliratáról. Ezen hallgatás a püspöki névnek kárára ér-
telmeztetik ; a szent-atya szeretettel emlékezteti a portugalli 
püspököket ez iránti kötelességeikre. Legelőször is a szent-
atya említi a püspököknek kötelességeit ezen nehéz időkben. 
„Azért is, kedves testvéreim, a legnagyobb fájdalom fogja el 
szivemet, látván a religionak szomorú helyzetét Portugalliá-
ban. Ezen helyzetet én jól ismerem, és ti, kedves testvéreim, 
még semmi bizonyítékát eddig nem adtátok püspöki éberség-
tek-, és a veszélyes időkben szükséges erélynek. Azért a hivek 
lelki üdvössége iránti gondosságom- és nyugtalanságomban, 
t e k i n t v e az apostoli hivatal kötelességeit, buzditlak titeket, 

hogy püspöki tísztkedésteket férfias bátorsággal, csonkittat-
lanul teljesítsétek, mivel senkire inkább nem bizatott, mint 
reátok a hitnek letéteményét megőrizni, az egyház szent 
ügyét védelmezni, a szent-szék jogaiért küzdeni, ellenszegül-
vén minden erőből azon erőszakos támadásoknak , melyek a 
szent-szék ellen vitetnek. Különben beteljesedik rajtatok az 
Urnák mondása: „Quocl infirmum fui t , non consolidastis ; 
quod egrotum fui t , non sanastis, quod confractum fu i t , non 
alligastis; et quod perierat, non quaesivistis." (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
P E S T , oct. 28-án. Bibornok herczeg-primás ő emtja a 

bényi régi gotli stylü egyházat, melyet a jelenlegi plebánus, 
ft. Cretier Ferencz megujittatott, fölavatni; a ghymes-kosz-
tolányi rom. kath. községnek pedig temploma javittatására 
50 frtot méltóztatott adományozni. 

— 0 szentsége Castel-Gandolfoban igen sok ovatioban 
részesült, és kedves látogatásokat fogadott; mindenütt mint pá-
pa-király üclvözöltetett. 

— A „Czas"-nak irják Romából, hogy G a t e c k i , tar-
nowi kanonok, ki a krakói püspöki székre van kijelölve, 
Romába érkezett. Ő szentsége hivta meg őt oda, hogy több 
fontos tárgyban értelmezhessék vele. Gatecki nagyobb ünne-
pélyesség okáért magától a pápától kijelölt püspökök által 
fog fölszenteltetni ; de az ideiglenesen fölvett „amateai püs-
pök" czimet mindaddig fogja viselni , mig be nem fog fejez-
tetni a vita, mely az apostoli szent-szék és az orosz kormány 
közt, fönforog a krakói püspökség javaira, és a krakói megyé-
nek a kieleckii megyétől való elválasztására nézve. Csak ek-
kor fogja a krakói püspök czimét fölvenni. 

— Regensburgból iratik : A legújabb főpásztori rendelet 
az itteni skót-kolostor eltörlését és további rendeltetését ille-
tőleg a következőket tartalmazza : A szent-szék és a k. kor-
mány közt kötött egyezkedés folytán sept. 2-ról kelt apostoli 
breve által a Regensburgban létező , sz. Jakabról nevezett 
skót-kolostor, minthogy alapitványi czéljának már nem felelt 
meg, megszüntettetik , és annak javai más liasonnemü egy-
házi czélokra fognak fordíttatni Mindenek előtt a skót kath. egy-
ház illő kárpótlást fog kapni az 1719-ik évtől fönállott, és a 
kolostorral összekötött skót-séminariumért, melynek főczélja 
volt skót ifjakat nevelni az egyház szolgálatjára, különösen a 
skót missiokra. A kolostornak még fönlevő két tagja a haj-
dani kolostor javaiból állásához illő eltartást kap bizonyos föl-
tételek mellett. 

— A barcelonai „Telegraph" szerént a tudós angol 
,Queensley', ki nagy bámulója volt a görög költőknek, vég-
rendeletében meghagyta , hogy holta után testéről a bőr le-
huzattassék, belőle pergamen készíttessék, melyre Homer 
Iliasa volna Írandó , és e valóban különös példány a britisch 
muzeumban tétessék le. -—- Egy kissé szelídebb mania, mint 
Ziskáé volt, ki bőrét dobra kívánta húzatni. 

— A marseillei püspök f. évi aug. 24-én egész megyéjét 
a bold. Szűz szeplőtelen szent szivének ajánlotta föl, és be-
keblezte a siegi anyatársulatba, mely 15 milliónál több tagot 
számlál. Az algíri püspök , a castellamarei számüzöttt főpász-
tor, egy éjszak-amerikai püspök meg a ceyloni püspök-helyet-
tes jelenvoltak a fényes és nagyszerű ünnepélyen. 

— Spanyolországban a királyné rendelete folytán meg 
van tiltva oly könyveket, melyek a külföldön nyomattak, a 
kormány engedelme nélkül az országba behozni; oly köny-
vek pedi g , melyek a ker. hit ellen tartalmaznak valamit, tel-
jesen kitiltvák. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Egyházi tudósitások. 

Havi szemle. 
i . 

Meglepetés, csalatás a figyelő jutalma. Az igaz-
ság változhatlan elvei félretétettek, a jóslatok tere 
véghetlen, de ép azért a jóslat lehetetlen, érdektelen, 
nevetséges, jelentéktelen. À kérdések halomra nőnek, 
a megoldás mindenkinél titok. Ha az örök igazságnak 
csak néhány részlete is általánosan elfogadtatnék, en-
nek alkalmazása vitát szülne, de az esélyek két-há-
romra szorítkozva, ezeket az elme előre látná, az esé-
lyek bármelyikét készülten fogadná. Most az egye-
düli elv az elvtelenség, a helyzet alapnélküli üresség, 
a lelkeket a bizonytalanság kínozza. Nincs oly badar 
vélemény, mely a bölcsek asztaláról elutasittathat-
nék. Omnia jam fient, fieri quae posse negabam; ké-
szülj mindenre, mivel nem készülhetsz semmire. 
Mondják, az érdek a szabály. Az érdekek összeütköz-
nek , változnak, daczos ötlet- vagy szenvedélytől föl-
kapatnak, mi tegnap hasznos volt, ma káros, sőt ma 
egyiknél érdek, másiknál veszély; érdek a legsza-
bálytalanabb szabály, mivel az ötlet és szenvedély 
játéka, mely mindent csak erőszakkal érvényesit. 
Haladtunk, a szabadelvüség lejtőin egész a forrada-
lomig értünk, a multat nem kérdjük, a jelent nem 
értjük, a jövőt nem sejtjük; haladtunk, mivel egé-
szen megvakultunk,az észt fölöslegessé tettük; csuk-
juk le szemeinket, menjünk a jövőnek, vagy várjuk, 
mig ez ránk rohan, eltipor. A nagy felvilágosodás 
oda vitt, hogy semmit se lássunk; a nagy szabadság, 
hogy mindent némán fogadjunk; a nagy műveltség, 
hogy semmit se értsünk, mindent erőszakkal végez-
zünk. Ez korszaki vívmány, az emberiség örök hálát 
szavazhat a forradalmi conspirationak, hogy tőle ily 
boldogságot kapott ajándékul. 

És ha csak a néző-szerepre szorított jog embere 
csalódnék! A legnagyobb csalódások a forradalom 
embereit, kik a tett mezejét birják, nyomban üldö-

zik. ,Ki hitte, ki várta volna!' ez a köz-sohaj. Rattazzi 
Garibaldit Siciliába küldi: hatalmas eszközből hatal-
mas ellenségnek találja; egy millió lirát izgatási czé-
lokra ad: az izgatás elfojtására 40 milliomot költeni 
kényszerül. Ezt Rattazzi nem akarta. Cowley Paris-
ban elrémül, midőn a francziák császárja ellen szórt 
szitkokat hallja; az angol lordok megijednek, midőn 
a pénzükön szervezett vörös-inges tábor az egyetemes 
democratiát kiáltja. Ezt meg az angol lordok nem 
akarták. A Yelencze ellen vezetett beütés Austriának, 
a Roma ellen vitt őrjöngés a/|)ápaság birtokát szilár-
dítja; közbeszól a londoni gyárak népe, hurrah-t ki-
ált a vérben fekvő oroszlánynak, dúl a gyűlölet, tom-
bol az anglikán rajongás a pápaság ellen, a franczia 
őrsereg visszahívását sürgeti ; mindez az őrsereg ha-
zahívását lehetetlenné teszi, mert a franczia nemzet-
nek becsületét sérti. Ki hitte, ki várta volna? A con-
spiratio Roma ellen tört, s észreveszi, hogy soha 
messzebb nem volt Romától, mint ma; már a lemon-
dással barátkozik A forradalomnak minden eszkö-
ze eltompul, minden kísérlete hiusul, minden ese-
mény, az ő furakodásainak szülöttje, ellene fordul. 
Guéronnière a romai kérdést, Piémont hasznára, sző-
nyegre hozta, ma ezen kérdést, Piémont vesztére, 
taglalja; a kormányok elhagyták a szent-széket, az 
isteni gondviselés a pápaság ellenségeit ennek védel-
mére használta. Ez az: nostras rebelles quoque com-
pelle voluntates. Napoléon szabad tért nyitott a con-
spirationak, oct. 16-án Thouvenelt, a romai udvar 
zaklatódaemonját, szolgálatból elbocsátja, Drouynde 
L'huyst, az 1849-ben Oudinot tábornok kezébe adott 
utasításnak, a romai hadjáratnak szerzőjét, a restau-
ratio ügynökét a külügyek vezetésére hívja. A büv-
lámpa rémalakjai végig húzódtak, a szelídebb alak-
zatok előtűntek. De tartósak-e ezek? Alapos-e a reá-
juk fektetett remény? Nem. Nolite omni spiritui cre-

„II se forme en Italie un parti qui commence à voir 
sous son véritable jour la situation. Ce parti sait aujourd'hui 
que l'unité ne doit plus compter sur Rome." (La France 14. 
oct. 1862. — Journ. de Brüx. 290. sz. 17. oct.) 
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dere, sed probate spiritus. Harczolt a hivő sereg, non 
resistendo sed patiendo, crevit pugna, crevit et pu-
gnantium gloria, perque graviora tormenta graviora 
fuere et praemia. Nem szűnt meg a veszély, csak a 
remény szilárdult; még tűrni, még renditlenül hű-
nek kell lenni, a láthatár csak nyiladoz, annyi ag-
gály , annyi hányattatás után a kikötő édes nyugal-
mat hoz. Placare Christe servulis ! Quibus patris cle-
mentiam — tuae ad tribunal gratiae — patrona Vir-
go postulat! 

Az ujságlapok, G-uéronnière levelei, a franczia 
okmányok kérik a figyelmet. 

Az újságok fáradhatlanok; ők napi bért kapnak, 
ők napi munkát adnak, egy napra szólnak, bölcsesé-
get tőlük kivánni nem lehet. ,Szűnjön meg Franczia-
ország védeni oly kormányt, mely minket gúnyol', 
igy szólt a ,Siècle' Pius pápa tehát gunyoljaFran-
cziaországot, mivel Thouvenel és Lavalette egyezke-
dési terveit el nem fogadhatta, A tanácsnak el nem 
fogadása a ,Siècle' szerént gunyolás. Napoléon kije-
lenti, hogy a pápát minden fejedelmi jogaiban cson-
kittatlanul fön akarja tartani: Victor elfoglalja Bo-
lognát. Napoléon kijelenti, hogy a fegyveres beütés-
nek ellene fog állani: Victor elfoglalja Umbriát. Na-
poléon az olasz fejedelmek jogait a villafrancai pon-
tokban őrzi: Victor őket a forradalom által mind el-
űzi. Napoléon sz. Péter örökségét fegyveres erővel is 
védeni akarja: Victor Garibaldinak szólamát: ,Roma 
vagy halál' kiáltja. Napoléon leszáll Italiába: Victor-
nak Lombardiát ajándékozza, Victor Mazzinivel és az 
angol rajongással szövetkezik; kitől tegnap legtöbb 
jótéteményt kapott, ma annak ellenségeivel barátko-
zik. Ha tehát a lelkismeretre, s a szent esküre tett 
hivatkozás engedetlenség, ez pedig gunyolás: vessék 
latra, mit tett Victor a lelkismeret, az eskü, a be-
csület, a népjog ellen, s mondják ki az Ítéletet. Szűn-
jön meg tehát a franczia kormány oly kormányt vé-
deni, mely gúnyol. — Grandguillotnak más élcze 
tetszett. — „A romai pápák VI. Adriántói kezdve 
Austriának káplánjai" 2). Igaz, X. Leo után a con-
clave Medicis és Cajetán bibornokok indítványára 
utrechti Maître-Argan Florist, tortosai püspököt vá-
lasztotta pápának, mivel V. Károly császárnak legbi-
zalmasabb embere, miután nevelője, s mivel tisztes-
séges, koros, s általánosan ismert szent ember, Xi-
menes oldalán tapasztalt, mint alkirály bölcs és okos 

„Que la France cesse de protéger un gouvernement, 
qui l'insulte." 

a) „Les papes n'ont plus été que les chapelains de la 
maison d'Autriche." 

férfi v o l t O r t i z szerént ,az erények példánya'; Lar-
noy, a pápák történetének mérges tollú irója szerént 
,prêtre excellent' volt 2). Adrián V. Károlynak neve-
lője, valljon eszköze is? A császár támadó s védő szö-
vetségbe akarta Adriánt behúzni I. Ferencz ellen, a 
pápa válaszul adá: „quod foedus percutere nolumus, 
causa est, non quod non libet, sed quod non licet." 
Ez Piusnál ,non possumus.' A pápák erős kézben tart-
ják a külső politikának mérőjét; engedékenyek va-
lának , hol az igazság és jog engedett; ellenszegültek 
pedig, hol az igazság tiltakozott, hol az erőszak kö-
vetelt. Szokásos tünemény a pápák történetében, hogy 
a dissidens kormányok őket szolgaságról, a kath. kor-
mányok makacs hajlithatlanságról vádolják. Ide megy 
(xrandguillot élcze. — Alig van forradalmi lap, mely 
Pius kifosztására sz. Péter szegénységét ne hozta vol-
na föl érvül. Péternek nem volt világi fejedelemsége, 
mivel Romában Nero uralkodott. Vigyék be Nerot 
ma a Capitoliumba: nem lesz pápa-király; ne legyen 
pápa-király Romában : ott , sőt egész Európában egy 
Nero fog uralkodui; 1808, 1849 példa. Ezek a hala-
dás emberei, kik 18 század haladási, fejlődési vívmá-
nyait semmibe sem veszik, 18 századdal hátramenni 
akarnak. A pápák szellemi kötelékkel mindannyi csa-
lád-tagok, egymásnak örökösei. Pius Péternek, de 
egyszersmind VII. Gergelynek, III. Inczének utódja, 
ezeknek jogait, javait öröklötté; miért menne vissza 
sz. Péter helyzetére? Hány család van, melynek elődje 
száz év előtt szatócs volt ; a családnak mai tagjait kin-
cseiből ki kell fosztani, és szatócscsá kényszeríteni? 
Ez forradalmi haladás, a szabadelvüség nyomain ví-
vott polgáriasodás és egyenlőség, hogy erényei által 
az alacsony helyzetből, a szük körből senki sem ver-
gődhessék ki. I. Napoléon 1785-ben közpolgár, III. 
Napoléon 1847-ben hontalan bujdosó volt; Persigny, 
Walewski, Thouvenel, Mirés 15 év előtt mily hely-
zetben volt? Kezdjék a redingratiot ezeken, folytas-
sák századokon fölfelé: meglátják, a kifosztatásban 
Pius lesz az utolsó. Az idő halad, a mult kor kincsei-
hez a jelennek kincseit rakja, s szaporítva ezeketa 
jövő kornak áthagyományozza. A haladás emberei 
csak a pápaságra tespedők, két mértéket, két igaz-
ságot osztanak, feledve, hogy a kettős erkölcs erkölcs-
telenség, a kettős igazság igazságtalanság, a férfit a 
csecsemőnek pólyáiba göngyölgetni, s a bölcsőbe 
fektetni nem lehet. — A forradalom nem leleményes, 
hanem állhatatos. Hogy a néptömeget megnyerje, 
nem állításainak igazságára, nem támadásainak ere-

í) Diet, des Papes, p. 85. ed. Paris 1857. 
2) Tom. V. part. I. livre IV. 
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jére, hanem a tömeg gyengeségére és saját szívóssá-
gára számit. Ö ismeri az emberi kedélyt. A mi ma 
rémit, holnap tűrhető, holnapután kedves lehet. Is-
métli tehát önmagát, hogy arczának undokságához a 
szem hozzászokjék; ismétli támadásait, hogy a tö-
meg a zaklattatásban elfáradjon, a béke ál-remé-
nyében mindenre ráálljon. A fáradt keblek az ő 
győzelme; szilárd állhatatosság az ő veresége. — 
Damnosa quid non imminuit dies?-—Nem fáradtság-e 
már a keblekben, hogy a forradalom veszélyeinek 
rajzai untatok lesznek? Pedig a forradalom ostorai 
fejünk fölött pattognak, s mi füleinket dugaszoljuk. 
Ezt várta a forradalom, hogy a nézők elfáradjanak; 
a fáradtak leteszik a fegyvert. Nem a forradalom győ-
zelme-e az, hogy egy közrendű fosztogatót zavar nél-
kül rablónak, gyilkosnak nevezheted ; s midőn egy 
minister, egy fejedelem, egy országgyűlés ezerszer 
annyit tesz mint amaz,lia ezeknek tetteit saját nevén 
nevezed, durvának, kiállhatlannak kiáltatol? Két er-
kölcsi törvény van tehát: egyik, mely a gonosztevőt 
a fosztogatástól letiltja; másik, mely a turini minis-
tereket arra fölhatalmazza? Egy az Isten, egy az ő 
igazsága, egy a törvénye egyeseknek, nemzeteknek, 
polgároknak és fejedelmeknek. Nem akkor tiszteled 
a királyságot, mikor Victor és Rattazzi bünmeré-
nyeit erénynek nevezed; de midőn ezen merények 
által a királyi méltóságot sértettnek fájlalod. Midőn 
a méltóság ily sértését kárhoztatod, a méltóságot sér-
tetlennek nyilvánitod, magasztos tiszteletét helyre-
állítod. A középkori pápák IY. Henriknek letételével 
a királyságot mentették meg Európában, mivel, ne-
hogy a botrányos merények által a királyság ma-
gasztos képe és tisztelete a hivek keblében elfojtas-
sék, megakadályozták. Nem a forradalom győzelme-e, 
hogy a jog és igazság emberét hallgatás, vagy szá-
nalmi mosoly fogadja? A forradalom mindenütt a 
szabadságot ölte ; honnan van, hogy mégis a szabad-
ság tőle váratik? 0 ezt szakadatlanul ismételte, a jog 
emberei a czáfolgatásban elfáradtak, elhallgattak, csak 
a forradalom beszél. Ismétlésnek tehát ismétlést, ne-
hogy a forradalmi elvek évesedés által honosuljanak. 
Ez visszahatás , ez reactio, mely ha törhetlen, a rend 
mentve lesz. Fáradjon ki, s emészsze föl magát elő-
ször a conspiratio. Azért state fortiter. Hol a conspi-
ratio törhetlen ellenszegülésre talál, ott ő törik. A 
munka fáradságos, de lankadni nem szabad, donec 
optata venerit dies. A zavar nagyra nőtt, az elége-
detlenség mindenüvé befurakodott, a helyzet sulyo-
sodik, a conspiratio szégyenkedik, hogy prédáját 
még föl nem falhatta; a mult kinoz, a jelen nyo-

maszt, a jövő aggaszt; a jog oszlopai hajladoznak, 
véghetlen a veszteség, keresztény szivnek kell lenni, 
hogy mindezt eltűrje; de mi ez még ahhoz, ha Roma 
átadatnék ! Romába Victor csak mint demagog és 
conspirator vonulhat. A conspiratio előtt Roma nem 
czél, hanem eszköz az egyetemes kigyuladásra ; Ro-
ma átadásával nem végződnék, de minden csak ak-
kor kezdődnék. Ki mérheti meg a kath. szivek föl-
jajdulásainak, és a forradalom mámoros kicsapongá-
sainak rohamát, mely IX. Pius száműzetését rögtön 
követné? A forradalom ezt takargatja, hiu ijesztge-
tésnek mondja, hogy Europa ne vegye észre, mikor 
tör reá, a dies irae, dies calaniitatis et, miseriae, dies 
magna et amara valde. A püspökök hajlitlan erélye 
clericalis merénynek. mondatik. Pius még trónján ül, 
mégis oly szokatlan a papi bátorság és erély; mily 
ellenállhatlan volna ez erély, ha Európának legdi-
csőbb férfia, az egész kereszténységnek atyja a ke-
resztény társadalomból száműzve, a világon hontalan 
bujdosnék? A pápa bujdosva, a szent collegium szét-
szórva, a kormányzati intézmények földúlva, az ira-
tok fölperzselve, a kincsek kirabolva, a keresztény-
ségnek vég-ize az örök városban kiirtva, az egyházi 
kormányzat megakasztva, egy időre lehetetlenné té-
ve ; ez az igazság száműzése volna a föld szi-
liéről , ez irtó-háboru volna az erény ellen. A kath. 
keblek, mint a tenger mélyei megnyílnának ; s ha 
ennyit adóz, ennyit tesz ma: mit tenne akkor, midőn 
a fásult szivek is megindulnak, midőn a szabadelvűek 
,peccavi, tradens sanguinem justunr szólamban föl-
jajdulnak? A vérengzések riadalmai a Vatican lép-
csőiről Európának minden részeire ömlenének, a do-
num fidei in confessione, donum martyrii in interne-
cione, mint az eső hullna alá. Floribus ejus nec rosae 
nec lilia desunt. Certent singuli, ut accipiant coronas 
vel de virginitate Candidas , vel de passione purpu-
reas. Ez a köz-sors. Ily kincset őriz a franczia őrsereg 
Romában ! Francziaország a keresztény világ előtt 
kötelezte magát, hogy a kereszténység eme kincsét 
megőrzi; ő mindenről felelős. Múltja és jövője, val-
lásos és nemzeti becsülete biztosságul van adva, hogy 
mit a franczia lobogó őriz, az jól van őrizve. Mi bi-
zunk, mi várunk; azalatt imádkozunk: Et vos beata 
per novem — distincta gyros agmina — antiqua cum 
praesentibus — futára damna pellite ! 

G-uéronnière urnák terve ez: ,a jelen olasz egy-
ség rothadt egység; az egységesítés lehetetlen; adjon 
a történet, a népfaj, s helyi érdek tanácsot. Osztassék 
Italia három részre: éjszaki és délszaki nagy király-
ságra , közepén a pápa sz. Péter örökségében. Egy 
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congressus , mint legfelsőbb törvényszék , mondja ki ezt ; ki-
ki engedelmeskedni fog.' Guéronniére 1859-ben van; ő két 
éven át semmit nem tanu l t , s mindent feledett, mintha a sol-
ferinoi csata után elaludva, ma ébredett volna föl. 0 minden 
akar lenni : katholikus, monarchicu3, szabadelvű, forradal-
m á r , conspirator. 0 katholikus, s oly megoldást a jánl , mely-
től a kath. sziv irtózik; ő monarchicus, s az olasz fejedelmek 
jogait végveszetteknek hiszi; ő szabadelvű, hogy hátra is 
menjen , előre is , hogy a pápa előtt letérdeljen, de ki is fosz-
sza; ő juliusi juste-milieu, ő forradalmár, de csak a Patrimo-
nium határáig ; ő conspirator , de ildomos, mérsékletes. 0 
minden pártszinezetnek ba rá t j a , ellensége is egyszersmind; 
Guéronniére ur különös öntetü m ü , ő egy a maga nemében, 
hozzá hasonló nincs, őt csak Forcade a ,Revue des deux mon-
des'-ban utánozza. Sok jót a sok roszszal, sok igazat sok ha-
missal vegyit ; mind a két résznek eleget akar tenni , mind a 
két résztől elutasittatik >). G. ur emlékezhetett volna : nemo 
potest duobus dominis servire. Történetre hivatkozik, mint-
ha Piémont , Modena , Bologna , Umbria , Velencze, Toscana 
valaha volt volna egy király alatt. Népfajra s érdekre hivat-
kozik , mintha Bresciának népe nem lombard , Piemontnak 
népe nem gal lus , s mintha a ílorenzi nép , etrusk származás, 
nem ép annyira ü tne el az Italiában barbárnak tar tot t és ne-
vezett piemonti néptől , miként a siciliai, calabriai, nápolyi, 
görög, normann, s latin fajú nép. E kis fejedelemségek több 
századon át külön kormány, külön törvény alatt éltek , külön 
szokást öl töt tek, külön f a j t , külön népzömet képeztek. Ha a 
nápolyit nem lehet kényszeriteni, hogy nemzeti függetlensé-
gét elveszítve , az általa gyűlölt piemontival fölcserélje ; ho-
gyan lehetend erre a toscanai , bolognai n é p f a j t kényszeri-
ten i? Ily ellenmondásokba jön , a ki a jog terét elhagyja. Az 
éjszaki királyság fölállitása a fosztogatás és rablás biztosítása 
volna. Ezen királyságnak nincs tör téne te , nincs hagyománya, 
nincs törvénye , nincs alkotmánya, ő a forradalom őrháza 
volna az alpesek magasain. S mit tegyen sz. Pé te r öröksége, 
a két olasz királyság közé ékelt San Marino ? Sokkal kisebb, 
semmint a pápaság terheit viselhetné, semmint saját nemzeti 
létét fe j leszthetné, semmint a két király nagyravágyásainak 
ellenálljon. A pápát nem segitené, függetlenségét meg nem 
védené ; miként a nép önmagát nem élelmezhetné. A törté-
ne t , magistra v i tae , a pápai fejedelemséget oly nagyra nö-
vesztet te , hogy benső nemzeti életre képes, s az érintkezés-
ből eredő veszély ellen erős legyen. Guéronniére ur enged a 
jogból , az igazságból, hogy kezet foghasson a forradalom-
mal. Védi a j ogo t , mivel a forradalmat végső merénye előtt 
megakadályozza; sérti a j ogo t , mivel a forradalmat eddigi 
vivmányaiban meghagyja. A mostani helyzetben az eszélyes 
forradalmár sem kiván többet. 0 jól lakot t , az időt szívesen 
fogad ja , hogy emészszen ; a többi el nem marad. Ez a forra-
dalmi mérsékelt párt, mely a tanácsos urnák tetszik. Az egész 
te rve t a forradalmárok okos mérsékletére, és a jog emberei-
nek gyáva engedékenységére épiti ; s hiszi, hogy a viszálynak 
vége, s a jövő biztosítva lesz. —Congressusra hivatkozik. A 
,Le pape et le congrès' röpirat a keletkező congressust lehe-
tet lenné t evé ; s Guéronniére hiszi, hogy a röpirat második 
kiadása azt ö3szehivja. A szakadár muszka, a protestáns po-
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rosz és angol , a forradalmi olasz Ítéljen a pápaság sorsa fö-
lött. Ki adott a congressusnak jogot a pápa jogai s igazai 
fö löt t? A congressusnak csak kötelessége van a pápaság jo-
gait és igazait kimondani, joga nincs azokat csonkítani. Ezen 
congressus legyen a jognak biztossága, miután az 1815-ki 
nem volt ? Óha j t juk , hogy ily alapon soha congressus ne le-
gyen; mivel mindent rontana, semmit nem mentene. Az 1815-
ki congressus tisztelte a dynastiák, de nem tisztelte a népek 
jogait és vallásait. Kisebb népfaj t a nagyobbnak torkába do-
bott , kath. népet protestáns és szakadár fejedelmeknek aján-
dékozott. A pápa tiltakozott e jogsértések ellen. Az 1862-ki 
congressus még a fejedelmek jogait sem tisztelné; s ettől tar-
tósabb békét v á r j u n k ? A congressus a forradalmat jogosita-
n á , s mi jövőre forradalmi hódításokat lehetetlennek higy-
j ü n k ? 0 az 1815-nek erényeit nem birná, tévedéseit sokszo-
rozná , a békét két évre sem szilárdítaná. Ki szenvedne leg-
többe t? A népek szabadsága, melynek nevében a jogtól ily 
áldozatokat követelnek. Az állam központosítása elnyelte az 
egyént ; a faj központosítása, tömöritése elnyelné a f a j t , a 
népjel leget ; az emberi-nem állatcsoport volna, melyet távir-
dával ide s oda hajtanak. A forradalmi egységesítés egyete-
mes köztársaságra törekszik, melynek kormánya dictatura, 
melynek joga erőszak. Az egyház is egységesítésre törekszik, 

ugy > hogy az egyént fölmagasztalja, a népet és nemzetet 
föntartva fejleszsze. A világ e kettős egység között választ. 
Minél inkább rohan a forradalmi egység, annyival inkább szi-
lárdulni kell az egyházi egységnek. Az egyház e nagy harcz-
ban nagyra van h ivatva: hogy a nemzetek életét , a polgári 
szabadságot a conspiratio erőszakoskodásai ellen megmentse 
Az egyházi roppant egység a roppant harczokat, roppant dia-
dalmakat jósolja. Praeparat Deus corda. Az egység oly ha-
talmas erejét a világ még nem lá t ta ; jele annak, hogy a har-
czok hatalmát, a győzelmek diadalát, melynek elébe megyünk, 
a világ eddig nem látta. Confitemini Domino, quoniam bonus. 
Midőn ellenségeink furakodása is elősegiti ügyeinket , rend-
kívüli idő az, különös gondviselés az. A pápaság örökös, hi-
vatása magasztos; dicsősége is bámulatos lesz. A népek jö-
vendő nemzedékeinek áldása várja őt. Exere vires, fort i ter 
dimica, atrociter in praelio isto concerta. Considéra pactum, 
conditionem attende , militiam nosce : pactum , quod spopon-
dist i , conditionem, qua accessisti, militiam , cui nomen de-

disti. Ez mindnyájunknak szól. Quicuivique in alta side-
rum — regnatis aula principes, — favete votis supplicum—• 
qui dona coeli flagitant ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. apóst. Fölsége f. é. oct. 13 - ró l kelt legfelsőbb határoza-

tával D a n k ó András , liszkafalvi plebánust és alsó-liptói hely. főespe-
rest a szepesi székes-káptalanhoz czimz. kanonoknak legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott . 

S Z O M B A T H E L Y , oct. 22-én. (Gyászjelentés.) Teme-
tésről jövünk. A közelmúlt napokban még gyönyörű derűben 
ragyogó természet immár szomorú borura változván, a ma-
gába vonult kedélynek belső lehangoltságát külsőleg is elő-
segité. Oly férfiú hideg tetemeit tevők le az anyaföld por-
hasztó kebelére, kinek már nevéhez is a kegyeletnek némi 
varázshatása csatlakozik. Ki ne ismerné Nagyvárad ékessé-



gé t , megyénk egykori büszkeségét, Szombathely városa di-
csőségét? Szükség-e még kimondani azon nevet, melyet a 
szűkölködők ezreinek szóval ki nem fejezhető hálafohászai 
naponként áldanak ; a legfőbb hatóságok nyilvános elismerés-
sel hirdetnek; a hirlapok annyiszor-mennyiszer dicsőitenek; 
egyháziak és világiak, hittársak és idegenek, közelben és tá-
volban a legbensőbb tisztelettel emlitenek ? Ezen édes hang-
zásit és áldott lelkű nagyméltóságú főpapnak természeti ado-
mányok szerént ugyan különböző, de papi erényekben egya-
ránt kitűnő testvérbátyja, S z a n i s z l ó József apát és szé-
kesegyházi kanonok az, kit mi jelennen gyászolunk. Ámbár 
az áldozári aranykornak már szinte küszöbén, és fölül rá nem 
épen a legmegedzettebb testalkat mellett, az ő elhunyta sem 
korai-, sem meglepőnek nem tekinthető, mégis váratlannak 
kell azt mondanunk. Már régóta megszoktuk mi a hidegebb 
évszak beálltával az ő visszavonulását hallani; de a válság 
gyors lefolyása után őt mindannyiszor megujult erőben lát-
hatók. Ez idén azonban a válság halálra-válássá változott. 
Most immár kiállotta a halál tüzpróbáját röviden, nehézség 
nélkül, szerencsésen. A minő volt élete, olyan lett halála is. 
Hite szilárd volt, reménye rendithetlen maradt. Ha szeretetét, 
mely mindkettőn alapszik, a gyarlóságok salakjától a szenve-
dések lángheve még teljesen meg nem tisztitá, a mi engesz-
telő imáink és áldozataink szerezzenek pótlékot, nyújtsanak 
enyhülést. Mint papról el lehet mondani, hogy egyházias ér-
zületű, feddhetetlen erkölcsű, lankadatlan munkásságú volt. 
Hivatási föladatát minden körülményei között egész lélekkel 
karolta föl és legnagyobb hűséggel teljesitette. Igazán jó pap 
vol t , és mint ilyen, ámbár főleg az egyházi tudományokban, 
kitűnően já r tas , mégis a szó teljes értelmében szinte holtig 
szivesen tanult. — Ezek érdemdús életének általános körvo-
nalai. Lássuk most a részletes mozzanatokat. — Született a 
boldogult Szombathelyen, 1790-ben, január-hó 7-én. A bölcsé-
szeti és theologiai tanfolyamot a helybeli papnöveldében 
1812-ben fejezvén be , zsenge áldozatát a következő év tize-
dik napján ajánlá föl az élők és holtak mindenható Urának. 
Segédlelkészi minőségben 4 évig szolgált az Ur szőllőjében 
Kethelyen és Körmend városában, a hol elöljáróinak figyel-
mét annyira magára vonta, hogy már 1817-ben papnöveldei 
lelki-igazgatónak neveztetett ki, és mint ilyen áldásosán is 
működött 1822-ig. — A boldogult az időbeli működésének jel-
lemzésére a következő tapasztalati adat szolgáljon tanuságul. 
Néhány év előtt tö r tén t , hogyan és miért ? nem tartozik ide, 
hogy méltóságos urunk kezdeményezése folytán a papnövel-
dei kápolna számára némi adományok ajánltattak föl. Egy te-
kintélyes főbbrendü pap ezt meghallván, többek hallatára igy 
nyilatkozott : Szivesen adok — úgymond — én is azon ká-
polna számára, hol egykor Szaniszló komoly intelmeit és ta-
nításait lelki épüléssel hallgattam, minek hálás emlékét örökké 
szivemben hordozom. — 1822-ben az akkori baltavári plebá-
nus , az áldott emlékű Pap László a lelkipásztorság terheit 
fiatalabb vállakra akarván hárítani, állomását a boldogultéval 
cserélé föl ; minek következtében az akkor még sokkal terhe-
sebb plébánia gondjait 1837-ig Szaniszló viselé gyenge test-
tel ugyan, de erős lélekkel és fáradhatatlan munkássággal. 
— E sorok irója csak véletlenül hallá évek előtt egy érdemes 
esperestől, ki a boldogultnak ez időben káplánja volt , misze-
rént az rend és munkásság tekintetében példányképül tün-

dökölt; és hogy, például, vasárnap még alig végzé el a taní-
tást, máris a jövő vasárnapi szent-beszéd tárgyával foglalko-
zott. — Ezen terhes állomását azonban tartós gyengélkedése 
miatt elhagyni kényszerülvén, az őt gyengéden szerető test-
véröcscse meghivására Pestre költözött, hol egészségét nem 
tétlen henyeség, hanem inkább folytonos szellemi munkásság 
között újra visszanyeré 1839-ben. E szellemi magányban avat-
tatott föl a boldogult az irói pályára. A ,Religio és Nevelés' 
ez időbeli lapjai és a ,Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii' czi-
mü füzetek sikerült kísérleteinek számos bizonyítványait tar-
talmazzák. A siker őt nagyobb munkák szerkesztésére is föl-
bátoritá. Első müve volt: ,Az ó- és uj-testamentomi történet ' 
Stapf József Ambr. után, egy kötet. — Második munkája: ,A 
ker. kath. religio tudománya az akadémiai ifjúság számára' 
(testvéröcscsének latin kézikönyve után) két kötet. Mind-
kettő 1839-ben jelent meg Budán a kir. egyetem nyomdájá-
ban. A második mü annyival becsesebb, minthogy irodalmunk-
ban e nemben úttörő volt. — Ily szellemi foglalkozások kö-
zött testileg is fölüdülve a boldogult 1839-ben visszatért me-
gyéjébe, hol a szélhűdés következtében hivatal-képtelenné 
vált Pap László helyét a növeldében újra elfoglalá, ezen má-
sodszori hivatalkodásában 12 egész évet töltvén be. Ez idő-
beli növendékeitől is nem egyszer volt alkalmunk a szivből 
fakadt, leplezetlen hálának elismerő nyilatkozatait hallanunk. 
Volt, a ki a szent rendek fölvételére előkészitő intelmeit szive 
mélyében hiven megőrizte. Volt, a ki a szigorú tekintetű gyón-
tatónak atyai jóságát áldva dicsérte. Volt, a ki jótéteményeit 
is élvezte. Némelyek kegyes leereszkedését, mások vigasztaló 
részvételét, sokan komoly feddéseinek visszatartó hatását em-
legetek ; sőt olyanok sem hiányoztak, kik őt mint lelki orvo-
sukat teljes bizalmukkal mindvégig fölkeresték — Összesen 
tehát 17 évet töltött el a boldogult ezen lelkiatyai minőség-
ben. 17 év ! mily bő anyagot nyújthat a legfélelmesebb fele-
lősségre ; mily tág tért nyithat legáldásosabb működésre ! 
Egyvalaki összeszámlálván az ez időre eső növendékeket, ugy 
találta, hogy csak a megyei papok közül körül-belül százan 
élnek még, kik a boldogultnak lelki vezetése alatt szenteltet-
tek föl áldozárokká, vagy legalább előkészületi pályájuknak 
egy részét ő alatta futották meg. A káptalannak összes tagjai, 
a nagyprépostot kivéve , ezek sorába tartoznak. — A boldo-
gultnak áldásos működése azonban koránsem volt a növelde 
szűk falai közé szoritva. Alig foglalá el nehéz hivatalát má-
sodizben, máris más téren is látjuk őt nem csekély haszon-
nal, de annál nagyobb önfeláldozással megszokott buzgósá-
gát gyakorolni. Ugyanis 1840-től egész 1847-ig a börtönben 
siulődő megyei foglyoknak minden díj nélkül erkölcsi tanítá-
sokat tartott. 1844-ben Szombathelyen és környékén az élő-
olvasó-társulatot alapította és szervezte; és ezen ajtatosság 
nevelésére az adventi és nagyböjti szent-beszédeket hozta be, 
és igen sokáig ő maga tar to t ta , most pedig végrendeletében 
alapitvány által meg is örökitette. 1847-ben ujabb munkával 
gazdagitá a magyar egyházat és irodalmat, mely az e részben 
bizonyára legilletékesebb tekintélynek, a nagytudományu Lo-
novics József érsek ő nagyméltóságának magasztaló dicsére-
teit is kiérdemlé. Czime ez : A romai kath. anyaszentegyház 
ünnepeinek szertartásai. Szombathelyen 1847. — Midőn pri-
más ő eminentiájának mindenre kiterjedő gondoskodása foly-
tán a lelki szent gyakorlatok édes honunkban is uj lendületet 
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nyertek, és ennek következtében a lángbuzgalmu főpap meg-
hívására 1850-ben september-hó 9-én Nagy-Szombatban az 
ország minden részeiből 190 pap gyűlt egybe, hogy a szent-
életű Schlör Alajos vezetése alatt a kegyelem lelkét sziveik-
ben föléleszszék vagy legalább tökéletesítsék : a boldogult 
kétségkívül egyike volt azoknak, kiket szivük legbensőbb von-
zalma vezetett e szent magányba, honnan visszatérve nagy 
lelki épüléssel beszélte el , a miket látott és hallott , sőt ké-
sőbb ebbeli tapasztalatait a ,Religio'-ban is közölte. A követ-
kező évben az ő meghivása folytán a húsvéti szent gyakorla-
tokra néhány kanonok és több áldozár jelent meg a papnö-
veldében , hogy legalább másolatban láthassák, a mit eredeti-
ben nem tapasztalhattak. És ez volt közreható tevékeny éle-
tének úgyszólván érzékenyen elzengett hattyúdala ; mert még 
ugyanazon évben főpásztori elismerés és fejedelmi kegy által, 
melyet már régen megérdemlett, a székesegyházi káptalanban 
megürült diszes állomást elnyervén, már-már elfogyatkozó 
erejét, ha nem is a tét lenség, de legalább az ildomos kimélet 
nyugalmába helyeztetheté. Ezen magas állásban tölté el a 
boldogult hátralevő napjait , mig végre sokszoros gyengélke-
dés és ismételt helyreállás után tizenkettedfél év múlva azon 
határhoz ju to t t , hol a változás megszűnik, és az örökkévaló-
ság kezdődik. Ha'ála előtt egy nappal szent gyónás által vég-
legesen kibékülvén az isteni Fölséggel, a mennyei eledel aj-
tatos fölvételével készité el magát a halhatlanságnak többé 
vissza nem vezető útjára. A halál napján pedig az utolsó ke-
net megszentelő malasztja által teljes öntudattal erősité ma-
gát a végső tusára, melyet f. h. 19-én esti y27 órakor ajtatos 
imák és fohászok között szerencsésen befejezett. Távozása 
m i n d n y á j u n k n a k intelmül szolgál, hogy előbb-utóbb és min-
denesetre nem sokára követni fogjuk őt. Vajha akkor mind-
nyájan elmondhatnók az apostollal : Jó harczot ví t tam, a fu-
tást bevégeztem, a hitet megtartottam. Egyébiránt fön van 
nekem tartva az igazság koronája, melyet nekem ama napon 
az igaz biró megád, sőt nem csak nekem, hanem azoknak is, 
kik kedvelik az ő eljövetelét. Amen. ' 

SIENA. (Vége.) Stellardi, turini udvari káplánnak 
utazásáról Romába, mindenféle hireket hoztak az ujság-
lapok. Ki volna képes azokat utánregélni ? Stellardi, Mária 
Pia herczegnő részéről küldetet t , hogy a szent-atyának 
a házasságróli hirt megvigye. Evvel a herczegnő kereszt-
atyja iránti hódolatát tolmácsolá. A szent-atya kegyesen fo-
gadta Stellardit, örömét fejezte ki a piemonti püspökségnek 
példás erélyességén, örömét , hogy a Passaglia szakadáros 
aláirásai között egy piemonti pap sem találtatott. Egy fényes 
,albumot' adott átStellardinak,hogy azt a herczegnőnek meg-
vigye. Az album külső tábláján „Ecce Homo" jeles festészetü 
mü ragyog. Stellardi tehát meghozta a piemonti püspök-
ségnek és papságnak, hogy a szent-atya meg van velük elé-
gedve. — Sok éve annak, hogy az olasz tudósok nem gyűlésez-
tek. Folyó évben összejöttek Sienába, Bernardin, Katalin, Co-
lumban szentek városába.Tanakodtak a természeti tünemények 
értelmezésein, végre határozatot hoztak, hogy Roma az övék. 
Hogyan foglalják el Romát, mi uton jussanak birtokába, ezt 
nem feszegették ; pedig ez a gordiusi csomó, s Rattazzi örök 
hálával lett volna lekötelezve, ha ezen urak , kik a füvek lit-
ereit vizsgálták, egy bizonyos ösvényt fedeztek volna föl, 
melyen Romába lehessen jutni. De ők ily kicsinységeken fe-

jüket nem törték, ők egyszerűen elhatározták, hogy jövő 
évre Romában gyűléseznek. Annyi sok nevetségességek kö-
zött egy sem volt még Italiában annyira undoritó , mint mi-
kor a tudósok önmaguk ellen összeesküdnek. Italiában a tu-
domány mindent Romának köszön és a pápának. Valljon nem 
II. Ödön pápa volt-e, ki, mielőtt a sienai gyűlésnek hire lett 
volna, 826-ki zsinatból a püspököknek és plebánusoknak 
megparancsolá, hogy házaikban iskolákat nyissanak, és az 
isteni tudományt a világival együtt ingyen oktassák ? Nem II. 
Honorius pápa volt-e, ki a tudósokat annyira védte és kedvelte? 
Nem II. Pius volt-e, maga is nagy tudós levén, a tudósok fő-
védnöke Európában? Mily szorgalmat fejtett ki IV. Sixtus a 
könyvek keresésében , melyekkel a Vatican könyvtárát gaz-
dagította ? Nem V. Sixtus volt-e a könyvnyomdának alapi-
t ó j a? Nem V. Pál alapitotta-e a Sapienza-egyetemet? A pá-
pák a tudományok előmozdítására forditották azon fejedelmi 
hatalmat, melytől most a sienai tudósok Piust meg akarják 
fosztani. IX. Gergely, IV. Incze, II. Gyula, III. Pál, VI. Pius 
a művészetnek és a tudós intézeteknek védnöke volt ; Petrar-
ca a Capitoliumban kapta a koronát; itt Tasso és Ariosto. A 
görögök, a törökök elől fu tva , Romában hazát találtak; Sa-
doletus és Bembo a pápák titoknokai voltak ; s pápa-király volt, 
a kiTacitusnak Westphaliában talált Annales-eiért500 aranyat 
adott , melyeket először Beroaldo a Vatican nyomdájának be-
tűivel, a pápa király költségén kinyomatott. Vizsgálják a tudó-
sok azon tudományoknak történetét , melyek érdekéből most 
Sienában gyűléseztek : a pápa-királyra akadnak, ki azoknak 
müvelésére legtöbbet költött. Ők pedig csupa hálából, ama 
pápák utódját fejedelmi koronájától akarják megfosztani! 
Pápa nélkül Roma csapás volna nem csak a kereszténységre, 
hanem a tudományokra is. Tekintsék a sienai tudósok, mi 
volt Roma, midőn a pápák Avignonban laktak; s ha nem 
tudják , kérdezzék sienai szent Katalintól, ki annyit fárado-
zot t , hogy a pápát Romába visszavigye. De ezen tudósok 
haragusznak a pápára, mivel XVI. Gergely meg nem engedte, 
hogy Romában tartsák az üléseket. Tartották tehát Pisában, 
Turinban, Florenzben, Paduában, Nápolyban, Luccaban, 
Milanóban , Genuában , Velenczében a gyűléseket, de Romá-
ban soha. Sőt Gergely pápa saját tudósait is letiltotta az 
olasz tudósok egyletének gyűléseitől ; követte ezt a modenai 
herczeg is. Cappellari lá tva , hogy Bonaparte Károly ezen 
egyletnek legbuzgóbb előmozdítója, azonnal tudta , mily szél-
lel evez az egylet. S valóban, 10 év után Bonaparte Károly 
1849-ben nem a tudósok , de a vörösek gyűlésein elnökölt 
Romában. A sienai gyűlésnek határozata, hogy jövő évre Ro-
mában gyűlnek össze, igazolja XVI. Gergely viseletét az egy-
let ellen. Valljon a pápa megnyissa nekik az ő teremeit, hogy 
ők ott tanulmányozzák, mikép lehessen a pápát fejedelmi ko-
ronájától megfosztani? A toscanai nagyherczeg első nyitott 
nekik termet , első fosztatott meg őseinek trónjától. Jegyez-
zék meg ezt jól a fejedelmek, kikszabadelvüséget játszanak; . 
II. Leopold, ki sanyargatta az egyházat, szabaddá tette a 
kereskedést, első ment számkivetésbe. Mit nyert II. Ferdi-
nand, hogy fővárosában fogadta az ily tudósokat ? Akkor békés 
Jupiternek nevezték Ferdinándot, magasztalták ; de mindez 
árulás vol t . a bourbonoknak sirt ásott. 

GÖRÖGORSZÁG. Mig Konstantinápolyban és a török 
tartományokban a schisma napról-napra hanyatlik, és az egye-



siilési irány mindinkább nyilvánul ; az alatt Görögország egye-
dül látszik ellenkezni ezen általános mozgalommal. Ámbár a 
király nem erősitette meg a vegyes házasságokat illető into-
leráns törvényt, a katholikusok még sincsenek kedvezőbb 
helyzetben, sőt folytonosan a legnyomasztóbb üldözésnek van-
nak kitéve az őket vadul gyűlölő schismatikusok részéről. 
Athenben a sz. Józsefről nevezett nénikék iskolát nyitottak, 
melybe a különféle szertartásuak gyermekei különbség nélkül 
járhattak vallás-erkölcsi nevelést nyerendők. Az iskola igen 
emelkedett, és minden proselytáskodás nélkül volt alkalmuk a 
nénikéknek a gyermekekbe az erkölcsi érzelmet beoltani, azon-
ban nem sokára ellenzékre találtak, melyet maga a prot. ki-
rályné is ápolt ; a nénikék kényszerültek iskolájukat a Pyreus-
ba áttenni, és a görög gyermekek fölvételéről lemondani. A 
faggatás még több hónapokon át tartott. — A trónörökösö-
dés kérdése napi tárgya lett a sajtónak, még pedig a katho-
likusok elleni legvadabb szónoklatok mellett. Ezek ugyan 
számra nézve nagy kisebbségben vannak Görögországban, de 
igen nagy tiszteletben állnak, és igy nem csekély hatalmat, 
erőt képeznek. Legnagyobb részük birtokos, tekintélyes em-
berekből áll, és erkölcsi jellemüknél fogva nagy nyomatékuak. 
A Cycladokon elszórva oly tulnyomóak,hogy még schismatikus 
választók is katholikusokat választottak meg képviselőknek. 
A katholikusoknak ezen naponkénti megtámadtatását nem 
elégelte meg a csak imént elhunyt athéni szakadár érsek. 
Végrendeletében alapítványt tett egy polemikus lap létesíté-
sére. Azonban a katholikusok is elhatárzák magukat egy kath 
lap megalapítására, mi végből Santorin-szigeten egylet ala-
kult , melynek pénzügye azonban még igen gyenge lábon áll, 
és idegen segítségre szorul. Kérdezhetné valaki, miért ala-
kult a társulat Santorinen , miért nem inkább Syriában vagy 
Athenben? Oka ennek az, mert az országban levő katholiku-
sok virága itt lakik. Ámbár e sziget sem nem a legfontosabb, 
sem nem a legnagyobb a Cycladök közt , és a katholikusok 
száma a 7—800-at alig haladja meg, de mégis itt léteznek a 
legnagyobb jelentőségű vallásos intézetek Görögországban ; 
itt van a lazzaristáknak collegiumjuk, mely nevelés tekinteté-
ben semmi kívánni valót sem hagy hátra ; az irgalmas néni-
kék szintén neveléssel foglalkoznak és betegápolással, mely 
czélból kórodájuk van, a legjobb egész Görögországban. A 
dominikánák is itt vannak, úgyszintén a püspök 8 kanonokkal, 
és mintegy 20 világi, és szerzetes áldozárral. Nem lehet két-
kedni , hogy egy jól vezetett lap ily tényezők mellett a gö-
rögöknél is viszhangra találna. lk. 

NEW-YORK. A rhod-islandi törvényhozó testület a 
quäckereket és minden vallású lelkészeket katona-kötelesek-
nek nyilvánította, mi által különösen a kath. papokat igen 
kellemetlen és nehéz helyzetbe szorította. Állásuk ugyanis és 
hivatásuk tiltja a fegyverviseletet és vérontást , ha mindjárt 
ez a legigazságosabb harczban történnék is. Ha hódolnak a tör-
vénynek, méltatlanokká lesznek hivataluk teljesítésére ; és igy 
az egyházi törvény iránti engedelmességből kénytelenek vo-
nakodni a hadiszolgálat-tételtől. Hasztalan ílgyelmeztettetett 
a törvényhozó testület néhány tagja e r re , és kérete t t , hogy 
e tekintetben a törvény módosittassék. A papságra nézve nem 
marad egyéb há t ra , mint ellenkezésének, ellenállásának min-
den következményeit tűrn i , és az igazságtalan kényszerítést, 
a hivatalteljesités vértanuságának szellemében elviselni. Ha 

valljon okosság volt-e a bölcs törvényhozástól oly törvényt 
alkotni, mely másokat lelkismeretük ellen harczra kényszerit ? 
Ítélje meg a világ. Mindenesetre Rhod-Island az egyetlen ke-
resztény állam a világon, mely ily törvényt erőszakkal kisért 
meg keresztülvinni. Ha egyszer e balfogás megtermette gyü-
mölcseit , a magas testület át fogja látni , mily eszélytelensé-
get követett el, midőn megkísérté, a különben loyalis alatt-
valókat a törvénynyeli nyilt ellenkezésre kényszeríteni. Ezen 
példa nélküli törvénynek alapja egyébiránt azon gyűlölség, 
melylyel ezen állam törvényhozó testülete a .pápisták' ellen 
viseltetik, s melynek most adta bizonyságát. Midőn kath. pol-
gárok , kik az unió ügyeért harczoltak és vérzettek, szavazati 
jogért folyamodtak — melylyel Rhod-Islandban minden néger 
bir — kérelmüktől elmozdittattak azon megjegyzéssel, hogy 
ők pápisták ; és igy ők oly férfiak , kik esküszegő árulók, kik 
előtt az eskü semmit sem ér , minthogy püspökeik és papjaik 
mindég készek őket at 'ól föloldozni. Ezen eljárás semmi eset-
re sem alkalmas arra , hogy a hartfordi egyházmegye számos 
katholikusai lelkesittetnének, miszerént vérüket és javai-
kat veszélyeztessék oly államért, melynek fanatismusa és vak 
gyűlölete oly példátlanul politikátlan balfogásokat tesz. lk. 

IRODALOM. 
„KERESZTENY H I T É L E T CSARNOKA." N o g á l l János, 

nagyváradi kanonoktól. 1862. (Vége.) 
A 12-ik fejezet a bold. Szűznek van fölajánlva. E fejezet 

telve van a leggyöngédebb érzelmekkel s a sz. Szűz iránti 
tiszteletteljes hódolattal, úgyannyira, miszerént nem lehet 
azt a nélkül elolvasni, hogy hasonló érzelmek ne keltessenek 
föl az olvasó szivében. E tekintetben méltán hasonlítható az 
a sebesen rohanó hegyi patakhoz, mely mindent magával 
ragad, mit épen körébe kaphat. — Igy van jó l , kiált föl a 
szerző a sz. Szűz iránti méltó lelkesültségében, hadd legyen 
legalább egy egyeniség az emberi gyarlóság árnyéka nélkül, 
hadd legyen az eszménynek tükörképe, miszerént lássuk, hogy 
mily tökélyre emelkedhetik föl Isten kegyelmével az ember, 
lássunk egy példányképet. Es iránta nem viseltetnénk tisz-
telettel? Minő erkölcsi sülyedésre mutatna az ily lelkület? 
Végleges elvetemedés jelensége nem viseltetni tisztelettel az 
ártatlanság, a szeplőtelen erény iránt. (194. 1.) S ily magasz-
tos hangon szól az egész fejezetben, fölemlítvén a szent olva-
sót s a Mária-társulatokat is , mely utóbbiak valóban korunk 
kiáltó szükségei közé tartoznak. — A szeplőtelen szűz Anyá-
tól az isteni Fiúhoz megy át a szerző, meghatóan rajzolva 
isteni Megváltónknak ama rendkivüli szeretetét, melynél fog-
va táplálmányul, örök váltságul s vigasztalásul mindenkorra 
velünk marad az Oltári-szentségben. Ehhez csatolja szerző a 
méltó áldozásnak kellékeit, a sz. mise hallgatásának, s az Ol-
tári-szentség látogatásának módját. Ez utóbbiról szólván, pa-
naszkodik szerző a lelki-áldozásnak elhanyagolása fölött. 
„Fájdalmas látni, hogy mennyire kiveszett különösen nálunk 
magyaroknál a gyakorlatból a lelki-áldozás csak ugy, mint ki-
veszett sok egyéb is a dicsőbb, mert hitben erősebb őseink 
erkölcseiből. Pedig a lelki-áldozás ha nem is egészen, de még-
is nagyon megközeliti a szentségszerü áldozásnak áldásait, a 
szívbeli egyesülést az ur Jézussal a legfoganatosabban mun-
kálja, a hitéletet a legszebb gyümölcsökkel termékenyiti" stb. 



288 

(2531.) A 14-ik és utolsó fejezetnek czime: „Négy állomás a ker. 
hitélet ösvényein." Ezen államások Magdolna életéből vétet-
tek, s a következők: „a töredelem állomása a farizeus házá-
ban; az épülődés állomása Lázár házában ; a szeretet állo-
mása a kereszt alatt ; a hitbeli örömök állomása a sirkertben." 
A harmadik állomást illetőleg mondja szerző : „A keresztény 
hivőre nézve, édes mindnyájunkra nézve egyenként, a világ-
nak ő szent fölsége ellen föltorlakodó forradalomnak hullám-
zatában a kérdés csak az : hogy tehát mi is az egyházzal tart-
sunk-e, vagy elhagyhatnók-e, mivel jelennen épen nem Tábor 
hegyének ormán szemléljük , nem a dicsőség sugárfényében 
látjuk ragyogni, hanem a gyalázatos rágalmak s kinos szen-
vedések kálváriáján a kereszt alatt?" stb. (261 1.) —A mun-
kának ily rövid áttekintéséből is kitűnik annak belbecse és 
értéke. Nem száraz értekezéseket vesz itt az olvasó, hanem oly 
munkát, melyben a szerzőnek lélekemelkedettsége, az élénk 
előadás, eredeti irmodor, közbeszőtt példa-képek és hason-
latosságok gyönyörködtetve oktatják őt. Minő szép példa a 
többi közt az, melyet de Ponte Lajos után elmond a kápolná-
ról, a keresztény lélekre alkalmazván azt. (144 1.) Vagy az, 
melylyel a sz. olvasó elmondásának czélszerüségét mintegy 
kézzelfoghatóvá teszi. (206. 1) Azonkivül a munkának egyik 
fényoldala, miszerént a mélyen tisztelt szerző mindég okada-
tolva szól, s előbb annak czélszerüsége- és szükségességéről 
törekszik meggyőzni az olvasót, mit neki mint olyat föltüntet ; s 
csak azután buzditja őt annak teljesitésére s mondja el a módot, 
mely szerént kelljen eljárnia. Ezen elősorolt tulajdonok, hisz-
szük, elég meggyőző erővel birnak arra nézve, hogy külö-
nösen a lelkészeket e jeles munka megszerzésére inditsák 1). 
Nagy hasznát veheti annak a lelkész a szószéken, de külö-
nösen lia a hivek körében terjeszti azt, hasonló lesz azon mag-
hoz , mely százszoros gyümölcsöt fog teremni. — A hiveket 
a szószékről, gyóntatószékben és magán alkalmakkor oktatni, 
szent és elmulaszthatlan kötelme a lelkipásztornak ; de vaj-
mi gyakran megtörténik, hogy a hallgatók vagy föl nem fogták, 
vagy elfelejtették — némelykor a legjobb szándék mellett is 
— a lelkipásztornak oktatásait, lelki utasitásait; ily könyv-
nek föladata, a hiveket a reájuk nézve homályos dolgokban 
fölvilágositni, s a lelkész oktatásait és utasitásait pótolni. —-
S miután a „Csarnok"-ban széttekintettünk s annak szépségén 
gyönyörködtünk : szabadjon kérnünk a ft. szerzőt, miszerént 
a kitűnő szellemi épületnek többi részeire ne várakoztasson 
sokáig, hogy jeles munkáját mint bevégzett egészet, mielőbb 
gyönyörködve szemléljük és — használhassuk! 

Rézbányai János 

VEGYESEK. 
P E S T , oct. 31-én. B o n n a z Sándor, csanádi püspök ő 

mlga kétezer frtnyi alapitványt méltóztatott letenni a Sze-
ged-sz.-dömei egyház kincstárába , melynek kamatja ösztön-
díjul szolgálna a szegedi gymnasiumban tanuló oly ifjúnak, 
ki szorgalmas, szelid és jámbor magaviseletű, és kit szülőinek, 

' ) Megszerezhető a ft. szerzőnél s az egyha'zmegyei hivatalok utja'n 
1 a. é. fr. 

a király és haza körül szerzett érdemei is ajánlanak. Ez ép 
oly loyalis mint nagylelkű jótékonyságra ő mlgának nemes 
szivét azon kegyeletes visszaemlékezés is ösztönzé , hogy 
1832. és 1833. éveken át a bölcsészeti két folyamot Szege-
den végezé. 

— A győri nagyobb papnövelde „Szent-Imre-Egylet"-e 
Margotti Jakab „Roma és London" czimü jeles munkáját le-
fordította , s nem sokára sajtó alá fogja bocsátani. Azok-
nak , kik a nevezett munka magyaritását akarnák talán mun-
kálkodásuk tárgyául választani, szolgáljon ez előleges tu-
domásul. 

— A cseszneki egyházkerület f. h. 21-én tartotta ta-
nácskozmányát, melyben az előbbi gyűlés jegyzőkönyvének 
fölolvasása és hitelesitése után fölolvastatott R a n o l d e r 
János püspök ő excljának a kerületet avval örvendetesen 
meglepő levele, hogy Roskoványi Ágoston ő mlga „De Coe-
libatu et Breviurio" czimü legújabb müvével a kerületi könyv-
tárt megajándékozni méltóztatott. Fölolvastatott ezután püs-
pök ő excljának, lapunkban is közlendő körlevele; hálás 
köszönettel fogadtatott ő excljának a „Religio'1 cz. folyóirat 
járathatása érdekében tet t atyai intézkedése; (forró köszönet-
tel fogadjuk. Szerk.) az antikath. sajtó pártolása kárhoztatta-
tott , és a budapesti papság inditványa elfogadtatott. (Sok 
helyről olvasunk hasonló üdvös mozgalmat, mely fölött igen 
örvendünk. Szerk.) 

— Belgiumban van egy társulat, melynek tagjai arra 
kötelezik magukat, hogy betegségükben visszautasítanak min-
dennemű papi szolgálatot. Ezen társulatnak brüsseli bizott-
mánya nem rég a következő hirdetményt és fölhivást közölte : 
„Szomorú szivvel jelentjük egy társulati tagunknak, Renard 
Franciska asszonynak halálát, ki mint szabad gondolkozású 
halt meg, és a papság minden tolakodásának bátran ellent-
állott. A temetés f h. 22-én fog történni 5 órakor." A bizott-
mány nevében Puraye titkár. 

— Colenso prot. püspök kérdeztetett egy katechumen-
től, ha valljon hiszi-e az özönvizet ? Colenso ezen kérdést föl-
hozván sajtó alá bocsátott munkájában mondja : Ereztem, 
hogy mint az igazság Istenének szolgája embertársamat nem 
szorithatom annak elhivésére, mit magam sem hiszek ; mi, 
mint én tudom , nem történeti tény. Vizsgálataim azon meg-
győződést szülték bennem , hogy az Exodusnak tartalma le-
hetetlenségei- és esztelenségeinél fogva csak koholmány, és 
igy a törvények oly csoportozata, mint ott előadatik, a pusz-
tában sohasem hozatott. Ha pedig a pentateuchusnak utolsó 
4 könyvét koholmánynak kell nyilatkoztatni, a Genesis sem 
lehet egyéb annál. — Nem rég nálunk egy prot. tudós azt vi-
ta t ta , hogy az első századból nincs authenticum evangelium 
Szép tapasztalat az a prot. theologia mezején, hogy egyetlen 
kutforrásukkal mikép bánnak ott túl a bölcsek bölcsei ! 

— A boroszlói herczeg-püspök a sz. Adalbertről czim-
zett plébániát Sptske Rob. áldozárnak adományozta ; a kine-
vezés ellen azonban a kormány tiltakozott, melynek kegyét 
Spiske az által veszté el, hogy 10 év óta m i n t e g y 60 prot. 
egyént téritett a kath. egyházba. A Hedwig-nénikék társula-
tát is ő alakitotta, kik Sleziában már 4 árvaházzal birnak, 
melyekben 200 szegény gyermek ápoltatik. 

— Badenban az úgynevezett „Oberkirchenrath", mely 
eddig majdnem korlátlanul intézkedett az egyházi ügyTekben, 
föloszlattatott, és „Oberstiftungsrath" alakíttatott, mely a 
kath. egyháznak Badenban csak pénzügyével fog foglalkozni 
közösen az ordinariatussal. 

Kegyes adomány: 
Ő szentségének : „A fiúi szeretet részvétével és kegyeletes hódo-

latával" egy kápla'n a váczi megyéből . . 1 fr. a é 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM: Havi szemle.II.— Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

Romával nem lehet tréfálni; ide csak ajtatos za-
rándok léphet büntetlenül. Roma tüz, melytől, ha 
megégettetni nem akarsz, tisztességes távolban ma-
radj. Roma hóditóinak sirja, ellenséges fejedelmek-
nek mindég baljóslatú csillaga volt. Rattazzi kisérle-
tet tett, de a történet tilalmairól megfeledkező gyer-
kőcz megégette magát. Cavournak Garibaldi meg-
hozta a nápolyi koronának ékeit ; Rattazzi azt vélte, 
hogy a conspiratio katonája neki is meghozza Ve-
lenczének, vagy Romának kulcsait. De Rattazzi nem 
Cavour, Nápoly nem Roma, evvel tréfálni büntetle-
nül nem lehet. Parisban a siciliai játékon megbosz-
szankodtak, a turini tanonczok asztalára nagyot ütöt-
tek, az olasz játék polgárvérben végződött. A játék 
kezdete az ó, végzete az u j , a forradalmi Európát 
megbotránkoztatta. Lett csendesség, de olyan, mint 
az Izrael népénél, midőn kiáltott: ,man-hu?' Lett 
csendesség, de olyan, mely az ouragànt szokta meg-
előzni. Mazzini pártja morgott; 42 követ három tár-
sának befogatása ellen tiltakozott; a ministerium né-
zetekre oszladozott; Garibaldi tömlöczi ágyáról, mint 
Neptun trónjáról, az angol és skót néphez ,az undok 
és erkölcstelen torz — a pápaság' ellen kiáltványo-
kat bocsátott; *) Mazzini a piemonti kormánynak és 
királynak nyilt háborút küldött. „A királyi fegyver-
nek golyója, mely G—i Józsefet találta, a köztársa-
ságiak és a monarchia között két év előtt kötött és 
a l á i r t szerződésnek utolsó szálait is széttépte. A ki-
rályság nem teremthet egységes nemzetet, nem is 
akar. Mi őt (a savoyi házat) csak perfidiáiról ismer-
jük. Testvérek! ti az ügyetlen kormány alatt fejet-
lenségben elvesztek; készüljetek" 2). Mazzini Lon-

1) „Quella mostruosità nefanda — immorale — che si 
chiama papato." (28. sept. 1862. Arm. 232. sz. 7. oct. 1105.1.) 

2) Mazzini sept. 1862. Monde 268. sz. 2. oct. Armonia 
223. sz. 26. sept. 1862. 

donból, Garibaldi Varignanoból, Victor, Rattazzi, 
Durando Turinból az olasz nemzet nevében egymás 
ellen agyarkodó kiáltványokat meneszt, követeket 
fogad és küld ; ki tehát Italiában az ur ? ki a kor-
mány? ki a király? Vagy se ur, se kormány, se ki-
rály, hanem önkény és fejetlenség mindenütt? Victor 
a jogi Europa előtt régen compromittálva, most acon-
spiratiotól is eldobatva, mily ponton áll? A novarrai 
csatánál Rattazzi volt minister; Drouyn deL'huys ép 
az volt, a mi ma ; Carlo Alberto számkivetésbe ment. 
Ausi — — celebrare domestica facta! — — Roma 
ellen indultak, Romával tréfálni nem szabad; Marsa-
lától Palermon, Catanián, Aspromonten át Novarra 
előtt megálltak. Deus immortalis haberi — dum cu-
pit Empedocles ardentem frigidus Aetnam — insiluit. 
Sit jus , liceatque perire poetis. 

Turinban a jogi Európát aspromontei tüntetés-
sel, a földalatti conspiratiot G—i megkegyelmezteté-
sével kérlelni, Romába pedig az angol meetingsek 
véres lármáival akartak eljutni. Eljutottak ismét Maz-
zini szövetségének koldulására, Carlo Alberto vég-
zetteljes szavára : ,Italia farà da se.' Nem mert Victor 
Mazzini parancsára — vezér lenni, kénytelen most 
Mazzini után indulni. Conforti s Durando határozot-
tan a ,Roma vagy halál' szólamhoz szegődött, 1) s 
Europa oly diplomatikus okmányt látott a király hi-
vatalnokától, mely Mazzininek is a conspiratio ak-
náiban dicsőséget szült volna. Ez erős kenőcs volt a 
párisi rideg tagokra. Ezek mozdultak, a mozdulatra 
Turinban is följajdultak. Thouvenel, Lavalette le-
mondott, Conforti s Durando elbocsáttatott. Et crassum 
unguentum, et Sardo cum melle papaver oífendunt. 

Thouvenel utolsó szolgálata az egységes olasz 
ügynek a három okmány közzététele volt; de Turin-
ban nem azt várták, hogy mit tettek egykoron éret-
tük, hanem hogy most tegyenek valamit, mert a 
föld ég alattuk. 

' ) „II motto d'ordine dei volontari è stato l'espressione 
di un bisogno piú imperioso che mai. La nazione tutta récla-
ma la sua capitale." (Durando 10. sept. 1862. Armonia 220. 
sz. 23. sept.) 
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A régi időben kelt, de jelenleg közzé tett hár-
mas okmány a világ elé dobott rejtély volt, melyen 
a rend emberei nem épültek, a forradalom hivei nem 
örültek. Mivolt a czélja a három okmány közlésének, 
máig sem tudni ; ha csak nem az : hogy a szent-atyát, 
törhetlen szilárdsága miatt a jog és igazság mellett, 
Europa előtt gyűlöletessé, a jövő zavarokról felelős-
sé tegyék ; vagy hogy Durando fenyegetésére ezek-
kel , s Thouvenel letételével válaszoljanak. 

Adjuk a császár eszméit. A szótárt, melyből a 
maj. 20-án kelt császári levél a szavakat kölcsönözte, 
ismerni kell. Verborum vetus interit aetas, — et ju-
venum ritu florent modo nata vigentque. 

E szótárban Turin és Roma, Rattazzi és Anto-
nelli, Victor és IX. Pius, vagyis a világegyház, két 
párt, *) mindenik méltánytalanul túlzó követelések-
kel ; a császár mind a két pártot öleli, megrovással 
tiszteli, tanácscsal segíti, ha vagy egyik makacs-
kodni mer, fenyegetéssel ijeszti. 

A forradalmi conspiratio, mely Romát követeli, 
„nemzeti sóvárgás, népjog, nép rokonszenvei, sza-
badság, mai miveltség, uj s mai eszme, mind az a 
mi szabadelvű", stb. 2) 

A jog és a rend, az erkölcs és a keresztény tár-
sadalom „reactio, absolut kormányok pártja, a volt 
kormányok előítéletei, az elesett fejedelmek követői" 
stb. 3) 

A két pártnak politikája „kölcsönös gyűlölet, 
üldözés, szenvedély, boszu, pártszellem; az egyik 
ugy tekinti a szent-széket, mintha már földúlva vol-
na, pedig még fönáll; a másik ugy tekinti a népeket, 
mintha halva volnának, pedig élnek ; az egyik nyug-
talankodik, ágaskodik; a másik a bukott kormányok 
előítéleteihez kapaszkodik; mindkettő saját érdekei 
felől sötétségben tapogatódzik" 

A császár szándéka „ész, józan elme, igazság, a 
dolgok józan fölfogása, érdek nélküli tanács, a reli-
gio és a szabadság szövetségének megszentelése", stb. 

Ez a synonimorum variatio super eo. 
Ily szó-cserével a levél ezt mondja: ,En a két 

szélső párt között állok. A nemzeti vágyakat mindég 
elősegítettem, törekvéseim sikerét a két párt engesz-
telhetlen kölcsönös gyűlölete akadályozta. Daczára 

„Deux partis extrêmes", „Deux partis diamétrale-
ment opposées." (Monde 263. sz. 26. sept. 1862.) 

2) „Aspirations nationales", „droits des peuples", „sym-
pathies des peuples", „liberté", „civilisation moderne", „idées 
modernes", „idée nouvelle", „tout ce qui est liberal." 

3) „Reaction", „parti absolutiste." 
4) „Leurs haines", „passions", „rancunes." 

ennek, ma is azt akarom, a mit ezelőtt. Nekem az 
eget és poklot, Piust és Victort ki kell engesztelnem. 
A kérdés megoldása sürgetős, mivel az erkölcsi za-
var mindenütt nagy, s az emberi szívnek legdrágább 
kincse érintetik általa 1). A kiegyezkedést csak a 
szenvedély mondja lehetetlennek. Könnyű lesz az 
egyesség, mihelyt a két párt a méltányosság és igaz-
ság elveire visszatér. A kiegyezkedés mind a két fél-
nek érdekében van. Italiának, mivel a forradalommal 
szövetkezett, érdekében van, hogy a rend emberei-
vel kibéküljön; a szent-széknek pedig, hogy a sza-
badelvű Europa tőle el ne szakadjon. Kell, hogy a 
pápa ur legyen saját házában, s e miatt független. 
Ez egyességi törekvésem nem lesz utolsó, e szavam 
nem ultimatum.' 

E császári szavak nyomán készitett Thouvenel 
maj. 30-án Lavalettenek utasítást Romába. Az egyes-
ségi terv ez volt: lemondani Bolognáról s Umbriáról; 
a franczia kormány fizet a szent-széknek 3,000,000 
frank évi segélyt, Victor átveszi a szent-szék adóssá-
gait; a pápa föntarthatja jogait, miként neki tetszik; 
a patrimoniuin biztosíttatik, Romában municipium 
állíttatik. — Lavalette jun. 24-ről tudósit, hogy az 
államtitkárral négy napig értekezvén, minden pontra 
határozottan tagadó választ kapott. 

Mondjon le tehát a szent-szék birtokának három 
negyedéről: cserébe kapja az egy negyedet; vesse el 
magától, mit már elvesztett: nyereségül tarthatja, a 
mit még el nem vesztett. A forradalmi conspiratio 
Turinban nemzetközi jogon megtartja azt, a mit erő-
szakkal elvett; lemond arról, a mit el nem vehetett; 
Romának kapui előtt megállapodik, hogy kedvező 
perczben beronthasson. A szent-atya megtartja jogait, 
de ugy , hogy azokat soha ne érvényesítse; Victor 
tehát Bolognát és Umbriát az európai nemzetközi jog 
erejével fogja birni, a szent-atya pedig azokat ugyan-
ezen joggal követelni ; az uj népjog Európában mind 
Victor hódításait, mind a szent-atya fön tartott jogait 
följegyzi, mindkettőnek javait fedezi. Ily két ellen-
kező, egyenlően érvényes, igaz jogot a pogány ro-
maijogtan sem ismert. Ez ész, ez józan elme, a dol-
gok egészséges fölfogása! Könnyű lesz a nagy kér-
désnek megoldása, ha a szent-atya lemond arról, mi-
ről le nem mondhat ; ha a conspiratio lemond, miről 

„Parce qu' elle touche à ce que l'homme a le plus à 
coeur, la foi réligieuse." Thouvenel mult évi durva szavának : 
„lépjen le a pápa az ő mysticus magaslatairól", czáfolata. 
Drouyn máskép, de mégÍ3 Thouvenel ellen szól : „La ques-
tion romaine touche aux intérêts les plus élevés de la réli-
gion." (18. oct. 1862. Monde 287. sz. 21. oct ) 



lemondani nem akar; ha Pius lemond,mit fontartani; 
ha Victor lemond, mit elfoglalni esküdött; egy szó-
val , ha Pius a katholikus, ha Victor a forradalmi be-
csületet megsérti. Mondjon le a szent-atya Victor ja-
vára Bolognáról, mondjon le a romai municipium ja-
vára Roma városáról ; Bolognát és Umbriát adja Vic-
tor kezébe ; a romai municipium, ha Buoncampagni 
vagy Minerva követnek küldetik, egy utczai lázadás 
után, miként Florenzzel történt, Roma városát is 
majd átadja; fiat abdicatio extra muros, intra muros, 
a kérdés megszűnik, akkor azután az államférfiak ál-
tal megoldatik. Valóban megátalkodottnak (bocsánat 
a szóért) kell lenni a szent-atyának, hogy ily ked-
vező, s érdekhaszonnal teljes egyezkedési tervet visz-
szautasit. Ha minden jog eltaposva, ha a congressus 
által minden jogtapodás jogosnak lesz kimondva, ak-
kor az európai jog biztosíttatik, a szabadság és béke 
lobogója Europa négy szegletein kitüzetik; s a forra-
dalmi táborban tollent équités peditesque cachinnum. 
A franczia államférfiak leveleiben megszoktunk láng-
észt tisztelni; Thouvenel és Lavalette kivételt tett 
erre. Szegényebb okmányt a franczia diplomatia ki 
nem állitott, mint e két férfinak levelét. Nem érdek-
ről van szó, hanem jogról, esküről, lelkismeretről, a 
társadalom e három alapjairól. A világ legelső s leg-
nagyobb érdeke a jognak, az eskünek szentsége, a 
lelkismeretnek hatalma az emberi szenvedély és ön-
kény fölött; s a jog, az eskü, a lelkismeret sértetlen-
ségének őrétől, a szent-atyától merik kivánni, hogy 
mind a hármat megsértse ! Ezt kivánni merészség, ezt 
sürgetni szemérmetlenség. Sértve volt a szent-atya, 
midőn Farini bérlett küldönczeivel Bolognát, midőn 
Cialdini a demagógia ellen vezetett seregével Um-
briát elfoglalta; érzékenyebben sértetik, midőn a 
bünmerény megáldására, az igazság örök elveinek 
megtagadására kisértetik. Megbocsátani Victornak, a 
nélkül hogy bűnét megbánja, sőt mikor uj bünme-
rényre készül, ezt Pius nem teheti mint pap ; jogos 
birtoknak mondani a rablott jószágot, ezt Pius nem 
teheti mint ember; elárulni a kath. világ tulajdonát, 
ezt Pius nem teheti mint pápa. Tegyük föl a lehetet-
lent: Pius elfogadná Thouvenel és Lavalette pontjait, 
kezet szorítana a koronák fosztogatóival ; a világ min-
den fejedelmeinek, minden népeinek fönhangon til-
takozni kellene Pius e tette ellen, mivel a marokkoi, 
yeddoi sultán is ezen jogra támaszkodik, melyet Pius 
tagadna, a népek minden szabadságai, javai és igazai 
azon eskü által fedeztetnek, melyet Pius megszegne; 
offenduntur enim quibus est equus, et pater, et res; 
— nec si quid fricti ciceris probat et nucis emtor, — 

aequis accipiunt animis. — A császárnak levele any-
nyit fölfedezett , hogy Roma birtoka a pápa kezében 
a szivek legbecsesebb kincsét, a religiot, érinti ; hogy 
Victor a forradalommal szövetkezve az európai rend-
nek ellensége lett; hogy a szent-atyának független 
urnák kell lenni saját házában; hogy a piemonti for-
radalmi conspiratio soha se számítson Romára ; hogy 
az őrsereg addig marad Romában, mig a szent-atyát 
veszély fogja fenyegetni; vagyis, Napoléon nem szű-
nik occupálni, mig Victor nem szűnik conspirálni. 
„Cesse de conspirer, je cesse d'occuper." Ezt a ,Times' 
is vallja, hogy „akár miként támadt ezen elhatáro-
zás, most Roma kiürítésére gondolni sem lehet" 1). 
A franczia őrsereg Romában az európai rendbe ütkö-
zik , szükséges, hogy az onnan mihamarább kivonul-
jon; de az európai rendet nem az sérti, a ki ott őrse-
reget tart, hanem a ki kényszeríti, hogy ott franczia 
őrsereg legyen. Nem rendes állapot az, midőn a ke-
resztény világ legszentebb javait ily módon kell vé-
deni; miként nem rendes állapot, hogy ily javakat 
szabadjon Európában büntetlenül fenyegetni. A tel-
jes béke csak a teljes redintegratio lehet. 

Thouvenel még az őrsereg hazahivását is csil-
logtatá Antonelli szemében ; mások egy határidő ki-
tűzéséről beszéltek, mely alatt a szent-atyának egyez-
kedni kell, különben az őrsereg hazahivatik. — Tud-
ják, hogy Piémont leselkedik; az őrsereget bármi 
ürügy alatt hazahívni, nem volna-e Romát Piemont-
nak átadni? Az ürügygyei palástolt átadás nem min-
dég átadás-e? A franczia nép büszke reá, hogy ő a 
kath. nemzetek legelső, legdicsőbb nemzete; ő ma-
gára vállalta a kath. világ kincsének őrzését ; a kath. 
világ megnyugszik elsőszülött testvérének becsüle-
tébe, hogy a mit őriz, az jól van megőrizve ; merné-e 
kitenni ezen hős, és dicsőségre fogékony népet az ő 
sorsának vezetője a kath. világ megvetésének és át-
kának? — Határt szabni nem annyi-e, mint a szent-
atyát a végveszélylyel fenyegetve kényszeríteni? A 
határidőn túl az őrsereget hazahívni nem annyi-e, 
mint a világnak circust nyitni, az ártatlant a feneva-
dak köszörült fogainak prédára tenni? Az igaznak fól-
konczoltatását Francziaország összefont karokkal néz-
né? Hogy a kath. nemzetek első díszpolczáról ily 
gyáván leessék , ezt a franczia nemzet tűrné ? Az an-
golok nem az olaszok szabadságai mellett buzgólkod-
nak, mivel az angolnak ily szellemi kincsre fogé-
konysága nincsen; hanem a pápaság és Francziaor-
szág, mint első kath. nemzet ellen dühöngnek. A pá-

]) P. N. 244. sz. 23. oct. 
37* 
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paság bukta Francziaország végsülyedése volna. Mily óriási 
hulláraokban emelkednék a kath. világ legdicsőbb nemzeté-
nek minden szivérzelme ezen a gyalázaton , ezen kegyetlen-
ségen ! Napoléon t u d j a , hogy 1862-ki Francziaország nem 
1793-ki nép. Napoléont és egész családját a kath. egyház, 
a kath. világ áldása, magasztalása, hűsége és ragaszkodása 
várja a romai kérdésben. Elmélkedjék, s válaszszon a császár. 

Beszélnek a romai népnek jogáról. Erről szólt Billault, 
szól a császár levele , szólnak a forradalmi lapok. Ki mondta, 
hogy a romai nép minden jogtól meg van fosztva? Van joga 
a népnek kormányt s fejedelmet választani, midőn semmi 
kormánya , semmi fejedelme nincs ; de nem lehet joga a fön-
álló kormányt megbuktatni, az uralkodó fejedelmet elűzni : 
mivel különben a fönálló kormánynak, az uralkodó fejedelem-
nek nem volna joga magát védeni. Jog nincs jog ellen A ro-
mai népnek van egy szép joga , követelni, hogy fejedelmét 
és kormányát ne bántsák ; hogy reá más fejedelmet ne erő-
szakoljanak , ki az adót tizszerezi, a püspököket, papokat 
tömlöczözi, a templomokat, zárdákat fosztogatja. Hanem a 
forradalmi szótár szerént a népnek csak kormányát ledönteni, 
fejedelmét elűzni van joga. Ha a nép kormányához ragasz-
kodik, a forradalom e népet butának, jogfosztottnak kiáltja, 
kivülről oda siet, hogy őt a kormány ledöntésével miveltté 
tegye. Igy esett el Italiában minden fejedelem, igy veszett 
el Bologna és Umbria ; a forradalom Farinivel, Cialdinivel 
segített a nép butaságán, mely nem akarta tudni , hogy neki 
a fönálló kormány megbuktatására joga van. Népszavazatot 
emlegetnek; vártak-e arra , hogy a romai nép szavazzon, 
akar-e Italia fővárosa lenni ? A turini követek Romát fővá-
rosul kikiáltották , a nélkül, hogy erről a romai népet kérdez-
ték volna. Ha a forradalmi factio Cialdini vezetése alatt Ro-
mába ju tna , gondoskodnék népszavazatról, mely kétségkivül 
hasznára ütne ki; miként gondoskodott másutt , s gondosko-
dik ma is, midőn az uj királyát imádó népre ostromállapotot 
kifüggeszt. A forradalom, mely a népszavazatot elvül fogadja, 
és ostromállapotot függeszt ki, önmagát hazudtolja meg. 

1860 és 1862, mily ellentét Italiában! „Seregeim rendet 
jönnek csinálni", igy szól Victornak kiáltványa Anconából, 
1860. oct. 9-ről. „Akaratomat rátok nem erőszakolom, sőt a 
tieteket tisztelni fogom. Ti szabadon nyilatkozhattok. Bizto-
sitlak , Italiában a forradalom korszakát én bezárom." Hozott 
rendet Siciliába? A gyilok országát, mely oct. 1-én fényes 
nappal Palermo utczáin 13 ember-áldozatot te t t le az egysé-
ges Italia véres oltárára. Mazzini uralkodása alatt 1849-ben 
Sinigagliában ,società infernale', Anconában ,lega di sangue', J) 
1862-ben Siciliában ,pugnalatori' név alatt dühöng a conspi-
ratio. „Ha ti az ostromállapothoz folyamodtok , mi a gyilok-
hoz folyamodunk. Társak ! Gyújtással, golyóval s gyilokkal 
dolgozzatok, különben a bourbon visszajön. Ti ismeritek el-
lenségeiteket", igy szólt a gyilok-egylet kiáltványa 2). Jö t t 
Victor rendet csinálni, s lázadást, rablást, gyilkolást hozott 
oda, hol rend és béke uralkodott ; jöt t rendet csinálni, és 
falvakat, városokat perzselt; szabad nyilatkozatot igér t , s 
15,665 embert törvényes itélet nélkül agyonlövetett, Nápoly-
ban 12,000-et, a többi városokban 47,700 embert vélemény-

Fatti atroci dello spirito demagogíco. Firenze 1 8 5 3 . 
2 ) 2. oct. 1 8 6 2 . Monde 2 8 7 . sz. 21 . oct. 

nyilatkozatért tömlöczre vetett ; jött bezárni a forradalom 
korszakát, és ostromállapotot kényszerül hirdetni. — Mivel 
a törvény tisztelete, úgymond, helyreállott, Garibaldinak 
megkegyelmezett. Szép tisztelete a törvénynek, midőn a pol-
gári törvény helyett töltött fegyver uralkodik ; szép kegyel-
mezés, midőn büntetni nem lehet. Bünteti az öt nyomorultat, 
kik a királyi seregből G—hoz szegődtek, s szabadon bocsátja 
a főbünös t , a főlázadót. Valljon G—i nem volt tábornok? 
nem volt a királyi seregben? Valljon Menotti, Nullo stb. nem 
ezredesek voltak-e a királyi seregben? Mégis Victor G—i-
nak kegyelmet, a közlegényeknek holtiglani tömlöczöt aján-
dékoz. 1846. jul. 16-án Pius adott amnestiát, de szabadon, 
szivének sugallatából; Victor ad amnestiát kénytelenségből, 
a botrányos perlekedés és fölfedezések iránti félelemből, ér-
dekből, hogy Mazzininek embereit megengesztelje. Victor 
Dávidnak szavait magára veszi : „melius est incidere in ma-
nus G—i viventis." Pius dicsőséget aratott az amnestiáért ; 
Victor erre nem számit, mivel a vörös-ingesek nem kegyel-
met , hanem igazságot követeltek, a nem kért kegyelmet csak 
az ellenük dühöngő kényuralom megszűnésének mondják 2). 
Victor G—inak amnestiát adott, de adhat-e magának? G—i 
szabadon van bocsátva, a turini kormány perkereset alá van 
véve, a tet t-párt szélsőkre készül. Igy tréfálnak Romával. 

Nem csoda, ha Europa megsokalta a conspiratio furako-
dásait. Drouyn de L'huys az 1849-ki franczia praesidensnek 
ministere, La Tour d'Auvergne, a brougesi érsek testvére, 
1849-ben Bonaparte Lajosnak, 1862-ben a császárnák követje, 
a romai kérdéssel vannak megbizva. Drouyn 1849-ben Euró-
pát tiara nélkül Európának sem tekintette, szerénte pápára el-
kerülhetlen szüksége van 3). Gioberti Vincze megajánlotta 
Piemontnak szolgálatját, hogy a szent-atyát ő hozza vissza 
Romába, megajánlotta Austria és Spanyolország. De Fran-
cziaország nevében Drouyn válaszolt: „A pápai fejedelemség 
a mi müvünk, mi nem engedhetjük másnak a restauratio 
tisztjét. Francziaország nem tűrheti , hogy a szent-szék 
birtokai e l d a r a b o l t a s s a n a k . Nem vagyunk-e mi 
természetes szövetségesei a szent-atyának? A keresztény-
ség békéje forog a kérdésben, mi ezt helyreállítani tarto-
zunk" Megvárjuk, hogyan fog Drouyn- s La Tournak jelenje 
a multakkal, hogyan az 1862-ik évl849-el megegyezni. Azon-
ban legyenek korlátolva reményeink , Drouyn első körlevele 
érdektelen ; a két ellenkező elvnek kiegyeztetését ígéri ; per-
gis pugnantia secum — frontibus adversis componere. Ki 
tudja, valljon nem kisérlet-e, hogy a conspiratio minden ere-
jé t kifejtse ? Azután ? Legyenek tehát korlátoltak reményeink, 
mivel meg nem szűntek veszélyeink. Azért kiki ,deosque pre-
cetur et oret, — ut redeat miseris abeat fortuna superbis ; —• 
auferte gentem períidam — credentium de finibus — ut unus 
omnes unicum — ovile nos pastor regat.' 

Stendai'do catt. di Genova 2 3 . apr. 1 8 6 2 . Civiltà catt. 3 0 1 . 
füz. p. 18. 

2 ) Diritto oct. 3. 1 8 6 2 . 
3 ) L'expedition de Rome. Leop. de Gaillard. 1 8 6 1 . p. 1 1 5 . 
4 ) Andecedents et consequences de la situation actuelle. Par A. 

de Falloux. 1 8 6 1 . — Histoire des negotiations. Turin 1 8 4 9 . p. 46. 
5 ) Armonia 2 4 3 . sz. 19. oct. 1 8 6 2 . 

-©"^Sf^f^  



« 293 « 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 1-én. Midőn a kath. egyház a dicsőült szen-

tek égi fényét ragyogtatja hivei előtt , hogy látva azok örök-
ké tündöklő csillámát, ez által is ösztönöztessenek az erény-
hősök nyomdokaiba lépni, és igyekezzenek üdvüket mun-
kálni azon hit igazságai és üdveszközei által, mely egyedül 
vihető föl isteni forrásához, Krisztushoz : akkor az ezen egy-
háztól elszakadottak az úgynevezett reformatio évünnepének 
élveit éldelik, stulcsapongó kedvükben arczulcsapják az egy-
házat, melynek egyedüli vétke az, hogy hűtlenségüknek örök, 
ledönthetlen emlékköve. B. M. ur szintén közzétett egy el-
mélkedést ezen czim alatt : „A reformatio ünnepe", melyből 
tájékozásul a következőket irjuk át : „A mostankor embere alig 
képzelheti magát azon állapotba vissza, melyben a keresz-
tyén emberiség Luther és Calvin föllépéseik előtt sinylett. Vi-
lági urak a földet, papok az eget bitorolták, és a szegény em-
ber sem kezeit önjavára, sem eszét önboldogitására nem hasz-
nálhatván , mintegy csak arra látszott teremtve lenni, hogy 
azoknak szolgáljon eszközül. A nép fia iparkodott, dolgozott, 
— s kenyerét mégis henyélő urak kegyelméből ette ; imádko-
zott Istenéhez, kegyes tetteket gyakorlott, — s lelke üdvét 
mégis papjától vásárolta meg. Teste uráé, lelke a papé ; csak 
szive maradt tulajdonául, s ebben bú és fájdalom honolt. És 
hogy ne találkozzék, ki a dolgok ily állása ellen szót emelhes-
sen, a gondolat országa körül szoros határokat vontak, és az 
embernek megparancsoltatott, idáig és ne tovább. Ki ezen 
túl menni merészel, Isten nevében: égjen. S lobogtak a mág-
lyák, s ezereknek vére fel-fel kiáltott az égbe az emberek go-
noszsága miatt. Így állott a világ, midőn egy szegény barát 
az eltaposott emberiség ügyét fölfogván, s annak ezrei mel-
lett szót emelt , s szava olyan volt mint a kalapács, mely 
sziklákat repeszt, — szétzuzá a sziklát, mely századok óta a 
népnek nyakára nehezült." Különben B. M. ur ugyanazon 
lapban, melyben a 19-ik század közepén túl ily modorban ké-
pes irni, igen megdicséri a gyöngyösi ismeretes gyűjtést egy 
prot. lelkész fölsegélésére ; miből kitűnik, hogy a túlsó ré-
szen otthonos elfogultságot irányunkban legkönnyebben osz-
latja —- pénzünk ; azonban még ily módon is igen drágán vol-
na megvásárolva a pillanatnyi rokonszenv, melynek ily em-
ber részérőli megnyeréseért bizony kár volna fáradozni, vagy 
költségeskedni. Mindezt mi is oly szellemtől vezéreltetve hoz-
zuk napfényre, mint Batizfalvay István ur közli képeit a pro-
testantismus viszontagságos múltjából; csak történelmi ada-
tul , nem pedig mintha a keresztény szeretetet sérteni akar-
ná ; ámbár a jezsuitákról ép ott közlött épületes vonások nála 
ellenkezőre látszanak irányulni. Aethiopem lavare et B. M. 

idem ; hic niger est /£. 
SZEGED, oct. 26-án. Szegednek 70,000, s legnagyobb 

részben kath. hitvallású lakossága följegyzésre méltó — s 
bizton mondhatjuk — szép emlékezetben maradandó jelensé-
geknek volt tanuja e f. hó derekán. A kath. hitélet egyik ki-
válólag lélekemelő szertartását teljesité terjedelmes váro-
sunknak nem csak mind a 4 plébániatemplomában , hanem a 
felső- és alsó-városi tanyákon is Csanádmegyének szeretve 
tisztelt főpásztora, m. B o n n a z Sándor kegyes püspökünk, 
ki f. hó 11-én alkonyat felé érkezvén városunk kebelébe, az 

összes nagyszámú ifjúság- és népségnek utcza-hosszant ter-
jedő sokasága által üdvözöltetve , a Rozália-kápolnától ünne-
pélyes kisérettel vonult a belvárosi templomba, hol megillető 
egyházi szertartással és az ünnepélyes „Te Deum" után a 
plébánia termeiben hódoló kegyelettel fogadtatva, a testüle-
tek tisztelgése által rendben üdvözöltetett. — Lekötelező nyá-
jassággal fogadá ő mlga városunk minden rendű s rangú osz-
tályának képviselőit, kik közt szives visszaemlékezéssel szem-
léié 30 év előtt itt töltött tanulmányi éveinek közelebbi ta-
núit, néhány iskolatársát, s még élő tanárainak egyikét a tan-
ügy itteni patr iarcháját , a kegyesrendiek koszorújában és az 
elemi tanitók élén a hazaszerte tisztelt nevű igazgató urat, a 
környék kisdedeinek igazi lelki-atyját. Oct. 12-én püspök ő mga 
a belvárosi templomban ünnepélyes sz. mise-áldozat bemuta-
tása után a szószékről mondott népszerű beszédben értesité 
a hivek ezreit a bérmálás szentségének jelentőségéről; majd 
aztán az erősitő kegyszernek kiszolgáltatását délig folytatá a 
templomban és a kegyesrendi társház folyosóján ; mialatt a 
gymn. dalárda megható kardalokat zengett lisharmonika kí-
séretében. — Oct. 13-án folytatólag a belvárosi magán-nö-
veldék s az elemi iskola növendékei s egyéb hivek részesül-
tek a bérmálás szentségében. Ezentúl a többi városrészekben 
folyt a lélekedző kegyszer kiszolgáltatása, s oct. 17-én bevég-
ződött a városban. — Közben ő mlga a külvárosi elemi tano-
dákat szerencsélteté látogatásával. Oct. 18-án a gymn. ifjú-
ság miséjét püspök ő mga tartá, mely alatt az ifjak dalárdája 
Eltér miséjének néhány szép részletét éneklé. E napot a m. 
főpásztor a belvárosi összes tanodák látogatására szentelé ; 
délelőtt a gymnasiumot, reáltanodát és képezdét szerencsél-
teté, a tanári testület és ifjúság által ünnepélyes tisztelettel fo-
gadtatva. A gymnasium 8-ik osztályában a pápai ima-dal elzen-
gése után ez osztály növendékeinek egyike tolmácsolta az if-
júság hódolatát. O mlga nyájas leereszkedéssel emlité föl a 
többi közt, hogy mint ez intézet egykori növendéke e terem-
ben hallgatá ő is a szeretett tanárok oktatásait ; buzditá a 
növendékeket, hogy kitűnő erkölcsi viselet és szorgalom ál-
tal igyekezzenek a haza s egyház javára hasznos szolgálatot 
tenni. Igy rendre vizsgálván a tantermeket, mindenütt föltű-
nően igazolá a tanügy iránti benső érdekeltségét. Ez atyai 
leereszkedő kegyességért az ifjúság hála-érzelmét egy 1-ső 
osztálybeli növendék fejezte ki gyermeteg őszinteséggel. A ke-
gyes főpásztor meghatva a tapasztalt jelenségek által, azonnal 
Ígéretet tőn, hogy e szép nap emlékének örökitéseül egy, — 
ezen intézethez kötött — ösztöndij alapitása által kiván egy, 
erény- és szorgalomban egyaránt kitűnő szegényebb sorsú if-
jú t tanpályáján segélyezni. (A kétezer forint tőkéjű alapít-
ványról szóló okmányt még távozta előtt átküldé a nemes vá-
ros tanácsához, melyet a ,Szegedi Hiradó1 86. sz. azonnal 
közlött a kísérőlevéllel együtt.) — A gymn. műteremnek meg-
tekintése után a képezdét szerencsélteté ő mlga, s tudomást 
szerezvén az intézet szellemi s anyagi állapotáról, kijelenté, 
hogy mint dicsőült előde, ugy ő is rajta lesz, hogy az intézet 
fontos föladatának minél inkább megfeleljen. A kiválóbb nö-
vendékek neveinek bejelentését kiváná, hogy azok jövőjéről 
alkalmilag gondoskodhassék. Délután az elemi ü- és leányta-
nodák részesültek a kegyes atya látogatásában. Oct. 19-én a 
felső-városi tanyák élvezték örömnapjukat. A győri széki ta-
nya-iskola e l ő t t diszes sátor pótolván a templom hiányát, kö-
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rülötte mintegy 5000-nyi nép várt az apostoli férfiú áldására. 
Előbb az iskolagyermekek szemléjére s kikérdezésére forditá 
ő mlga figyelmét ; mely alkalommal különösen A m b r u s Fe-
rencz ősseszéki nagy buzgalmu tanyai tanítónak sikerdús ok-
tatása tünt ki különösen, ki már e tekintetben kiváló elisme-
résre tett szert a környékben. Ezután 900-nál többnek szol-
gáltatván ki a bérmálás szentségét, a szószékről örömét nyil-
váni tá , liogy alkalma nyilt ez igénytelen magányban elszór-
tan élő hiveit is részesíteni apostoli áldásában. Megható sza-
vakkal köté lelkükre az összeseregletteknek a ker. erkölcsök 
buzgó gyakorlatát. A megindult szülők esdve kérték a ke-
gyes atyát, engedné gyermekeiknek megcsókolniok e nap örök 
emlékeül azon kezeket, melyek a tanyák lakóit először része-
siték a megerősítő kegyszer- s apostoli áldásban. — Délután 
Kistelekre menvén, 20-án ott osztá a bérmálás szentségét ; 
21-én pedig az alsó-városi tanyákat szerencsélteté. Útközben 
meglátogatá a domaszéki tanyaiskolát ; honnét a „Szent Há-
romság"-kápolnáig megható jelenségnek volt szemlélője ; a 
puszták lakói a mezei virágok virulmányaként disziték diadal-
Ösvényét. Az egyszerű jámborság hiveinek tömérdek sokasága 
várá s kiséré. A nagyszámú gyónottak nagyobb részét ő mga 
áldoztatá meg sz. miséje u tán , s 1275 hit-ujonozot vértezett 
az erősitő kegyszer paizsával. 22-én reggel még a belvárosi 
templomban folyt a pót-bérmálás, melyre számosan jelentek 
meg, kikhez a városi hatóság gondolkodása folytán még a 
börtönök eltévedettjei is járultak, apostoli intelmekben része-
sittetvén a megerősitő kegyszer mellett. Ezek végeztével a 
bucsuzási tisztelgések következtek, mely alkalommal az elemi 
iskolák igazgatójának 100 forintot nyújtott át ő mlga, hogy 
az a tanyaiskolák legszorgalmasb tanitói közt nevében kiosz-
tassék. A búcsúzók közt jelent meg a gymn. ifjak háláját tol-
mácsoló küldöttség is, és még 20 bérmálkozni óhajtó, kiknek 
óhajtását készséggel teljesitvén, a kegyes főpásztor 22-én 11 
órakor távozott körünkből, az ifjúság és nép sorfalainak él-
jenző üdvkivánata hangozván utána. — 11-napi apostoli 
működése folytán összesen 12,450 lőn a szent kenet által az 
erősitő malasztban részesitve. Vajha mindannyian igaz hivei 
és tett leg vallói legyenek az üdvözitő szent hitnek ! Vajha 
igazi megujulását nyerje elévülhetlen ker. kath. egyházunk 
jobb sarjadékaiban ; hogy Istennek földi országa valóban ter-
jedjen s gyarapodjék, dúsan tenyésztvén az igaz h i t , szent 
remény és munkás szeretet égi gyümölcseit. Ha valaha, most 
bizonyára méltó okunk van e sóvárgó fohászkodásra. Ugyanis 
hitéletünknek egypár évtized óta megdöbbentő fogyatkozása, 
ker. buzgalmunknak folytonos apadása oly lélekrenditő jelen-
ségekben kezde nyilatkozni, hogy a jobb öntudatnak mélyen 
el kelle borulnia égető fájdalmában , s mint a legmostohább 
időkben sokszorozott epedéssel kelle esdenie az ég Urához, 
hogy szánja meg fensőbb kegyével tévedéseinket s bocsássa 
lelkünkbe mennyei világosságának sugarait, hogy az igazság 
elvesztett ösvényére ujolag visszatérhessünk ; mert különben 
vesztünket botorságunkkal gyorsitva idézzük elő, ha földi ja-
vunkat lelki kincseink eltékozlásával véljük szerezhetni. Ele-
mezzük-e bővebben e kor lelki nyavalyáját, mely a csupán 
anyagi érdeket hajhászó iizelem emberét oly gyakran sülyeszti? 
A szellemi sivárság e kártékony mételye valóban nagy mérv-
ben meglepte vala városunkat is , ugy hogy a valláserkölcsi 
tevékenységnek van mit ellensúlyoznia, gyomlálni s tisztit-

nia. ha magasztos föladatának megfelelni óhajt. Isten szent 
kegyelme erősitette jó szándékunkat, sikeritse a jó törekvé-
süek buzgalmát, hogy a hitben megerősítettek erősbüljenek 
az igaz szeretetben, és levetkezvén mindannyian a régi kórt, 
megújuljanak a Szentlélek malasztjaiban. I(. 

SZOMBATHELY VIDÉKÉRŐL. (Folyt.) Még egy ne-
hézség van , melyet emlittetleniil hagynunk nem lehet , mely 
egynek-másnak, különben a jóért legbuzgóbb keblében ön-
kénytelenül is fölmerülhet, a mint hogy lielylyel-közzel bizo-
nyosan föl is merült, és még ezután is föl fog merülni. E ne-
hézség a latin nyelvnek mintegy másfél évtized ótai elhanya-
golására és müvelésének kiáltó szükségére vonatkozik. Ha 
már kell, hogy irodalmi egylet legyen, inkább a latin nyelv 
müvelését tiizze az ki czéljául, melyben oly szánandó hátra-
maradást szenvednek ujabb korú növendékeink. Igy szólnak 
azok , kiknél az ürügy a nem-akarás palástolására nem szokott 
hiányzani. Ámde nincs könnyebb a szónál. Ha egymást érteni 
akarjuk, szükséges, hogy az eszméket tisztázzuk. Valljon 
miért maradtak tehát hátra növendékeink a latin nyelv gya-
korlatában ? Talán a magyar irodalmi egyletek-e annak az 
okozói? Úgyde mi ismerünk egyházi férfiakat, kik noha 
a magyar irodalmi iskolák fénykorában végezték növeldei 
pályájukat, mégis képesek classice, nem csak az édes honi 
nyelven, hanem latinul is nem egyedül irni, de beszélni is. 
Vagy tán ott, a hol csak a legközelebbi időkben keletkeztek a 
magyar irodalmi egyletek, egy-két évvel ezelőtt virágzóbb 
volt a latin nyelv ismerete s gyakorlata ? Miért kellene tehát 
azt ellentétbe hozni, a mi valamint 48 előtt , ugy most is szé-
pen megférhetne egymás mellett? — Azután nem kell ezen 
magyar egyházirodalmi egyletek czélját szem elől tévesz-
teni. A régi boldog időket, midőn a latin nyelv uralma alatt a 
tudomány az emberiség közkincse vala, és a népek és nemze-
tiségek békében éltek egymás mellett, dicsérni és magasz-
talni ugyan szabad, de a megváltozott körülményeket számba 
nem venni, idétlen kor-tévesztés. A latin nyelv már hosszabb 
idő óta megszűnt a világ nyelve lenni, és fájdalom, még a tu-
dósoknál is mind szűkebb körre szoritkozik. A kor ezen irá-
nyán azonban sem egyesek, sem osztályok, de még maga az 
egyház sem volna képes egykönnyen és egyhamar változta-
tást eszközölni. Az ildomosság tehát alkalmazkodást követel. 
Annyi bizonyos, hogy mi az értelmiségre sem a szószéken, sem 
a zöld asztalnál, sem az irói pályán máskép nem hathatunk, 
mint az értelmiség nyelvén, mely nálunk kétségkívül a ma-
gyar. Latinul sem prédikálni, sem perorálni, sem hírlapi czik-
keket irni, sem világiaknak szóló könyveket kiadni, úgyszól-
ván, soha sem fogunk Az is bizonyos, hogy az ügyetlenül és 
hibásan kezelt közlekedési nyelv által tudományosan képzett 
ellenfeleinket sem meggyőzni, sem megszégyeniteni nem fog-
juk, hanem előttük magunk is nevetség tárgyává leszünk. — 
Félreértetni azonban e pontban legkevesbbé sem akarnánk. 
Az egyház, mint nemcsak eredetére, hanem rendeltetésére 
nézve is egyetemes intézmény, kell hogy ezentúl is megtartsa, 
és kétségkivül meg is fogja mindenkoron tartani saját közön-
séges közlekedési nyelvét nem csak a liturgiában, hanem a 
kormányzatban is. Es épen ezért e részben nem csak jogosan, 
hanem eszélyesen és gondosan is cselekesznek a főpapok, kik 
nem csak a megye kormányzásában, hanem a papi nevelésnél 
és tanitásnál is szigorúan ragaszkodnak az egyház érdeke-igé-
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nyelte és századok által megszentesitett hagyomány- és gya-
korlathoz. A tanítást illetőleg nincs is a tanárok tanúsága 
szerént más lényeges hiány vagy kivánni való , mint hogy a 
nyelv tekintetében az átmenetel a theologiára ne legyen oly 
rögtöni, mint a jelenlegi rendszer mellett történik ; miszerént 
már az első évben is biztos alapvetésre lehessen számitani. 
Mert hogy a későbbi években még a mostani nyelvgyakorlat 
mellett is józanul kívánható eredmény csakugyan mindinkább 
eléret ik, azt legnagyobb készséggel elhiszszük. Azt azonban 
már csakugyan szégyennek tar tanok, ha a pap nem csak 
imigy-amugy nem , hanem épen sehogy sem volna képes latin 
nyelven idegen paptársával társalkodni. A kath. pap kell, 
hogy otthonosan érezhesse magát az egész világon, és nem 
csak szent gyónását tudja idegen földön is kellően elvégezni, 
hanem még gondolatait és érzelmeit is nagy nehézség nélkül 
előterjeszteni. Es ez az, a min segiteni csakugyan kel l , a hol 
kell. Mert hogy e tekintetben is némely megyék másoknál 
előbbre vannak, azt hol örömmel, hol szégyennel a kispapok 
maguk is kénytelenek bevallani. A baj orvoslása épen nem 
lehetetlen, sőt még csak nem is fölötte nehéz, a mint példák 
eléggé igazolják. — Ezen visszapillantás oly ügyre és tárgyra, 
melyet az egyházra nézve nem lehet épen közömbösnek mon-
dani , most az iskolai év elején elfoglalt álláspontról, minden 
tüzetes polémia nélkül, csak mintegy tájékozó kifejezéseül 
akar szolgálni azon kölcsönös eszmecseréknek , melyek a vi-
dék baráti köreiben a nap eseményei fölött egyszer-másszor 
megpendittetni szoktak. I t t e földön semmi sem bir önmagá-
ban a jóság eszméjének tel jével; mindennek van viszonyla-
gos rossz oldala is, még a világosság sincs árnyék nélkül. Ha 
az egyház-irodalmi egyletek jó szellemben kezeltetnek és 
fejlesztetnek, nem csak hogy hátrányára nem fognak szolgálni 
a papi nevelésnek, hanem kedvező körülmények között még 
a magán-seminariumokban is oly észmivelő és jellemképző is-
kolákká válhatnak, melyekből az egyház idővel legügyesebb 
előharczosait nyerheti. — Az iránynak legbiztosabb ismérve 
és mérfoka azonban a létesitett eredmény levén, lássuk immár, 
(a mi tulajdonképen e jelen kitérésünknek legfőbb oka és 
czélja) hogy mily eredményt képes a szombathelyi papnövelde 
Szent-Agoston-egylete fönállása rövid ideje óta fölmutatni? 
(Folyt, köv.) 

BRESCIA, oct. 6-án. A m i embereink kétségkivülMac-
chiavelli tanai szerént járnak el , mivel főszabályul a nagyra-
vágyás érdekeit tekintik, s czélukra minden eszközt, legyen 
bár a legaljasabb, minden szemérem nélkül fölhasználnak. De 
bárcsak annyi eszük volna, mint annak a hires rókának ! Mac-
chiavelli különösen lelkére kötötte a politikusoknak, gyen-
géden bánni a kath. egyházzal, általában nem ütközni össze 
a vallásos véleményekkel, miv.el ezekben titkos erő létezik, a 
melyet egy politikus sem győzött le soha. Mit csinálnak a mi 
államembereink ? Üldözik a vallást , a religiot, szabad mene-
te t engednek minden botránynak a religio ellen. ,A Sentinella 
Bresciana' említi, hogy egy castel-covati plébánus haditörvény-
szék elé ál l í t tatott , mivel, úgymond , a katonákat desertiora 
csábította. Lá t j uk , hogy a vérengzés, mely a délszaki tarto-
mányokat vérrel öntözte, az éjszaki tartományokra is átvi-
tetik. Az angol és schweizi protestánsok nagyban hirdetik a 
nép előtt utál t tanaikat. Ezeknek czéljuk nem a népet erköl-
csösebbé tenni , de a politikai zavarhoz a vallási zavart csa-

tolni. S vajha illő módon vinnék apo3tolkodásukat. De mikor 
apostolkodásuk abban áll , hogy a kath. isteni-tiszteletet bot-
rányokkal zavar ják , tudván , hogy a csendőrség, hol ily bot-
rányos megzavartatás történik, nem a zavargókat bünteti, ha-
nem a templomot, melyben az isteni-tisztelet megzavartatott , 
bezáratja. T u r a n o , palermói hi t tanár ellen a lapokban aljas 
vitát visznek, mivel ő tanaikat népszerű értekezésekkel meg-
czáfolta. Az okokra rágalmakkal felelnek. Ez ősi szokás a val-
lásos tárgyakról vitt vitatkozásokban az ő részükről. Tura-
no-t gyilokkal fenyegetik, ha nem hágy föl értekezéseivel. Ez 
argumentum a hit igazságainak bebizonyítására. — Az ,Armo-
nia ; részvéttel közli, mennyi pap és hivő katholikus zarándo-
kol Pallanzára, hogy Canzi bolognai káptalani-helyettes ur-
nák hódolatát 03 tiszteletét nyilvánítsa. Canzi ugyanis Pal-
lanzában tartat ik fogva. Gentille, novarrai püspök, kinek me-
gyéjében Pallanza vagyon, megtudván, hogy a hős hitvalló 
a pallanzai börtönbe hozatik, fölszólitá megyéjének papjait, 
hogy mindenütt a fogoly tiszteletére siessenek. 0 maga, a 
püspök, bevégezvén papjaival a lelki-gyakorlatokat, több pa-
pokkal sietett a hős hitvalló elé. A találkozás kebelrázó , a 
kölcsönös sirás szivinditó volt. — A ,Yera buona nuvella' flo-
renzi lap tudósít, hogy bresciai Arnoldnak Bresciában szobrot 
szándékoznak emelni a factio emberei. A piemonti kormány 
merő tiszteletből a szabad egyház iránt szobrot emeltet egy 
dühös forradalmárnak, ki régi időben a pápaságot mindené-
ből akarta kifosztani. Ezen Arnold Cavournak, Ricasoli-, 
Rattazzinak elődje ; az utódok hálásak akarnak lenni. Hogy 
szobrot akarnak emelni, ez igen természetes, mivel bresciai 
Arnoldban önmagukat dicsőitik ; de az volna természet-elle-
nes , ha ezen szobor az ő helyén meghagyatnék. — A pie-
monti factiosus lapok hirdetik Don Carlo Passaglia utazását 
Cremonába, mely minden jámbor lelkeknek szomorúságot 
okozott. A forradalmi főpásztor az ő híveit látogatja, biztatja, 
a forradalmi szakadárságban kitartásra buzditja. — Bolog-
nában egy füzfa-verselő rövid rimeket aggasztott a falakra, 
melyekben a katholikusok tiszteletét a szűz szent Anya iránt 
gúnyolja. Ezen verselő könyörög a szűz Anyához, hogy se-
gítse a forradalmi factiot a pápa kifosztásában, segítse a pap-
ság üldözésében, segítse Victort föllépni a Capitoliumba. Is-
tentelen szitok, az Istent és az ő szentjeit a gonosz bünme-
rényben segitségül hívni. Különben ezen verselő egy házaló 
orvos, ki gyakorlatát házanként fünek-fának ajánlgatja , s IX. 
Pius jótéteményeivel is dicsekedhetik. Ez hála a factio embe-
reitől. — Mig a turini kormány a florenzi zárdákat sorban 
katonai czélokra ford i tga t ja , azalatt szervez egy u j kolostort. 
De kinek ? A schweizi. angol, és német jövevény nőknek szá-
mára , kiknek nevük ,diaconissa', s egymás között tesvérnek 
nevezik egymást. Ezek fogják Luther és Calvin tanait a leá-
nyoknak előadni. A jövevény nők az utczán fogdossák a sze-
gény leánykákát, a kolostorba csal ják, kenyeret , ruhát Ígér-
nek. A Campuccio-utczában minden órában négyet-ötöt látni, 
mint ólálkodnak, leselkednek a prédára. „Először azt hittük, 
hogy ezen diaconissák kath. szerzetesnők, s ezen hiedelem-
ben sok szegény kath. anya gyermekét nevelésükre bizta. De 
csakhamar megtudván, mily titkos járatban vannak ezen kék-ru-
hás nők, azonnal lármát ütöt tek az anyák, leányaikat visszakö-
vetelték, s a szent Dorottya-apáczákhoz vezették. Nem hiány-
zott a jámbor gazdagoknak segitsége sem, mivel napfényre 
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derülvén a jövevény diaconissák cselszövénye, pénz-segélyt 
szedtek össze , hogy a leánykákat a szent Dorottya-apáczák-
nál elhelyezhessék." Igy a ,Vera buona nuvella.' A nép meg-
mutatja, hogy a vallás-szabadságot nem érti ugy, mint a kor-
mány, üldözvén a kath. egyházat, csempészvén és állami se-
gélylyel alapítván, terjesztvén az angol és schweizi protestan-
tismust. — A natolii püspök visszatért számkivetéséből. 0 
elfogattatott, Messinába záratott, később Patti-ban maradásra 
kényszerittetett. A nép örömmel, lelkesedéssel fogadta főpász-
to rá t , mely oly kormánynak épen nem válik dicsőségére, 
mely a népakaratot kormány-elvül vallja. — A belügyi mi-
nister a szent-miklósi zárdát Luccában lefoglalta; vártuk 
volna, hogy Don Carlo tiltakozni fog azon zárdának eltörlése 
ellen, melynek templomában először mint gyermek szolgált az 
oltárnál. — A perugiai érsek és bibornok a törvényszék által 
a vádaktól fölmentetett, a forradalmi államügyész ezen ku-
darcz által megszégyenítve, boszuból újra fog leselkedni a 
szent életű főpásztor ellen. A nápolyi semmisitő törvényszék 
illetékesnek mondá magát, és az érsek által Palomba, torre-gre-
coi plebánus ellen hozott fegyelmi Ítéletet, suspensio a divinis, 
megsemmisítette. Ez valóban egyházi szabadság, midőn a püs-
pök Ítéletét a világi törvényszék megsemmisíteni kisérti; ez 
őszinte akarat, az egyház szellemi hatalmát gyarapítani, mi-
után mindenből kifosztották. 

SZ.-HIACZINT (Canadában) , aug. 10-én. Mélt püspö-
künket a nép lelkesedéssel fogadta romai útjából. A város ün-
nepi fényt öltött, a házak erkélyein s ablakain franczia és an-
gol zászlók lobogtak, mind a köz-, mind a magán-épületek 
kivilágittattak. Az utczák virággal hintettek be, a föliratok 
a szent-atya és a püspök tiszteletét hirdették. A püspöki épü-
leten három angol lobogó diszlett, 19. mart., 8. jun., és 7. aug. 
fölirással, mely napok a mélt. püspök távozását, Romában 
mulatását, ós haza-érkezését jelentették. Estvéli 6 óra felé az 
egész népség az indóház körül sereglett. A városi tisztvise-
lők, a tudományos testületek, a tanodai növendékek, min-
denik saját lobogójával, a kiszállásnál állomásozott, s mi-
dőn az ágyú ő méltóságának megérkezését jelenté, a népso-
kaság zajlott , ,éljen a pápa! éljen a püspök' kiáltásokat har-
sogtatott. A püspök mindjárt a kiszállásnál a városi hatóság-
tól röviden üdvözöltetvén, járdalatban a székesegyházba vi-
tetett , itt rövid imáját végezve, püspöki lakába vonult, hol a 
város polgármestere nemes kebelből eredt szónoklattal üd-
vözlé a főpapot, melyre ő méltósága atyai szeretettel vála-
szolt, a nép pedig oda künn és benn : ,éljen a pápa, éljen a 
püspök' kiáltott. A canadai nép nagyobbrészt franczia és ka-
tholikus, nemzeti nevét és létét a katholicismusnak, a mun-
kás papoknak köszöni; itten a kath. religiohoz ragaszkodni 
annyit tesz, mint nemzetiségének létét a religio örök elveihez 
kötni. S a canadai nép ebben is megmutatta, hogy jó kath. 
nép , s ezen tiszteletben , melyet püspöke iránt nyilvánított, 
az olasz forradalom bünmerényei ellen ünnepélyesen tiltako-
zott. Mily sok helyen ismételtetett az, mi Romában jun. 8-án 
történt ! Roma hatalma a világ minden részeiben föltűnt. Ke-
resse Ricasoli és Rattazzi ezen katholikusoknak lelkisraere-
tét megnyugtatni Roma elfoglalása iránt , és hazudjon nyil-

vános szemtelenséggel, hogy a katholikusok megnyugosznak 
a szent-atya kifosztatásába ! 

VEGYESEK. 
PEST , nov. 4-én. 0 emncja, a bibornok herczeg-primás 

a tűzvész által károsult ó-turaiaknak 100 a. é. frtot kegyes-
kedett adományozni. 

— Nagy-Tapolcsányból E r d ő d y Erzsébet grófnőnek 
következő kegyeletes tényeit emiitik föl. A Nagyboldogasz-
szonyról czimzett templom helyreállítására 6000 pengő frtot 
áldozott; a plebánia-laknak 13,000 frtba került újjáalakítását 
eszközlé ; a kis-vendégi templom oltárképének minélelőbbi el-
készítésére az idén 100 frtot adományozott, tavaly pedig tor-
nyát nagy költséggel kijavíttatta ; a prasiczi plébániát jelenté-
kenyen megbővitette, és azt a gazdasági épületekkel együtt 
zsindelylyel befedette. (I. T.) 

— Legújabban a miavai (Esztergom főmegye) és ké-
méndi (Pécsmegye) egyház-kerületekben határozták el t. 
sorsosaink, hogy antikath. lapokat nem fognak járatni. Nem 
kétkedünk, máshol is hasonló üdvös határozat fogamzik , ha-
bár tán nem is hozatik napfényre. 

— Megjelent a „Magyar egyh. szónok" XI. füzete, mely 
Pünköst utáni XVIII. vasárnaptól XXIII-ig tartalmaz szent 
beszédeket ; a vasárnapiakon kivül van benne még sz. Vendel 
napjára; Mindenszentek ünnepére; halottak napjára; sz. Már-
ton püspök napjára. 

— Ő szentsége a tivolii Monte-di-pietanak magán-pénz-
tárából 1000 scudit ajándékozott. — A szárd király paran-
csából azon ajándékok, melyeket ő szentsége Pia herczeg-
asszonynak küldött, 8 napig köz-szemléül kiteendők. 

— Az „Italie" Antonellit a „non possumus granitszi-
lárdságu megtestesülésének" nevezi és bevallja, hogy minden 
törekvések meghiúsultak, melyek e granitszobor elmozdítá-
sára irányoztattak. Ő tudta elleneinek fondorkodását és mon-
dá : „El akarnak mozdittatni ! Mit használ ? Ha kezem nem is 
lesz már a kormányon, szellemem mégis ott leend usque ad 
consumationem seculi!" 

— Schwarzenberg bibornok-érsek sz. Wenzel, Adal-
bert, nep. János és Ludmilla ereklyéiből küldött Szent-Péter-
várra azon kath. templom részére , mely ott Mayendorf bá-
rónő és Lukasovic domonkosi szerzetes-atya közbenjárása ál-
tal épült. 

" — A párisi „Temps" kimutatása szerént a bilincsekre 
elitéltek száma 7690-re rug; ezek közül 1965-en élethosszig-
lan; 3070-en 5—10 évre ; 2239-en 11—20; 282-en 21—30; 
41-en 31—40; 23-an 41—50; 9-en 51 és ezenfölül évre van-
nak elitélve. Közülök 4750-en lopásért; 1027-en gyilkolás-; 
459-en erőszak-; 233-an gyújtás-; 168-an orgyilkolás-; 162-en 
nehéz sértés-; 159-enhamisitás-; 140-enpénzhamisitás-; 26-an 
apagyilkosság- ; 24-en hamis bukásért Ítéltettek el. 20—40 
éves férfiak mintegy 53 százalékát teszik a fegyenczeknek ; 
123-an 16—20 esztendő közt vannak; 270-en meghaladták a 
60 évet; 4595-en a falvakból valók: 2452-en a városokból; 
643-an idegenek. 3992-en teljesen tudatlanok voltak ; 2900-an 
csak alig tudtak olvasni és valamit irni; csupán 91-nek volt 
magasabb műveltsége a népoktatásnál. 1278 földmivelő ; 1078 
napszámos ; 467 kőmives ; 345 takács ; 243 szolgálattevő ; 
184 érczmüves ; 175 szabó ; 6 jegyző ; 5 pap ; 3 szinész és 1 
iró. A legtöbb elitéltet a szajnai kerület szolgáltatja ; legke-
vesebbet a Vendée és az ariégi département. (A. P. Z.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM: Az araerikai missio 1861-ben. — Ranol- államtitkárnak igaza volt, midőn az elnök-választást 
der János, veszprémi püspök ő excljának körlevele. — Egy- megelőző beszédeiben mindég az elkerülhetlen össze-
házi tudósítások. - Vegyesek. ütközésről szólott az éjszaki és déli államok közt. Yol-

— tak ugyan az éjszaki conservativ polgárok közt nagy 

Az amerikai missio 1801-ben. 
számmal, kik azt vélték, liogy ezen állapot igen so-
káig tarthat még, ha az éjszaki és déli államok ösz-

Az 1861-ki év szomorú kilátást nyitott sok aka- hangzólag az Egyesült-államok alkotmányának betü-
dályra, melyek a missiokat gátolni fenyegetődztek, jéhez ragaszkodnak ; ámde ezen betű az éjszaki aboli-
mondja Weninger x. Ferencz missionarius. A politi- tionalisták előtt holt volt, és ellenkezőnek találtatott 
kai viszonyokat értem, melyekbe ez év kezdetén az az emberi szabadság lényeges jogaival ; s bárki párt-
állam bonyolult. És valóban nehéz viharfelhők tor- érdek nélkül Ítélte meg az idő jeleit, félreismerhet-
nyosultak az utolsó elnök-választástól fogva a dicső lenül belátta, hogy a köztársaságnak anomal állapotja 
köztársaság fölé, s miattuk a legvégsőtől lehete félni, nem sokáig tartható fön. 
Máris több állam szakadt el az uniótól, melyeketa Seward maga alapította azon köztársaságiak párt-
déli államok mind fenyegetődztek követni; mivel j á t , kik előlegesen semmit sem akartak tudni a rab-
pedig ezt r.z cjszakiak nem akarták engedni, nem le- , szolgaság terjesztéséről az Egyesült-államok terüle-
hete mást reményleni, mint háborút, és pedig a leg- tén; e mellett azonban nyilván bevallották, hogy irá-
gonoszabb fajú harezot, tudnillik polgárháborút, még nyuk és czéljuk: végkép ^eltörleni a rabszolgaságot, 
hozzá oly tartományban, melyről előre lehetett tud- Ezen pártnak ellenében állott és áll az úgynevezett 
ni, hogy, ha a szenvedélyek egyszer féket vesztenek, democrata párt, mely semmit sem akart tudni a rab-
mindent el fognak árasztani. szolgaság- eltörléséről a déli államokban ; és a terüle-

Fájdalom, a tapasztalás egy év óta fölöslegesen teknek is szabadságában lenni mondja azt behozni, ha 
bebizonyitá, mily alapos volt ezen aggodalom ; és ki az ottani nép kivánná. 
tudja, mi minden fog még következni! Kár ezen or- Ily körülmények közt következett be 1860-ban 
szágért. Ámde határtalan fölfuvalkodottsága megér- a választás, és a köztársaságiak pártja győzött. Lin-
demlé ezen megalázást; és reméljük, hogy Isten ezen coin választatott elnöknek. A déli államok pedig ki-
rosszból üdvöt fog eredményeztetni számára. nyilatkoztatták,hogy őt el nem ismerik elnöknek; és 

Minthogy az Egyesült-államok sorsa oly benső inkább örökre elválnak az éjszakiaktól, önmagukban 
kölcsönös összeköttetésben van Európának több leg- déli köztársaságot alkotandók. Dél-Carolina adta a jelt, 
jelentékenyebb birodalmaival, és igy az európai né- és a fenyegetődzés teljesült. Természetesen mindenki 
peket is közvetve vagy közvetlenül érinti, a t. olva- előtt fölmerül ezen kérdés : valljon tehát melyik párt-
sóknak tán nem lesz kedvük ellen, ezen missioi érte- nak van igaza, és valljon mit remélhet az egyház egyik-
sitésemben valamit följegyezni a harcz okáról és azon nek vagy másiknak győzelmétől, és mitől tarthat? 
pártokról, melyek abban egymással szemközt állanak. Én nézetemet minden pártérdek nélkül ekkép fejezem 

A baj, mely most véres tusában tört ki, a rab- ki: A déli államoknak nincs igazuk, habár talán elő-
szolgaságban rejlik, mely a déli államokban eddig nyösebb volna az egyházra, ha azok győznének. Szi-
törvényileg megállapittatott. Mily lehetetlennek mu- veskedjék a t. olvasó méltányolni és megfontolni az 
tatkozott annak fönmaradása oly köztársaságban, mely okokat, melyek ezen nézetemet igazolják, 
oly főnhéjázólág kérkedett, hogy a világ minden né- Azt állitom először, hogy a délieknek magára 
pei közt ő a legszabadabb, minden, egy kissé gon- az ügyre nézve nincs igazuk. Igaztalanok ők politikai 
dolkozó fő könnyen beláthatja. Sewardnak, az akkori és vallási elvre nézve; nemtelenül cselekedtek a vá-
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lasztásoknál, és gyermekiesen pajzánul a háború ki-
törésekor. Mi a délieknek politikai elvét illeti, ez azt 
teszi föl, hogy minden államnak joga van, kénye-
kedve szerént az Egyesült-államok szövetségéből ki-
lépni. Ezen elv, ha valaha alapul szolgált volna az 
Egyesült-államok szövetségének, kezdettől fogva ano-
malnak, vagy, mint itt szokás mondani, humbugnak 
bélyegeztetett volna. Ily szövetkezés ép oly esztelen-
ség volna, mint ha 30 ember egyesülve egy házat 
épitene azon föltétel alatt: hogy ha a szövetkezők 
közül egy iknek vagy másiknak többé nem tetszenék 
a többiekkel lakni, szabadságában állna tetszése sze-
rént a kövek és fa azon részét, melylyel a házépítés-
hez járult, abból kivenni, ha mindjárt e miatt a ház 
a többi szövetkezők fejére omolna is. 

De föltéve, hogy az Egyesült-államok ily sza-
badalmat föntartottak volna egyes államok részére ; 
a dolog ezen állása azonnal változott, a mint ők más 
nemzetekkel szerződésre léptek. Az Egyesült-államok 
az egész világ szemei előtt egyetlen köztársaság, egye-
temes hatalom gyanánt tűntek föl. Ha az Egyesült-
államok más nemzetek irányában nem tartották vol-
na magukat egy hatalmasságnak, kötelességük leen-
dett, ilynemű szerződéseket nem csak a washingtoni 
kapitoliumban levő kormány által megerősittetni, ha-
nem minden egyes állammal is meg kellett volna azt 
köttetni, hogy az jövőre érvénynyel bírhasson. Ámde 
ezt sohasem sürgette egyike is az államoknak, és 
semmiféle nemzet sem gondolt arra soha, hogy ilyes-
minek történni kellene. És igy az egyes államok 
mindnyájan, hac?ak csalóknak nem akarnak a többi 
nemzetek előtt látszatni, ily szerződésnek első meg-
kötése óta az egész világ előtt bevallották, hogy az 
Egyesült-államok egyetlen egyetemes köztársaságot 
képeznek. Ennek megerősitéseül a japani követségre 
utalok, mely épen az utolsó elnök-választás előtt erő-
sitette meg Washingtonban azon szerződéseket, me-
lyeket a japaniak az Egyesült-államokkal kötöttek. 
A japani követség semmi más állam kapitoliumját 
nem hivta föl, és nem is jutott eszébe senkinek is 
ilyesmit megpendíteni. Ki adhat tehát Dél-Caroliná-
nak jogot néhány hónap múlva azt mondani: nekem 
semmi közöm ezen szerződéshez, én a szövetségből 
kilépek. Ezt tehetné egyik állam a másik után, és a 
bolonddá tartott japaniak visszatérhetnének Japanba. 

De továbbá maga a szokásos polgári eskü is igen 
praecarius lett volna kezdettől fogva. Mert mind-
egyik, ki polgára akart lenni az Egyesült-államok-
nak, nem arra esküdött, hogy ő oliioi vagy louisia-
nai polgár leszen, hanem az Egyesült-államok pol-

gára. Ennélfogva ezen eskü is megszüntettetnék, mi-
helyt egyik vagy másik állam kilépne ; mert akkor 
már nem volnának az Egyesült-államok, melyeknek 
letétetett az eskü. Vagy ki fogja azt elhatározni: hány 
állam léphet ki, hogy az Egyesült-államok megszűn-
jenek lenni? Lehetett volna azon eset is, hogy a rab-
szolga-államok lettek volna legnépesebbek; valljon 
ekkor hol és min lehetett volna megismerni, tulaj-
donképen hol léteznek az Egyesült-államok? és lia a 
polgár-eskü ezen államok kilépése által önmagától 
nem oldatott volna föl, az következendett, hogy azon 
eskü az unió mellett hiven megmaradtakat kötelezné 
a forradalmi kormánynak mint többségnek hódolni. 
Ezt azonban maguk a secessionisták is bizonyára ne-
vetségesnek találják. De épen azért, mivel ők maguk 
is kénytelenek igy itélni, ekkép bevallják, hogy ők 
alkotmány-ellenest, és polgári tekintetben igazságta-
lanságot követtek el, és hamis elv szerént cseleked-
tek. Ismételve mondom: ha az államoknak szabadsá-
gukban állott tetszés szerént kilépni, akkor a polgári 
eskü kezdettől fogva torzkép, humbug volt. 

Mondom másodszor azt is: hogy vallási tekin-
tetben szintén alaptalan és megtarthatlan volt a dé-
lieknek elvük. Én ismerem a déli részeket, és meg-is 
utaztam azokat missiok alkalmával. A dél-állami teli-
vér a rabszolgaságot nem tekinti erkölcsi rossznak, 
melyet idővel meg lehetne, sőt meg is kellene szün-
tetni. Az ő véleménye szerént a néger, akár meg van 
keresztelve, akár nincs, rabszolgaságra született, mint-
hogy az soha sem lehet képes magát kormányozni, 
hanem a természetnek mindenkorra kiskorú gyer-
meke marad, kinek természetszerű gyámnoka a fe-
hérbőrű. Ámde ezen nézet ép oly hamis, mint keresz-
ténytelen. Erről annál kevesbbé lehet kétkedni, mint-
hogy XVI. Gergely és több elődjei annyi erélylyel 
tanították az ellenkezőt. XVI. Gergely még azon eset-
ben is kárhoztatja a rabszolga-kereskedést, ha az esz-
közül szolgálna a négernek megtérítésére és megke-
resztelésére. Ha tehát az sincs megengedve, hogy ci-
vilisatio és megtérítés végett vad négerek vásároltas-
sanak meg Afrikában és kereskedés üzettessék velük: 
még kevesbbé lehet szabad, hogy már megkeresztelt 
négerekkel lehessen kereskedni, a mint ez a déli ál-
lamokban mégis történik. Saját szemekkel kell ezt 
látni, hogy érezni lehessen azon lázitó benyomást, 
melyet a szívre ily ember-kereskedés gyakorol a ke-
resztények közt. 

A dél-államiak ugyanis nem csak kéz alatt ad-
ják el a rabszolgákat, hanem minden városban lehet 
látni házakat ily fölirattal: „slaves for sale", azaz: 



rabszolgák eladás végett. Ily házakban ülnek és áll-
nak a szegények minden kor- és nemből, mint áldo-
zatra fölékesített állatok. Megtörténik, hogy ily kath. 
néger reggel az Ur asztalához járult, és ime jön a 
rabszolga-kupecz és kifeszíti száját,hogy megtekintse 
fogait; fölállítja egy padra, hogy megtapogassa csont-
jait ; kényszeríti őt szaladni, ugrálni, hogy megpró-
bálja izmait. Igy tesz egyik keresztény a másikkal, 
ki még nem rég az angyalok kenyerét vette magá-
hoz, ki Krisztus testével és vérével tápláltatott. Oly-
annyira el van tompulva a dél-állambelinek érzete 
szokás által, hogy St.-Louisban, a missourii állam-
ban, mely pedig nagyobbrészt német és franczia vá-
ros, magam láttam 30—40 rabszolgából álló csopor-
tot a városon keresztül hajtani, melyet egy, lovon 
ülő rabszolga-kupecz, hosszú ostorral kezében, mint 
teherhordó állat-csordát maga előtt terelt. Ez azonban 
még nem minden, mit vallási és erkölcsi szempont-
ból mondani kell. Fontoljuk meg csak a házassági 
viszony szomorú állapotját. 

A rabszolgák házasságra kelnek ugyan ; de ha a 
tulajdonosnak eszébe ju t , a férfiút ide, az asszonyt 
amoda adja el, talán egészen más államba. Ugyanez 
történik a gyermekekkel is. Sőt még gonoszabb is 
történhetik. Minthogy tudnillik a gyermekek az anya 
állapotját követik, amennyiben mindazon gyerme-
kek, kik rabszolganőtől születnek, rabszolgák ma-
radnak: igen sokszor megtörténik, hogy maga a tu-
lajdonos is bűnös viszonyban élvén valamely rabszol-
ganővel, saját gyermekét eladja, és vele kereskedést 
üz. Ekkép tehát a déli állambelieknek vallási és er-
kölcsi elvből sincs igazuk. Ezek ellen ugyan a déliek 
azt szokták fölhozni, hogy az ő rabszolgáik anyagi 
tekintetben sokkal jobban el vannak látva, mint vol-
nának , ha szabad lábra állíttatnának. Igaz, hogy ál-
talában véve testileg jól tartatnak a rabszolgák, és a 
tulajdonos igen gondoskodik, hogy a megbetegedett 
rabszolga azonnal orvosi segélybenrészesittessék. Sőt 
fordul elő eset, hogy a tulajdonos jobban gondosko-
dik rabszolgájáról, mint gyermekéről; mi könnyen 
megfogható; mert ha arabszolga meghal, több vészel 
1000 tallérnyi tőkénél; a mi pedig a gyermekeket 
illeti, talán amúgy is több van, mint az illető akarná. 
De habár ez igy van is, még sem védi semmi a rab-
szolgát urának magánbosszuja ellen, ha elég szeren-
csétlen lett gyűlölete tárgyává válni, kivált ha már 
nem igen használható. Es ha mindjárt ez utóbbi nem 
állana is, a testi jobb ápolás soha sem igazolhat er-
kölcsi igazságtalanságot és vallástalan elvet. (Vége 
követk.) Pllk. 

Ka il older János, veszprémi püspök « excljának körlevele. 

A veszprémi egyházmegye tisztelendő papságának és 
híveinek üdvöt s áldást az Urban ! 

„Hagyjá tok a kisdedeket hozzám jönni " 
(Sz. Márk. 10. r. 14. v.) 

Ezen, a mi Udvözitőnknek, Krisztus Jézusnak isten-em-
beri ajkairól egy izben elhangzott méz-édességü szavakat han-
goztatom főpásztori székemrő; hozzátok, Krisztusban kedves 
fiaim és leányaim ! mert az emberi társadalom ténykép bekö-
vetkezett viszonyai hangosan követelik, hogy ez igék különö-
sen a fölforgatottság e szomorú jelenében a polgári rend és 
biztonság megrázkódtatása közepett a szeretet által, mely e 
szent szavakat Krisztus urunk ajkaira lehelte s mit szent val-
lásunkban nekünk örökségül hagyott , megtestesüljenek. De 
a szer t te t , melylyel e szavaknak életet kell adnotok, ne ma-
radjon hiu, üres szó, hanem a szó legszorosabb értelme sze-
rént tettekben nyilvánuljon , tettekkel mutassátok meg Isten, 
ember előtt , hogy Üdvözítőnk példája után szeretettel ka-
roljátok föl a kisdedeket. E tettekben-élő szeretetet pedig a 
kisdedek iránt ugy tanúsíthatjátok leginkább, ha életünknek, 
lelkünknek legdrágább kincsét, a jó erkölcsök kútfejét , a 
vallásosságot öntitek fogékony szivükbe vallásos nevelés által. 

Nagy és nehéz munka, de Isten szent kegyelmével vég-
bevihető s százszorosan fizeti meg fáradságtokat ; mert azon 
édes öntudattal adjátok át a jövőnek a jelen nemzedéket, hogy 
tartozott kötelességteknek eleget tevétek s azon édes remény-
ben vesztek bucsut a múlttól, hogy önfeláldozástokat a val-
lás megszenteli, a jövő megáldja; sőt Isten meg engedi ér-
netek , hogy jól végzett munkátok fölött örvendezzetek , mi-
dőn látjátok, hogy a gyermekek, kiket megdönthetetlen, szent 
hitünk örök , változhatatlan hitágazatai, igazságai szerént ne-
veltetek, az Istent imádva és szeretve félik, az embert tiszte-
lik , az elöljáróknak engedelmeskednek , Istentől kijelölt állá-
sukat betöltik , sorsukkal megelégesznek , nem vágynak elér-
hetetlenek után s ekkép nem okoznak maguknak romlást, a 
szülőknek vigasztalhatatlan bánatot, a társaságnak gyaláza-
tot , embertársaiknak pótolhatatlan károkat; — kötelességei-
ket teljesitik, szülőnek, felebarátnak, társadalomnak leróják 
tartozásukat ; az öregeket megbecsülik , a fiatalabbaknak jó 
példát adnak; a törvényeket tisztelik s tisztelve megtartják 
s megtartására másokat ösztönöznek; a munkát kedvelik, 
keresményüket megtakarítják, másnak javaira nem vágynak, 
hanem szent előttük minden igaz tulajdon joga ; józanul él-
nek, a részegeskedést, erkölcstelen életet utálják, a bünt gyű-
lölik s meggátolni iparkodnak ; csendes családi élethez szok-
nak, abban lelik föl örömüket, az élet viszontagságai közt a 
vigaszt; az isteni gondviselés kedvezése nem teszi elbizakodot-
takká, Isten rájuk nehezedő keze nem viszi őket kétségbeesés-
be, megnyugosznak Isten szent akaratán akkor is, ha sujt-
ja őket, akkor is, ha áldással árasztja el ; a szerencse nem 
széditi el , a szerencsétlenség nem veri le őket ; a nagyok ke-
gyét nem vadászszák alávaló utakon, a hatalmasok megsem-
misítőnek látszó igazságtalan haragját nem félik, a boszut Is-
tennek engedik, de a megismert igazság mellett készek vé-
rüket ontani ; szigorúak önmaguk i ránt , de örömmel megbo-
csátanak a gyarlóságnak ; tudnak nélkülözni, ha kell, de fil-
léreiket megosztják Krisztus szegényeivel; az életet nem czé-
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lui tekintik , hanem eszközül a ezélra, s minden perczét ugy 
használják, hogy az örökkévaló birónak egykor számot adhas-
sanak ; a tisztes köröket fölkeresik s örömmel, benső szivde-
rültséggel osztják meg kedvteléseiket, de rossz társaságok-
tól utálattal fordulnak el, s azoktól másokat is törekednek 
elvonni ; egy szóval, ugy iparkodnak élni, hogy , mint Krisz-
tus urunk, az Isten-ember, gyermekkorában, Isten és embe-
rek előtt kedvességben növekedjenek és kegyelemben gyara-
podjanak , szemük előtt lebegvén szüntelen annak tudata, 
hogy az emberek figyelmét ugyan sok kikerüli, de Isten min-
dent l á t . mindent hall s igazságosan büntet, igazságosan ju-
talmaz. Ilyen nemzedéket adtok át a jövőnek, ha a gyermeke-
ket vallásosságban nevelitek. Ellenben, ha elmulasztjátok a kö-
telességeket, melyeket az Isten s az emberi törvények rót-
tak reátok, meglehet, még saját magatok lesztek mulasztás-
tok szomorú következményeinek tanúi. Tékozló fiuk fognak 
felnőni a családokban, kik a vásottság és feslettség utain elő-
re elpazarolván örökségüket, más becsületes embernek véres 
verítékkel összegyűjtött igaz szerzeménye után nyújtják ki 
kezüket, még az Isten házának pénzét sem kímélve, kik em-
bertársaikat, Krisztus Jézusban testvéreiket, kirabolják, iszo-
nyatos kinzásokat visznek rajtok végbe, hajmeresztő gyilkos-
ságokat követnek el s egész vidékeket félelemmel és rettegés-
sel töltenek el ; midőn pedig a büntető hatalom utoléri őket, 
megátkozzák a szülőt, ki átnézte vagy rosszul fenyitette legel-
ső kihágásaikat s nem csepegtette a gyenge gyermekszivbe a 
vallás kimondhatatlan erejű kegyelmét. Lesznek tékozló fiuk, 
kik az Isten akaratát, mint sz. Pál mondja, „hogy szentek le-
gyetek és a paráznaságtól magatokat megoltalmazzátok, hogy 
testét mindenki szentségben és tisztességben birja" semmi-
be véve, az erkölcstelen, tisztátalan élet fertelmeibe merül-
nek s fiatal korukban kiaszva, elsatnyulva, terhére lesznek 
saját maguknak, szülőknek, társadalomnak, fölbontják a csa-
lád békéjét, melybe föltolakodnak, és szaporitják a szerencsét-
len , boldogtalan házasságokat. Támadni fognak tékozló fiuk, 
k ik tu lv i t t , követelő vágyaikat nem elégíthetvén ki, semmi 
eszköztől, módtól nem rettenek vissza, hogy zavarokat idéz-
zenek elő s a polgártársak romlásán emelkedjenek, vagy, ha 
ez lehetetlen, azokat is magukkal rán tva , velük együtt buk-
janak. Lesznek tékozló fiuk, kiknek kis korukban a kényes-
kedés, akaratosság, elbizakodás megengedtetett s a korral 
együtt nőtt bennük a szülők és elöljárók iránt az engedet-
lenség, kik, mivel saját akaratjuk az irány és parancs, a tör-
vényeket nem tisztelik , sőt minden lépten megszegik , a pol-
gári rendet megzavarják, viszálykodásokat idéznek elő s bot-
ránykövül állanak polgártársaik között az utánok jövő nemze-
dék előtt. Ilyenek szokták leginkább éreztetni a szülőkkel, 
hogy milyen sokat mulasztottak nevelésük körül ; ezek szok-
ták fölemelni kezüket a szülőre, ki rájuk egykor fenyítésül 
nem emelte föl ; ezek szoknak legtöbbnyire elvadulni az em-
beri társaságtól, hogy , mivel a társadalomban talán nem ju-
tot t nekik uralkodói szerep, azon kivül, de azon gyakorol-
hassák a rettentő szerepet, mely a vesztőhelyen végződik. 
Észrevétlenül, nem vélve fognak föltűnni köztetek a tékozló 
fiuk, kik erkölcstelen, feslett életükkel elsatnyitják, elkor-
csositják a hajdan erős, nemes, tiszta erkölcsű nemzetet, 
kik a külföld előtt megbélyegzik a hazát, kiknek neve halla-
tára a szégyen pirja égeti az igaz honfi arczát s a nemes ha-

rag tüze gyulád ki szivében, kik tudatlanságukkal gátot emel-
nek a műveltségnek, dologtalanságukkal elszegényitik magu-
kat és igy a társadalmat ; kiknek nem elég irtózat, hogy ma-
guk romlottak , hanem örömüket lelik a törekedésben, hogy 
másokat is megrontsanak, s magukkal rántsanak az örvény-
be , honnan nincs szabadulás. Megjelennek községeitekben a 
tékozló fiuk, kik a vallás igazságait nem ismerik, nem érzik 
szivükben magasztos kegyelmét, nem fogják föl belőle eredő 
kötelmeiket, s Isten s a vallás nagyszerű titkait csak az em-
bert a baromig lealázó káromkodásból ismerik, mely csak Is-
ten kegyelmével gyógyítható seb már e nemzeten, kik a büsz-
keséget önérzetnek mondják, a nyegleséget a divatos férfi 
nélkülözhetlen kellékének ta r t j ák , kik a polgári tartozásokat 
megvetik, az isteni törvényekből gúnyt űznek s összezavar-
ják az erényt a bűnnel. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö CS k. ap. Fölsége f. é. oct . 24-rö l kelt legfelsőbb ha t á roza tá -

val D a il i 1 o v i c s Antal alesperest és tőterebesi g. kath. plebánust 
zempléni g. kath. főesperesnek legkegyelmesebben kinevezni mél tóztatot t . 

GYŐR, oct. 30-án*). Még rezgett keblünk h ú r j a i n a 
délelőtt átérzett lelki fölmagasztosult örömélvnek kellemes 
utóhangja; még, úgyszólván, ki sem beszélhettük jószerüena 
csendes családi körben magunkat a részletek fölött : s ime, 
a délutáni 4 órakor megkondult harangnak a csendes légen 
át méltóságosan hullámzó hangja egy ujabb ünnepélyre hívta 
föl az ajtatos hivő sereget. A mondott időben megszámithat-
lan népség lepte el a székesegyház környékét le egész a térig, 
hol az úgynevezett káptalandombról levezető utczán a bel-
városba jut az ember. I t t emelkedik a csak nemrég is díszte-
len elhagyatottságában egykori fényét gyászoló, de most már 
teljes művészies nagyszerűségében megujitott — mint Győ-
rött nevezik: — „Frigy-szekrény" szobra. Ezen, a szakértők 
egyhangú bizonyitása szerént is valódi művészi becscsel biró 
műemlék korát és emeltetésének minden körülményeit hiven 
beszéli el a tud vágyó utódoknak a raj ta diszlő következő föl-
i rat : „Pani Angelorum Incorruptibili Carolus. VI. Roman. 
Imper. Austrius Regni. Apostoliéi Conservator. Et. Vindex 
Laesam. Adorationis. Causam Correctis. Seductorum Audaciis 
Perpetuae. Deprecationis Monumento Ad. Expiandam Offensi. 
Numinis. Iram Ex. Avita. Pietate Restitui. Jussit An. Sal. 
MDCCXXXI. Ámde emlékszobrokban gazdag városunk ez 
egyik műkincse fölött is holló szárnyaival lebegett a zordon 
enyészet, s pusztító erejét rá viharozta dühe; mig végre 
ütött reá nézve is a megujulás örömpercze. Mélt. püspökünk, 
kit városunknak és egész megyénknek, kegyosztó irgalmából 
adott atyának a Gondviselés, nem nézheté tovább a többször 
emiitett szobor desolált állapotát, s ő, ki magas müszereteté-
nek meg a valódi nagy lélekhez illő bőkezűségének annyi nagy-
szerű müvekben emelt már halhatatlan emléket kormányide-
jének rövid hat éve alatt : e szobrot is egykori dicsőségének 
teljes fényében megujit tatá, s ez emlékezetes napon egyházi 
szertartással ünnepélyesen beszentelé. Hogy pedig ez ünne-
pélyes cselekmény minél élénkebb s üdvösebb benyomást 
eredményezzen a híveknek kebleiben, ismét, s e napon már 

*) Lásd ,Religio' 34. sz. S z e r k . 
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másodszor intézte hozzájuk azon nagyhatású szónoklatok 
egyikét, melyeket a mi jó népünk oly repeső örömmel szokott 
hallani szeretett főpásztorának ajkairól! Nagy elbizottság 
lenne az tőlem, lia én e szónoklat érdemleges dicséretébe 
akarnék bocsátkozni ; kérdezzétek meg népünket, s majd meg-
tudjátok , mennyire tud ő mlga a nép nyelvén a nép szivéhez 
szólani. Szent beszéd u t á n , a mennyire a nagy néptömeg 
miatt lehetet t , körmenetileg indultunk ki a főtemplomból az 
ünnepély színhelyére. I t t a Mindenszentek letenyéjének el-
imádkozása után a szokott egyházi imákkal föláldatott a szo-
bor , azután pedig végezetül sz. Ambrus magasztos hálaéne-
kével köszöntük meg a jó Istennek azon nagy lelki örömöket, 
melyekben e napon oly dúsan részeltetett bennünket. Estve 
a hálás szigetliiek nagyszerű fáklyás-menettel tisztelegtek 
maga^jótevőjüknek. Mi meg csendes elmélkedéssel vonultunk 
az irgalmas nap után szerény lakásunk magányos falai közé, s 
csaknem gunyoros keserűséggel merengtünk a kitűnő, Ja-
risch-féle, jövő 63-ik évre szóló népnaptár egyik igen jól si-
került kép-párja fölött; az egyiken tisztes férfialak főpapi jel-
mezben ügyefogyottaknak nyújt alamizsnát, a háttérben nagy-
szerű dóm méltóságos körrajzai láthatók, a kép fölött e fölirás 
áll : „A holt kéz javai" ; a másikon kéjelgő szerelmes pár öröm-
ittasan édeleg, pazarul szórva bündijul az aranyokat; jel-
lemző a fölötte olvasható fölirat: „az eleven kéz javai." No 
lám! minek a „holt-kéznek" a dús vagyon?! •—• Folyó hó 15-
én sz. Teréz ünnepén nyittatott meg az itt szépen virágzó 
Oltár-egyletnek tagjai által részént sajátkezüleg készitett, 
részént készpénzen beszerzett egyházi készletek kiállítása. E 
becses lapokból tudhatja a t. olvasó, hogy nálunk e nagy 
hordere jű , dicső munkásságu egylet körül-belül a jelen év 
kezdete óta áll fön, s hála az isteni gondviselés termékenyítő 
malasztjának , nem csak vidor tenyészetnek örvend a buzgó 
kertészkezek e kedves ültetvénye hitéletünk szépen viruló 
kert jében, hanem a legzamatosabb szellemi és anyagi gyü-
mölcsöket termi már is. Imázó tagjainak száma az 1200-at 
meghaladja, s e szám a kiállítás óta folytonosan növekedik. 
Szellemi hatását már azon egy adatból mérlegelhetjük, hogy 
a havi társulati sz. misén mindég 30—40 tag járul az isteni 
bárány szent lakomájához. Mit eszközölt anyagilag ? — ha 
szabad igy szólani akkor, midőn a szegény templomok földi-
szitéséről vagyon szó — azt itéljq meg a szives olvasó az itt 
közlött hiteles kimutatásból; oct. 15—27-ig az egylet köz-
szemlére kitett következő, a szegény templomok részére ki-
osztandó egyházi készleteket; úgymint: 36 vállkendőt, 12 
miseinget, 16 papi karinget, 14 oltárszolgai karinget, 108 
corporalet, 108 pallát, 132 purificatoriumot. 72 kéztörlőt, 20 
oltárteritőt csipkével, 1 oltárcsipkét, 3 fölteritéket az oltárra, 
10 miseruhát, 1 vecsernye-palástot, 2 velumot, 3 magán-stó-
l á t , 4 ciborium-köpenyt, 4 burzát , 14 oltárvánkust, 2 vörös 
oltárszolgai ruhát , 1 ezüst cuppáju aranyozott kelyhet pate-
nával, 2 paciíicalet, 2 füstölőt és tömjéntartót, 1 oltárlámpát, 
1 oltárkeresztet, 4 gyertyatartót, 2 romai misekönyvet, 3 csen-
getyü-huzót, 1 oltárszőnyeget, 1 processio-keresztet, 2 kisebb 
keresztet, 2 szelenczét az útiköltségre, 4 virágtartót, 3 pár 
ampullát tálczával, 2 gyertya-ékszert, 1 húsvéti és egyéb viasz-
gyertyát, 12 quadratust, 2 koszorút, 1 fájdalmas Szűz-képet, 2 
perselyt. E meglepőn örvendetes eredmény, ily rendkívül rö-
vid idő alat t , ugy lesz előttünk megfogható, ha fontolóra 

veszszük, hogy a lelkes hölgyek a legméltóságosabb Oltári-
szentség iránti lángoló buzgalomtól indittatva, nemes vetély-
lyel iparkodtak egymást fölülmúlni a díszleteknek sajátkezü-
leg, és pedig minél fényesebb kiállításában. Egyébiránt előze-
tes tudomásul elég ennyit; a kibocsátandó hivatalos kimuta-
tásból majdan körülményesen értesűlend a szives olvasó. 
Ezen igénytelen közlemény után azon reményben, hogy a 
tisztelt illetők e kéretlen, de jóakaratú beavatkozásunkért 
nem fognak neheztelni, tollúnkat leteszszük, szivből óhajtva 
hogy e magasztos czélu egylet, mint a kath. hitéletnek egyik 
fölöttébb hatályos emeltyűje minden nagyobb városban meg-
alakuljon, miszerént a honszerte bizony-bizony nagy számmal 
létező szegény templomok szükségletei minél Örvendeztetőbb 
mérvben kielégíttessenek. Quod faxit Deus ! 

SZOMBATHELY VIDÉKÉRŐL. (Folyt.) Mintegy más-
fél éve, hogy a püspöki székhelyhez közelebb eső lelkészek-
nek a szombathelyi növendék papoktól levél érkezett, mely 
szerént az általuk püspöki engedélylyel csak imént alakitott 
irodalmi társulatnak május 5-én tartandott védleti ünnepére 
hivattak meg. Május 5-én esik tudnillik egyletük védszenté-
nek egyik ünnepe, mely a romai Martyrologiumban ,,Conver-
sio S. Augustini" nevezet alatt fordul elő. A dolog eddigi szo-
katlausága nem csekély figyelmet gerjesztvén, sokan a kik 
szerét tehették, a kitűzött napon a helyszínén csakugyan meg 
is jelentek. Hogy mily hatást gerjesztett a diszünnepély a je-
lenlevőkben , azt szemtanuk tudósítása után a „Religio"-bau 
annak idején kedvesen olvastuk. Ezen tudósitók egyikének 
ékes tollát azonban ft. szerkesztő ur hiában dicsérte meg; 
mert daczára ön megtisztelő fölszólitásának, az bizony so-
káig, igen sokáig édesen nyugszik *). Azóta tudnillik már a ta-
vali ünnepély évfordulatán is átestünk, mely nem csak kül-
diszére fényesebb , hanem illetékes tekintélyek tanúsága sze-
rén t , kik mindkét alkalommal jelen voltak, tartalomra nézve 
is sokkal magasztosabb, élvezetdúsabb, sőt sok tqkintetben va-
lóban figyelemreméltó volt. Előttünk fekszik az ünnepély al-
kalmával kiosztott hivatalos programm, melynek nyomán, ha-
bár nem is ékes tollal, és most már csak a közelmúlt távlatá-
ban, megkísértjük amaz ünnepély hű rajzát azok számára, 
a kiket érdekel, előterjesztani. Tehát f. é. majus-hó 6-án 
(5-ikéről iskolai nap miatt áttéve) dél-esti négy óra felé a nö-
veldei étteremben, mely ő szentsége és püspök ő méltósága 
diszes arczképeivel, továbbá gyönyörű virágokkal, repkény 
keretekkel és koszorúkkal ékeskedett, valamint az ebédlő té-
ren válogatott vendégkoszoru gyülekezett. A káptalan ngs. 
tagjai mind megjelentek ; a székhelyi világi és szerzetes pap-
ság, úgyszintén a szomszéd plébániák lelkészei is szép szám-
mal valának képviselve. Jelen voltak még némely világi urak és 
felsőbb osztályú tanulók is. A 4 órakor a négyes hangon meg-
zendült magasztos „Ecce Sacerdos magnus" a legfőbb ven-
dég megérkeztét hirdeté. Következett a „Veni Sancte" ugyan-
azon növeldei énekkar által elzengve, mely az egész gyüle-
kezetet ajtatos érzületre hangolá. — Ezután az egyleti elnök 
a köteles hála nyilvánitása után megnyitó beszédében számot 
adván az évi munkásságról azon, többek előtt még ismeret-

*J E miatt senkire sincs jogunk neheztelni ; körülményeink nem le-
vén oly kedvezők, hogy valakit fáradalmaiért jutalmazhassunk , köve te -
léssel senki irányában sem léphetünk föl. Kegyelemből élünk a nélkül, 
hogy mi kegyelmet osztogathatnánk. S z e r k . 



len, és azért nem kévéssé meglepő nyilatkozatot tevé : misze-
rént az egyes tagok külön dolgozatain kivül, melyekből némi 
mutatványnyal is fognak a t. ez. vendégeknek kedveskedni, 
az egylet, mint ilyen, közös fáradsága zsenge termékét épen-
égő áldozatul az egyház oltárán kivánja Istennek fölajánlani. 
Más szóval: hogy bold. Weinhofer ujabb predikáczióinak a 
tagok közreműködése mellett eszközölt forditmányából bármi 
néven szerzendő mindennemű hasznot, minden tartalék nél-
kül az egyház közszükségeinek fedezésére ő szentsége ren-
delkezésére fogja bocsátani. Valóban dicső gondolat és nemes 
elhatározás, melynek magasztaló commentárra szüksége nin-
csen. Igaz, hogy méltán lehetett volna aggódni ily nagyszerű 
vállalatnak akár szellemi sikerét, akár anyagi eredményét il-
letőleg ; azonban minden ebbeli aggodalmat rögtön megszün-
tetett azon további nyilatkozat, miszerént ők korán sincsenek 
magukra hagyatva, hanem minden erre vonatkozó intézkedé-
sük csak is ő méltóságának, mint legkegyesebb pártfogójuk-
nak engedelmével és ft. elöljáróiknak gondos fölügyelete 
alatt és vizsgálata után történhetik meg ; más részről pedig, 
hogy minden fölszólitás nélkül is akadtak oly nagylelkű jóte-
vők, kik a kiadási terheket önkénytes ajánlataik által már ed-
dig is tetemesen megkönnyiték. Az egész ügy majd tényleg 
fogja magát annak idején fölvilágositani. Addig is várva vár-
juk a vég-kifejlődést, melyet e lelkes növendékek ugyan még 
eloszlásuk előtt helyeztek kilátásba, de elgondolható okok 
miatt akkor nem eszközölhetvén, most hiszszük, hogyT össze-
jövetelük első napjaiban annál bizonyosabban fogják fogana-
tosítani *). A kik a lefordított predikácziók egyes töredékeit 
olvasták, dicsérettel említik azokat. (Folyt, köv.) 

ROMA, oct 15-én. A szent-atya folyvást gandolfoi me-
zei lakán van. Szombaton hosszabb sétát tet t kocsin , elérke-
zett Gralloro-ban, Larricia és G-enzago között, hol a jezsuiták-
nak kies fekvésű nyári zárdájuk és szép kápolnájuk van. A 
szent-atyát Beckx jezsuita főnök fogadá. A szent-atya szent-
misét mondott, melyen néhány jezsuita növendék, zuáv, basi-
lita szerzetes, és nő áldozott. Tiz órakor Gandolfoba vissza-
térve, Velletri, Vallmontone , Civita-Lavinia helységek kül-
döttségeit fogadta. Vasárnap a plébánia templomban misé-
zett ; délben a nápolyi király, az özvegy királyné, s a tra-
pani herczeg nejével együtt megérkezett. Ide érkeztek a kö-
zeli villákban lakó bibornokok, az austriai követ, a romai her-
czegek és grófok, franczia törzstisztek , kiket a szent-atya 
ebéden tartott. A nápolyi király, s trapani herczeg délután 
4 órakor Romába visszatértek. 13 án reggel kilencz órakor a 
szent-atya Frascatiba rándult , hol őt a városi tisztviselőség 
fogadta és a székesegyházba kisérte. Cagiano d'Azevedo, tus-
culumi püspök, Mattéi dékán bibornok urak s néhány kano-
nokok valának a szent-atyával. A pápai tüzérség tiszteleti 
lövéseket t e t t , a franczia őrség pedig a főpiaezon állást fog-
lalt. A szent-atya az Oltári-szentség imádása u tána papságot, 
és a tisztviselőséget lábcsókra bocsátá a sekrestyében. A vá-
ros, gyönyörű fekvése-, és pompás nyári lakairól mindég hires 
volt , most ünnepélyi szint öltött. A vidékiek mind összese-
reglettek, a házak lobogókkal, szőnyegekkel diszesittettek. A 
nők és férfiak, fejér sárga szalagokkal ékitve, t i rdre hulltak, 
kérvén a szent-atya áldását. Midőn a szent atya a kocsiból 

*) Ma'r fogímatosi t ta tot t is. S z e r k. 

kilépett, s a székesegyházba ment , a népnek öröme szaka-
datlan élj en-kiáltásokban nyilatkozott. A székesegyházból a 
,szent szivről' czimzett szüzeket látogatta meg, mindnyájukat 
lábcsókra eresztve megáldotta. A fiatalokból rögtönzött ének-
kar a pápai dallamot zengedezte, a sokaság a karhoz csatla-
kozott, s az ének, a hymnus 20—30 ezer ajakról hangzott. 
Még azon nap a szent-atya Castel-Gandolfoba visszatért. Dél-
után sokan fogadtattak. Hir gyanánt közlöm, mivel még biz-
tos kútfőből nem értesültem, hogy Castel-Gandolfoban a pápai 
kastélynál egy férfit fogtak el , kiről bebizonyult, hogy töb-
bektől a legkisebb részletekig kérdezősködött, mikor, hová, 
merre szokott a szent-atya sétára kimenni. Elfogattatva, egy 
tőr, s egy forganyfegyver találtatott nála ; viselete , kinézése 
egy kétségbeesettre mutattak. Mondá Billault a vörös ber-
ezegnek a párisi tanácsteremben : ,hát ha a forradalmi dema-
gogok még a szent-atya személyétől sem rettennek vissza 
Látszik ez esetben. — Mult évben a tébolyda épülete tete-
mesen nagyíttatott , most a szent-atya költségén már 500 
ágyra van az épület berendezve. A szent-atya Viale-Prelà, 
intézeti elnök vezetése mellett az egész intézet helyiségeit 
meglátogatta, terveit is megtekintette, mely szerént azok szá-
mára építtetnék egy épület-szárny, kik nagyobb kényelmet 
akarnak, s e czélra fizetnének is. Belépvén az intézetbe, elő-
ször is a női osztályt vizsgálta. Nem kerülte ki semmi a szent-
atya figyelmét, a nappali, a játék- és hálószoba, fürdés, ennek 
gépei, kápolna, kert, mind megtekintetett. Nehánynyal kegyes 
szót is váltott, a szent-atya, s egy haldoklóra apostoli áldását 
adta. Késő estve végezvén be a vizsgálatot, még mielőtt el-
ment volna, a Szent-Vincze-nénéket lábcsókra bocsátá. A si-
ket-némák intézetében Silvestri bibornok fogadta a szent-
atyát. Az if jak, a szent-atya előtt , taglejtéssel adták elő Tó-
biás történetét; a szent-atya igen meg volt elégedve az ő elő-
menetelükkel, sok érmet osztott ki az ifjak között. Lyonból 
egy siket-néma tanár is jelen volt, ő is emléket kapott a szent-
atyától. A női siket-néma intézetről se felejtkezett el a szent-
a tya, mely a Calvaria-nének fölügyelete alatt van. Még a 
szent-atya az intézet bensejében tartózkodott, sok nép gyűlt 
Össze az udvaron , atyai áldást könyörögve. A szent-atya ki-
ment az erkélyre, s az ajtatos és ragaszkodó népre apostoli 
áldását adta. — Oct. 4-én, a majordomus és egy kamarás kí-
séretében a Capitolba kocsizott ; Antici, Mattéi városi főta-
nácsnok, a sz. Ferencz-rendnek főnöke az Ara-coeli lépcsőin 
fogadták. A szerzetes-rend sz. Ferencz ünnepét tar tot ta , az 
Oltári-szentség, és az assisi szegénynek oltára előtt imádko-
zot t , ennek szent ereklyéit csókolta. A sekrestyében a szent 
ferenczieket és domonkosiakat lábcsókra fogadván, a hatóság 
kísérete mellett a nagy lépcsőn lement, a Capitol csarnokain 
keresztül egészen a nagy csarnokba lépet t , (itt szeretne a 
piemonti király ülni) melyben a pápai sorsjátékra kitűzött 
tárgyak közszemlére voltak kitéve. A sorsolási bizottmány-
nak tagjai, herczeg Altieri, Arsoli, Brazzà , Capagnano, mar-
quis Cavaletti, gróf Dat t i , Meniconi. stb. szolgáltak a szent-
atyának a tárgyak szemlélete mellett. A tiszteletcsarnokban 
trón volt fölállítva, melyen ő szentsége helyet foglalt, s a je-
lenlevőket lábcsókra ereszté. A csarnok egyik falán ezen föl-
irat volt , Merolli lovagtól szerkesztve, olvasható : Pio IX. 
Pont. Maximo-parenti optimo munificentissimo — quod IV. 
nonas octobr. an. MDCCCLXII — aedes capitolinas — qui-
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bus munera catholici orbis — ad B. Petri stipem augendam 
— in praemia volentibus sortienda — nobil. et charissomo-
rum virorum — solerti cura asservantur exponuntur — 
praesentia sua nobilatavit — S. P. Q. R. — devotus sancti-
tat i majestatique ejus — titulum pon. curavit. — Joanne e 
princip. Chigi — Jo. Ricci Parracciani equite — Ascanio 
Brazzà comité — Jos. del Bufalo della Valle march. — Lau-
rentio Alibrandi equite — Alois. dall'Olio equite — Jos. Pu-
lieri equite — Petr. Merolli equite. Coss. —- Oct. 18-án a 
szent-atya a romai népnek öröm-üdvözletei között tért vissza 
fővárosába. Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus! 

PARIS, oct. 30-án. Palme Victornál ,Les célébrités ca-
tholiques' czim alatt több jeles férfiak rajza adatik ki, nem 
annyira az életeseményekre, mint inkább a férfias jellemre 
nézve. Egyik füzetben Veuillot Ödön tollából A n t o n e 11 i 
á l l a m t i t k á r r a j z a olvasható. Közlök kis töredéket be-
lőle : „Romában minden igazán nagy és egyszerű. Ezen ter-
mészeti nagyság , mely a város első látásán föltűnik, mely a 
lelket magasra emeli, a nélkül hogy megzavarná, leginkább 
a férfiaknál föltalálható. I t t a komorságot senki sem zavarja 
össze a méltósággal, s könnyebb egy bibornokhoz bejutni, 
midőn némi kegyeket könyörgünk : semmint másutt egy bu-
reauxi hivatalnokhoz, midőn csak azt kérjük , a mire kötelez-
tetik. Antonelli bibornok különösen romai jellem. 0 nem tö-
rődik soha az ő személyének nagyságával, nem is érezteti azt 
senkivel. A kicsinyekkel ő családias, a nagyokkal egyszerű, 
mindenkivel türelmes. Az idegen fölötte meglepetik, midőn, 
az államférfinak nagy hire által elfogulva, hozzá belép. Mit 
is lát ? Elő egyszerűséget. Mi már megszoktunk magas hiva-
talnokaink által mesterséges feszültséggel fogadtatni; mikor 
belépünk Antonellihez, a lélek örömében fölnevet bennünk, 
midőn a rettenetesnek hit t bibornokot egyszerűségében ta-
lálja; a kitől eszmében rettegett , annak nyájassága által rög-
tön feléje ragadtatik. Nem kell kérni nála fogadtatást; az elő-
szobában fölirja kiki a nevét, várja a belépők között , mikor 
jön reá a sor , bemegy, kijön, mindent végzett. Antonelli min-
dennap, s majdnem minden órában látható. Reggel 6 órakor 
misét hallgat (ő diaconus) saját lakásán a kápolnában, mely-
nél sokszor ő maga ministrál, ha cselédjei elalusznak. Szent 
mise után rögtön munkához fog. 8 órakor a szent-atyához be-
lép, az állam-ügyeket végzi. A szent-atya is már korán reggel 
a munkánál van,ekkor adja ki parancsait az ő fáradhatlan állam-
titkárának. Ezután a bibornok egészen az államé késő éjjelig; 
nem enged magának pihenést, kivéve azon rövid pillanatot, 
melyet édesanyjának, ki még él, nyújt, mivel tisztelő fia szü-
lőjének. Fogadja az államhivatalnokokat, külföldi követeket, 
s az idegeneket, kik között legtöbb van olyan, a ki csak kí-
váncsiságból akarja látni a világ legrettenthetlenebb állam-
férfiát, ki azon forradalmi conspiratioval daczolni mer , mely 
előtt a királyok meghajolnak. Senki sem tiszteli annyira az 
észt, senki nem tesz föl annyi jó lelket az embereknél, mint 
Antonelli ; de alig mutat valaki oly erőt a közvélemény ellen, 
mint ő. 0 akarja tudni, miként vélekednek az emberek, és 
azért érdekkel hallgat mindenkit. A mi mást kifárasztana, 
hallván annyi véleményt, őt még villanyozza; mivel ő semmit 
sem un meg, s az utolsónak fogadásán ép oly eleven kedélyű, 
mint az elsőnél. Pünköstkor ajtai mindég nyitva valának a 
külföldi papoknak. Sokan vették igénybe az államtitkár ezen 

leereszkedését, siettek szobáiba, habár nem mindenik be-
szélhetett vele, de hallgatta, miként beszél az államtitkár 
másokkal. Ekkor az államtitkár veleszületett egyszerűséggel, 
s azért igen világosan adta elő kinek-kinek a szent-szék poli-
t ikáját ; szava elég vol t , hogy a hallgatónál meggyőződést 
szüljön. Szobáiban fényűzés nincs, sem kocsi-fogataiban. Té-
len egy szobát vesz igénybe, melyben kandalló sincs, s az 
államtitkár kézdörzsöléssel eleveniti föl rideg kezeit, mint 
bárki más a szegényebb romaiak közül. Két hónap előtt akar-
tam hozzá közeledni; az előszobában több berezeg és kül-
földi követ állott , én gyengédségből haza mentem. Az állam-
titkár akkor még beteges volt, ugy hogy járásban sántított. 
Tekintete soha sem lepett meg annyira, mint akkor. Ő egyike 
azoknak, kikről az ellenséges indulatnak is meg kell vallani, 
hogy ő valami, s hogy bir tenni valamit. Arczkifejezése, test-
állása, taglejtése egy a maga nemében, a nélkül hogy tudná 
a figyelő megmondani, miben különbözik ezekre az államtit-
kár a világtól. Külsőleg szemlélve ő papi arcz, magas test, 
tudós kifejezés, méltóságos homlok; ha lép, kissé nehezen 
lép. Öt szemlélve Richelieure gondoltam. De Antonellit sze-
retem, Richelieutől félek. Antonelli államférfi, de inkább bi-
bornok; Richelieu pedig inkább államférfi, semmint bibor-
nok ; azért Antonelli oly ügyesen képes föntartani az államot, 
miként Richelieu azt elrontani; a tiszta lelkismeret választja 
el a két országiárt egymástól. Etex Antonellit mellszoborba 
véste. Mondják, a kőszobor jobban hasonlit az élőhez , mint 
a fényarczkép. A mellszoborban, mondják, látni az embert, de 
inkább a személyiséget. Hatalmas fő, határozott s nyugodt 
areztekintet, mely é r t , fölfog, számit, mosolyog. Etex maga 
el volt bájolva, mennyire sikerült a mellszobor. Különös, hogy 
oly férfiak legkevesbbé ismervék, kikről a világ legtöbbet be-
szél. Antonelli igen szelid kedély, ő jól tud ja , mit beszél fe-
lőle a világ, ő szabadabb elvű, mint bármily republikánus. Alig 
gúnyoltatott, rágalmaztatott valaki annyira, mint Antonelli. 
Ez őt meg nem renditet te , sőt a megvetést benne az úgy-
nevezett ,bravi'-lc (gyilkosok) ellen még inkább fokozta. 
Kérdeztetet t , olvasott-e egy igen elterjedt franczia röpira-
to t , melyben minden rágalmakkal elhalmoztatott ? Mosoly 
v o l t a válasz, ujjal mutatott egy papirhalmazra, mondva: 
,ott van'. Az államtitkár e gúnyiratot Grammonttól kapta. Ezt 
egy fiatal férfi irta. A párisi,Moniteur'tárczájába irt, s egy le-
írással furcsán megcsalta a szerkesztőt ; közbejött a,Giornale' 
által tet t meghazudtoltatás, a szerkesztőség az i f jút a szol-
gálatból elbocsátotta. Az ifjú Parisba ment , s bosszújának 
enyhítésére e gúnyiratot nyomatta. Antonelli a nyomorult 
bosszút megvetette, ugy hogy mosolylyal szólhatott a gúny-
iratkáról. Megvetést mutatott a névtelen levelekben hozzá 
küldöttt fenyegetésekre is. A diplomatianak csinyjeit sem be-
csüli magasabbra; neki a diplomatiába még nagy reménye 
van. A franczia okmányok hirtelen közzététele őt sajnálko-
zásra gerjesztette, az ily eljárást piaczi diplomatiának, vagy-
is adiplomatia aljas fogásának tartja. Néhány év óta Antonel-
linek több sürgönyt kellett irni. Ezt téve, a szükségnek enge« 
dett. Irálya egyszerű és egészséges. A diplomatia Antonelli-
nek irályát diplomatikátlannak találja, mivel nescit sensum 
verbis velare. De az egyszerűség az igazság köntöse, s tör-
hetlen erejű. Mondhatni, ő nem nyelvtudós, nem iró, ő ál-
lamférfi, ő a jogtannal többet foglalkozott, mint az irálytan-
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nal, s hossza éveken át nem irnokoskodott a követségeknél. 
Irataiban a világosság, gondolatszövet, s szilárdság fényeske-
dik. Soha az ész annyi sophismát nem ezáfolt meg, mint ő. 
Az újságok közül néhányan azt vetik szemére, hogy Európát, 
s az uj viszonyokat nem ismeri. Nem ért jük, mit akar jelen-
teni e gáncsolás. Ha csodálni és helyeselni kell, mit tet t a 
conspiratio, hogy Európát ismerni mondassunk, akkor valóban 
Antonelli nem ismeri Európát; de alig tanulmányozta valaki 
Europa helyzetét szerencsésebb sikerrel, mint ő. 0 ismeri Ita-
liának , a pápaságnak történetét s viszályait, s a szent-szék 
méltóságát fölötte őrzi, s bizik a megváltó Istennek müvébe. 
Bátorsága merész , elhatározása renditlen , Ítéletet hirtelen 
találó. Ennyit alig találhatni jelenleg valamelyik államférfi-
ban. Nem tudom, fogja-e látni a szent-szék diadalát, de azt 
tudja , hogy az ügy, melynek oly hűségesen szolgál, diadalt 
fog aratni; azt is tudja , hogy abibornok azért viseli abibort, 
hogy az egyház szabadságát véröntésig védelmezze." Elég 
ennyi az életrajzból. A gyűjteményben lesz közölve Pie poi-
tiersi, Dupanloup orleansi, Lacordaire, Montalembert, La 
Moriciére, Félix, Gratry életrajza is. Többnyire Veuillottól. 
Minden füzet egy aczélmetszetet, s 16 lapot fog tartalmaz-
ni; füzetenként 1 frank lesz az ára; összesen, előre űzetve 
12 frank 20 füzetre. Az előfizetés Parisban Palme Victorhoz 
intézendő. 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
DIE WELTGESCHICHTE vom christlichen Standpunkt 

aufgefaszt von Dr. J. M ö l l e r . 1862. Erste Lief. 8-r. 1121. 
Ára 60 kr. 

DIE AEBTE DES KLOSTERS ST. MICHAELIS zu Lüne-
burg. Von Arnold v. W e y h e - L i m k e. 1862. 8-r. 617 1. 
Ára 5 frt. 60 kr. 

TRES MISSAE et 14 motetta ad 4 , 5 , et 8 voces composita 
a Franc. X. W i 11. Ratisbonae. 4-r. Ára 4 frt. 48 kr. 

LAURENTIA. Eine Erzählung aus Japan von G. F u l l e r -
t o n . Regensburg. 12-r. 278 1. Ára 1 frt. 40 kr. 

GESCHICHTE DER ERSTEN DREI JAHRHUNDERTE 
der christlichen Kirche von Edmund v. P r e s s e n s é. Er-
ster Theil. 8-r. 318 1. Ára 3 frt. 15 kr. 

BIBLISCH-PATRISTISCHE CONCORDANZ für Prediger 
und Katecheten. Nach dem berühmten lateinischen Werke 
des P. Houdry. Erste Lief. 8-r. 80 1. Ára 53 kr. 

MANUALE LATINITATIS J U R I S CANONICI. Conr. Fr. 
R o s s h i r t. Scaphusiae. 8-r. 220 1. Ára 2 frt. 10 kr. 

NEUE SIEGES PALMEN kath. Märtyrer. Karl R e i c h i n g. 
8-r. 220 1. Ara 1 frt. 68 kr. 

SIMEON. Wanderungen und Heimkehr eines christl. For-
schers von Ludw. C1 a r u s. I. Band. 8-r. 485 1. Ára 2 frt 
94 kr. 

VOLLSTAENDIGES HANDBUCH DER KATH. RELI-
GION für Katecheten etc. von F. X. W e n i n g e r S. J . 
Zweite Aufl. 8-r. 403 1. Ára 2 frt 63 kr. 

DIE HIMMELSKRONE. Von J. N. S t ö g e r S. J. Fünfte 
Aufl. 8-r. 326 1. Ára 1 frt. 58 kr. 

DIE KLEINEN TAGZEITEN UNSERER LIEBEN F R A U 
von Jakob L e i t n e r. 12-r. 427 1. Ára 1 frt. 5 kr. 

NACHTGEDANKEN DES HEIL. AUGUSTINUS. Über-
setzt von W. A r n o 1 d i , Bischof von Trier. Fünfte AufL 
8-r. 284 1. Ára 1 frt. 47 kr. 

LEHRBUCH DER KATH. PASTORAL. Von Ant. K e r s c h -
b a u m e r. 8-r. 457 1. Ára 3 frt. 

(Kaphatók P f e i f e r Ferdinándnál.) 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 7-én. Ő emtja, biboros herczeg-primásunk 

Mindenszentek napján, melyen életének 78-ik évébe lépett,, 
az ünnepélyes sz. mise után agg-korát meghaladó lelkesedés-
sel tartott kedves övéihez szent beszédet az esztergomi ba~ 
s ilikában. 

— A buda-pesti esperesi hivatal értesiti szerkesztő-
ségünket, miszerént a nagy-kosztolányi kerület oct. 13-án 
tartott gyűlésében szintén kijelenté, hogy a buda-pesti lelké-
szi karnak az antikath. sajtóra vonatkozó határozatához csat-
lakozik. — A szathmári egyházmegyében a f.-gyarmathi ke-
rület is ily határozatot hozott. 

— A Szent-László-Társulat részére Magyarország ér-
seki és püspöki megyéiből s a szentmártoni főapátságból 
1862-ik évi oct'. 13-áig a társulat elnökségénél befolyt gyűj-
temények összege teszen: 12,911 frt. 52% krt. készpénzben, 
földteherm. köt. 300 frt . , pápai kötvény 100 frank, 8 db. 
arany, 1 db. 2 frtos, 3 db. 1 frtos, 33 db. húszas ezüstben. 

— Az ismeretes Marét abbé, kit III. Napoleon vannesi 
püspöknek nevezett ki, de kit a pápa nem erősített meg gallica-
nikus érzelmei miatt , a franczia püspökök példáját követve 
most azon nyilatkozatot tevé, hogy ő is a Romában egybegyűlt 
püspöki karnak föliratához csatlakozik ; igy tehát a gallica-
nismusról lemondott. A szent-atya kegyesen válaszolt nekir 
és fölszólitá őt imára az egyház békéjéért. 

— A párisi élczlapokról, összehasonlitva azokat más or-
szágbeli ilynemű sajtótermékekkel, Heine ekképen nyilatko-
zik : „Mily előnyük van a franczia és német élczlapoknak és 
képes újságoknak ily fajú austriai nyomtatványok fölött, sok-
kal ismeretesb dolog, hogysem bővebben kellene megmutatni. 
A berlini, müncheni és párisi élczlapok a pártokat élczczel és 
gúnynyal üldözik , de soha sem aljassággal ; mindenki, még a 
kigúnyolt is, nevet a torzkép, és élezés gúny fölött, mivel ez 
soha sem fajul bántalommá. Valódi journalisták , nem pedig 
utczai gyerkőczök, kik Berlinben, München- és Parisban az 
élczlapokat szerkesztik ; ők mivelt emberek , jó neveléssel bi-
rok, nem kicsapott, vagy a próbatéteken megbukott tanulók. 
Lehetnek Parisban is emberek, kik élczlapokat adnak ki, mi-
vel mindenütt kudarezot vallva , más kereseti módjuk nincs ; 
de a journalistika zöme eltaszit magától ily piaczi legyeket 
és nem tűri, hogy ily aljas egyének a journalisták tiszteletre-
méltó osztályát megbecstelenitsék." 

— Az indiánok apostola, Smets jezsuita-atya, legújabb 
tudósitása szerént, 900 gyermeket keresztelt meg a felső-
missourii indiaiak törzséből, és igen sok felnőttet. Társai, Gior-
da és Imoda atyák a mult tél lefolyta alatt 700-at keresztel-
tek meg az indiánok „feketu-lábu" fajából. 

B é c s b e G. K-nak. A leveleket megkaptuk. 
B o t z e n b e N-hoz. Tudtunkra még nincsenek lefordítva. 

Kegyes adomány: 
Egy esztergom-fömegyei áldoza'r ö szentse'gének (szel-

vényekben) 2 frt. 5 0 kr. 
A Lipót-templomra (szelv.) . . . . 2 frt. 5 0 kr.-

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM: Az amerikai missio 1861-ben. (Vége.) 
— Ranolder János , veszprémi püspök ő excljának körlevele. 
(Vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az amerikai missio 1861-ben. 
(Vége.) 

Mondám harmadszor, hogy a dél-államiak nem-
telenül jártak el a választás alkalmával. Ha a déli ál-
lamok a Chicago-szerződés fólmerültének alkalmával 
egyszerűen azt mondották volna : Uraim, minekünk 
semmi közünk az Egyesült-államok praesidensének 
választásához. Mi igen jól ismerjük önök rabszolga-
ság-ellenes irányát, és azért inkább egészen elválunk 
az Egyesült-államoktól ; ekkor őszintén szóltak és jár-
tak volna el. Ámde nem igy tettek ; hanem ép ugy 
szavaztak, mint az éjszaki államiak. Ha a déliekegye-
dül Bredkenriget, a democraták jelöltjét választották 
volna meg szótöbbséggel, ujjongtak volna örömük-
ben. De mivel Lincoln, a köztársaságiak jelöltje lőn 
az éjszakiak által megválasztva, nem fogadták el a 
választást. Ez ép oly becsületes eljárás, mint ha töb-
ben játszanának, és az egyik rész, ha nyert volna, 
nevetve húzná be a pénzt; de mivel vesztett, folta-
szitja a játékasztalt, és mondja: a játék semmit sem 
ér. Ha az éjszakiak választási alkotmányozást állítot-
tak volna föl, egészen más volna ; de ők azt nem te-
vék , és igy a déliek eljárása nemtelen volt. 

Negyedszer a déliek maguktartása a háború ki-
törésekor igen frivol volt. À t. olvasók tudják, hogy 
a Sumter erődnek megdőlése szórta tulajdonképen a 
polgárháború üszkét az Egyesült-államokba. Ezen 
eseménynél a charlestoweni lázadók nem elégelték 
meg az Egyesült-államok birtokát megrohanni és le-
rontani , hanem még a lobogót is meggyalázták. Ez 
némileg kierőszakolása volt a háborúnak, és csak-
ugyan ki is tört nem sokára. Lincoln 75,000 em-
bert szólított fegyver alá. Amerika szemeiben, mivel 
nem szokott katonaság látásához, ez végtelen szám-
nak látszott ; és valóban, ha Amerika nem lett is vol-
na annyira elszokva katonát látni, mégis igen külö-

nösnek, merésznek tűnhetett volna föl ily fölhívás, 
minthogy ezen 75,000 embernek csupa önkénytesek-
ből kellene összeállittatni. Méltán kérdezhetem, ha 
valljon még másutt is 75,000 ember besoroztat-
ná-e magát önkénytesen a katonaságba? Amerikára 
nézve ez annál merészebbnek látszott, minthogy nem 
lehetett reményleni, miszerént oly élénk üzlet mel-
lett a férfiak, aránylagosan igen csekély fizetésért, 
üzletüket elhagyják, és azonfölül a katona-élet rend-
kivüli, nagy nélkülözéseinek, veszélyeinek tegyék 
ki magukat. És mégis néhány hónap alatt több száz-
ezernyi hadsereg alakult. A katonai fegyelmet te-
kintve mindenesetre csak csoportnak volt tartható, 
és azért az európai katonás nemzetek csak nevették 
Amerikának nyomorult katonásdiságát. Mindazáltal a 
tartományok körülményeit tartva szem előtt, inkább 
álmélkodni kell a fölött, hogy lehetséges volt ily had-
sereget mintegy a föld méhéből előidézni. 

A mi a másik főkérdést illeti, vagyis mit re-
mélhet az egyház, ha az éjszakiak vagy déliek győz-
nek? meggyőződésemet kifejezve mondom: hogy a 
déliek szivesebbek, türelmesebbek a kath. egyház, 
iránt, mint az éjszakiak, vagy inkább mint azon éj-
szaki férfiak, kik jelenleg a pártok vezérei. Ezek 
többnyire a katholikusok hagyományos gyűlölőihez 
tartoznak, tudnillik az uj-angol államok puritanusai-
hoz; továbbá a dühös know-nothingokhoz, kik né-
hány év előtt a katholikusok üldöztetését kezdemé-
nyezték és szították; és végre az 1848-ban megbu-
kott német forradalmi férfiakhoz. Minő czélra töre-
kesznek ők, nem igen titkolják, még most sem, mi-
dőn oly sok katholikus ontja vérét az Egyesült-álla-
mok jogáért. Az ő harczi jelszavuk: Nem kell rab-
szolgaság, nem kell pápaság. (No Slavery no Popery.) 
A déliek más lelkületüek. Azonban mégis az Uniónak 
kivánom a győzelmet, mert ő jogában van; és tulaj-
donképen nem féltem az egyházat, mert hisz ez álta-
lában véve nem az emberi kedvezésre, hanem az is-
teni igéret sziklájára és a Gondviselés oltalmára tá-
maszkodik. Vajha Isten az ő végtelen irgalmánál fog-
va a próbáltatás ezen idejét ezen államok lakóinak 
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ideiglenes és ürük üdvére fordítaná, és itt is jót szár-
maztatna a rosszból. Legyen bár, hogy a köztársasági 
párt vezérei, különösen a 48-ki forradalmiak előcsa-
hosai ellenséges indulattal viseltetnek az egyház iránt; 
Lincoln maga nem olyan, és az egyháznak conserva-
tiv iránya igen sok éjszaki férfiúnál, valamint a mér-
sékeltebb és önállóbb amerikaiaknál általában na-
gyon emelte az egyház iránti tiszteletet. Mig ezek a 
saját felekezetüekbeli fanatikus igehirdetőknek tu-
lajdonítják a háború kitörését: dicsőitik a kath. egy-
háznak és főpásztorainak bölcs tartózkodását. 

Visszatérek most a tulajdonképeni missioi érte-
sítéshez. Ezt azonban igen tömött rövidséggel adom 
elő, minthogy már annyi időt és papyrt forditottam 
az előzményre. A háború mindeddig igen keveset 
csorbitotta missioi tevékenységemet. A vallási sza-
badság, melynek az egyház Amerikában örvend, igen 
jó segítségemre volt ebben. Amerika nagy; és azért 
épen nem szükséges, hogy ott működjem, hol ilyes-
mit a harczi zavarok lehetetlenné tesznek ; sőt még a 
zavarok helyén sem kénytelen az ember vesztegleni, 
hacsak egy kis eszélylyel jár el az ügyben. Az első 
missiot Madisonnilleben tartottam Cincinnatiban, hol 
januar-havában az ujonan épült Xaver-templomot kel-
le beszentelnem. Ez ig~en fényes, nagygoth templom. 
— Mily szükséges volt collegiumunk részére ott ily 
templom, megmérhetik a t. olvasók azon körülmény-
ből, hogy egyedül az ez évi husvét-vasárnapon 2000-en 
járultak az Ur asztalához. Ezenkívül még két missiot 
rendeztem közel Cincinnatihoz, tudnillik Reading- és 
Commoucvilleben ; mit bevégezve Manroeba mentem, 
a michigani államban. Midőn itt a német templom-
ban a missioi keresztet fölállítottam, az égboltozaton 
ismét kereszt-jelenet sugárzott, mely körül volt véve 
hétszinü koszorútól, mint a szivárványé szokott lenni. 
Maguk az amerikaiak is megállottak az utczákon, és 
bámulva kiáltottak föl, mint egykor a zsidók meg-
pillantván a mannát, és mondának : Loon there — 
what's that? (nézd csak, mi ez?) Ezután még az an-
gol templomban is prédikáltam, angolul és francziául; 
és elmentem Springfieldbe, Illinois fővárosába, hol 
egykor a mostani elnök lakott mint ügyvéd. Itt 
nyolcz egyént vettem föl az egyház keblébe, kiknek 
buzgalma igen nagy vigasztalásomra szolgált. A hús-
vétot Cincinnatiban ünnepeltem. 

A legközelebbi missioval ismét a michigani ál-
lamban foglalkoztam, és pedig franczia nyelven, a 
Fabbey czimü templomban. A községet bevándorolt 
franczia canadiaiak képezik. A francziák ezen neme 
általában véve meglehetősen könnyelmű és tunya 

faj; de mégis, ha a buzgalom fölheviti őket, igazi jó 
franczia természet szerént tudnak lelkesülni; a mi itt 
is bebizonyult. Ennek végeztével a cincinnatii tarto-
mányi zsinaton voltam jelen ; mely befejeztetvén Al-
ton-megyébe mentem, hol Carlegleben, Hannovex1-
és Highlandban tartottam missiot. A két utóbbi he-
lyen az utolsó missio óta nagyés szép templom épült. 
Henni, milwaukeei püspöknek igaza volt, midőn mon-
dá, hogy sajátszerű érdekességgel bir a papra nézve 
Amerikában teremteni, s tulajdonképen létesiteni oly 
dolgokat, melyek Európában már századok óta fön-
állnak, tudnillik templomokat, iskolákat, plébánia-
lakokat stb. Ott, hol néhány év előtt még zordon er-
dőség sötétlett, ma templomok, iskolák, és városok 
állanak. Mondhatnók, hogy itt teremtő élet van, és 
a régi világ apostoli idejének viszfénye. Még egy 
missiot tartottam Freyburyban, mely ugyanazonme-
gyének egyházi községe; innenMilwanneeba siettem, 
hogy jelen lehessek a püspöki papnövelde templomá-
nak fölavatásánál, és beszentelendő azon pompás ke-
resztet, mely a gyönyörű Michigan-tavat és az egész 
környéket az épület magaslatáról besugározza. Alkal-
mam nyílott ekkor rendkívüli nagy sokaság előtt a 
seminariumoknak ezen tartományban való különös 
fontosságáról szólani. Valóban, a mi mindenütt, de 
leginkább itt üdvös, az a buzgó, s igazán apostoli 
lelkületű papság. Ezután lelki-gyakorlatokat tartot-
tam a seminariumban a megyebeli német clerus szá-
mára , melyekben 40-nél több áldozár vett részt épü-
letes buzgósággal. 

Innen Missisippibe mentem, és missiot rendez-
tem a galenai ólomhires vidéken. Az első község, me-
lyet itt meglátogattam, a potoei volt. A missio vé-
gével itt egy szerencsétlen eset történt, de mely ar-
ra nézve, kit ért, igen könnyen a legszerencsésebb 
esemény lehetett, mint melynek alkalmasint lelki üd-
vét köszönheti. Mint sok más helyütt, ugy itt is a 
missio-kereszt fölállítása alkalmával üdvlövéseket tet-
tek. Midőn mindennek vége volt, mondám, hogy töb-
bet már ne lőnének. Történt azonban, hogy a plebá-
niaház előtt még egy zenekar állapodott meg, hogy 
a község örömét és háláját zenével kisérje; ez annyira 
fölhevitette egy férfiúnak kedélyét, hogy szükséges-
nek vélte még egy üdvlövést tenni. Kezében egy, lő-
porral megtöltött üveget tartott, mely a tüzelésnél 
meggyuladt és az embert halálosan megsebesité. Kér-
dezém őt, miért tette ezt parancsolatom ellenére? és 
ő feleié, hogy nem tartóztathatta meg örömében ma-
gát. Szivem, ugy mondá, túláradt hálával Isten iránt 
a missioért, és lia mindjárt meg is kell halnom, nem 
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bánom, hogy tettem. Még két izben áldozott, és más-
nap elhunyt. Midőn halálának órája közelgett, magá-
hoz hivatott és igy szólott: nem tudom, hogy érzem 
magam; előttem fekete emberek állnak. Én mondám: 
ezek el fognak innen tűnni. Azután miséztem a hal-
doklókért; a mise után azonnal ismét hozzá mentem, 
minthogy a templom mellett fekiidt az iskolaházban. 
Mily változás! Karját magasan fölemelte az ég felé, 
és egy feszületet tartva kezében örömmel, mintegy 
megdicsőülten kiáltott föl : most távoznak, most tá-
voznak ők; győzelem! Nem sokára reá kiadta lelkét, 
de a feszületet oly erősen tartá kezében, hogy én azt 
ki nem vehettem belőle. Sz. Ignácz napján temettem 
el őtet. Az elhunytnak azon kívánsága, hogy valamit 
tehetne Isten dicsőségére, ha mindjárt életébe kerül-
ne is, mindnyájunkat emlékeztetett sz. Ignácznak jel-
szavára, és valódi vigasztalásul szolgált, hogy őt épen 
ezen szentnek ünnepén temethettem el. Az emberek 
inkább irigylették halálát, mint bánkódtak lolötte; 
mindnyájan hangosan mondották: ez bizonyára bol-
dogul mult ki. 

Missioval foglalkoztam még Menomenceben, 
Plattville-, Canville-, Franclin-, Mineral-Point-, Elm-
Guove-, Mount-Sinsinowaban, és pedig itt két köz-
ségben. Mindezen községek Missisippi mellett vannak 
az ólomvidéken. A közbeeső időben még két ünne-
pélynél is jelen voltam. Az egyik arany-mise volt 
Cooingtonban ; a másik pedig Birminghamban vala, 
hol sz. Mihálynak nagy temploma szenteltetett föl, 
melyet a passionisták épitettek. Ezen helyek ugyan 
száz és száz mértföldnyire esnek a Missisippitől, de 
a vasutak rettenetes gyorsasággal szállitják az evan-
gélium hirdetőit is. Egyébiránt Franciinban igen neve-
zetes esemény történt. Egy szerfölött hősködő és fana-
tikus hitetlen, ki igen fönhéjázó volt az által, hogy 
minden valláson túltette magát, szombaton, gyü-
mölcsoltó napján, a templomba jött. O protestáns volt, 
és hét gyermeknek atyja; neje pedig apostata; ugy 
tetszett ezen embernek, midőn predikatio alkalmá-
val reám nézett, mintha még valaki állana mellettem. 
Kitörülte szemeit, jól megnézte a helyet, hol állot-
tam; egyszerre térdeire ereszkedik, ismét föláll, de 
mindég kettőt lát. Ez annyira megragadta őt, hogy 
az egész sokaság szemeláttára le akart előttem bo-
rulni, és kérni, hogy venném őt föl a kath. egyház 
keblébe. Azonban álszégyen, és az emberek előtti fé-
lelem visszatartá őt; és ez, igazat szólva, okosan tör-
tént, mert az emberek őt megörültnek tartották vol-
na. De midőn hozzám jött , mindent elbeszélt, és az 
egyházba való fölvétetését kérte, s mondám neki : Ba-

rátom, ha egy kath. áldozár prédikál, mindég ketten 
vágynák a szószéken, mert Krisztus nyiltan mondá : 
a ki titeket hallgat, engem hallgat. Oktattam ezután 
őt; nejét is kibékítettem az egyházzal, és ő a legel-
határozottabb, legbuzgóbb katholikus lőn. Ezen ma-
lasztot kétségkívül Máriának köszönheté. 

Mi a mount-sinsinowai missiot illeti, itt ezen 
hegynek tövében fekszik a domonkosiak kolostora; 
a missioi kereszt pedig a hegyormon emelkedik, hon-
nan oly gyönyörű kilátás tárul föl, minőt Ameriká-
ban még nem találtam. A hatalmasan hömpölygő Mis-
sisippire láthatni, szemlélhető Dubuque városa, és 
hosszú sorozata a Missisippi-magaslatoknak. Ezen ki-
vül köröskörül a legszebb panorama fejlődik ki Wis-
wesin és Illinois felé. A hegy most parkká van átala-
kítva, és a megmérhetlen lapály közepén vulkan-
szerü magaslatnak látszik. Csúcsán még mindég lát-
hatók a tölcsér nyomai. Épen ennek szélén emelke-
dik most jelképileg a kereszt, mely a legmagasb fák 
fölött az egész környékre mintegy áldólag teijeszti 
ki karjait. Az aulloni megyének német papságával is 
tartottam lelki-gyakorlatokat, megujitottam a liborii 
missiot ugyanazon megyében, és ezen évben a mis-
siokat Chicagóban fejeztem be. Már azelőtt végeztem 
a missiot a város többi három német templomában ; 
de ezen utolsó volt a legáldásosabb. Kénytelen vol-
tam a rendőrség segélyét kikérni, kikerülendő a bal-
eseteket a tömeg rendkivüli tolongásánál. Prédikál-
tam még angol nyelven a mi pompás egyházunkban, 
melynek oldalán van a missio-ház angol missionariu-
sok számára. Különösen megragadó jelenet volt, mi-
dőn egy nagyatya, körülvéve gyermekeitől és uno-
káitól, a missio végével a hitvallást letette; még több 
más protestánsok is átjöttek az egyház keblébe. A ka-
rácsonyt, mint máskor is, Cincinnatiban ültem meg; 
az év végén szónokoltam, s hálatelt kebellel éneklém 
a néppel a „Téged Isten dicsérünk" szent éneket. Pllk. 

Kauolder János, veszprémi püspök ő excljának körlevele. 
(.Vége.) 

Egyébiránt leirhatatlanok a következmények, miket a 
vallásos nevelés elhanyagolása szükségképen maga után von. 
A főbbeket csak azért emlitém, hogy sikeresebben buzdíthas-
salak különösen titeket szülők ! kik legelső s legfőbb nevelői 
vagytok gyermekeiteknek, kiket Isten rátok bizott s kikről 
egykor számot kell adnotok. A ti kezetekbe van letéve egész 
jövője a gyermeknek , mert az ember nem mint kiképzett, ha-
nem csak mint a képezésre alkalmas lény köszönt a világba s 
oly tehetségekkel van természeténél fogva megáldva, melyek 
alapul szolgálnak arra , hogy mivé váljék, minő tért s ho-
gyan foglaljon el s töltsön be. A ti kötelességtek e szunnya-
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dó tehetségeket fölkelteni, életre hivni s azoknak a lehető 
legjobb irányt adni; a ti kötelességtek, Isten ismeretével el-
méjüket fölvilágosítani, Isten iránt tartozó kötelességeinkre 
megtanitani , azokat mindjárt gyakorlatilag az életre alkal-
mazni; a ti kötelességtek oda működni, hogy ne csak elmé-
jükkel fogják föl, mi jó t tőletek a vallásosságra nézve látnak, 
hallanak, mert a vallás nem csupán az elme köréhez tartozik, 
sőt kiválólag a sziv tulajdona; azért a gyermeknek éreznie 
kell a vallás szükségességét s jótékony befolyását az erkölcsi 
vi lágra, az emberi sziv békéjére , hogy ne igául , hanem az 
ég legszentebb ajándékául tekintse. A gyermeknek látni kell 
a vallás kihatását a ti életetekben; azért szükséges, hogy a ti 
életetek is szent legyen, ne halljon a gyermek soha egy ká-
romkodó szót ajkatokról, ne lássa, hogy egy idegen birtokról 
csak egy fűszálat is elvisztek, ne lásson soha rossz példát a 
részegeskedésre s meg ne mérgezzétek lelkét I s t en t , embert 
sértő , ocsmány szavakkal, mert mindezek a legrémitőbb bű-
nök magvaiul hullhatnak szivükbe. 

Mivel azonban foglalkozásaitok miatt nem értek rá, vagy 
nem vagytok elégségesek a vallás bővebb ismeretét közölni 
gyermekeitekkel •— miben pedig egész életüknek gyökerez-
nie kell — az iskolákra utalok s lelkismeretes kötelességte-
kül jelölöm ki, felelősekké teszlek benneteket Isten előtt, hogy 
gyermekeiteket iskolába küldjétek, tanulmányaikra, visele-
tükre otthon fölügyeljetek, kiképeztetésükre nézve minden-
ben közreműködjetek a tanítókkal, kiket ezúttal szintén atyai-
lag fölhívok, hogy állomásaikat ne csak a kenyérkereset for-
rásául tekintsék, hanem főleg oda irányuljanak törekvéseik, 
hogy Krisztusnak angyali népét , a kisdedeket, erősekké ne-
veljék a h i tben , annál inkább i s , mert erősen meg vagyok 
győződve, hogy e kor sülyedésének fő, majdnem egyedüli oka, 
az anyagiak után való túlságos törekedés és a vallástalanság, 
mely annyira elharapódzott, hogy a legszentebb isteni törvé-
nyek megszegése szokásossá vált már s minden ember talál 
törvényszéket, hol sérelmeinek orvoslást szerez, csak a Krisz-
tus vallásán e j te t t sebek , az Isten ellen botorul szórt károm-
lások maradnak boszulatlanul. Ez oka, hogy az isteni s embe-
ri tekintély alásülyedett , hogy a legüdvösb törvényeket és 
intézkedéseket nem birják foganatosítani, ez oka ama félel-
mes zavarnak, a szivek nyughatatlanságának, mely a vilá-
got rettegésben tar t ja . Ideje t ehá t , hogy a taní tók, áthatva 
hivatásuk szentségétől, s megemlékezve azon ígéretről: hogy 
„kik sokat taní tanak, ugy fénylenek mint a csillagok, örökön 
örökké", kötelességeiket százszoros hűséggel , kitartással tel-
jesítsék s különös gondot viseljenek a r ra , hogy vallásos nem-
zedéket adjanak a jövőnek, mi ugy következik be , ha a ker. 
kath. hit minden ágazatát mindjárt alkalmazásban ismerte-
tik meg tanonczaikkal, következteséseket tesznek, példák-
kal mindent megvilágosítanak , a tárgyakat könnyen fölfog-
hatókká teszik, szóval, élő vallást öntenek a gyermeksziv 
benső életébe. 

Midőn ezen buzditó, intő szavakat intézem a tanítók-
hoz , nem tévesztem szem elől, hogy támogatásra van szük-
ségük. E közvetlen támogatásra fölhívom tisztelendő papsá-
gomat , azon óhaj tással , hogy a lelkipásztori szeretet a gyön-
gédség mellett szigort is alkalmazzon, ha kell ; különösen fa-
luhelyen ne nyugodjék addig az illető lelkipásztor, mig a 
gyermekeket minden különbség nélkül nyár folytában is is-

kolába nem veszi, használjon föl minden, állásával összefé-
rő jó eszközt, hogy a szegény pásztornép gyermekei is kellő 
oktatásban részesüljenek, s a fölserdülteket is gondjaiba zár-
ja , mi végett főkép a pusztákon, többszörösen látogassa meg 
s a szeretet szelídségével a jó érzésben tar tsa meg őket, szó-
lítsa föl az uradalmi t iszteket, hol lehetséges, a birtokosokat, 
hogy keresztényi s honfiúi kötelességüknek tartsák a pusz-
tai cselédgyermekek oktatásáról kellőleg gondoskodni. De mig 
ekkép mindent mozgásba hoz , a gyermekek vallásos nevelé-
sét i l letőleg, ne feledje, hogy saját hivatása is oktatás, ne-
velés , a jó erkölcsök fölvirágoztatása. Azért Krisztus Jézus 
nevében , ki legnagyobb oktatónk és tanitó-mesterünk, kérem 
Krisztusban kedves fiaimat, egyházmegyém összes lelkipász-
torait és káplánjai t , hogy a hitelemzést soha el ne mulasz-
szák, sőt a rendes órákon kivül is szorgalmasan látogassák 
az iskolákat, a szülőket gyermekeik nevelésére nézve egyre-
másra figyelmeztessék, a tanitókra fölügyeljenek, tanácsaik-
kal támogassák, a nehézségeket, akadályokat utjukból elhá-
rítsák s általán oda működjenek, bogy mindenben, kiválólag 
pedig a nevelés által Isten neve dicsőíttessék , megemlékez-
vén sz. Péter apostol mondatáról: „legeltessétek Istennek 
gondviseléstekre bizott n y á j á t , nem kényszerítve , hanem jó 
kedvből, nem rút nyerészkedésből, hanem ingyen, kész sziv-
vel , mint tükörképek , és mikor megjelenik a pásztorok feje-
delme , elveenditek a dicsőségnek elhervadhatatlan koszorú-
ját." Egyébiránt , mint ez egyházmegyének főpásztora, kit a 
Szentlélek rendelt nyájam fölé, lelkismeretes kötelességévé 
teszem az illető helybeli elöljáróknak is , hogy tisztüknél fog-
va minden tekintet és mulasztás nélkül I s tenér t , egyházért, 
hazáért kövessenek el mindent, hogy a tanítóknak és lelkipász-
toroknak kellő időben a szükséges segedelmet, támogatást 
megadják, a szülőket a. gyermekek iskoláztatására tekinté-
lyükkel kényszerítsék, az iskolát a szükségesekkel ellássák, a 
tanitók járandóságát rendesen beszolgáltassák, nehogy ezek 
idejüket a megérdemlett bér beszedésével vesztegessék el. 
Ekkép, ha szülő, tanító, lelkipásztor, előljáró vállvetve mű-
ködnek a nevelés t e r én , s mindenik teljesiti kötelességeit, 
fog a je len, Istennek tökéletes, szent népet , az egyháznak 
bajnokokat , a hazának erős, erényes polgárokat adni. En pe-
dig addig is, mig, igy működvén, egykor hamvatokban is 
megáldand a késő nemzedék, Isten áldását esdve le menny-
ből rá tok, mint Isten szolgája főpásztori s atyai szeretetem 
teljéből megáldlak mindnyájatokat, megáldom nemes törekvés-
teket az Atyának , Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. 
Amen. Kelt Veszprémben, sz. Mihály nap ján , 1862. 

János, m. k. püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGY-BAJCS (Szigetközben) , october-hóban. Emlé-

kezni fog a t. olvasó-közönség, hogy a „Religio" folyó évi első 
felének 22-ik számában a nagy-bajcsi templomnak szomorú 
állapotja, leginkább az árvíz alkalmával, panaszosan előada-
tott , és erős remény táplál tatott az i ránt , miszerént a nm. m. 
kir. Helytartótanácsnak a vallás-alap költségére történendő 
engedélye folytán ezen évben az u j templomnak alapját le-
teendjük. A mit ő emtja a bibornok-herczeg-primás és a már 
annyi év óta várakozó község buzgón oha j to t t , ezen évben 
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ugyan még egészen nem, de részben mégis teljesedésbe ment. 
Folyó évi julius vége felé ő emtjának kegyes leirata a nm. m. 
kir. Helytartótanácsnak azon örvendetes rendeletével lepett 
meg bennünket , hogy a nagy-bajcsi paplak és hozzá szüksé-
gelt gazdasági épületnek újbóli fölépítése a vallásalapból ke-
gyesen engedélyeztetett. Az előlegesen kiszámitott és meg-
alapí tot t épitési tervnek költség-összege 7215 frt . 43 kr. a. é 
áll. Az építkezésnél szükséges kézi s igás munkát a plébániai 
hivek teljesitik. Ezen építkezési munkálat véghezvitele iránt 
f. évi aug. 18-án Nagy-Bajcson nyilvános árlejtés tartatot t , 
melynek következtében a többi közül egy győri vállalkozó a 
megállapított költség-összegből bárom percentet engedve az 
egész épitkezést fölvállalta. Az árlejtésről szóló jegyzőkönyv 
és a vállalkozó részéről biztositék mellett kötött szerződés 
fölterjesztetet t ő emtjnak u t ján jóváhagyás végett a nm. m. 
kir. Helytartótanácshoz. De a nm. m. kir. Helytartótanácsnak 
az u j paplakra vonatkozó kegyes engedélye mellett egyszer-
smind az u j templomot érdeklő azon biztató rendelet is érke-
z e t t , miszerént a Budáról küldött gothicus és keresztalaku 
minta szerént uj t e rv és uj költségvetés készittessék. Vala-
mint az árlejtés után nem sokára elkezdetett az u j paplak 
épi tése , ugy az u j templomnak terve és költségvetése is rö-
vid idő alatt a győri államépitészi hivatal által elkészíttetik. 
Már három év előtt föl ter jesztetet t azon terv, hogy a vizára-
dások miatt emeltebb helyre épittessék mind a templom, 
mely nedves sülyedése miatt romladozik, mind a paplak, mely 
szintén nedvessége miatt a lelkésznek egészségi állapotára 
károsan hat. A győri államépitészi hivatal tehát ugy dolgozta 
ki a t e rve t , hogy alkalmasabb helyen nem lehet uj templo-
mot épiteni, mint o t t , hol a mostani paplak áll. Hogy pedig a 
mostani paplak helyén jövő tavaszkor u j templom épüljön, 
először u j paplak fölállításáról kellett gondoskodni. És ide 
czéloz a nm. m. kir. Helytartótanácsnak fönérintet t rendelete, 
mely szerént az u j paplak fölépítésére szükséges költséget a 
vallás-alapból engedélyezte és biztos reményt nyújtott , hogy 
az uj terv s u j költségvetés fölterjesztése után azonnal meg-
erősíttetik. Az u j paplaknak épitése nagy szorgalommal foly-
ta t ta t ik , octoberben tökéletesen elkészül, és három heti szá-
radás után a lelkész behordozkodik, hogy a régi paplak télen 
által szétbontatván az u j templomnak helye megtöltessék és 
elkészíttessék. — Föl volt már emlitve e lapokban S c h i r g 1 
András pápai praelatus és komáromi főesperes ő mlgának 
körút ja a liédervári kerületben. A Bácsán tar to t t gyűlésnek 
tárgyai közül megemlítendő az „arbitrarium divortiunv'-ról 
szóló értekezés, miszerént ha a lelkésznek kibékeltető erélyes 
föllépése meghiusul, akkor a megyétől világi assistentia ké-
rendő ; ha ez által sem sikerül a kibékítés, ezen esetben a 
szent-székhez terjesztendő lészen a házassági ügy. Ezek u tán 
Bácsáról ő méltósága távozván, következő napon Vámoson és 
Nagy-Bajcson végzé egyházi látogatását. Nagy-Bajcson meg-
tekinté az épülő uj paplakot , és a jövő tavaszon építendő u j 
templomra vonatkozó jó tanácsokat is adott mint olyan, ki 
egykor az esztergomi basilicának építésénél ő emtjnak meg-
bízásából igazgatói szerepet viselt. 0 méltóságát kőrútjában 
mindenütt kisérte kerületünknek érdemes alesperese, ft. Peőcz 
Zsigmond zámolyi lelkész ur, kinek buzdító fölszólítása a Sz.-
László-Társulat ügyében azt eszközölte, hogy a hédervári ke-
jrület a társulati tagok számára nézve az esztergomi főmegyé-

gyében harmadik helyen áll. Végre nem hagyhatom említés 
nélkül a nagy-bajcsi u j molnárczéhnek megalakulásá t , mely 
azelőtt mint fiók-czéh a medvei nagy-czéhhez tar tozot t , és 
most Önálló czéhvé alakult. Ezen czéh meg levén győződve ar-
ról, hogy Isten nélkül semmit sem t e h e t , e czélra összerakva 
filléreit, 300 frton a. é. gyönyörű kék selyem-zászlót csinálta-
tott , melyet szűz Mária és sz. Flórián képe ékesit. Kerületi 
esperesünk mult nyáron fölszentelé a zászlót, és szivére köté 
a molnár-czéhnek, hogy a b. szűz Mária pártfogása mellett, 
és sz. Flórián védelme alatt dic.sőitsék Istent, és minden ere-
jükből igyekezzenek annak hiven szolgálni. Ürge László. 

Ó-BECSE, oct. 28-án. Kissé későn ugyan, mindamel-
lett nem mulasztjuk el e lapoknak , a kath. hitélet jelenségei-
nek följegyzésére szánt, hasábjain megemlíteni mult hó 28-án 
végbement kápolna-fölszentelési ünnepélyünket ; a nemes és 
jó cselekedeteknek mindenkor megleyén a maga értéke, mint 
szinte azok napvilágra hozatalának későn-korán a saját haszna. 
Kár volna mindenesetre a napjainkban ugy sem igen gyakori 
önzéstelenség oly nemes, egyedül Isten dicsőségét czélzó 
nyilvánulását hallgatással mellőzni, minőt N é m e t Antal és 
K ő v á g ó Anna jámbor házaspár tet tében méltán tisztelünk. 
E buzgó házaspárnak köszönjük ugyanis, hogy városi közte-
metőnket jelenleg egy csinos kápolna diszesiti, hirdetve Is-
ten dicsőségét, de előtüntetve egyszersmind kétségkívül az 
építtetők áhi ta tá t is. Ők, kik földi javakkal elég bőven van-
nak megáldva Istentől, ennek látogatását is tapasztalni kény-
teleni tet tek, mert tizennégy gyermekük közül egy év előtt 
veszték el 18 éves korában az utolsót , szeretetük gyúpont já t 
s minden reményük egyetlenét; távol azonban a t tó l , hogy 
eme szigorú csapás náluk kétségbeesést , Isten ellen zugoló-
dást eredményezett volna, szivük nagy fájdalma inkább Is-
tenben helyzett bizodalmukban enyhületet nyervén , közös 
Urunk dicsősége előmozdításának eszközlésére ösztönzé őket; 
— és utolsó sarjadékuk emlékeül, sz. Mihály főangyal tiszte-
letére let t fölavatva az emiitett kápolna sept. 28-án. A föl-
avatási szertartást f t . B e n d e József alesperes s helybeli ple-
bánus ur végezte, annak dísze s ünnepélyessége jeles szónok-
lata által — melynek alapeszméje : mindent Isten dicsőségére 
kell t ennünk, vala — kiválóan emeltetet t : az ezt követő sz. 
mise-áldozatot pedig ft . V á l t ó János adai plebánus s cz-
kanonok ur ő nga mutat ta be az egek Urának. Megemliten-
dőnek véljük v é g r e , hogy a szóban forgó kápolnának belső 
fölszerelése Pesten eszközöltetvén, igen diszes és csinos ; mi-
ből, mint szintén abból is , hogy a kápolna 4500 fr tba került , 
az emiitett házaspár áldozat-készsége eléggé kitűnik. A föl-
támadást ábrázoló oltárkép Than Mór jeles festőnk müve. A 
Mindenható áldja meg a nevezett házaspár t , s tartsa őket 
boldogul sokáig ; és ugyanaz, kinek dicsősége előmozdítását 
t a r to t ták szemük előtt, részesitse egykor jutalmul örök dicső-
ségében. — Hasonló épületes vallási ténynek valánk tanúi 
f. hó 26-án, mely napon tek. J a n k o v i c s Ferencz nyugalm. 
tiszai korona-kerületi tanácsos u r , és ne j e , K e r e s z t é n y i 
Teréz asszonyság, 50 éves házasságukra az egyház által a 
Mindenható áldását esdék le. A hosszú életkor a szent-irás 
szerént is jutalom s Isten különös kegyelme; jól értvén ezt 
az igen tiszteletreméltó aggok, ellágyult szívvel adának hálát 
Is tennek életük ily hosszú korra való megtar tása- , és az ab-
ban tőle vett jó té teményekér t , erősítő áldást könyörögvén le 



< » 310 »!•• 

éltük még hátralevő részére. Engedje az ég U r a , hogy az 
aranymenyegzőjük napján nyert áldásoknak még hosszú ideig 
erőben , egészségben örvendhessenek ! 

SZOMBATHELY VIDÉKÉRŐL. (Vége.) Az elnök 
után B ő d y János egyleti tag lépett a szószékre, hogy azon, 
általa szerkesztett érzelemdús költeményt szavalja e l , mely-
lyel az egylet munkássága zsengéjét ő szentségének ajánlja 
föl. Hihetőleg a kiadandó munka homlokát diszesitendi. (Már 
diszesiti is. Szerk.) Következett a pálya dijak kihirdetése. 
E r re nézve előre kell bocsátanom, hogy apályázatok kitűzése 
a mult évi első ünnep gyümölcse volt. A jelenlevők közül 
tudnillik némelyek méltányolván a növendékek épületes buz-
galmát, pályakérdésekre összesen 4 aranyat tűztek ki ; kettőt 
nt. K ö v é r György esperes, és ugyanannyit M o l n á r Jó-
zsef plebánus urak. E pályadijakra érdemesült munkáknak 
legalább töredékes benfutatása volt a programm következő 
pontjaiban kijelölve. Az első dolgozat forditmány volt sz. 
Ágoston munkáiból. — A második a halhatatlan emlékű Páz-
mány Péter „Kalauz"-ának részletes kivonata mellett a Páz-
mány-korabeli és mostani hitviták összevetését tárgyalá, szép 
nyelven szerkesztve és elég ügyesen kifejtve. — A harmadik 
azonban legkiválóbb volt, mely a honi történelem érdekében is 
különös figyelemre méltónak mondható. Czime a programm-
ban igy volt hirdetve : L a k n e r Endre társulati altitkár e 
czimü pályamüvének „Az első magyar püspöki látogatás 
Moldvában Kr. u. sz. u. 1583-ik évből, mely eredetije növel-
dei könyvtárunkban őriztetik" — egyes részleteit olvassa föl. 
— Igaz, hogy az értekező előszavában maga is megvallá, mi-
szerént a czim többet látszik Ígérni, hogysem a valóság adni 
képes. Az egész látogatási okmány tudnillik, csak egy ős nyom-
ta tványban , 1583-ban az akkori moldvai püspök által saját-
kezüleg beirt jegyzékből áll. De miután ezen bejegyzés két-
ségtelenül a helyszínén, Moldvában magyar nyelven , magyar 
püspök által , magyar jelenlétében tö r t én t , a magyar szem-
pontjából minden esetre különös érdekkel birhat. Az eredeti 
állitólag a növeldei könyvtárban létezik ; hű másolatait a nö-
vendékek maguk késziték. Ha az egész értekezés oly érdekes 
részletekkel bir, minők fölolvastattak, tán egész terjedelmébeni 
közlésre sem volna méltatlan. Annyi bizonyos, hogy szaktu-
dósok tetszését is kiérdemelte. A szorgalmas kutatás jellem-
zésére és dicséretére legyen itt még fölemlítve, hogy a mint 
hal lot tuk, az erre vonatkozó források még Esztergomból is 
megfordultak a mi növeldénkben, az ottani nagyságos kor-
mányzó urnák valóban dicséretes és legnagyoba hálára kö-
telező kegyessége által. További folyamatban egy , sz. Ágos-
ton tiszteletére szerkesztett dicsének elzengése után követ-
kezett magát a védszentet dicsőitő beszéd, szépen szerkesztve 
és jelesen előadva. Ezen beszédet ismét szép és kenetteljes 
költemény elszavalása váltá föl, melynek czime : Növeldei élet-
kép 186ya-ben. Ha csakugyan ezen mintakép szerént ido-
míttatnék a növeldei élet, ugy bizony kevés kívánni való ma-
radna fön a valóságban. A szavalás itt is kitűnő volt. E köl-
teményt végre egy epigraphicus értekezés váltotta föl , mely 
a tudományosság szempontjából méltó figyelmet gerjesztet t 
és szakértők által is kiváló tetszéssel és helyesléssel is fogad-
tatot t . Tárgya azon rejtélyes keszthelyi fölirat vol t , melyet 
(a programm szerént) a ,Pesti Hirnök' ez évi 9-ik számában 
Varsány az ismert régiség-buvár közlött és szerencsés esetleg 

által némileg megfejtett ugyan , de mégis többnemü hibát is 
követett el, és mindenesetre kiegészittetlenül hagyott. A hiá-
nyokat Zsemlics István egyleti tag pótolá. Hogy az értekezés 
könnyebben fölfogható legyen, egy tanodai táblán a ,Pesti 
Hirnök' tárczájában közölt rajz, nagyobb mérvben , állíttatott 
szem elé. A magyarokat ezután latin szavalatok válták föl. A 
„Navicula Petr i" czimü a szent-széknek jelen hullám-hányta 
állapotjára vonatkozott ; és ugy látszik szent atyák monda-
taiból, és latin egyházi költők idézeteiből volt ügyesen össze-
szerkesztve , és mindenesetre jelesen elszavalva. — A másik 
a programm szerént Deslions jezsuita alagyáiból volt kisze-
melve , ily czim alatt : ,Quibus ofíiciis totius diei decursu B. 
V. M. colenda sit.' A tárgy e növeldében megtartot t majus-
havi ajtatosságnak felelt meg. -— Befejezésül Wiseman pápai 
hymnusa énekeltetett el. Igy végződött ezen díszes és min-
den tekintetben épületes ünnepély, melynek még többszöri 
megujulását azon őszinte óhajtással kívánjuk : miszerént lel-
kes növendékeink az ott ki tüntetet t szellemet az életben te t t -
leg is állandóan megvallják és gyakorolják, hogy az apostol 
intelme szerént a szabadság tökélyes törvényének nemcsak fe-
ledékeny hallgatói, hanem tet t leg is gyakorlói levén , boldo-
gok lehessenek az ő cselekedeteikben. -—- Az egybegyűlt pap-
ság hálás tisztelettel szemlélte a kegyes főpásztort gyerme-
kei legkisebbjeinek örömében is részt venni, ki viszont magas 
megelégedésének nyilvánítása alatt szemlátomást elérzéke-
nyülve távozott szeretett fiainak köréből, a jövő találkozás 
zálogául 3 db. arany pályadijt tűzvén k i , a további munkás-
ság folytatólagos ébresztéséül. Isten áldása lengjen rajta,, 
hogy általa ránk is minél bővebb mértékben származzék. 

Egy vidéki pap , m. nevében is. 
R O M A , oct. 29-én. Roma lakóinak létszáma ez évben 

is szokásosan közzé tétetett . Az összeirást a plebánusok te-
szik, s a kormánynak átszolgál tat ják, azért minden költség, 
minden zaklatás nélkül szokott véghezvitetni. A lakosok 
száma 1862-ben 2,491-el szaporodott. Egy angol lapnak t e t -
szett a romai végzetteljes kérdésnek eme könnyű megoldását 
ajánlani: hagyják oda a romai lakosok Romát ; gondoskodjék 
a turini kormány 100 ezer embernek elhelyezéséről, Roma 
nem lesz többé, tehát romai kérdés sem, s igy mindennek 
vége van. Mintha Romát a lakosok, nem pedig az elv, a pápa, 
mint az egyház feje tenné Romává. Azonban az ily megoldá-
sokra, az ily egységes csalogatásokra a romai nép azzal vála-
szol , hogy nem csak hogy ki nem költözik , sőt mások jönnek 
hozzá, s igy a város létszáma szaporodik. Kiköltözött Romá-
ból két herczegi, s hat grófi család, s körül-belül 20 conspi-
rator kiűzetett. Ezek akarják Roma városának nevét , becsü-
letét , meggyőződését Turinban képviselni. Például : Sforza, 
(nőtelen) Casarini, Silvestrelli (mind a hárman már 10 éve 
távol vannak Romából) a mostani Romának nevében menyeg-
zői ajándékot adnak Pia herczegnőnek, s Victor őket , mint a 
romai nép képviselőit fogadja, habár saját forradalmi és össze-
esküdöző furákodásaikon kivül senkit , és semmit nem képvi-
selnek. De ha Victor föltolta magát Bologna, Umbria, Nápoly 
királyává, hogy ne fogadná azokat , kik magukat a romai nép 
képviselőjéül tolják föl? Nápolyból 53 herczegi, 219 marquis, 
863 grófi család kiköltözött; ezek Europa minden fővárosain 
szétszórva élnek; kit képviselnek ezek? Kétségkívül csak 
magukat , s legitim királyi meggyőződéseiket. De midőn emez 



óriás kiköltözöttek háta mögött az egész nápolyi népség áll, 
melyet csak ostromállapottal lehet piemonti iga alatt tartani, 
akkor ezen kiköltözött nemeseknek száma egészen más jelen-
tőséget nyer. Silvestrelli, Cesarini, Sforza, a romai népnek 
folytonos tüntetése ellen mit képviselhet ? Egyedül maga ma-
gát. Szokása azonban a forradalmi sectának, két-három jött-
mentet azonnal egy nemzet képviselőiül kikiáltani, a forra-
dalom szolgálatjaban munkálkodó lapokban hirdetni ; talál-
koznak más lapok együgyü irkászai, kik azt tovább terjesztik, 
mint nagy horderejű eseményt. — Az összeirás eme létszámot 
adja Roma városáról : bibornok 29 ; püspök 35 ; nagyobb vagy 
kisebb papi-rendben 1529 ; papnövendék 339 ; szerzetes férfi 
2509 ; szerzetesnő 2031 ; nevelő-intézeti iíju mindkét nem-
ből 2036 ; az ápoló-intézetek mindkét nemű személyzete 
2118; férfi 96,152; nő 91,034; család 41,087; nős 30,365; 
özvegy férfi 4094; özvegynő 9342 ; katona 4898; fogoly 152; 
nem-katholikus 361 ; zsidó 4486. Papnövelde van h a t : romai 
83; piusi 64; vat icani49; sz. Ferenczi 48 ; közép-amerikai 
46 ; éjszak-amerikai 49 növendékkel. — Ehhez jönnek más 
hasonló czélu intézetek, a hitterjesztő egyesület növeldéje 
138; magyar német növelde 49 ; angol növelde 29 ; Pius-an-
gol-növelde 17; skót-növelde 41 ; görögrutlién növelde 12; 
irlandi növelde 42; belga növelde 9; capranico 14; Pamphili 
12; nemesek 49; lombardi4; nazaréi40; Clementin 36; Gliis-
lieri 26; egyházi akadémiai 15; laterani kanonok 7 ; bene-
d e k i l 6 ; keresztény iskolák növeldéje 40 növendékkel. Van 
ápoló-intézet férfiakra 7 ; nőkre 9 ; a szerzetesek 56 rendhez 
tartoznak; a személyzet nem egyarányu, például a jezsuiták 
száma 302, mig sz. Vazul, ruthen, örmény szerzetes csak egy-
egy képviseli az örök városban. Ugyan ez áll a nőkre nézve 
is. Ezen hiteles létszám után lehet Ítélni az öreg, de soha se 
okosabb Dumas Sándor .Indépendante' nevii lapjában köz-
lött létszámról Roma lakosságáról, például hogy bibornok és 
pap, kik fényűzésben (például Dumas párisi palotája) dözsöl-
nek — 48,000. Ez nem létszám, de paródiája minden létszám-
nak. Lehet, hogy Dumas Sándor, ki annyit költött liirhedt re-
gényeiben, itt is tréfát csinált; s a nápolyi vendégnek tréfáját 
a párisi ,Opinion nationale' mint komoly dolgot hirdette, utána 
mentek a többi lapok , ugy hogy a porosz ministeri lap se pi-
rult ily koholmányt mint valóságos tényt közölni. Mind ez 
oda mutat , hogy Európában a íöld- és nép-isme fölötte nagy 
haladásban, a miveltség pedig magas fokon áll ! 

LONDON, oct. 10-én. Tegnap kaptuk a bibornok és ér-
sek urnák főpásztori körlevelét, a verekedéseket illetőleg. A 
forradalmi lapok az irlandiakat okozzák, pedig ők nem tesz-
nek mást , mint a birtokos, a ki a rabló ellen védi magát, mi-
után az állam nem akarja őt yédeni. Az irlandiak igen jól tud-
ják, mennyivel tartoznak a romai pápáknak. Sz. Coelestin küld-
te Irlandba sz. Patr ikot ; III. Vilmos zsarnok kormánya alatt 
a romai pápák tömérdek pénzt küldöztek az elnyomott szi-
ge t re , hogy a számkivetett irhoniak családjai élhessenek; 
Cromwell gyilkolásai között pedig VIII. Orbán és X. Incze 
mindent te t tek , hogy vég-kiirtatásukat megakadályozzák. 
Midőn Limerick ostromoltatott, ál-igéretek után bevétetett : 
az irlandiak ügye veszettnek tekintetett ; ekkor XII. Incze pá-
pa volt, ki nagymennyiségű pénzt gyűj te te t t , ki jubilaeumot 
hirdetet t az irhoniak fölsegélésére, s megtörött lelkük vi-
gasztalására. XI. Kelemen szüntelen kérte , sürgette Europa 

i j e d e l m e i t , hogy befolyásukat a katholikusok ellen hozott 
dracói törvények enyliitésére forditsák. S midőn az irlioniak-
nak tiltva volt az iskola és nevelés , a romai pápák Romába, 
Parisba, Löwenbe hivták meg az irlioni nemzedéket az alsó 
és felső iskolára. A fölvilágosodást rebesgető angol protestan-
tismus butaságra kárhoztatta az irhoni népet ; s csak a sötét-
séget szerető pápák valának, kik a tudomány ajtait fölnyitot-
ták az irhoniak előtt , s pénzzel segélyezték a kirablottcsalá-
dok fiait az egyetemeken. Mennyi pénzt áldoztak a pápák 
csak 1750—1800-ig, mig az irhoniaknak szabad lett kath. is-
kolát nyitni ! Különösen IX. Pius pápa adta szeretetének ta-
núságait ezen elnyomott nép iránt. O'Connell Romába zarán-
dokolt , hogy IX. Pius lábaihoz boruljon, s atyai áldásából 
meritse a lelki erőt a nagy csatákra a szorongatott kath. ügy 
mellett Britanniában. Az Isten nem adta meg a hős szónoknak 
az örömöt, mivel 1847-ki maj. 15-én Genuában meghalt. Pius 
könyezett Irland e nagy fiának halálán, s lelke édes nyugal-
máért a világ fővárosában szent misét tartatott. Pius is pénz-
adományokkal segítette, és segélyre az egész kath. világot 
fölhívta, midőn az irlandiak az angol atyáskodó kormány alatt 
éhen haltak. „Praedecessores nostros", igy kezdődik IX. Pius 
körlevele; említi, hogy a romai pápák szeretetének válasz-
tott tárgya volt az irlandi nép. Végre , midőn a vegyes isko-
lák a népnek hitkincsét fenyegették, IX. Pius volt , ki a püs-
pököket intette, hogy ezen iskoláktól a családokat tartsák 
vissza. Nagy jótéteményt adtak a pápák, midőn az irlandia-
kat az éh-haláltól megmentették; a legnagyobb jótéteményt 
adta IX. Pius, midőn lelküket a vegyes iskolák mételyétől 
megszabadította. Az irlandiak ezt t ud ják , hálaérzettel hir-
detik. A garibaldisták szitkokat szórtak a pápa ellen. Ki 
fogja a 200,000 irhoni katliolikust kárhoztatni, kik Lon-
donnak gyáraiban dolgoznak, ha szeretetük s fiúi hálájuk tár-
gyá t , P ius t , szidalmakkal tetéztetni nem engedik ? Az ő föl-
indulásuk nemes szint öltött föl. A kihívók, kik a népség 
egyik részének h i té t , s vallásos tiszteletének tárgyát megtá-
madják, a verekedéseknek okozója. A kormány most már a 
meetingseket letiltotta ; kezdi átlátni, hogy a kath. népség-
nek is vannak jogai a védelemre, s fölszólitáaz érseket, hogy 
a kath. népet csendességre buzditsa. (Vége köv.) 

AFRIKA. A dahomeyi király udvaránál történni szokott 
tömeges ember-áldozatról ujabb adataink vannak Euschart 
hollandi kereskedőtől, ki julius elején tet t utazást Dahomey-
ba. A popoi missioházhoz beküldött tudósitványából közöl-
hetjük : Junius 30-án érkezett ő a király palotájába, hol két hi-
vatalnok azon megjegyzéssel fogadta őt , hogy a király annál 
inkább örvend élő hollandust láthatni, mivel épen alkalma 
lesz neki nagyszerű áldozat-látványt nyújtani. Julius 1-én ma-
ga a király fogadta őt. A király kőlapon ült palotája előtt, kö-
rülvéve amazonoktól ; kezet szoritott vele európai szokás sze-
rén t , és tiz perczig társalgott vele portugál nyelven. Ekkor 
tudtára adatot t , hogy szállására menjen, és azt három napig 
el ne hagyja. Jul. 5-én ismét a nagy térre vezettetett , hol az 
előbbi éjen át sok ember öletett le. Az első, mi szemébe öt-
lött, egy sierra-leonei, Dolierty Vilmos nevü missionariusnak 
holt teteme volt. Ez egy fára feszíttetett , és pedig egy szeg-
gel homlokán, egy másikkal mellén keresztül ; mindegyik keze 
és lába különös szeggel volt átfúrva ; balkarjához pedig nagy 
esernyője függesztetett. A király ekkor is a kőlapon ü l t , és 
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harczias beszédet intézett környezőihez, előtte a csak imént 
levágott fejeknek egész halmaza terült e l , és a piacz vérrel 
volt beborítva. Euschart ismét lakába küldetett és megha-
gyatott neki, hogy naplemente előtt el ne hagyja azt, de még 
az utczára se nézzen ; a mit ő pontosan teljesített is , és 
csak 10-ed napra reá vezettetett ismét a vásártérre a király 
elébe. Ekkor szemeláttára három ischaga-főnök fejeztetett le. 
Ez megtörténvén 24 kosár hurczoltatott elő, melynek min-
denikében egy fogoly volt oly módon, hogy a kosárból csak 
feje látszott ki. A kosarak először a király előtt állíttattak föl, 
azután az ujjongó és tánczoló sokaság elé dobattak, mely csak-
hamar leütötte a szerencsétlenek fejét. Ki a sokaság közül 
egy kosarat megragadott és a fogolyt lefejezte, mintegy 20 
ezüst garasnyi jutalmat kapott. 11-én hasonló jelenet ismé-
teltetett. Ezután az áldozat 10 napig megszűnt. A legna-
gyobb öldöklést jul. 22-én látta a nevezett hollandus. Ez al-
kalommal a palota előtt két emelvény volt látható , melyek 
mindegyikén 16 ember és 4 ló vala. Egy harmadikon, mely 
a palota bensejében emeltetett, 16 nő, 4 ló és egy óriáskí-
gyó volt elhelyezve. A nők Sierra-Leoneból valók voltak, és 
Eschagaban fogattattak el. Európai módon valának öltözköd-
ve és az asztal körül megkötve ; a király egészségére kelle in-
niok, ki hadseregét léptette el maga előtt , és uj zsákmányo-
zásra nyújtott neki kilátást. Végre a foglyok lemészároltat-
tak az állatokkal együtt , minél igen nagy gond fordíttatott 
arra , hogy ezen áldozatoknak vére jól összevegyüljön. lk. 

VEGYESEK. 
P E S T , nov. 11 -én. Báró B é m e r László, néhai nagy-

váradi 1. sz. püspök f. h. 4-én , életének 77-ik évében Unghvá-
rott elhunyt. Áldás emlékére, béke hamvainak ! 

— A ,P. H.' írja f. hó 6-ról : „B o n n a z Sándor csanádi 
püspök ő mlga mult szombaton vezette be Lippán az iskola-
testvéreket a klastromba, mely ő mlga nagyszivü nemeslel-
küségéből épült. Az ünnepély, melyre nagyszámú nép gyűlt 
össze, reggel 9 órakor az ő mlga által mondott nagy sz. mi-
sével vette kezdetét, mely után szintén ő mlga tartotta az 
ékes egyházi szónoklatot." 

— I m r i k József „Egyetemes magyarországi, kath. 
egyházi névtár" 1863-ik évre czimü munkára előfizetési föl-
hívást küldött szét. Meg fog jelenni mintegy 20 nyomtatott 
iven, nagy a akban, bibornok-herczeg-primás ő emtja arczké-
pével diszitve. Előfizetési ára 1 fr. 50 kr. — Nagy hiányt fog 
pótolni, ha a szerző kellő kutforrásokból érdemleges gonddal 
szerkesztette. 

— Mig a ,P. Ll.' erősen rebesgeti, hogy ő szentsége a 
tuilleriák kedveért mind Antonellit, mind Merődet föláldozza, 
az ,Augsb. P. Z.'-nak irják Romából, hogy Antonelli, ha le-
hetséges igy szólni, még jobban birja a szent-atya teljes bi-
z a l m á t , mint azelőtt, mert szívós szilárdsága oly stadiumba 
terelte a romai kérdést, mely a mostoha körülmények közt 
lehetőleg kielégíti a curiát. 

— Ő szentsége oct. 29-én fogadta a sorsjátéki bizott-
mányt, mely ismét 12,000 scudit nyújtott át a szent-atyának, 
és igy a sorsjegyekből eddig összesen 50,000 scudi gyűlt be. 

— A ,P. Ll.' szerént mindazon hirek, melyek e napok-
ban terjesztettek a franczia kormány által tett javaslatokról 
a romai szent-széknek, teljesen alaptalanok. Pedig már mennyi 
combinatiot csatoltak hozzájuk a bölcs politikusok ! 

— Velenczéből irják, hogy a tartományokban nagy fé-
lelmet és kárt okoz a vízár. Lonigoban a gyönyörű templomot 
összeomlás fenyegeti. Építette Palladio; festményei Paolo 
Veronesetől származnak. — Sz. Móricz templomaban minden 
vasárnap német isteni-tisztelet tartatik, melyet dr. Hasel, ud-
vari káplán ur eszközölt ki. 

—- A borromei sz. Károlyról nevezett congregationak 
fejedelemasszonya Romába utazott, hol egy tébolydában azon 
társulati nénikék fogják átvenni a szerencsétlenek ápolását. 
— Ulmban az irgalmas nénikék évi járuléka az alapítványi 
tánács által 200 forintról 400-ra emeltetett. 

— Parisban néhány nap előtt két hölgy jelent meg egy 
magas állású egyházi férfiúnál, és kivánt vele szólani. A prae-
latus engedelmet kért titoknoka által, hogy dolgai halmaza 
miatt most senkit sem bocsáthat magához. A hölgyek a tit-
kárnak nyújtották á t , mint mondák, csekély adományukat 
Péterfillér fejében. A csekély adomány 45,000 frank volt , és 
és nem is az első ezen hölgyek részéről. 

— A genfi német-reform, egyház Wagner lelkész in-
dítványára elhatározá, hogy „az apostoli hitvallást" elveti, 
és az észnek minden dogmától ment egyházát fogja megala-
pitani. — Hát az észnek nincs semmi dogmája? Mennyire 
meg van dicsőítve az istenitett ész, midőn ekkép nyíltan be-
vallják, hogy az ész semmi bizonyosat sem tud; és mégis ezt 
akarják imádni és imádtatni ! 

— D'israeli beszédet tartott Hygli Wycombeban, mely-
ben kiemelé, hogy az angol papság igen szegény papság, mi 
nem csoda, mert az angol-egyház igen megraboltatott. Má-
sutt , ha elvették az egyháztól a jószágot, legalább közczé-
lokra fordították ; de Ángolországban a zsarnokok kegyen-
czeiknek ajándékozták azokat. A ,K. Z.' szereti hinni, hogy 
D'israeli ezen beszéde ironicus volt, különben nagy tudat-
lanságot árulna eL — Ép e napokban olvastuk, hogy Palmer-
ston egy, 1500 font sterl. jövedelmező sinecurát adományo-
zott Russel egyik rokonának ; de amúgy is eléggé ismeretes 
az angol fő-egyház pásztorainak jövedelme. 

— A ,P. Ll. 'a következő hírt vélte fölveendőnek becses 
rovataiba: Nápolyból irják az ,Italie'-nak, hogy az ott ural-
kodó barbar szokás szerént a meg nem keresztelt kisdedek-
nek holt teteme nem temettetik el a sírkertben, hanem egy 
pinczébe dobatik a St. Maria la Nuova-ról czimzett templom 
ala t t , hol nagymennyiségű patkányok által emésztetnek föl, 
melyek sokszor egész dühvel támadják meg a sirásókat. A 
városi hatóság indíttatva érezvén magát ezen iszony meg-
szüntetésére, daczára a nápolyi bibornok és az általános-
helyettes tiltakozásának, a poggio-reali nagy temetőben el-
különözött helyet tűzött ki a meg nem keresztelt gyermekek 
tetemeinek eltakaritására. — Valóban érdekes újdonságokkal 
kínálkozik ezen mohón olvasott lap ; és ki ne hinné e l , ha 
egyszer a ,P- Ll.' irja ! ? 

— A lipcsei „Deutsche Alig. Ztg." értesül Oroszország-
ból, hogy Rongenak méltó társa, Czerszky, fáradhatlanul mű-
ködik a német-katholicismus terjesztésében , és hogy Vilna-, 
Riga-, Kowno- és Dünebtirgban nagy sikert arat. Sajátságos, 
hogy a határszélen azon nyilatkozatra szólittatott föl, misze-
rént ő nem tartozik valamely szerzetes rendhez , különösen, 
hogy nem jezsuita. Czerski jobban érzi magát a szakadár, 
mint a kath. papok közt, mert amazoknál nem áll útjában a 
vallási buzgalom. 

— Jefferson-Cityben, Éjszak-amerikában C a m p e prot. 
lelkész, a f. évben megtért Laake lelkésznek barát ja , a kath. 
egyház keblébe tért vissza. 

K a l k s b u r g b a : A hirdetést nem kaptuk meg. 
G y . J. u rnák : A mária-czelli levelek folytatását vár juk . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JAN0S. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Mi az elmélkedés a serdülő gyermekre 
nézve? — Schreiber László, néhai győri kanonok emléke. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Mi az elmélkedés 
a s e r d ü l ő g y e r m e k r e n é z v e ? 

A mint a gyermek születik, gondja alá veszi az 
Isten, megkeresztelteti, szülőinek buzgóságával lel-
két táplálja.—-Látja, mint imádkoznak a szülők reg-
gel, estve; a falon lógó képekre tekint, melyeket a 
szülők tisztelnek; veszi észre, hogy templomba hord-
ják , vagy legalább a harangszóra szülői elmennek ; 
először keresztet' vet magára, utóbb Jézus, Mária 
legszentebb neveit tanulja kimondani, mig rebegő 
nyelvével a keresztvetés szavait, a mindenható Isten 
három személyét ártatlan szájjal kimondja, s lassan-
ként az Ur imádságát betanulja. Igy növekedik a kis 
ártatlan szülőinek buzgóságán, mig eléri a kort, mely-
ben eszével kezd élni, különböztet, elméjét használ-
ja : elmélkedik. Ekkor könyvet kap kezébe, előbb 
hallás-, később olvasás- és fölfogásból alap-igazságo-
kat tanul s kezdi lassan ismerni, miért van ő a föl-
dön, ki az ő alkotója, mit kiván ez tőle s hogyan éri 
el, a mit ura Istene neki rendeltetésül kiszabott; s 
ezen gondolatok által növekedik lassan a hitben, me-
lyet Isten kegyelméből nyert, s melyet benne a kath. 
egyház annál inkább táplál, mennél szükségesebb, 
hogy az ártatlan szivek fölszenteltessenek a magas-
ságbeli Istennek. Elmondják már otthon is, iskolában 
is az ur Jézus történetét, szenvedését a gyermeknek, 
hogy a megváltás nagy munkája lelke előtt ismeret-
len ne legyen. Kivezetik a Kalvária-hegyre, hol az 
ur Jézus szentséges vérét ontotta értünk, vagy a ke-
reszt tövébe állítják s ott röviden elmondják: ez, ki 
ezen kereszten ábrázoltatik, a mi Megváltónk, ki 
mint Isten-ember értünk meghalt s magának vérén 
megvásárolt. Igy eljő az első sz. gyónás, melyhez már 
az e l m é t jól kell h a s z n á l n i azon gondolatok és 
indulatok kifejezésére, melyek szükségesek mind-
azoknak , kik a szentségekben részt vesznek. Midőn 

pedig az első sz. áldozáshoz bocsáttatik, mily meg-
gondolás és benső buzgóság kivántatik azon lelki ér-
zelmek fölfogására, melyek ily alkalommal szüksé-
gesek. Mindez ugyan az elmének használatával, el-
mélkedéssel történik, de igen könnyű dolog; mert a 
keresztény élet érzelmeinek kifolyásához tartozik és 
a megváltás után vágyakodó szivnek szükségét illeti. 
Mi végből nagyon is csekély fáradságba kerül a már 
kissé értelmesebb gyermeknek valamit Jézus életé-
ből és szenvedése történetéből olvasni, azt megérte-
ni, s abból magát Isten szeretetére, kötelességeinek 
teljesítésére buzdítani. Sőt ez által lesz elevenebb 
kedve, vidorabb, emelkedettebb hangulata, ha a kü-
lönben is végzendő napi dolgokra Jézus szeretetével 
buzditja föl magát. Mutatja a tapasztalás, ha fölve-
szünk két gyermeket, s látjuk, hogy az egyik sze-
mes és eleven eszű, s reggel magát elkészíti azon ne-
mes hangulatra, hogy teendőiben hű lesz (elmélke-
dik); a másik neki ereszti magát, noha jó szívvel, de 
csak amúgy vaktában, s tesz kit jó kedvvel, kit 
unatkozva, mert elméjének közremunkálásával nem 
serkenti magát teendőinek elvégzésére ; — s nézzük 
meg az iszonyú különbséget, mely a kettőnek maga-
tartása közt létezik : egyik vidor a nélkül, hogy a 
szerénység határain túl menne; eleven a nélkül, hogy 
pajkosságra vetemednék; jó kedélyű a nélkül, hogy 
kötelességeit elhanyagolná ; mig a másik jó kedvét 
mérsékelni nem tudja, minden nehézségnél fönakad, 
kedvében ellenkező benyomásoknál ellankad, s igy 
csak a kedély hullámzásának törvénye szerént él. A 
gyermek, mint ilyen, emberi méltóságának öntuda-
tával csak akkor találkozik, ha elméjét azon fokban, 
melyet növekedő kora megkíván, használja, és nem 
a hajlam vagy ösztön, hanem esze- és hitének törvé-
nyeit követi. Onnan vannak a legnagyobb erkölcsi 
kinövések: mert a gyermek annak idején nem az ész 
és hit, hanem a kényeztetés és ámitás ragadó szár-
nyai alá helyeztetett. Onnét van az életben a jellem-
törpeség; mert az indulatok szele között fólserdülő 
legnemesb ágacska eltörik, meghajlik, csomót vet, 
és később a helyreigazítás életbe vágó törés, feszítés 
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nél kill meg nem történhetik. — A hit- és életrőliko-
ra-gondolkozást sürgeti a dolog természete: a kis 
l e á n y már gondos szülői által arra tanitandó, mint 
rakja el ruháját, mi módon öltözködjék, miként tartsa 
magát, s igen lielyesen ; csakhogy ép oly természe-
tesen oktattatik arra: hogy mint emelje föl szivét 
reggel Istenhez, hogy igazítsa, rakja el indulatait, 
miként gerjedjen Isten iránt hálára, hogyan fejezze 
ki szivét Istennek a sz. mise alatt, s Isten előtt hogy 
tartsa magát. Megkívántatik, s m é l t á n már a gyer-
mektől, hogy a betűk segedelmével értelmet foglaló 
sorokat olvasson : miért ne volna kívánatos őt arra 
oktatni, hogy az Istennek az életbe és a látható vi-
lágba beirott müveit, mennyiben ez gyenge szemeit 
megilleti, olvassa és értse. Annál inkább, minthogy 
jól vezetett nevelésnél a gyermek ugy is elmélkedés 
közt él, és csak elméje használatával felelhet meg kö-
telességeinek. Ha reggeli imáiban alkalmas indulato-
kat támaszt; ha a sz. misén buzgó lélekkel van jelen; 
ha napközben, mint jámbor keresztény szokta, lelkét 
Istenhez emeli; ha szivét a kelletlen gerjedelmektől 
óvja; ha nyugodt lélekkel szállva az esti nyughelyre, 
jámbor fohászok közt Isten oltalma alatt, az őrangyal 
karjai közt elszenderül — mindez az elme jámbor 
használatát magával hozza, azt könnyűvé, sőt nélkü-
lözhetlenné teszi. Annál ügyesebben végzi napi dol-
gait, annál értelmesebben tanulja a katekismust, bib-
liát, annál alkalmasabb másnak tanulására is a növe-
kedő gyermek, mennél inkább megszokta elméjének 
használatát. Sőt hasztalanul tanulja szent hitét, leg-
alább annak az életre való üdvös befolyását soha sem 
fogja a gyermek érezni, ha annak értelméről, s az 
életre való szoritkozásáról elméjével nem gondolko-
zott. A szentségeknek használata, sőt az e g é s z h i t 
g y a k o r l a t a is csak ugy sikeres, ha kiki jókorán 
megszokta szivére venni azt, mit e szentségek ma-
gukban rejtenek. Az egész hit gyakorlata annak üd-
vösséges, ki annak jótéteményeit szivére, eszére szokta 
venni. Vannak a gyermeknek is kis kötelességei, me-
lyeknek teljesítésére önmagát kell ébresztenie. Ho-
gyan fog a gyermek szülői iránt kellő háladatosságot 
kelteni, lia soha meg nem gondolja a javakat, melye-
ket általuk nyert; mint lesz hálás Isten iránt, ha en-
nek javaira nem gondol ? Hogy fog szülői iránt kellő 
engedelmességet tettben kifejteni,ha alárendeltségét, 
függését feledi; miként lesz Isten iránt szívből enge-
delmes, ha annak uraságáról alig gondolkozik? Hogy 
fog a gyermek szülői iránt kellő szeretetet táplálni 
magában, ha szerető szivükuek törekvéseit nem fon-
tolja meg ; mikép fogja Istenét mindenek fölött sze-

retni, lia annak végetlen szeretetéről szántszándékkal 
nem gondolkozik? Hogy fogja az egyházi ünnepeket 
megülni, ha azoknak alapját nem ismeri? Miként fog 
mások iránt szeretettel, szelídséggel viseltetni, ha az 
emberszeretet alapját nem tudja? Lehet a gyermek 
igen ügyes báb, hódító magatartást fejthet ki , sima-
sága által a külső benyomástól vezetett emberek cso-
dálkozásában részesülhet— de hol lelki fejlesztés nem 
járul hozzá, ott alapvonásokról szó nem lehet, ott a 
jellem csak múlékony külsőség; s mi komoly embe-
reknek , főleg mi a sziveket kereső Istennek tetsze-
nék , nem sok lesz található. E komoly igazság főleg 
a jelen időket illeti, midőn a világi dolgokban, a 
testi csinosságban oly hamar fejlesztetik az elme ; 
hogy ha hasonló erőködés fordíttatnék a lelki érzület 
kifejlesztésére: sokra, tán többre is vinnők a dolgot, 
mint gondoljuk. A dolgok ezen állapotára nézve azon-
ban annyi bizonyos, miszerént azoknak, kikre a lelki 
nevelés bizva van, a kor ezen törekvését feledni nem 
szabad, hanem a földi dolgok iránt növekedő érde-
kek nagyobbodó súlyához némiképen kiegészítő lel-
ki törekvést kell kifejteni, mely szerént az anyagi 
ügyességben előhaladó ember lelkéről meg ne feled-
kezzék, és üdvösségének kárával a mulandó érdekek 
áldozata ne legyen. A jelen időben már a gyermek-
nek nyittatik tér (s ez bizonyos határig nem rossz, 
legalább okos kezek közt) mindenféle kérdéseket tá-
masztani, okokat feszegetni, a dolog természetére 
hatni ; s midőn ezt méltán történtnek nyilvánítjuk,ne 
állitsuk-e teljes következetességgel, miszerént a lélek 
dolga is megérdemli, hogy egy-két okot vessünk 
eléje, és igy azt, mit az ember gépileg tenne vagy 
nem tenne, észből és hitből tegye vagy ne tegye, és 
tenni vagy nem tenni akarja vagy ne akarja. Az ér-
telmi művelődés azon fokára jutottul tekintetik e 
század, miszerént már a szántás-vetés egyszerű fog-
lalkozásai mellé is az országos ismeretek tájékozása 
köttetik : — ne legyen-e minden ember, minden, g'on-
dolkozó elmével bíró gyermek sarkalatos jogai közt, 
hogy ő lelke üdvössége fölött gondolkozhassék, ugy 
a mint ezt azok mondják, kiket Isten a lelkek vezér-
lésével csakugyan megbízott? Az alig serdülő, mind-
kétnemü ifjúságnak járványos, szédelgős régi romai 
módra szerkesztett puhaságok, ábrándok füzetei ér-
zést, izlést, hajlamot képző minta-eszközül kináltat-
nak; ne vegyen-e magának annyi fáradságot az em-
beri-nem valóságos boldogságát szivén viselő nevelés, 
hogy a fogékony elméknek legszentebb két élet-, Jé-
zus és Mária jellemvonásaiból tanítsa az ifjúságot 
érezni, tűrni, tenni, nélkülözni, áldozni, szeretni,élni 



»> 3 1 5 

s halni, mindent Istenért, lelke üdveért s örök bol-
dogságaért. Igaz, hogy az ilyféle elmélkedés a kor 
és ismeret fokához képest különböző munkásságot kí-
ván; de megvan annak a legalsó foka, mely a gon-
dolkozó tehetség s elme fejlődésével kezdődik, s ép 
oly szükséges, mint a ruha, mely a kis gyermeket 
fedi, kire ha a nagy nem illik is, a kicsinyt azonban 
élete veszélye nélkül ép ugy nem nélkülözheti, mint 
nem nélkülözheti a gyermeknek lelke az Isten iránti 
elemi ismeretet, elemi háladatosságot, mely a gon-
dolkozásban kissé járatos eszének csekély munkás-
sága által ébresztetik, de ép oly szükséges, minta 
kis káté, melyet soha sem fog a szükséges dolgok 
sorából kiűzni az a gondolat, hogy a nagy kátéban 
sok van, mi a gyermek értelmét terheli ; mert ha en-
nek rovására az elemi káté a gyermeknél elmarad, 
azt ugyan a nagy pótolni nem fogja, hanem követe-
léskép sürgeti helyreigazítását, midőn már a nagy-
hoz kellene fogni. Igy a dolgok fokozatos előmene-
tele kívánja, miszerént adassék meg mindazoknak a 
testi-lelki táplálék, ruházat és ápolás, melyet az ész 
és hit igényei kívánnak. A tapasztalás e gondolatok 
valóságát igen nyomatosan hirdeti. Megfordul az em-
ber oly országban, mely az erkölcsök finomságáról, 
minden rendű műveltségről igen is ismeretes; talál 
oly intézeteket, hol gyermek-seminariumokban, vagy 
jól vezetett convictusokban a fiu elmélkedni szokott 
s látja, hogy az ifjak eleven eszűek, jó kedélyüek, 
szerények, öntudatos munkásságuk által korán jel-
lemmel biró egyének, kikből állhatatos férfiak vál-
hatnak ; s ismét, hogy oly házban , hol a tanitók s 
házi hivatalnokok nem hiányzanak, de atyák nincse-
nek , a rend gépiesen halad, de öntudatos jellem-fej-
lesztésről szó sincs; ezen hiányok egyik jeles oka: 
hogy hiányzik az elmélkedés, mely nélkül a fiu ke-
délye kopár marad, akarata a szédelgő hajlamok hul-
lámaira bizatik, s igy elmebeli mivelődése fölötte 
egyszerű. Hogy ne is mondjuk, miszerént a keresz-
tény élet szükségkép belső inditóokokon alapul, me-
lyeket ki számba nem vesz, alig fog igazán hinni, 
erősen remélni és szentül szeretni. Szóval, közel áll-
nak az emberi lélekhez az örökkévalóságra vonatko-
zó igazságok; ezeket a gyermek és ember csak any-
nyiból is érzi, mert mindennap átléphet az időből az 
örökkévalóságba. S erre nézve mondja a Szentlélek : 
„Emlékezzél meg minden dolgaidban az örökkévaló-
ságról, és nem fogsz vétkezni." — Vagy nem találni 
mind a két nemű ifjúságban elég hiányokat, melyek 
fölött följajdulnak a nevelők és szülők ! ? S miért ne 
használjuk az orvosságot, mely a gyermek számára 

is való: „Emlékezzél meg minden dolgaidban az örök-
kévalóságról!" Volt, van s lesz eset, midőn a gyer-
meknek vásott hajlandóságán minden emberi fenyí-
ték, feddés, pirongatás fegyvere megtörik, s egy-két 
komoly megfontolás az örökkévalóságra garázdálko-
dásait csirájában elfojtja; s van akárhány más eset, 
hol a fiu késedelme semmi igéret, rendszabály által 
föl nem volt eleveníthető : — s egy-két komoly gon-
dolat amúgy magyarul szivére fektetve s rákötve (az 
elmélkedés által) fölolvasztotta a szunnyadó darabos-
ságot, s szentebb törekvésre szánta. — Avagy azon 
férfiakról, kiknek áldásos kifolyása nemzedékekre 
hatott, nem olvassuk-e, miszerént ifjú korukban fog-
tak az örök igazságok megfontolásához, s egy vagy 
más jó könyv kalauzolása mellett serkentek bennük 
a gondolatok, melyek későbbi jellemszilárdságuk 
alapját képezték. S miért oly forgandó sok embernek 
már hanyatló elméje? mert azt gondolatok és ész, s 
hit-igazságok (elvek) szerént soha sem irányozta, s 
akaratát az eset, indulat, kedély szelére bizta. Ily 
uton történik, hogy a növekedő korral nem növeke-
dik a bölcseség, és sok, igen sok cselekedetnek az 
Istenre s a józan észre semmi összefüggése sincs; mi 
annyit tesz: hogy néha széllel bélelt emberekkel 
érintkezünk, kiknek jelleme annál aggasztóbb, men-
nél fontosabb kötelességek teljesítésével lettek meg-
bízva. Sajátszerű ugyanis a mindennapi életben azon 
tévedés, miszerént az ismeretek mindenrendü faja 
szaporittatik ; de a czéllal, mely az emberi ismeretek 
vége, kevés öszhangzásba állíttatik, s a legszüksége-
sebb ismeret, az önismeret jeles tudománya elhanya-
goltatik ; mihez egy rokon tévedés járul, mely sze-
rént kiki másnak működésére figyel a nélkül, hogy 
ezen szemfüleskedésre Istentől meg lett volna bizva; 
vagy hogy önmaga teendőire gondolna, melyek is-
meretét isteni és emberi akarat kötelességévé tevé. 
Ha a józan eszű ember cselekedeteinek rugóját fi-
gyelemmel szokná kisérni, mi minden kisszerű el-
mélkedés alapja — a rendetlenségek, melyek a vilá-
got elborítják, forrásukban lennének betömve. Ha az 
i f jú , növekedő korában a cselekedetei elé szabandó 
indító eszközökről gondolkoznék, életerős sarjadék 
boldogítaná a nemzedéket, mely legszebb, legma-
gasztosabb dicső tettek véghezvitelére képesitve len-
ne. — Ezért üdvözöljük hazánkban az itt-ott fölme-
rülő nevelőházaknak ebbeli törekvését, miszerént bár 
csak némikép is helyreigazítani iparkodnak valamely 
épületes olvasmány, s ehhez kötött néhány pillanat-
nyi meggondolás által azon sarkalatos hiányt, mely 
minden nevelésnek szükséges kifolyása, hol csak for-
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maságok.emlékezetet terhelő betanulások,puszta isme-
retek sarkaltatnak, s az önmagáról való gondolkozás-
ban nincs könnyítő elősegítés. E czélra ugyan alkalma-
tos könyvek szükségesek, de ezek az ébredő szükség-
nek kíséretében szoktak megjelenni — s az áldás, mely 
az ily kezdeményekhez köttetik, a mennyei malasz-
tok seregét szokta leszármaztatni, melyet Isten bő-
kezűen nyújt mindazoknak, kik egyedül neve imá-
dására szentelt csendes fáradságukkal, a lelkek üdvét 
szomjazva, ültetik a magot, melyet Ő szent kegyel-
me könnyű szerrel terebélyes fává növel, melynek 
gyümölcseiről sok általmenő táplálkozik és jóllakozik, 
hogy súlyos pályáját könnyebben folytassa, hogy 
magát nyugtot adó lombjai alatt megvonja, Istennek 
szentelve szivét egészen, melyet ugy is szent vérével 
egészen magáénak váltott, és tanitása tejével egészen 
dicsőségére dajkált. Vajha Isten e kezdeményi fára-
dozásokat mennél inkább érlelje, s teremtsen a gyer-
mek-seminariumban ifjakat, kik megízlelve a meny-
nyei tanitások lelki morzsolgatásainak kiváló édessé-
gét , az örök javak forrása, az élet kenyere után an-
nál forróbban szomjazzanak, hogy növekedjék szent 
neve dicsőségére a hitélet; emelkedjék a gondolkozni 
biró gyermek méltóságának öntudatos megfontolá-
sára; nyerjen az emberi-nem eszes, természetéhez 
méltó ügyvivőket; a polgári állás nyerje vissza ész-
és hitszerüleg képezett atyák, anyák által szellemi 
erejét; a házi élet fejtse ki egész áldásos boldogságát, 
mely egyedül az ész és hit nyomán üdvét kereső em-
bernek virul siron innen, siron túl. 

Schreiber László, néhai győri kanonok emléke. 
Az első hirvétel boldogult S c h r e i b e r László , néhai 

győri kanonok haláláról és temetéséről, melyet a ,Pesti Hír-
nök' után vettünk, a sokak közt engemet is fölötte érzéke-
nyen érintett. A jó boldogultnak hosszasabb betegsége iránt 
ugyan értesítve levén, betegségéről hallani és olvasni igenis 
megszoktam, de távozására a mint nem szerettem gondolni, 
ugy arról tudósitást sem vártam. A boldogultban mi nem any-
nyira egy, személyes, egyházi barátság által szivünkhez csa-
tolt egyénnek távozását fájlaljuk, mint inkább egy kitűnő, 
szilárd egyházi jellemnek átköltözésén kesergünk. Az Isten 
ugyan legjobban és ezer módon pótolhat ki minden fogyatko-
zást , de mindazonáltal az ő dicsőségére szolgál, ha az ő ál-
tala kölcsönzött és bizonyos lelkekbe lerakott malasztoknak 
bár némi részét emlékezetül átadják az utódoknak azok , kik 
némely dolgokban szemtanúi voltak azon isteni ajándékoknak, 
melyek az egyházért határozottan égő sziveket ékesiték. Is-
ten irgalma és bőkezűsége eléggé kitűnt azon, időre rövid le-
folyású életben, melyet a jó boldogultnak szánt vala, de kitű-
nik még inkább azon hervadhatlan koszorúban, melyet a bol-
dogultnak az igaz biró ama napra, hitünk szerént bizonyosan 

föntartott. Mi a jellemekben nem az óriási kitünéseket bámul-
juk , melyek a mindennapi élet hivatását néha alig elégítik 
ki; hanem legfőbb tiszteletre méltónak tartunk oly tevékeny 
életet, mely a csendes magán körben, vágyak és számitások 
nélkül, körömszakadtig dolgozik, és hű marad a rendeltetés-
hez, melyet Isten elébe szabott. Ily jellemre találtunk mi a 
boldogultban. 1844-ben az iskola év elejével Pesten a pap-
nevelő intézet falai közt volt első találkozásunk, hol szaka-
datlan négy év, valamint az ágostoni intézetben két állandó 
év kötötte éltünk folyását össze. Az első theologiai évben, az 
akkor mintegy 17 éves ifjúnak eleven , nyílt, kedélyes maga-
tartása, szép tehetséget bizonyító olvasottsága és elmés be-
széde közfigyelem tárgya lett. Mint másod évi theologusnak 
édes atyja halt meg, s ezen érzékeny eset a különben is ne-
mes-szivü ifjúnak teljes elhatározottságára döntő sulylyal 
bírt. Ez időtől az egyházi tanulmányokban a legkitűnőbbek 
közt foglalt helyet; jellem-szilárdsága pedig a legjelesebb 
egyházi Íróknak olvasása által folyton növekedett. Már mint 
harmad evi theologusnak jeles egyházi dolgozatai voltakj me-
lyek egyrészt egyházi folyóiratokban, másrészt a ,Magyar is-
kola' dolgozataiban foglaltanak helyet. Jellem-szilárdsága és 
példás határozottsága tekintetéből őt az elöljárók mint ne-
gyed évi theologust az első éviek vezetőjévé tet ték, mely ál-
lásában kifejtett határozottsága mindazok előtt ismeretes, 
kik az 1848-ik esztendőben a pesti növeldében élvén, a jó 
rendet tapasztalni szerencsések voltak. L^gyanis gondos elöl-
járóink fölügyelésétől támogatva levén, a legizgatottabb külső 
levegőnek közellevő fuvalma az intézeti élet egyházias nevelé-
sében semmi akadályt sem gördíthetett elő. Ez évben egy 
hang emelkedett bizonyos kisebbféle gyűlésen a papi nőtlen-
ség ellen, a boldogult mint kispap (mert, mint mondá, e gyarló 
megtámadásnak visszatorlása fölszentelt paphoz nem méltó) 
— jeles czikkben adta elő a fölhozott tévedés nagy voltát. E 
közben az idők megnehezedtek. A 48-iki év az egyetemi 
életre is sok változást hozott. A tanitói magistratus helyébe, 
a különbféle egyetemi karok képviselésére neliány ifjú válasz-
tatott. Ezek kivánságára, házunk ft. igazgatója két theologust 
is küldött oda; a boldogult volt az egyik Jó kedélye , elmés 
beszéde , s ügyes magatartása itt is figyelem tárgya lett. A 
sok tanácskozás között, egykor az ifjak némelyikét azon buz-
góság lepte meg, hogy a falon függő, hosszú idők emléke ál-
tal megszentelt képek ledobását indítványozná, minek követ-
keztében egy két kép iránt ki is mondatott az Ítélet és kár-
hozat, s már-már a halhatlan emlékű Pázmán képére került a 
tanácskozásnak sora. Ekkor Schreiber előadja azon magas 
érdemeket, melyeket Isten, az egyház, de főleg a haza körül 
is szerzett magának a halhatatlan főpap, noha jezsuitából lett 
azzá. E velős nyilatkozat után a dolog hirtelenkedésnek vé-
tetett, és azok is Pázmán mellett nyilatkoztak, kiket a jezsuita-
név bosszant. Az idők mindég komolyabb folyást vettek, s mi 
rögtönözve próbatételre készültünk. Az iskolai év csakhamar 
végre járt. Egyestve egybegyűltünk a ,Magyar iskola' az évi 
tagjai , Schreiber mint elnök néhány szóban komoly bucsut 
ve t t , mi rövid hangokban az eltávozó társaknak ,Isten hoz-
zátok'-ot, a lelépő elnöknek elismerést szavaztunk, s az azon 
évi magyar iskolánk zárva lőn. Május 20-án szétváltunk. A 
terhes időket Schreiber egy, kitűnő magyar grófi családnál 
mint házi-nevelő tölté, itt kifejtett jellem-szilárdságáról be-
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szelhet a marton-vásári nemes grófi család évkönyve. Mi a 
boldogulttal , az ujabb tanulmányi pályán a bécsi fensőbb in-
tézet falai közt találkozánk ismét. Nyolczan mint magyarok 
egy utczát képeztünk, elfoglalván a czellák egész egy sorát. 
Schreiber , ki köztünk legelső érkezet t , a senioratust viselte, 
noha szerpappá még csak Bécsben szenteltetett a Pázmán-féle 
intézet házi kápolnájában. A legjelesebb ifju-papok sorában 
kitűnő állást foglalt a boldogult. Tertullian apologeticájáról 
ta r to t t remek fölolvasásai mutat ták a mély h i te t , és szilárd 
meggyőződést, mely a szép ismeretekben növekedő léleknek 
bensejében honolt. E jellem-kifejtésre, a többi elöljárók üdvös 
működése mellett, igen előnyösen hatott a jó i f júra egyik ak-
kori elöljárónk, később a boldogultnak haláláig püspöke. Szo-
kása az a magas lelkeknek, hogy midőn az if jakban határozott 
életerőt, jellem-szilárdságot és tehetséget tapasztalnak, őket 
szivük gondjaiba veszik, szeretetükkel melegitik, s őket a ve-
lük való mintegy atyai bánás á l ta l , ugyszólva szentelt barát-
ság nyomán kegyes leereszkedő jóakarat erejével magukhoz 
emelik, s őket a bizalom iiditő harmatával öntözve, fogé-
konynyá teszik ama sok jó tanácsnak befogadására, melyek 
csak ugy fogamzanak s ugy hajtanak gyümölcsöt, ha a sze-
retet melegétől kapnak életet. Ily bizalom- s tisztelettel vi-
seltetett Schreiber későbbi főpásztora i rán t , kinek, — mint 
akkori elöljárójának — törekvését , aggodalmát , gondolkozá-
sát teljes odaengedő őszinteséggel szokta volt föltárni. E köz-
ben eljött a papságra való fölszentelés ideje. Néhány magyar 
papot és egy szerpapot látunk a pápai nuntiatura kápolnájá-
ban. A nagylelkű (s Bolognában az örökké valóságba átköl-
tözött, akkor még) carthagoi érsek, a magas és ritka jellemű 
Viale Prela főpap, e szerpapot az Urnák szolgálatára keni. Az 
if jú teljes lélekjelenléttel, öntudatos alázatossággal áll és tér-
del a szent cselekvény között , s a mi rajta kivülről végbe-
ment , az lelkében is történt ; ő áldozópappá szente l te te t t , s 
áldozatra készült , s lelkében szive minden dobbanását az Ur 
oltárának szôntelte, mint azt későbbi élete visszatükrözé. Föl-
szentelés után, a nagy főpap méltóságos és kegyes modorával 
az ujonföiszenteltet magas hivatásának megfontolására ser-
kenté , mely kegyes szavak az illetőnek szivében egész mél-
tánylásra találtak. Az első sz. misét, az intézeti templomban, 
ft . S i m o r János akkori elöljárónk vezetése mellett mutatta 
be a boldogult. Az é le t , melyet ezentúl folytatot t , valóban 
papi volt, mely az egyházi tudománynak és törekvésnek ál-
dozta föl magát. Számos jeles czikkei ismeretesek azok előtt, 
kik akkor olvasták a ,Religio'-t, melybe ő oly szorgalommal 
és fáradhatlanul dolgozott. Midőn 1850-ben a nagy-szombati 
nagyszerű lelki-gyakorlatokról Bécsbe sept, derekán följut-
nánk , Schreiber , akkor még szerpap, eleven óhaj tását fejezé 
ki az iránt, mily jó lenne, a közel napokban Linzben tartandó 
nagy kath. gyülekezet tanácskozásaiban részt venni. Ebbeli 
szándokunkat, — a boldogult csanádi püspök, akkor gr. Ná-
dasdy Ferencz ő excllentiájának oldalkanonoka, mint minden 
tőle telhető jónak elősegitője , —• megértvén s annak kivite-
lére ösztönözvén, csakhamar útra indultunk ketten. A gyű-
lésnek egyházias határozottsága, kath. őszinte szeretettel át-
ható melegsége, a jeles lélekre eleven benyomást gyakorolt. 
A legnagyobb érdekkel hallgatta az előadásokat, ügyes jegy-
zetekkel tér t haza, s ott fáradhatlan szorgalommal állitá össze 
a jeles tudósításokat, melyeket a ,Religio' akkori szerkesztője, 

m. Danielik János püspök u r , mint érdekes vezérczikkeket 
közölt. Azon szent ihletet tség, melyet benne az egyházi ér-
zelmek eme jeles nyilatkozataiból merített tapasztalás kel-
te t t a jó szívben, adta neki a gondolatot , melylyel inditvá-
nyozá , hogy hálaképen a b. szűz Mária i rán t , u tunkat vissza 
Bécsbe, Steierország felé irányozván, Czellbe menjünk Nagy-
Asszonyunk illő megtisztelésére. Az uti-terv hamar elkészült, 
Pöchlárntól másfél napi gyalog-uton jár tunk s épen sept. 
28-án szombati nap estve köszöntöttük a sz. Szűznek hajlé-
kát. A jó lélek egyenesen a templomba törekedet t , nem te-
kintve az átázást és fáradságot , mely tán előbb a szálláske-
resési gondok teljesítését kiváná. I t t elvégezte a kegyelem-
templomban a j ta tosságát , s vidor lélekkel folytattuk az utat . 
Visszaérkezve Bécsbe, még egy év kötött bennünket házi él-
tünkben egybe. Ez év az ő szorgalma és fáradozásainak jeles 
bizonysága volt. Schreiber a szünidőkre távozott, mi az inté-
zetet csakhamar elhagytuk. Schreiber az u j iskolai év első 
hónapjaiban fényes vitatkozással végezte be tanulmányi pá-
lyáját. Az esztergomi érsek ő eminentiája , s számos egyházi 
nagyok jelenlétében folyt le a jeles vitatkozás. Az isteni gond-
viselés őt ezentúl az esztergomi érseki lakba helyezé, hol őt 
két izben láttuk. Tevékenységéről elöljárói legtöbbet fognak 
tudni. Mióta Győrött foglalkozott, egy, a főpásztornál t e t t alá-
zatos tisztelkedésünk alkalmával őtet is üdvözlénk. Levelei-
ben mindég az éret t megfontolás, egyházi szilárd gondolko-
zás, helyes itélet, és őszinte nyíltság tükrözött vissza. Arany-
eres bajai már növendék korában fejlődtek. Sokat tür t és 
szenvedett. Az ,Immaculata' kihirdetése alkalmával, ő emtja 
oldala mellett Romában levén, a romai különbféle körökben 
a legjobb véleményt hagyta. Roncsolt egészségének ellenére 
a lefolyt pünkösdi ünnepély élvezésére, s a szentséges atya 
tisztelésére törekvő e nemes szivet a sz. erőlködés ismét oda 
haj tot ta . Eleget működött , consumatus brevi , vixit tempóra 
multa. Placita erat Deo anima illius, propterea properavit 
Deus educere eum. A próbáltatás és szenvedés, mely régi 
osztályrésze volt, egy földi élet befejezésére elég előkészületül 
szolgált az Ur előtt. Mi a győri temetőbe a jövő halottak-
napján nem mehetvén, e sorokban akartunk a boldogult test-
vérnek sírkeresztjére egy , élő-emlékezetből font testvéri ko-
szorút tűzni. A sz. misét ma mondtuk é r e t t e , s emlékezete 
nálunk áldásban fog maradni. Ez az egyházi szeretet alapján 
kötött szent barátság gyümölcse, mely édesen táplál még az 
emlékezetben is, mely több évek sorából csak épületest, csak 
szent emlékeket képes elősorolni. Isten vegye szent házába a jó 
lelket , adjon neki örök nyugodalmat és az enyészhetlen vi-
lágosság fényeskedjék neki. Viruljanak az egyházi élet szel-
lemi virágai azon megyében, mely az ő egyházi tevékenysé-
gének oly szép példáit lá tá ; növekedjenek az ott meleg gond-
dal ápolt növeldékben oly i f j ak , kik legalább akarat- s szent 
törekvésben Schreiber László jellemének mértékét megüssék. 
A nemes sziv, szép tehe tség , a fedhetetlen papi élet , szilárd 
jellem Schreiber Lászlót a földön tiszteletben fogja tartani. 
Isten pedig magasabb javakkal fogja őt végtelen irgalmánál 
fogva jutalmazni. Isten veled testvéri lélek ! mig az Ur színe 
előtt találkozni fogunk, hol Isten országának dicsősége örök 
boldogságunk lesz! Kalocsán, oct. 30-án. 1862. 

Iiubinszky Mihály, 
föegyházi kanonok , papnöveldei igazgató. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
UNGHVÁR, oct. 25-én. Folyó hó 2-án néhai C s ü r -

g ő v i c s János, a görög-kath. munkács-megyei székes-káp-
talan halhatatlan nevű nagy prépostja halt meg. A drága éle-
te t , mely fölött a megboldogult prépost aggkora, s gyakori 
mellszorulásai miatt már évek óta remegnünk kellett, — 
hosszú, két egész napig tartó haláltusa u tán , — tüdőszélhü-
dés oltá ki. Ritkán történt megyénkben gyászeset, melyre 
annyira el lettünk volna készülve, s mely mindamellett oly 
érzékeny, s általános levertséget okozott volna, mint ezen 
férfiú halála. — Benne megyénk egyik erős oszlopa dőlt ki, 
melynek ledőlése mindnyájunkat megrendített. Igen kevesen 
vannak megyénk papjai között, kik ne lettek volna vagy ta-
nítványai mint volt gymnasiumi igazgatónak, vagy aláren-
deltjei, mint egykori megyekormányzónak; —benne tehát 
megyénk most élő papi nemzedéke , majdnem kivétel nélkül 
nem csak egyháznagyot, hanem nevelőt és atyát is gyászol. 
Csurgovics János halála megyénk életében rendkívüli ese-
mény, miután megyénk mostoha körülményeihez képest, rend-
kívüli volt a pálya , melyet megfutott ! Megyénk e nevezetes 
férlia Ungh-megyében, LJj-Kemencze nevü kisded orosz hely-
ségben 1791. januarius 26-án született. Atyja több gyermek-
kel megáldott szegény lelkész levén, ezen fiának isko-
láztatási költségeit csak igen szegényül fedezhette Gymna-
siumi tanulmányait Unghvártt kitűnő sikerrel végezte el; 
tízerencsy István az egykori személynök volt iskola- s az el-
sőségben vetélytársa. A bölcsészeti pályát Pesten, a hittanit 
pedig Unghvártt elvégezvén, s 1817 év végén áldozárrá szen-
teltelvén föl, pár évig tartó gymnasiumi tanárkodása után , a 
bécsi „Frintanaeum" nevü tudorképző intézetbe küldetett, 
honnan 1823-ik évben hittudori oklevéllel tért vissza. A szo-
kásos végvitatkozáson, maga a dicső emlékű I. Ferencz csá-
szár ő Fölsége is jelen volt , s az uj tudornak kitűnő készült-
sége fölött legmagasabb megelégedését kegyes szavakban fe-
jezte ki. Visszaérkezése után három évig Hajdu-Böszörmény-
ben lelkészkedett, s már 1827-ik évben az unghvári gymna-
sium igazgatójává, és kevéssel utóbb a megyei székeskápta-
lan kanonokjává neveztetett ki. Köztudomásra van, hogy hosz-
szu, harminczhét évig gymnasiumi szakavatott s buzgó igaz-
gatósága ala t t , az unghvári gymnasium korábbi, még a je-
zsuita-atyák idejében kiérdemelt jó hirnevét csonkittatlanul 
megtartotta. Eredménydúsabb volt még a pálya, melyen mint 
kanonok működött. Boldog emlékű Pócsy Eleket, a már test- s 
lélekben elaggott püspököt, kormánya végéveiben tanácsaival 
ő segítette; — kinek 1831 -ik évben történt halála után káp-
talani helyettessé neveztetvén ki, bölcs s erélyes kormány-
zása által megyénk jobb jövőjének alapját vetette meg. — 
Csurgovics János hét évi kormánya alatt megyénk uj életet 
kezdett élni. Az idők mostoha viszonyTai okozták vol t , hogy 
megyénk papjai, többi kath. testvéreiknél jóval hátrább ál-
lanak; egy erős karu, határozott, de egyúttal eszélyes átala-
kítóra volt szükség, hogy a mult hiányán segitve legyen; és 
a megboldogult prépost e nehéz föladatnak sikerrel és dicső-
séggel felelt meg. Maga az egyházi műveltség magas fokán 
állván, hozzálátott a munkához, hogy a kormánya alá rendelt 
papi testületet saját képére alakítaná át. O a kezébe adott szel-
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lemi kertészkést, az Ur szőllőjében szőllővesszők tisztítására 
ügyesen használva föl, a szent-irás tanácsa szerént: „kérlelhet-
lenül gyomlált és rontott ; és szorgalmasan épitett és plántált" 
(Jer. 1,10.) A kiválóbb elmék bátoritása, s kitüntetése által me-
gyepapjaiban a tudományszeretetet élesztette föl és ápolta. A 
több tekintetben, de főleg akülviseletre nézve itt-ott kissé meg-
lazult egyházi fegyelmet,példája, intések és néha szigorral vég-
rehajtott czélszerü rendeletek által, az egyházi törvények 
által kijelelt határok közé vezette vissza. O értett a nagy kor-
mányzók azon titkához, hogy a szigort szelídséggel mérsé-
kelje; s a hol nem volt szabad engednie, hajthatatlan maradt. 
Kormánypálczája, mint némi varázsvessző érintése alatt a 
szunnyadó megyetest uj életre kezdett ébredni. Isten akarta 
azt ugy : hogy az ügyesen s szerencsével megkezdett mű foly-
tatása más kezekre bizassék. Csurgovics Jánosnak csak az elő-
követ szerepe ju tot t : hogy az utána következő megyekormány-
zó, mostani mélt. püspök-atyánk előtt „a kanyarulatokat egye-
nesekké, s a göröngyösöket sima utakká alakítaná át." Mi mél-
tán örülhetünk megyénk újjászületésén, mely a jelenleg böl-
csen kormányzó főpásztorunk alatt lett teljessé ; de egyúttal 
áldanunk is kell a kezet, mely egykor annak alapját vetette 
meg. — A megboldogult férfiú 1844 évben lett nagy-pré-
posttá ; s ez idő óta is folyvást megyéjének, s az emberiség-
nek , — mert mint nagyprépost a káptalan, mint igazgató a 
helybeli gymnasium és a megyei tanitóképezde ügyeinek élt. 
— A népszerű egyházi szónoklatban, a megyei tanács- s ité-
lő-asztalnál, a tudományos társalgásban mesterünk volt ő , s 
példánykópünk. Ugy tetszik nekünk : hogy megyénk egének 
világa, e nagyfényü lámpának kialvása után halványabbá 
lett ! Kegyes főpásztorunk ajkaival az összes megye szája szólt, 
midőn a folyó hó 3-án tartott szent-széki ülésben, az elhunyt 
prépost halála fölött, többek között a főpásztor a bánat meg-
indult hangján ezen elismerő szavakat mondá el : „Benne (a 
meghalt prépostban) a székes-egyház ékességét ; a főt. kápta-
lan koronáját; a megye sokérdemü helyettnökét s kormány-
zóját; az orosz nép buzgó hivét; a szent-szék munkás, rész-
re nem hajló, s szenvedély nélküli tagját vesztette el; 

ki mély tudományossággal birván, hivatalainak teendőiben, 
s minden rábizott megyekormányi ügyekben mindég a leg-
pontosabban jár t el." Ennyi s ily jeles tulajdonai mellett birta 
végre a megboldogult prépost a tulajdonok legnemesbikét is : 
a szegények iránti könyörületet. Isten tudhatja csak: hány 
megszorult emberen, s különösen hány ügyefogyott tanulón 
segített. Eltében gyakorolt jótékonyságát azzal tetézte : hogy 
szerzeményéből, melyet szerény fizetéséből megtakargatott, 
jótékony czélokra, végrendeletileg körülbelül 5000 a. é. fr tot 
hagyományozott. Halála hírére az egész város mozgásba jött, 
hogy tisztelete tárgyát még egyszer láthassa. Temetése folyó 
hó 4-én délután, a papság, gymnasiumi if júság, s minden 
egyéb számos rangú és rendű városi és vidéki lakosok jelen-
létében ment végbe. Az egyházi gyász-szertartásban a kano-
nok urakon kivül 12, részént helybeli, részént vidéki áldo-
zár vett részt. Beregh-megye, melynek főesperese volt, diszes 
egyházi küldöttség által volt képviselve. Látszott a gyászkö-
zönség arczán, hogy e haláleset nem csupán egy sziik rokon-
körre hozott gyászt; Csurgovics János az egész munkácsi 
megye halottja volt. A ravatalánál hullatott fájdalomkönyek 
egyúttal a hála könyei is voltak. Mi benne nem csak az el-
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h u n y t a t , hannm saját veszteségünket is megsirattuk. Adjon 
a könyörülő Isten enyhet lelkének, s helyezze őt el o t t , hol 
szenteinek lelkei örvendnek. Emléke áldásban fog élni közöt-
tünk örökké ! -J-

INNSBRUCK, nov. 2-án. Az innsbrucki egyetemtheol . 
kara a belekebelezett papnöveldével, (Convictus Clericorum 
ad S. Nicolaum) melyben a tanszékeket és növelési igazgatást 
a jezus-társaságiak birják , következő létszámot mutat föl az 
186%-ki iskolai évben : A hallgatók összes száma 144; kik 
közül 104 rendes , 40 pedig rendkívüli ; belföldi 65 , külföldi 
79; a sz. Miklós-féle papnöveldében 66; rendtagok 43-án 
(és pedig 30 jézus-társasági, 6 servita , 3 benczés, 4 cister-
czi ; kik közül a 3 benczés, névszerint egy a lambachi , kettő 
pedig a sz.-lamberti apátságból, és a 4 czisterczi Csehország 
hohenfurthi apátságából, benn a papnöveldében lakik). Al-
dozár van 24 (tudnillik'7 világi és 17 szerzetes, s ezek közt 
ismét 16 jezus-társasági és egy servita); papjelölt 120 (név-
szerént 94 világi s 26 szerzetes). A papnöveldének tagjai 23 
püsp. megyéhez tartoznak , úgymint a boroszlóihoz 4 , a ba-
selihez 1, a brixenihez 1 , a budweisihez 4 , a churihoz 2 , a 
Csanádihoz 1, a kölnihez 4 , a linczihez 1 , a luxenburgihoz 
2 , a münchen freisingihez 2 , a münsterihez 9 , az osnabrücki-
hez 2 , a paderbornihoz 2 , a prágaihoz 1, a regensburgihoz 
1, a seckauihoz 2 , a sittenihez 5 , a speierihez 1 , a strassbur-
gihoz 7 , a szepesihez 2 , a tridentihez 6 , a trierihez 4 , a zá-
grábihoz 2. A többi külső hallgatók pedig 4 megyét képvi-
selnek. tudnillik a freiburgi (Breisgau) , l imburgi, rotten-
burgi és sz.-galleni püsp. megyéket. — A mult iskolai év 
végével a theol. karnak 112 hallgatója vol t , kikből 30 elma-
radt ugyan, de e csökkenést 62 újonnan beirt tanuló fölösen 
kipótolta, ugy hogy a szaporodás ez évben 32-rerug. A theol. 
kar helyreállittatása óta hatodik évét f u t j a , s úgyszólván 
évnegyedenként növekedve , ez évben nvolezszorta számo-
sabb hallgatóságot mutathat föl, mint kezdetben. Napjaink-
ban , midőn a számok nyelve oly igen divatos, ugy hiszem, a 
fönebbi számsorozat nem épen kedvezőtlen tanúságot nyúj t 
az innsbrucki egyetem theol. kara és intézete felől *). 

LONDON. (Vége.) Ez a bibornok levelének az ere-
dete. Közlöm némely helyeit : „Szeretteim ! Sürgetős , de 
szivből eredt szavakat intézek hozzátok. Meddig e város-
ban tartózkodtok, atyai gondjaimban vagytok. En atyátok 
vagyok , ti nekem íiui engedelmességgel tartoztok. Fájdalmas 
reám nézve, hogy néhányan közületek viseletük által alkal-
mat adtak hitünk ellenségeinek rólatok beszélni. A Hyde-park-
ban véghezvitt tényeket nem lehet nektek tulajdonítani , sőt 
a ti többségieknek sem : néhány százan voltak csak közüle-
tek ott. De mégis a kik ott vol tak, fájdalmat okoztak nekem, 
a ki titeket és nemzetiségieket annyira szeretem. Fiaim ! 
Ha volnának, kik hasonlókra készülnének, én , a tyátok, a 
Jézus Krisztus nevében intlek, kérlek t i teke t , ne menjetek a 
parkba , ne adjatok legkisebb alkalmat az összeütközésre. 
Ezen meetingsek botrányosak, mivel a politika ürügye 
alatt gúnyoltatik bennük a religio. De fiaim! ha más go-
noszul cselekszik, ne kövessétek őket ez uton. Hagyjá tok 
az eszeveszetteket kiönteni az ő gyülölségüket. Szent Pa-
trik fiai! Titeket a támadások és gunyoltatások, melyeket 

*) Az emlék-képet igen köszönjük. S z e r k. 

szent hitetek bevallott ellenségeitől tapasztaltatok, annyi szá-
zadok alatt már edzetté tettek. Ti tűrtetek üldözést s elnyo-
matást. Az Isten megmentet t t i teket ezektől, s a jobb érze-
lem, mely az országban vagyon, nem fogja engedni, hogy 
azon idők visszajöjjenek : sőt több , ti a legborzasztóbb csa-
pásokat , éhséget , nyomort , hideglázt , halált békével visel-
tétek , s a világ csodálkozását kiérdemeltétek. Türelem volt a 
fegyveretek. Akarnátok-e ezt türelmetlenség által elveszteni ? 
Mivel ezen város lakosságának egy oktalan része megszent-
ségtelenítette a vasárnapot esztelen kiáltásokkal a szent-atya 
ellen; ti is hasonló szentségtelenitést, s talán nagyobbat kö-
vettetek el oly erőszakoskodás ál tal , mely vérontást s halált 
vonhatott maga után. Isten mentsen meg ilyentől ; én jobbat 
várok tőletek ; erőszakoskodás által nem használtok az ügy-
nek, melyet védelmeztek, sőt ártatok neki; ez a ti szent-
atyátok ügye , az igazság, az e rény , a religio, az Isten ügye. 
Ez ügyet botokkal nem kell védeni. A szent-atyának legna-
gyobb fájdalma lesz, ha megtud ja , hogy ily szent ügyet erő-
szakoskodással védelmeztek. 0 maga is csak szelidséggel vá-
laszolt azoknak, kik erőszakkal mentek ellene. Kövessétek az 
ő példáját. Ezt tevé Krisztus Jézus is. Emlékezzetek, hogy 
mikor Péter Malchus ellen kardot vont, az isteni mester mon-
dá neki: tedd hüvelyébe kardodat , mivel ki ka rdo thuz , kard 
által fog elveszni. Ti is elveszhettek az erőszakoskodás által, 
és ha valaki ily törvénytelen tet tben meghalna , azt vélitek, 
hogy annak lelke el nem kárhoznék? Kárhozat van arra 
mondva, a ki vért ont. Fiaim hallgassatok reám. Ne kénysze-
resetek engemet , hogy az egyház iránti engedetlenségnek 
bűnét raj tatok sirassam. Ti pedig , a kik az erőszakoskodás-
ban részt nem vettetek, az Isten áldása legyen veletek, ti Ir-
landnak dicsőséget hoztatok. De legyetek r a j t a , hogy társai-
tok is ugy viseljék magukat. Szabadítsátok meg őket a rossz 
tanácsadóktól ; vonjátok el a biinös útról. Es ti atyák és anyák, 
kik legtöbbet szomorkodnátok, ha fiaitok ily erőszakoskodás-
ban elesnének, szorítsátok nyakatokhoz őke t , lia a házi tűz-
helytől a vérengzés helyére sietni akarnának. Kér jé tek , szü-
lei könyeitejikel kényszeritsétek őket az otthon-maradásra. 
Ragadjátok ki kezeikből a törvénytelen fegyvert, adjatok ke-
zeikbe olvasót, vagy Szűz-Mária-képet Nincs egy irlandi sziv, 
mely a vallás és anya kéréseinek ellenszegülne. Szeretteim ! 
Isten áldása veletek, az Isten adjon nektek szent malasztot, 
hogy püspökötöket, Pius pápának ez országban személynökét 
engedelmes szívvel hallgassátok. Wiseman bibornok. Leart 
titoknok. Westminster 9- oct. 1862." 

R O M A ; oct. 18-án. A szent-atya ma 5 órakor érkezett 
meg a castel-gandolfoi nyárilakról. Én szivélyes fogadtatást 
vár tam, melylyel a romai nép fogja üdvözleni atyját és feje-
delmét ; de ez diadalmi ünnepély vol t , mely a Giovanni-ka-
putól egészen a Vatican S. Damaso udvaráig vonul t , hol a 
szent-atya a kocsiról leszállt. Kétszáz pompás kocsinál több 
várakozott a szent-atyára a város ha tarán , és számitliatlan 
lovas, kik a szent-atya kocsiját követték ; a nép pedig a szent-
atya áldását térden állva fogad ta , s szünetlen ,éljen' kiáltá-
sokkal viszonozta. A vonat nem ment kitűzött rendben, mi-
vel a csendőrség semmi rendet előre ki nem szabot t , s az ut-
czán csendőr nem is mutatkozott; volt rend, melyet a nép-
ség szeretete a pillanatban szabott s megtartot t . A gyerme-
kek fogadták édes atyjukat ; ez nem volt hivatalos, ez a sze-
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retet ténye volt. Tehát a szent-atya ismét munkájához fog. 
Volna csak munka; de ez gondosság, aggódás, szomorúság 
és fájdalom is egyszersmind. Es az Urnák e választottja nyu-
godt szivvel, derült arczczal van, mint üdvöt hozó angyala 
Istennek. A város kapujánál állott a franczia őrség egyik csa-
pat ja; a piaczokon, melyek az út ra , melyen a szent-atya ha-
ladott, néztek, állottak a pápai zuavok, de ugy, hogy midőn 
a szent-atya elvonult, ők sebes léptekkel más utczán ismét a 
közeli piaczon foglaltak helyet. A Vatican kapujánál Anto-
nelli bibornok, az egész pápai udvar személyzetének élén fo-
gadta a szent-atyát. Az öröm-nyilatkozatokat, melyeket a ro-
mai nép ez alkalommal tanusitott , nem lehet leirni, nem le-
bet szóval kifejezni Nem volt a nép között vezér, jeladó, szer-
vező , kiki saját szivének sugallatát követve ugy nyilvánitá 
örömét, a mint tudta és akarta. 

URBINO, oct. 30-án. Folyó hó 15-én Perugini Ferencz 
kanonok ur a csendőrség által tömlöczbe vezettetett, s i t t oly 
szigorú zárlatban tartatot t , hogy senkinek sem volt szabad 
vele szólani, még a tömlöczőrnek jelenlétében sem. Többször 
zaklató faggatásokkal gyötörtetett ; a nép közt pedig különfé-
le hirek keringtek. A gonoszok reactionarius cselszövények-
ről beszéltek, melyeknek a kanonok ur feje lett volna; a jó-
zan rész pedig nem látott benne mást, mint az erőszaknak 
ujabb áldozatját. Végre a kanonoknak testvére 2500 frank 
biztosítási tőkének letételével kinyerhette, hogy a kanonok 
ur szabad lábra bocsáttatott. Mi volt tehát a bűne ? Volt nagy 
biine, s ez, mivel bünt nem akart elkövetni. A piemonti fac-
tio előtt, ha bünt nem követsz el, bűnös vagy. A csendőri tisz-
tek közül egyik bement a kanonok úrhoz, kérte , lenne szi-
ves az alatta levő osztálynak reggel szent misét szolgálni. A 
kanonok ur szivesen megigérte, és pontosan megtette. Mise 
xitán vagy egy órával, ugyanazon csendőri tiszt megjelenik 
négy közlegénynyel, parancsolja, hogy kövesse ő t , mint fo-
goly azon percztől. Miért ? azt nem mondta. A zaklató fagga-
tások között értette csak a kanonok ur , hogy azért vitetett 
tömlöczbe, mivel ,pro rege' a misében nem imádkozott. 0 mon-
dá: „1859 előtt nem imádkoztunk, mivel Victor király nem 
tartotta hatalma alatt Urbino városát ; azóta pápai engedély 
nem jö t t , hogy a misében ,pro rege' imádkozhassunk ; nekem, 
vagy bár melyik papnak semmi szin alatt nem szabad a litur-
giához valamit hozzáadni, belőle kihagyni, rajta változtatni ^ 
azért nem imádkozhattam ,pro rege' ; különben csendes mise 
volt, mit imádkoztam, mit nem imádkoztam, arról senki sem 
tud semmit." „De hangosan nem imádkozott; ez botrány, ez 
zavarja a nép lelkismeretét : maga lázítja a népet" stb. Külö-
nös botrány, miről senki nem tudhat semmit; különös lázitá-
sa a lelkismeretnek hallgatás által. A kanonok ur kötelesség 
elmulasztásáért fogatott be ; mivel olyat nem t e t t , mit semmi 
törvény nem parancsolt. Vannak lázitók, kik nyilt lobogót 
tűztek ki a király kormánya ellen ; ezeknek megkegyelmez-
nek , ezeknek fogságát királyi lak kényelmeivel kitatarozzák, 
ezeket nem zaklatják, ezeket szabadon bocsátják; vannak ár-
tatlanok , kiket befognak, lázitásról vádolnak , kiknek lázitá-
sa egy ténynek hiányában vagyon. Valóban Canatiempot is 
összeesküvésről vádolták, miután nem volt társa az összees-

küvésben, csak maga állott. Összeesküdni csak többnek lehet, 
egyes embernek nem ; mégis Canatiempo holtiglani tömlöcz-
re Ítéltetett összeesküvési bün miatt; Perugini kanonok is 
lázitásról vádoltatik, mivel nem szólt; pedig a lázitás csak 
szavakkal lehető. Ilyen bünfogalom van Itáliában a boldogi-
tó szabadság dicső korszakában. Ma parancsolnak imádságot 
Victorért, holnap Mazziniért, Garibaldiért, vagy zsidó és 
atheus ministerért. Ez a lelkismereti szabadság ! 

VEGYESEK. 
P E S T , nov. 14-én. K u n s z t József, kalocsai érsek ő 

exclja az ottani székesegyház kincstárát 240 db arany értékű 
kehelylyel s drága miseruha-készlettel gazdagitá, mely 7400 
frtba került. 

— A rozsnyói hittanhallgatók lemondottak minden an-
tikath. lap hordatásáról. 

— Az antikath. lapokban olvasható, hogy egy „igen 
tisztelt, jámbor és nagytehetségű egyházi férfiú" az állam-
ministerhez és az apóst, nunciushoz levelet intézett, melyben 
elmondá reform-ohajtásait, melyek a következőkben öszpon-
tosulnak : A romai pápaságot meg kell szüntetni, és helyébe 
német pápaságot kell állitani, melynek székhelye Bécs lenne. 
Ezen pápát a püspökök választanák, de semmi esetre sem 
olasz származásút, mert az ilyen alkalmatlan a pápaság vise-
lésére; a nőtlenséget mint természet-ellenest meg kell szün-
tetni ; a házasságra nézve a valláskülönbség nem tenne aka-
dályt, még zsidók és keresztények közt sem; a gyermekek-
nek bármily vallásban való neveltetése a szülők jogaihoz tar-
tozik ; a házassági kötelék szétbontását minél jobban meg 
kell könnyíteni stb. — E pontok valóban tanúságot tesznek az 
indítványozónak mind nagy eszéről, mind jámborságáról! 
Ezen czimekre azonban igen hamar szert tehet minden olyan 
pap, ki ily nagy tehetségre mutató pontokkal lép föl; már 
csak maradjunk inkább együgyüek, és bizonyos párt által 
kevesbbé tiszteltettek, de — becsületesek. 

— A ,P. Ll.' ismét kedveskedik egy kis pikant hirrel, 
de mely őt igen érdekli, mert zsidók vannak a kérdésben ; 
irja ugyanis : „A velletrii megyében (egyházállam) létező ösz-
szes zsidóknak megparancsoltatott a főpásztortól, hogy a tar-
tományból költözzenek ki. Ez tömeges száműzés. Valljon ezen 
rendszabály nem méltó-e a 15-ik századhoz, és nem emlékez-
tet-e bennünket, habár kisebb mértékben, a Spanyolország-
ból való kiűzetésre k a t h o l i k u s Ferdinand korában ?" 

— A franczia politika legújabb fordulatának okát né-
mely lapok a franczia rendőrség azon értesítésének tulajdo-
ní t ják, mely szerént a falusi nép mindenütt igen meg van 
nyerve a papság által ; mi igen nagy zavart okozhatna, lia a 
pápa világi hatalma ellen azonnal támadás intéztetnék. — Igen 
világos, hogy a pápaság megbukását nem ellenei, hanem ba-
rátjai akadályozzák ! 

— Hirlik, hogy Napoleon herczeg röpiratot adott ki, 
melyben napfényre hozza az okmányokat, melyek neki kéz-
besittettek hires beszédeinek szerkesztésénél, és melyben igen 
éles vágások foglaltatnának a franczia császárné ellen is. El-
hiszszük; a herczegnek épen nem tartozik szép tulajdonai 
közé a franczia gyengéd udvariasság ; Roma-ellenes elvei pe-
dig eléggé ismeretesek, sok ujat nem remélhetünk a röpirat-
tól , melynek czime : „A pápai kormány megitélve a franczia 
diplomatia által." 

— Ismert szellemű lapok szerént 9000 olasz pap irta 
volna alá a pápa világi fejedelemsége elleni föliratot. — Te-
gyük föl, hogy e szám igaz; de 40,000 nem irta alá, ezek az 
egész világ püspökeivel tartanak ; mit nyomhat ezek ellené-
ben azon szám ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Az u j társadalom boldogsága. 
Mikor nem igért a forradalmi conspiratio nem 

látott, nem észlelt boldogságot? ígért uj haladást,uj 
műveltséget, uj társadalmat, benne uj jogot, az uj 
jog őrszeme alatt uj boldogságot. ,Eritis sicut dii{, 
régi szózat. Eddig a társadalmat a keresztény religio 
és törvény nevelte, a keresztény királyság fedezte; 
szegény lett, nyomorok őrlő fogai közé sülyedett a 
társadalom; s habár eme szegénység, eme nyomorok 
ösvényeit a keresztény erkölcsök és jogok iránti há-
romszázados hűtlenség egyengette, tehát a forrada-
lom szülte : ő mégis uj eget, uj földet igér. Oly nagy 
a boldogság utáni vágy, hogy még a pokolba is csak 
boldogság szine alatt húzhatod az embert. 

Mily műveltséget, mily lélekmagasztosságot, 
mily boldogságot adhat a forradalmi conspiratio? A 
minőt mindég adott. A józan ész a csalódások ellen 
példát, a rajongó pedig irányt a múltból vesz; mind-
kettő a mult kornak forradalmait tanulmányozza. A 
gonosz a jónak romlása; van a jónak fokozatos hala-
dása, van hanyatlása és emelkedése; ezt a gonosz 
fejlődésének szoktuk nevezni. Maistre a franczia for-
radalmat az angol forradalom mozzanataiból rakta 
össze, s Hume szavaival, ki az angol forradalom tör-
ténetét irta, regélte. Eadem mutata resurgo 1). 

A nemzetek élete Európában solidaris ; egymást 
őrzi, egymást rontja, egynek erényei vagy merényei 
a többit áthatják. A conspiratio Italiára, a pápaság 
ellen szoritkozott; de él Portugallia, Spanyol-, Fran-
cziaország, Belgium, Holland, Porosz-, Muszkaor-
szág, Austria városaiban. Szövevényeinek fonalai min-
denüvé kivetve, pokoli ügyességgel egy pontra van-
nak szegezve; e ponton kivivott győzelem ugyan-
azon fonalakon minden országra kihat. A külföldi po-
litika vezérli és dönti el a belügyeket is. Midőn a 

>) Oeuvres du C. J . de Maistre Paris 1841. p. 93—105. 

plombiersi tervezetben a forradalmi conspiratio hato-
dik hatalmasságként szövetségbe fölvétetett, a nem-
zetek benső ügyei megszűntek függetlenek lenni. 
Nemzetek nemesei, ti magasztos czélok után fárad-
tok, ti tiszta magot vettek, unde ergo zizania? Dor-
mientibus vobis inimicus homo seminavit. 

A conspiratio 1793-at akar ajándékozni. „A con-
vent a müveit világ áldásaival tetézett gyűlés", igy 
szólt Cordova kereskedelmi minister *). Petrucelli della 
G-attina 1861 -ik évi dec. 6-án az 1793-at szükségesnek, 
elkerülhetlennek, egyedül áldásosnak mondá z). Ca-
rutti a vér-rémre megijedt, Mellana Petrucelli néze-
teit ismételte, védelmezte 3). 

Mazzini erre dolgozik, Garibaldinak kiáltványai 
erre tüzelnek. „Fiuk ! készitsétek a vasakat, — a vi-
lág tudja, hogy ezekhez értünk,— az óra közel van"; 
ezt mondá Gr—i mult évben í). Palermo., Massara, 
Marsala piaczain avasaknak siciliai estvét tűzött ki irá-
nyul; s a köszörült vasak 1862-ki oct. 1-én fényes nap-
pal Palermoban 14 hasat metszettek föl. Nem elég. Va-
rignano tömlöczéből,mint Neptun ,quosego'! az angol 
néphez kiáltványban szól, a köszörült vasaknak tár-
gyat ad, ledönteni a pápaságot, az erkölcstelenség-
nek eme torzát, fölemelni az ész-isten oltárát. „Előre 
tehát, büszke nemzet, utánozd Francziaországot, mely 
1793-ban a zsarnokságot porba tiporta, az ész-isten 
oltárát fölmagasztalta." „Csenni, lopni, fosztogatni, 
rabolni, agyonverni, nyaktilózni, lövetni, kaszabolni, 
kartácsolni, ez volt a conventnek hivatása, napi fog-
lalkozása. Nincs bűn, melyet el nem követett volna, 
tizennyolcz hónapig naponta emberáldozatot vonszolt 
a nyaktilóra. Az emberi-nem kiirtása vérszomjukat 
nem csillapította. Utókor, te ezt hinni nem fogod!" 
igy ir ezen áldásos conventről Prudhomme 5). A con-
vent uralkodása két millió embernek legyilkolása, az 
embervérnek fellegekbe kavarodó párolgása. Ez volt a 

' ) Atti uffic. n. 204. p. 775. 
Atti uffic. nro. 347. p. 1342. 

3) Atti uffic. n. 349. p. 1350. 
») Armonia. 290. sz. 11. dec. 1861. 
5) Dictionnaire des crimes de la Révolution. 
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zsarnokságnak porbatiprása. Ennyi fejből, ennyi cson-
kított tetemből gúlát lehet rakni, mely aFarao-k gú-
láival magasságra vetekedni fog; ennek sircsarnoká-
ban fogadhatja az 1793-ki convent a müveit világ ál-
dásait egy királyi minister ajkairól. 

Ez a forradalom egyik boldogsága az uj társa-
dalomban , a nápolyi városok és falvak már két éven 
át élvezik ezt. Az 1793-at még ki nem mondták, de 
zsinórmértékül már követték. A tömeges lövetés, ko-
bozás, zsúfolt tömlöczök, gyanúsak lajstroma, min-
den csekélység agyonlövetés alatt tiltva, parancsolva, 
az üres kincstár, a pénzbukás, a kolostorok eltörlése, 
az egyházi és korona-javak elkobzása stb., mindezen 
áldásokkal Italia már boldogítva van. Az alkotmá-
nyos egyház, a szakadás, a papok házassága tervbe 
hozva, csak 1793-ik évi september-hava van 
hátra. Ezt Gr—i vállalta magára; vörös-inges tábora 
a köszörült vasakat jól tudja kezelni, az óra közel 
van. Május 6-án a genuai Paganini-szinházból az egye-
temes democrata egyesület kiadta a kiáltványt, nem 
csak Italiát, de Európát ujjá szervezni; az uj társa-
dalom szervezésének két pontja Gr—inak az angolok 
büszke nemzetéhez intézett kiáltványában van érint-
ve: a pápaságot ledönteni, az ész-isten oltárát föl-
emelni. 

A ,Times' sima szavakkal őrjöngésnek nyilat-
koztatta e kiáltványt; nem mintha a pápaságot nem 
gyűlölné, nem mintha az igaz Isten cultusát gyako-
rolná, de mivel az 1793 az aristocratiának halála. 
Erre nézve az angol nép sokkal practikusabb, hogy-
sem magát és Európát 1793-mal megajándékozni 
sietne. 

Tekintsük ezt a boldogságot, melyet az ész-is-
tenséggel akar behozni a forradalmi conspiratio. Gr—i 
sokkal tudatlanabb, hogysem ily kiáltványt tudna 
irni; ez a conspiratio aknáiban készült, azért van 
hordereje. Vessen magára keresztet a nyájas olvasó, 
midőn e történeti tényeket olvassa. 

1793-ik évi nov. 9-én a franczia convent ülést 
tartott. A nép képviselői vörös fövegekkel a terem-
ben, a nép vezérei a csoporttal az utczán. A templomi 
öltönyök férfiakon s nőkön, sokan templomi zászlót 
és feszületeket sárban vonszolnak, az utána menők 
ezeket pökdösik, tapodják; kéjhölgyek ereklyéket, 
mint bonbont, hajigálnak; szentelt kelyheket bor-
ral töltenek, kézről kézre nyújtanak; lovak, kecs-
kék , sertések karingekkel, casulával, stolával öl-
töztetve hajtatnak, elől egy csacsi komolyan lép-
del, egyik fülén püspöki süveget visel. A szabad-
dá, műveltté, boldoggá tett nép sivít, rikít, őr-

jöng , tombol, cancant s carmagnolt tánczol a 
sárban 1). ,Le a föveggel', a souverain nép átvonul. 

A rajongó nép a convent épületéhez érkezik, vad 
robajjal a terembe dől ; Grobel, három püspöki szék-
nek (Haut-Rhin, Haute-Marne, Paris) alkotmányos 
és esküdött püspöke, Hébert, Anacharsis, Clootz, 
Chaumette, Péreira istentagadók meghitt barátja, a 
tribunere lép ; lesz csendesség, ő igy szól : „A forra-
dalom nagy léptekkel szerencsés vége felé halad. Ma 
nincs más cultus, mint a szabadság cultusa; én le-
mondok papi hivatalomról, visszaadom a czimeket." 
Keresztjét s gyűrűjét az elnök asztalára dobja, föl-
teszi a vörös süveget. Majdnem 70 éves aggastyán 
tevé ezt 2). Chaumette s Hébert fölszólítja Grégoire 
Henrik, loire-et-cher-i alkotmányos püspököt, kövesse 
Grobel példáját; ő haraggal utasitottavissza mindket-
tőt 3). A convent az istentagadó papok számára al-
bumot parancsol, hová dicső neveik följegyeztesse-
nek, s a pápának, hogy babonaságaiból ez is kigyó-
gyuljon, megküldessék 4). A kereszténység baboná-
nak, butaságnak kiáltatott, az ész-isten elhatározta-
tott, St. Antoine, St. Dénis stb. neveknél a ,szent' 
szócska kitörültetett, a ,vörös kereszt' ,vörös föveg'-
nek hivatott, hogy a rajongó babonának nyomai is 
eltörültessenek 5). „Hiszitek-e, törvényhozók és pol-
gártársak , hogy a köztársaságot az oltárok mellett 
föntarthatjátok ? igy szólt Dupont Jakab. A természet 
és az ész, az ember istenei, ezek az én isteneim!" ") 
„Tamás, Ágoston, Jeromos, eme charlatánok, eme 
tisztelendő bolondok, 15 századon át ostobaságaikkal 
töltötték Európát. En elűzöm magamtól e kegyetlen 
torzképeket, HZ 6SZj Bi természet az én istenségem, ezt 
imádom én", igy szólt La Vicomterie "). 

Nov. 9-ke 1793-ban szombat volt, brumaire 20-
ka; másnap, nov. 10-én, vasárnap szervezte a*párisi 
község az uj isten imádását. Korán reggel dobosok 
járják be az utczákat, férfiak, nők, vörös föveggel a 
városházhoz sietnek. A járdalat megindul, négy vál-
las férfi fölemeli a mennyezet alatt készült trónt, me-

J) Histoire pittoresque de la Convention, Tome III . 
p. 190. 

2) Dictionn. des biographies T. II. p. 433. ed. Paris. 
1851. — Gobel 13 pappal az apostasiát aláirta; az elnök őt 
megölelte. Mémoires pour servir à l'hist. T. III. p. 244. ed. 
Paris. 1815. 

3) Dictionn. des biogr. T. II. p. 509. — Gobelt 27 püs-
pök s két prot. pap követte. Mémoires T. III. p. 244—253. 

") Moniteur 1793. T. XVIII. p. 369. 
5) Moniteur 1793. oct. 5. — 14. Vendémiaire. 
G) Moniteur 1793. dec. 16. — 26. Frimaire. 
' ) Moniteur an. III. 20. vendémiaire. — 1794. oct. I l 
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l jen az ész-isten ül. Ki ez? Maillard, opera-
tánczosnő. Fején cserfa-koszorut, vörös föveget, tes-
tén hosszú fehér öltönyt, vörös övvel testhez szorítva, 
visel, vállairól kék mente csüng. Székén kinyújtott 
lábakkal ül, jobb kezében szuronyt, bal kezében tölgy-
ágat tart, lábait feldöntött keresztre s feszület-
re fekteti. A városi tisztviselők környezik, fehérbe öl-
tözött lánykákkal, szabadság-énekeit zengedezve a No-
tre-Dame székesegyházhoz tart az uj istenséget imádó 
népség, Chaumette főpapsági vezénylete alatt '). 

Hogy nézett ki a Szűz Mária temploma! A fej-
sze minden oltárt ledöntött, minden faragványt ösz-
szerombolt, minden képet fölvagdalt, mindent, mi 
fából volt, a tüz fölfalt 2). Maillard csak ily tem-
plomba vitethetett. — A szentélyben hegyhez hasonló 
magaslat emelkedett, tetőzetén görög oszlopzatu, s 
kúppal fedett templomocskát mutatott, ,à la philoso-
phie' alulirattal 3). 

A templom megtelt; Maillard, ész-isten, vállon 
hozatva, a magaslat aljához tétetett le. A gyertyák 
égtek, az edényekből illat-füstgomolyok kóvályog-
tak föl, a városi tisztviselők az ész-isten előtt félkör-
be sorakodtak, kiki jobbját az istenség felé kinyujtá, 
arczát földre hajtá, néma mozdulatlanságban marad-
tak. Ezalatt fehér s vörös szalagokkal ékitett leány-
kák a magaslatról lassan leléptek, az ész-isten előtt 
leborultak, tiszteletére a tüzedényekbe illatszereket 
szórtak. Maillard arcza könnyű lepellel el volt fedve, 
ezt egy nympha félrevonta, a kecses arczot az imá-
dóknak megmutatta. Erre megzendült a liturgicus 
ének ; Chaumette, a főpap, karmester szerepet vitt. 

Az imádók küldöttséget küldtek, hogy a con-
vent csatlakozzék a néphez, és az ő uj istenségéhez. 
Dufornoy, a küldöttségnek szónoka, igy szólt a con-
venthez: „Az emberi faj újjászületett. A rajongás és 
a babona (a katholicismus) eltűnt, csak az észnek van 
oltára, a közvélemény ezt igy akarja. A ci-devant 
templom az észnek van föláldva. Az uj istenség ün-
nepe most tartatik. Képviselők, a nép várakozik 
reátok" 4). 

A képviselők fölkeltek, hogy a nép szavának 

La Harpe , Du fanatisme dans la langue révol. p. 51. 
Diotionn. des réligions Tome II. p. 68. ed. Paris 1852. 

2) Mémoires T. III. p. 247. 
3) Non crêpa un asino, 

Che sia padrone, 
D'andare al diavolo 
Senza iscrizione. Griusti. 

4) Moniteur 20 brumaire an II. — 10. nov. 1793. va-
sárnap. 

engedelmeskedjenek; mivel Robespierre szava sze-
rént „a polgár engedelmeskedik a tisztviselőnek, a 
tisztviselő a képviselőháznak ; a képviselőház a nép-
nek , a nép souverain" J). Indult a convent, de a vau-
girardi sanculottes-ek tódultak a terembe, hogy a 
templomokból rablott arany s ezüst edényeket a ha-
za oltárára tegyék le. Ezeknek szónoka igy szólt az 
elnökhez: „Hét hete már, hogy a rajongás (a kath. 
egyház) kiirtásán fáradunk. Az oisei kerületben 100 
papot, elfogtunk, Chantillybe zártuk, van idejük bre-
viáriumot végezni. Itt van a senlisi püspöktől 2) sze-
dett précla. Luzarchesban 162, Senlisben 320 márka 
ezüstöt szedtünk, a harangok mind a földön hever-
nek. Yelünk van 10 pap, kik a rajongást fejükkel 
fogják megfizetni. Engedjék meg, hogy most car-
magnolt járhassunk." A convent kegyeskedett a car-
magnol tánczra engedélyt adni. A táncz pergett, a 
képviselők tapsoltak. 

A notre-damei nép nyugtalankodott; nem jött a 
convent, tehát a nép ment a conventhez, vitte az ész-
istenséget magával. Chaumette berohan, a nép ittlé-
tét jelenti, fogadására a conventet serkenti. A con-
vent föláll ; behozatik az elredőzött ész-istenség, s az 
elnök előtt földre tétetik. „Polgárok ! igy szólt Chau-
mette, a rajongás bandzsa szemei az ész világosságát 
ki nem állhatták, elfutott, elenyészett. Mi templo-
mait elfoglaltuk, s ma azon góth ívek alatt hangzot-
tak az ész dallamai, hol ezelőtt a tévely uralkodott. 
Mi nem imádunk lelketlen tárgyakat; itt van a ter-
mészet remekmüve, ennek szent képe mindnyájunk 
szivét lángra gyújtotta. Hulljatok le, redők, az isten-
ségnek arczárói a népnek fönséges tanácsa előtt" 3). 
Laloi a convent nevében Chaumettenek köszönetet 
inditványoz, ez megszavaztatik 4). Romme kéri a 
házat, tétessék az istenség az elnöknek jobbjához. 
Chaumette az elnök oldalához vezette a tánczosnőt, 
kit az elnök és titkár csókkal tisztel, a képviselők ro-
hannak tisztelet-csókra; Chaumette a műveltség és 
boldogság széditő magaslataira följutott népnek kép-
viselőit büszke állásban szemléli. — Az idő telt, dél-
után 4 óra lett. — Thuriot indítványozta, kisérné a 
convent az ész-istenséget a templomba, s áldozzék 

Moniteur an II. 19 ventôse. — 7. febr. 1794. — Mai-
stre Considération ch. XI. p. 97. ed Paris. 1841. 

2) Roquelaure, 1794 jul. 27-én nyakaztatott , Robe-
spierre utolsó halálitélete volt , mivel estve ő veszett el a 
nyaktilón. (Mémoires pour servir à l'histoire, T. III. p. 261. 
ed. Paris. 1815.) 

3) Moniteur an. II. 23. brumaire.— 13. nov. 17Z3. 
4) Procès verbeaux de la Convent. T. 25. 
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neki a néppel együtt. — Dictum. Factum. — A convent pá-
ros járdalatban a Notre-Dameba vonult, a liturgiának első 
fölvonása másodszor adatott. A convent leborulva, kinyúj-
tot t jobbal az ész-istenség előtt á l lot t , mig az illatszerek a 
tüz-edényekbe szórattak és a dallamok zengedeztek. — Mig 
a képviselők Maillard, előtt állottak, azalatt a templom oldal-
kápolnái , elől vastag redőkkel elfedve, azon tények színhe-
lyévé té te t tek, melyeket Catonak szemei sem nézhettek. A 
lesboi mysteriumok újra föléledtek Grégoire, alkotmányos 
püspök sem tagadta az Isten házának ily megszentségteleni-
tését „E gonosz rém, igy szólt ChaumetterőlRobespierre, 
ezer halált érdemlett csak azon a napon véghezvitt undok-
ságokért" a). „Nov. 10-ke a franczia nemzet történetében a 
leggyalázóbb nap volt" 

Az ész-istenségnek ünnepei tetszettek a népcsoportnak. 
A párisi clubbok nap nap után szerveztek egyet. A cordi-
gliérei clubb a St.-André-des-arts-templomba Momoro höl-
gyet 5) átlátszó öltözetben diadallal vitte. Másutt más isten-
ségek szemeitettek, az adoratiok késő éjszakán , sokszor ko-
rán reggel végződtek. 

„Israel ! en deos tuos ! Pessima autem, et universis gra-
vis erat incursio malorum ; nam templum luxuria et commes-
sationibus gentium erat plenum , et scortantium cum mere-
tricibus, sacratisque aedibus mulieres se ultro ingerebant, 
intro ferentes ea , quae non licebat. Erat ergo videre mise-
riam. Obsecro autem eos, qui hune librum lecturi sunt , ne 
abhorrescant propter adversos casus , sed reputent, ea quae 
acciderunt, non ad interitum, sed ad correptionem esse ge-
neris nostri" G). 

Ily boldogságot készit a forradalmi conspiratio Euró-
pában ; a Garibaldinak neve alá bujtatott kiáltvány megnyi-
totta az 1793-ki vérengzést, és az ész-istenségnek cultusát 
tűzte ki. Ez a conspiratio frenesise. Az ész, elszakítva az Is-
tentől , maga az ur ; uralma a szenvedélyek alatti szolgasága ; 
a testi kéj a leghatalmasabb szenvedély, ez a pogány népnél 
nem hiányzott, nem hiányozliatik az u j pogányoknál sem, 
miként Micbelet mondja : „a forradalom a természet érzel-
meihez visszatérve, szükségképen a cultust arra halmozta, ki 

1 ) Hist, pittoresque de la Conv. T. Ill p. 69 . Journal de Paris 
T. III. p. 1 2 6 6 . — Journal des Révol. de Par i s , nr. 2 1 5 . — Journal 
prophétique an. II. brumaire. —Anna les par Desbois 1 7 9 5 . T. L p. 2 6 3 . 
17. nov. 

2 ) Dictionn. des Religions. T. II. p. 68 . 
3 ) Gobellel, Grammont szinészszel együtt an. II. 24 . Germinal ( 1 3 . 

apr i l , vasárnap , 1 794 . ) nyaktilón veszett el. Gobel, Spinola , genuai 
követ által Ígérte VI. Piusnak , hogy az igaz hitre visszatér, ha a pá-
pától kármentesitésül 1 0 0 , 0 0 0 scudit kap. Spinola nem vállalkozott, 
hogy ily ajánlatot tegyen Pius előtt. — A siralomházban megté r t , le-
vele igy hangzik a püspöki helyetteshez : „Tiszt, ur ! Halálom elöestvé-
jén vagyok : gyónásomat Írásban teszem. Isten bocsássa meg bűneimet ; 
legyen halálom az Isten szent religioja ellen elkövetett botrányaim bűn-
hődése. Én tévedtem. Bocsánat! bocsánat! Ne tagadja meg tőlem az 
egyház utolsó szolgálatját. Alljon holnap reggel a börtönudvarnak kapu-
jához, s midőn át fogok vezettetni, én akkor in contritione leszek, mondja 
el fölöttem a föloldást, de ne felejtse el az ab omni vinculo excommunica-
tionis-t. Imádkozzék bűnös lelkemért, hogy irgalmat nyerjen az Istennél. 
J . B. G. lyddai püspök." Diet, des Biographies. T. II. p. 4 3 4 . ed.Paris 1 8 5 1 . 

4 ) Gaume La révol. franc. T. II. p. 31 . ed. Paris 1 8 5 6 . 
5 ) Femmes célèbres par Lairdurier, T. II. p . 2 2 8 . 
6 ) Mach. 6 , 3 , 4 , 9 , 12. 

az emberi szivnek legnagyobb öröme, s mintegy élő oltára" 
egy tánezosnőre. Garibaldi nem személyes dühből 

kiáltott a pápaság és a papság ellen ; kiáltványokkal is meg-
tisztelt sok hölgyet; midőn az ész-istenség visszahozatalát 
halálra sebesült, már-már omladozó testének végső erejéből 
kivánja, a nők közül már az istenségre választást is tet t 2). 
Pius Istenét a turini kamrában megtagadták, G—i neve alatt 
az uj istenséget kimondták; a romai kérdés nem többé a pá-
paság , hanem az örök és igaz Istennek ügye. 

Ezek a nép képviselői, s a nép zsarnokai lesznek ; ezek 
a nép javát kiáltozzák, s a nép utolsó fillérét is kirabolják; 
műveltséget hangoztatnak, s vérengzést űznek, melytől Ta-
merlán seregei is borzadtak volna; haladást kiáltanak, s min-
den haladásuk az izgatások rohama ; a nemesség magasságait 
mutogatják, s a baromi szenvedélyek iszapjába rántanak ; 
egy élő , magas , örök , szent Istent tagadnak , s tánezosnő 
előtt leborulnak ; szabadságot hirdetnek, s vérpadot emel-
nek , az elnyomás legaljasabb nemeit létrehozzák ; egyenlősé-
get emlegetnek, s szolgaság- és nemtelenséget mindenkire 
kiterjesztenek; függetlenséget énekelnek, hogy az általuk 
elnyomott nép még az Isten örök igazságára se liivatkozhas-
sék. Népboldogitók, s a népre csak nemtelenséget s nyomort 
hoznak. Ily képet állit szem elé a G—inak neve alá tolt ki-
áltvány. A pápaságot, az erkölcstelenség torzát , kiirtani, he-
lyébe az ész-istenséget, az erkölcsiség példányát, oltárra 
emelni. Mondják, a vallásos harezoknak ideje lejárt. Pedig 
ép ezeknek ideje leginkább folyik. Italia, Lengyelország, Ser-
bia , Görögország, a keleti kérdés mind vallás-harczok. Mi-
dőn a vallást mindenben kerülni látszatunk, azt minden pon-
ton föltaláljuk. A szent-széknek üzent háború az Istennek, az 
egész emberiségnek, s a társadalom 19-százados műveltségé-
nek szól. Exemplaria — — 

Nocturna versate manu, versate diurna. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NAGYVARAD, nov. 4-én. (Borromei sz. Károly napja 

és iskolája a papnöveldében.) A kath. egyház, hogy rendel-
tetésének , mely egy részről az üdvözitő hit tudományának 
hirdetésében áll, megfeleljen, leendő papjait több évekig ké-
pezteti a papnöveldékben , hogy előbb maguk alaposan tanul-
ják meg mindazt, mit hivatásuk következtében egykor Krisz-
tus hiveinek előadni fognak. Iskolai tanulás által a növendék 
főkép elméletileg képeztetik választott pályájára, és ez helye-
sen van igy; mert annak, ki valamit czélszerüen tenni akar, 
mindenek előtt azt kell tudnia : hogyan, mi módon tegyen ? 
It t a gyakorlatnak alapja az elmélet. De minden esetre hasz-
nos , sőt szükséges is az egyház leendő tanitóit már az előké-
születi idő alatt is a tett terére vezetni, hogy majd kilépve a 
növelde falai közül, bátran s elfogultság nélkül hallassák sza-
vaikat a szószékről és nép-iskolák termeiben. Erre valók a ka-
techetikai előadások s a szószékről tartott egyházi beszédek. 
E czél előmozdítására nézve alig lehet kétségbe vonni az úgy-
nevezett „egyház-irodalmi iskola" üdvös hatását , mely, mint 
sok másokban, a nagyváradi papnöveldében is fönáll. Ebben 

Femmes de la révol. p. 63 . 
2 ) Armonia. 2 3 4 sz. 9. oct. 1 8 6 2 . 
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a növendékek , megnyerve az iskolában az alapot, arra to-
vább épitenek; tér nyittatik nekik saját tehetségeiknek sza-
badabb megkisértésére és bővebb fejlesztésére, mint azt a szo-
rosan vett iskolai órák rövidsége engedi; megszokják az ol-
vasás által szerzett eszméket helyesen leírni, hogy a hit igaz-
ságait , melyeket az iskolában tanulnak, annak idején képe-
sek legyenek másokkal könnyen és érthetően közölni ; meg-
szokják Isten igéjének szivet-lelket inditó fegyverét bátran 
forgatni. — Megyénk növendékeinek e gyakorlati iskolájuk 
borromei sz. Károlyról, e nagy és szent egyházi férfiúról „bor-
romei egyletnek", vagy helyesebben „borromei iskolá"-nak ne-
veztetett el már ezelőtt néhány évvel, e nagy szentnek lelki 
védnöksége alatt iparkodnak annak tagjai magukat az egy-
ház szónokaivá s lelkipásztoraivá tökéletesitni. Folyó iskolai 
évben ma, borr. sz. Károlynak, mint az irodalmi iskola véd-
szentjének napján, kezdé meg működését a növendékek e 
kis egylete, melynek hatásköre ez ideig oda terjed, hogy ezen 
irodalmi iskola, s ezen kivül az intézetben levő három tan-
szoba védszentjének napjait a tagok maguk által készitett al-
kalmi „dicsbeszédek"-kel, kizárólag egyházi szellemű „érte-
kezések"-kel2s eredeti , vagy pedig jeles egyházi Íróktól vá-
lasztott versek és czélszerü szakaszok elszavalásával ülik meg. 
(A legközelebb mult szünnapok alatt borromei sz. Károlynak, 
Sehlör által irott életrajzát forditották magyarra a tagok). — 
A papnöveldének e mai ünnepélye borr. sz. Károly s egyéb 
szentek képeivel, szép virágok- és szőnyegekkel diszitett na-
gyobb tanszobájába,n jelen volt megyénk nmélt. és ft. főpász-
tora., továbbá a lat. szer. ft. káptalan több jeles tagjai, úgy-
szintén az intézet ft. elöljárói. A „Veni sancte" eléneklése 
után két növendék lépett a zöld asztalhoz, kiknek egyike G. L. 
negyedéves, mint a borr. iskola elnöke , üdvözölvén nmélt. és 
ft. püspök kegyes atyánkat, és a többi jelenvoltakat, olvasá 
borr. sz. Károlynak életrajzát, melyben e szentnek korát val-
lási és erkölcsi szempontból helyesen fölfogva, alapos gondol-
kodási móddal és sima irálylyal ecseteié borr. sz. Károlynak 
az egyház ügyében véghezvitt működéseit és szerzett érde-
meit. Ezen fölolvasást szépen előadott szavalat követte, mire 
az asztalnál ülő másik harmadéves növendék, D. J. e nagy 
főpapnak néhány, az egyház szolgáiban legszükségesebb eré-
nyeit dicsőité, oly kedves szavakkal s tűzzel, mintha a szent 
egyházi férfiúnak életéből gyűjtött erény-virágokat mind nö-
vendéktársainak szivébe akarná átültetni. Ezután még ketten 
szavaltak, részént magyar, részént latin Íróktól jól válasz-
tott darabokat , milyen volt például a Szentek Tudományá-
ból N. J . növendék által különösen elszavalt czikk „az egyházi 
hivatás megérleléséről." Végre a nem kis élvezetet nyújtott s 
épületes ünnepélyt az egész latin növendék-papság szép ének-
kel zárta be, s az elnök néhány szóval bucsut vőn az egybe-
gyűlt vendégektől. — Kegyelmes főpásztorunk ő nmélt. meg-
elégedését s örömét atyai szavakkal fejezve ki, püspöki ál-
dását adá növendékeire, hogy azok az oly élénken rajzolt eré-
nyeket magukévá téve, bennük növekedhessenek. Az ily ün-
nepélyek alkalmával ő nmélt. által kegyesen ajándékozott 
pénz-öszveget a növendékek mindég az elöljáróság által aján-
lott könyvek és folyóiratok megszerzésére szokták fordítani; 
a fölolvasást tartó s szavaló növendékeket pedig a papnövel-
de kormányzója, ft. N o g á 11 János kanonok ur ő nagysága 
szokta rendesen megjutalmazni. — A jó mag tehát isteni ke-

gyelem által tápláltatván, jó gyümölcsöt terem; ily ünne-
pélyekre minden iskolaév alatt négyszer készülve a növen-
dékek , miután iskolai kötelességeiknek eleget tet tek, tanu-
lástól fölmaradt idejüket egyrészt a szentek életének olvasá-
sával töltik, azokból készítik a dicsbeszédeket és értekezése-
ket ; mások más jó könyveket forgatnak, a megtetszett czik-
keket majd elszavalandók, mert minden tanszoba véd-szent-
jének napját annak lakói tart ják meg; mások ismét, kiknek 
erre hajlamuk és tehetségük van, a verselést kisértik meg; 
egyesek ily különnemű törekvéseinek eredményét azután a 
„borromei iskola" megbirálja. Ki kételkedik az ily foglalko-
zás hasznos voltáról ? tekintve azt bár erkölcsi, vagy önkép-
zési szempontból. — De tudjuk, miszerént az ifjú csemetét 
ápolni kell, hogy jó gyümölcsöket teremjen; azért midőn lát-
juk, miszerént megyénk papnövendékei a tiszta egyházi szel-
lem- és gyakorlati tudománynak ily szép jeleit adják, minden-
kor megjelenik lelki szemeink előtt az, kinek a nevelés ügyé-
ben bölcs eljárása és szerzett érdemei már ismeretesek, ki-
nek ápoló kezei után az egyháznak eme gyermekei — infan-
tes quidem adhuc, ast fandi iam periti ! — már itt az intézet 
falai közt ily szép jeleit mutatják a papban nélkülözhetlen te-
vénykenységnek, a szent hit elveivel megegyező haladási 
vágynak . mely őket képesekké teendi, hogy egykor helyze-
tüket könnyen fölismerve, edzett és bátor védői legyenek a 
hitetlenség, hitközömbösség és egyéb rossz által oly sok mó-
don megtámadott erkölcsi világnak. Azon egyházi -férfiúnak 
fáradalmai nyilvánulnak itt leginkább, kinek buzgósága min-
denütt talál módot a tettre s a jónak előmozdítására; a kis-
dedek közt kisded lesz, hogy ezeket tartsa meg Istennek, kis 
adagban, „dióhéj-"ban nyújtva nekik a sziv- és ész-képző tu-
dományt; a korban előhaladtakat a lelki élet „csarnokába" ve-
zeti, hogy megmutassa nekik , mily magasztos az emberi lé-
lek rendeltetése ; és ha tevékeny lelke őt a tanuló-egyház 
tagjai közül a tanító-egyháznak kormányzására bízott növen-
dékei közé szólitja, ott látjuk őt működni, oly szép sikerrel 
milyet a mai, borr. sz. Károly napja is fölmutatott. 

BERLIN, oct. 15-én. A forradalmi ,Nationalverein' ép 
azon az uton, s arra a czélra törekszik, hova az olasz carbo-
nari összeesküvés már eljutott. Titkos társulatok adták mind-
kettőnek a tagokat. Kezdetben a ,Nationalverein' nem volt 
ellenséges érdekeink i ránt , mivel a katholikusokat is akarta 
tagokul megnyerni, dobbal nem mehetett vadászatra. De ma 
nyilt harczot indított az ultramontánok ellen, értvén e szó 
alatt legjámborabb, legerélyesebb híveit a kath. egyháznak. 
Különösen Passaglia, Ronge, Gavazzi, Guerazzi, Liverani 
iratait terjeszti, mint ugyanannyi nagy férfiaiét századunknak. 
Streit ügyvéd a pápaságot Németország ostorául mutatja be 
a közönségnek, s miként két század előtt vádoltatott a pápa, 
hogy a romai császár koronája alatt akarja egyesiteni az apró 
fejedelemségeket: ép ugy most, midőn egység a jelszó,bemu-
tat ja a pápát , hogy az egységet ő darabolta szét, ő akadá-
lyoztatta Németországban. A történetet koholja, a tényeket 
természetükből kivetkőzteti, rossz szándékokat fedezget föl, az 
egyházat és ennek fejét a legfeketébb rágalmakkal tetézi. Ez 
jó fegyver a ,Nationalverein' czéljaira. A hol a ,National-
verein' fiók-egyesületben megalakul, életének jelét azonnal a 
kath. egyház elleni botrányban nyilatkoztatja. Neliány pél-
dát említek. Mult hónapban minden lapok arról beszéltek, 



hogy a katholikusok egy ős protestáns helységnek templo-
mát erőszakkal elfoglalták. Az olvasó azt képzelhetné, hogy 
Németországban Krisztus urunk előtt már prot. közönség lé-
teze t t , mivel ősnek mondatik ; s középkorban képzeli magát, 
midőn hallja, hogy egy templom erőszakkal elvétetett. A do-
log ez. Lengerich-helység, a lingeni grófságban Hannoverában 
kétszáz év előtt Bentheim grófok öröksége lett. Ezek prote-
stánsok levén, urasági ténykedésüket avval kezdték meg, hogy 
a katholikusok templomát Calvin követőinek számára erő-
szakkal lefoglalták, a templom és a plébánia javait az uj val-
lás szolgáinak adományozták, habár Lengerichben akkor a 
grófokon kivül egy protestáns sem volt. Ez időtől kezdve máig 
a katholikusok, daczára az üldözéseknek, többségben marad-
tak; de templomot nem bir tak, miután ezt a prot. kisebbség 
elfoglalta. A 250 protestáns az ős kath. templomot b i r ja , a 
2100 katholikus pedig csak egy fakápolnát. Az elfoglalt kath. 
templomot a protestánsok elhanyagolták, ma már roskadozik. 
A kormány megparancsolá, hogy a protestánsok vagy javít-
sák ki templomukat, vagy pedig adják el. A lakosok az el-
adásra szavaztak, s 13,000 tallérért a katholikusoknak meg-
ajánlották. A protestánsok ezen pénzből építettek volna ki-
sebb templomot, a katholikusok pedig kijavították volna a 
régit. íme ez a tény, a lapok erőszakról regéltek. — Ezen ko-
holt hirhez más hasonló csatlakozott. Dietzben, a nassaui her-
czegségben egy szeretet-nénike tüzes lemezre állíttatta volna 
az egyik növendéket büntetésül. A leányka megégette lábát, 
s most betegen fekszik. A hivatalos kereset egy leánykának 
talpán talált égetést , de mely a leányka vigyázatlan pajkos-
ságából eredett , és az égetés magában jelentéktelen, ugy 
hogy a leányka egy napig sem maradott ki az iskolából, vagy 
pedig rendes játékaiból. Az ujságlapok közölték a borzasztó 
hireket, de a hivatalos kereset eredményeit szóval sem említet-
ték. A .Megera' , ,vipera', ,hyenna'szavak mind a szeretet-
nénéken maradtak. — Egy másik példa a,Nationalverein' test-
véri szeretetéről a katholikusok iránt ! Ketteler mainzi püs-
pököt Oífenbach-városban, midőn az kocsijába szállott, a ,Na-
tionalverein' tagjai fütytyel gúnyolták , kövekkel bántalmaz-
ták. Ez sept. 19-én történt. A püspök OlFenbachba jött, hogy 
a bérmálás szentségét osztogassa, hiveit a hitben megerő-
sítse. A goromba tüntetés előre készített terv szerént szer-
veztete t t , minden a kitűzött sorban történt. A tüntető sze-
mélyek ismeretesek, hogy mind a,Nationalverein' tagjai. Ezek 
nem szenvedhették, hogy a katholikusok oly pompával fogad-
ták Romából hazaérkező főpásztorukat, ők meg akarták mu-
tatni, hogy vannak, a kik őt gyűlölik is, csak hogy ezek nem 
katholikusok. — Valamit az ujságirók becsületességéről is 
Berlinből. A ,Neu-evangelische Kirchenzeitung1, a hivatalos 
orthodoxiának, s a ,Sternzeitung', a ministerium közlönye, kö-
vetkező létszámokat közöl : „Romában van 48,000 bibornok, 
szerzetes és pap ; 10,000 szerzetesnő, 1000 koldus , ki első 
rendű adót fizet, hogy sz. Péter piaczát megszállva tarthassa ; 
más 4000 koldus, ki másodrendű adót fizet, hogy a templo-
mok és színházak bejárásait ostromolhassa, 2000 nő, kik fes-
tőknek , szobrászoknak , fényiróknak mintául szolgálnak • 
30,000 szolgáló női cseléd ; 4003 katona, a világ minden népei-
ből összeszürcsölve (hány tumbuctiet látott a levelező ur Ro-
mában ?) ; 20,000 zsidó (mégis nagy a polgári türelem) ; 50,000 
romai polgár, kik között sok nyomorult vagyon. Az egész nép-

ség fölötte buta (nem iszik naponta 20 itcze sodavizet, miként 
a hársfa-sétánynak hivei) ; az erkölcsi elveknek kezdetét sem 
ismeri, senki sem gondoskodik róluk, stb." Mit kell gondolni 
oly egyházról, melynek hivatalos közlönye oly szemtelen ha-
zugságokat képes hirdetni? Mily előítélettel töltetnek el ezen 
hivatalos közlönynek olvasói? 

T U R I N , oct. 4-én. A müveit osztálynak jelesebbjei e 
napokban De Angelis bibornok tiszteletére sietnek, a vidékiek 
ide zarándokolnak, vagy pedig névjegyeiket tiszteletük je-
léül a hitvalló főpapnak küldik, az ajtatos nők, nemesek, gró-
fok, herczegek virágcsokorral tisztelik meg. Egy ily virágcso-
kor t , különös Ízléssel készitve, közbe tűzve olajfa-ágacskák-
kal láttunk azon szerencsésnek kezében, a ki ennek átadásá-
val a bibornoknak meg volt bizva. Illő is, hogy a bibornok 
befogatásának második évfordulati napja igy ünnepeltessék, 
s ez által a szenvedőnek fájdalmai enyhüljenek, s lelki ereje 
gyarapodjék. Befogatásának napja szenvedéseinek is napja, 
az egyház is a vértanuk halálát születésnek hivja, ünnepeljék 
tehát a gonoszság napjaiban az igazak egy érsek, egy bibor-
nok égbekiáltó igazságtalansággal tet t befogatásának évfor-
dulati napját, miként egy születési napot, minden telhető ün-
nepélylyel. Más részről a tisztelgők tiltakoznak ez által azon 
baromi önkény ellen, melynek a bibornok ur áldozatja, s mely-
nek áldozatja az Italia név alatt értett tartományokban min-
den becsületes polgár lehet. A bibornok ur ellen a gonoszok 
sem hozhatnak föl egy tény t , mely ürügyet szolgáltatna elfo-
gatására; őt tömlöczözik, mivel erényei miatt hatalmas a nép-
nél; nehogy tehát a népnek főpásztora legyen, és szavát 
hallhassa, elvitték, fogságba tették mint a gonosztevőt. Ita-
liában nem csak az egyház, nem csak a religio, hanem az 
erény üldöztetik. A gonoszság uton-utfélen szabadon űzi is-
tentelenségeit ; az erény pedig a tömlöczben sanyargattatik. 
A bibornok urban nem csak a vallás, nem csak az egyház, ha-
nem a polgári szabadság is sértve van ; s ő két-évi tömlöcz-
nek sanyaruságait törhetlen erővel viselvén, az egyház, a val-
lás , az erény, a szabadság ügyét védi azok ellen , kiknek aj-
kain a szabadság, az erkölcs hangzik, de kezeikben a bün-
merénynek és a zsarnokság bárdjai villognak. — Azon a ro-
konszenven , melyet az itteni forradalmi factio néhány tagja 
tanusit , kik az aspromontei lázadásban mint bűnrészesek el-
fogattak, mi mosolygunk. Ezek bűnben kapatva elfogattak ; a 
bibornok ur pedig ép ezen rokonszenvet tanusitó forradalmá-
rok szemei előtt két éven át, vádlási itélet nélkül tömlöczözte-
tik; még sem szólnak egy árva szót, hogy az ártatlan szabadon 
bocsáttassák. Átmentek ők a ,Missione' épület előtt, ácsorog-
tak előtte sokszor, eszükbe sem ju to t t , hogy ezen épületben 
egy bibornok senyved, egy érsek, s egyház-nagy fogva tar-
tatik, a nélkül hogy valamiről vádaltathatnék. Ők a Garibaldi-
lázadásban résztvevő követtársaik javára a törvényre hivat-
koznak, mely a követnek bántatlanságot biztosit, és nem tud-
ják, hogy az ártatlannak bántatlanságot nem az emberi tör-
vény, hanem az Istennek örök törvénye, a természeti törvény 
biztosit. A szabadság minden részben együtties ; az önkény 
minden esetben csak önkény marad. Csak a katholikusok 
azok, kik tiltakoznak az önkény ellen, bár mily személyt súj-
tana. A fermoi papság hódolatát akarván mutatni szeretett fő-
pásztora iránt, sept. 28-án szent Fülöp vértanúnak, ki Fermo-
ban a második püspök volt , ezüst szobrát vitték a szenvedő 
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főpapnak. Láttuk és csodáltuk a müvet. A vértanú képe álló 
helyzetben, arczvonásaiban férfias elhatározást nyilvánit. Fe-
jén papi süveg, smaragd, rubin, és zaílrkövekkel ékesitve. Az 
arabeskekkel diszlő ruházata aranyövvel van testéhez szorítva. 
Nyakáról stóla függ ős ízlésben. Balkezében pálma-ág, jobbjá-
val pásztori botját melléhez szorítja. Az egész művészeti re-
mekmű, melyet a szem csodálhat, de a toll le nem irhát. A 
talajzat egyik felén ezen körirat olvasható: Philippo de Ange-
lis card. Archiepiscopo et principi Firmano signum argenteum 
S Philippi martyris epis. n. qui Christi Dei fidem voce et 
sanguine docuit asseruit dono dat clerus Firmanus pastori 
suo provido invicto an. MDCCCLXII IV. kal. Octobres quo 
die biennio ante abreptus est in exil. — Kapott a bibornok 
más adományokat is tiszteletül; többi között egy stólát, me-
lyen ép oly jelvények vannak aranyszálakkal kivarrva, melyek 
egy számkivetett érsekhez illenek. Például egy angyal, ki a 
keresztet melléhez szorítja, ez a szenvedők vigasztalása ; egy 
oroszlány, az apostoli erőnek legyőzhetlensége, vicit leo de 
tribu J u d a ; egy horgony, a szenvedők reménye. Ez diadal a 
bibornok úrra nézve, midőn szenvedései között igy tisztelte-
tik azok által, kiket a conspiratio még meg nem mérgesitett, 
lelkileg meg nem gyilkolt. 

CREMONA, oct. 16-án. Ricasoli mindenáron szaka-
dást akart előidézni ; már 50.000 könyvecskét nyomatott a pa-
pok nyugdijaira, kik püspökeik által az egyházi javadalom-
tól , vagy más hivataltól elmozdittattak ; de a rakonczátlan-
kodók kevés számmal voltak, tehát a püspökök is keveset 
tiltottak le a papi rend gyakorlatától. Legtöbben, kik a pá-
pai fejedelemség ellen nyilatkoztak, Lombardiából valók. Mi-
lanóban már annyira mentek az uj canonisták, hogy a szé-
kesegyházi káptalan négy üres kanonoki székhelyére, az egy-
házi hatóság teljes mellőzésével, a kinevezést és a beikta-
tást a ministerium által akarják megtétetni. A josefin tanok, 
melyekkel leginkább a lombardi papság volt telve, ennyire 
mentek. Robecchi, ki több éven át minden javadalomból, sőt 
a papi rend gyakorlatától is el volt t i l tva, most egészen vilá-
gi ruhát öltött , az egyház szentséges feje ellen szórt kifaka-
dások jutalma gyanánt , az üresedésbe jött milanói egyházi 
javadalmak igazgatójává neveztetett. — Mincione Fülöp, mi-
letoi püspök a királyi törvényszék által hat-hónapi számkive-
tésre , és 1000 frank birságra Ítéltetett. A nemes püspök Ca-
tanzaroban fog tartózkodni csendőri fölügyelet alatt. A vád 
nagy-csütörtökön mondott beszéde volt. — A cremonai pas-
saglianisták semmi alkalmat sem szalasztanak el mérgük ki-
öntésére, és tanaik terjesztésére. A szószék, a gyóntatás, a 
nyilvános és magános élet minden izeit igénybe veszik. Nem 
csoda, hogy buzgóságukban egész a botrányig mennek, anél-
kül, hogy ügyeiknek cseppet is használnának. Alig két hete, 
egy kerületnek papsága szokásos koronára jö t t össze közel 
Cremonához. A foglalkozási tárgy volt: resolutio casuum de 
censuris. Egyik pap, fölszólittatván, hogy a kitűzött esetek-
ről irott véleményét fölolvassa; ezen alkalommal a pápák 
visszaéléseit ecseteié a canoni censurákkal, s leginkább a vi-
lági fejedelemség védelmére. Ostobáknak nyilvánitá mind-
azokat, kik a szent-szék jogait erélyesen védik; a mire egy-
kettő , megunván a botrányos kifejezéseket a szent-szék ellen^ 
fölkeltek, s kimenni akartak. Az elnöklő esperes ur kérte 
őket a maradásra. Mindnyájan megbotránykoztak a jólelkű, 

de erélytelen esperes uron, hogy ily fölolvasást megengedett ; 
a társak elégnek találták, hogy az esperes urnák szemesebb 
vigyázatot ajánljanak jövőre. Az érintett pap kétségkivül a 
fölirat hive; de mindég ismeretes volt túlzó szabadelvüségé-
ről, melylyel mindenütt dicsekedett ; paptársait, kik őt a szent-
szék és a püspökök elleni gáncsolásokban követni nem akar-
ták, mint együgyű-, és beszegezett eszüeket megvetette. 1860-
ban , mikor G—i Sicilia megrohanására toborzott, ezen ple-
bánus a templomi szószékről buzditotta az if jakat , hogy az 
egyház ezen esküdt ellenségének zászlójához álljanak. Össze-
csőditvén őket a plébánia iakban, nagy ünnepélylyel vezette 
őket a toborzó bizottmány hivatal-irodájába. Ily dicsőségesek 
a szabadelvű papok, kik Piusnak mernek tanácsot adui ; kik 
annyira epéskednek, ha canon-ellenes viseletüket azután a 
censura sújtja. 

IRODALOM. 
A H Ü LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE, 

föltüntetve ötvenöt népszerű vasárnapi szent-beszédben, 
melyeket egykor W e i n h o f e r József pinkafői plebánus 
tartott, most pedig megmagyarított a szombathelyi növen-
dék-papoknak sz. Ágostonról czimzett m. egyh.-irodalmi is-
kolája. Szombathelyen 1862. 

A jelen mű lapunkban nem rég hirdettetett ; az egylet-
nek pedig, mely azt zsenge áldozatként teszi le az egyházi 
irodalom oltárára, működése, benső szervezete csak imént 
rajzoltatott a Szombathely vidékéről közlött értesítésben ; ne-
künk szándokunk magát a fönczimzett müvet egy kissé bő-
vebben megismertetni, mi által szeretnők annak nagyobb el-
terjedését eszközölni, vagy eszközléséhez legalább valamivel 
járulni. — Érdemlegesen tudunk méltányolni oly müvet, mely 
eszméket szolgáltat, eszméket ébreszt és a lelket öntudatos 
munkálkodásra serkenti, abban irányozza, segiti. Ily mű ked-
ves forrásul üdvözöltetik, és méltán, az egyházi szónok által 
is, mint mely őt ismeretekkel gazdagítva, kiszemelt tárgyának 
szónoklati szerkesztésében kellő segélylyel kínálkozik. Ha az 
eszmedús tárgyat kellemes alak is ajánl ja , mely ezenkívül 
még a szónok hallgató-köréhez is teljesen szabva van : a mű 
becse magában véve ugyan igen növekedik, mert megüti a 
mintaszerű beszédek mértékét; de az azthasználni akaróra néz-
ve épen e benső tökélye miatt veszélyessé lehet, mert könnyen 
bénítja az öntevékenységet, minthogy mind a tárgy, mindan-
nak szerkezete és nyelve teljesen megfelelvén a szónok és 
hallgatói szükségeinek, amazt nem épen nagy nehézséggel a 
kész beszédnek betanulására és elmondására csábítja, és igy 
minek segédül kellett volna szolgálni, szellemi restelkedésre 
nyújt alkalmat. Azonban ezen esetleges csábtól el kell tekin-
tenünk akkor, midőn a szent-beszédeket mint ilyeneket, mint 
egyház-irodalmi müvet tekintjük, vagy ismertetni akarjuk ; és 
nem gondolva azokkal, kik nyilatkozatunk folytán talán ván-
koskákat készítenek maguknak könyökeik alá, elmondjuk né-
zetünket az előttünk fekvő szent-beszédekrőL — A fölolvasott 
evangeliumi részletnek szemmeltartása, az ebből vett alkal-
mas tá rgy , ennek logikai fölosztása, népszerű nyelv, a hall-
gatókhoz alkalmazott gyakorlati észrevételek kitűnő jellemei 
e beszédeknek ; többet tán nem szükséges ajánlatukra mon-
dani. Hányszor kell hallanunk vagy olvasnunk oly beszédet, 
mely szent-irási mondatot tüz ugyan homlokára, de az csak 
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oly czég, melynek a beszéd folyamában semmi sem felel meg; 
vagy mily sokszor megtörténik egyházi szónokoknál, hogy az 
evangelium ugyan fölolvastatik,de már a beszéd jeligéje is más-
honnan vétetik. Weinhofer, legalább jelen beszédeiben, rendesen 
megmarad az egyház által fölolvastatni rendelt szentirati rész-
letnél , és annak rövid taglalása teszi többnyire a bevezetést 
és átmenetet a megfelelő hit- vagy erkölcstani tárgyra ; mely 
módszer által kétségkivül legjobban teljesül az egyház szán-
doka a szentirati szakaszok fölolvasása- és megfejtésére néz-
ve Kivételt* tesz ugyan erre nézve mindjárt az advent első 
vasárnapjára szóló beszéd is, melynek jelmondata a Titk. Látá-
sok könyvéből van véve ; de szivesen megbocsáthatjuk ezen, 
nála ritkább eltérést, tekintve az eredeti tárgyat, melyet an-
nak folytán fölvesz, és melyet e czimben tüntet föl : Hét lap 
az utolsó itélet könyvéből; — mindegyik lap egy bünt foglalván 
magán, melynek rövid, de velős fejtegetésébe bocsátkozik. 
1-ső lap: a gondolati vétkek. 2-ik lap: a titkon elkövetett vét-
kek. 3-ik lap : a külsőleg elkövetett vétkek. 4-ik lap : a bocsá-
nandó vétkek. 5-ik lap : az idegen bűnök. 6-ik lap : a mulasz-
tási vétkek. 7-ik lap : a tökéletlen jó cselekedetek. A halálos 
és nagy bűnökről szembeötlő rútságuk és lélekölő hatásuk 
miatt gyakran szólnak a hitszónokok; és a hivők is kellő 
undorral fordulnak el az undok merényektől; de a gondo-
lati vétkek, a mulasztási vétkek, a tökéletlen jó cseleke-
detek vagy nem ismertetnek kellőleg, vagy kelleténél ke-
vesbbé tartatnak veszélyeseknek; és azért a lelket meg-
rendítő utolsó itélet leirásában igen czélszerü, sőt üdvös 
megpendíteni azon bűnöket is, melyek látszólagos csekélysé-
güknél fogva csak a gorombábbakat kerülők figyelmén át-
szökkennek ; pedig lassanként azok is iszonyú pusztitást vihet-
nek véghez a lelki élet igen érzékeny körében, miért is lelki-
pásztorkodás! elv lőn, hogy a híveket nem annyira a czégéres 
bűnök elkerülésére kell gyakrabban figyelmeztetni, melyektől 
amúgy is visszaretten a keresztény lelkület ; hanem inkább 
azoknak távoztatására, melyek külsőleg ártalmatlanabbaknak 
látszatván, könnyelmüebben vitetnek véghez, de melyeknek 
vége mégis kárhozat. — Valamely műnek részletesb megis-
merésére kétségkivül legczélszerübb abból mutatványokat 
közleni, és igy az ismertetőnek tisztje is leginkább ilyenek 
kijelelésében áll; mi predikáczioknál annál nehezebb, minél 
inkább az alanyiságtól függ , kinek mi tetszik, vagy lát-
szik a mintaszerüség vonalán állónak, és igy ajánlhatónak. 
Azonban Weinhofer jelen beszédeit meglehetősen egyen-
lő hatásuaknak vélvén minden olvasóra, minden aggodal-
mas válogatás nélkül idézünk belőlük némelyeket, hogy 
jobban szem elé állithassuk szerkesztési és irmodorát, és 
igy jobban bebizonyuljon azoknak jelessége, közhasznúsága. 
(Folyt, következik.) lk. 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 18-án. G i r k György pécsi püspökő mlgá-

nak abbeli kegyességeért, melynél fogva a kányái templom or-
gonájának kijavítására 100 frtot méltóztatott adományozni, a 
hivek nevében mély alázattal legforróbb háláját fejezi ki 
N e s z t l á n g István administrator. 

— A pesti Oltár-egylet nemes törekvését áldásos siker 
koronázza, melyet legjobban föltüntetnek azon készletek, me-
lyek 124 szegény templom közt ez évben szétosztattak; és 
pedig 137 vállkendő; 61 mise-ing, 45 papi karing, 65 oltár-
szolgai karing, 94 corporale, 61 palla, 126 puriíicatorium, 
81 kéztörlő, 18 oltárteritő csipkével, 9 csipke oltárteritőre, 85 
miseruha, 26 vecsernye-palást, 12 velum, 16 magán-stola, 20 
ciborium-köpeny, 10 burza, 37 oltárvánkos , 44 vörös, 6 ol-
tár-szolgai fekete ruha, 12 quadratum , 6 kehely, 6 ciborium, 
5 szentségtartó, 5 paciűcale, 8 füstölő és tömjéntartó, 3 ol-
tárlámpa, 4 föltámadási szobor, 26 gyertyatartó, 6 csenge-
tyühuzó, 9 mennyezet. Ezenkívül csillár, oltár-keresztek, ké-
pek aranykerettel, szőnyeg, persely, misekönyv. 

— A pécsmegyei lelkészi kar a rablógyilkosok által is-
mét egy buzgó és nyilt jellemű tagtársától fosztatott meg. A 
szerencsétlen áldozat C z a p f Godefrid mozsgói plebánus, ki 
f. hó 10-én éjjel megtámadtatván, az elkinzás következtében 
harmadnap meghalt. 

— Veszprém-megye is érzékeny veszteséget gyászol 
B e k e Kristóf, nyug. vörösberényi plebánus elhunytában. A 
boldogult nem csak egyházi buzgalma és végrendelete, hanem 
az irodalmi téren kivívott érdemei miatt is méltó az utókor 
áldására. 

— A ,P. Ll.1 szerént fontos fölfedezés történt Cosenza 
közelében Calabriában. Ugyanis két sz. ferenczrendü barát 
egy korcsmába érkezvén, jól megtömött zsákjaikat letették, 
és kiesapongólag kezdtek vigadni. Ez föltűnő volt egy cara-
binierenek, barátságot kötött velük, és zsákjukba markolván 
bourbon proclamatiokat, rablás- és gyilkolásra való fölhíváso-
kat, pápai absolutiokat talált benne. A jelenlevők dühétől alig 
lehete őket megmenteni, és bevallották, hogy már három vagy 
négy hét óta űzik ezt II. Ferencz ministerének és Merode 
parancsára, terjesztvén mindenütt ily iratokat, sőt pénzt is 
szolgáltatván a brigantik főnökeinek kezűkhez ! ? 

— Aargauban 10,000 szavazattal buktatták meg a zsi-
dók polgári egyenjogúságát. A ,P. Ll.' is igen jó uton halad 
a katholikusok ellen szórt folytonos rágalmaival a zsidó-eman-
cipationak valósítására nézve ; vagy talán épen ez által hi-
zelgi be magát az emancipáló pártnál? 

— Victor-Emanuel egy, nála igen nagy kegyben álló 
férfiú által ismételve sürgeti Napoleont, tenne valamit a 
romai kérdés megoldására nézve, mert különben a déli tarto-
mányokat lehetetlen lesz az annexio mellett megtartani. — 
Hát a népszavazat már ily eredményt mutat fül ? 

— III. Napoleon többekkel a romai ügyről beszélvén, 
kiemelte azon különbséget, mely a mostani és nagybátyja 
korabeli püspökök közt létezik : „Midőn I. Napoleon a pápa 
ellen föllépett, mint tudjuk , c s a k két-három püspöknek volt 
bátorsága ez ellen tiltakozni; most pedig csak kettő- vagy 
háromnak van bátorsága Roma ellen sorompóba lépni." 

— Golubban (Poroszország) zsidó választatott meg 
polgármesternek. A városnak 2400 lakosa közt van 900 ka-
tholikus , 800 zsidó és 700 evangelikus ; a városi képviselők 
közt van 6 zsidó, 4 evangelikus, 2 katholikus ; (tehát 800 
zsidónak épen annyi a képviselője, mint 1600 kereszténynek!) 
a zsidók a választásnál összetartottak, a keresztények nem, 
és igy szükségkép ez lőn az eredmény. 

— Az angolok, mint hirlik, idegenkedni kezdenek a dy-
nastiától. A walesi herczeg kicsapongó ; a királyné nagyon 
elragadtatja magát férjeérti fájdalma által, távolléte sok 
kárt okozott a kiállitásnak ; a főegyháziak pedig leginkább 
azért haragusznak reá, mivel a hírhedt „Stunden der An-
dacht"-féle müvet, melynek sok része nem tetszik a főegyházi 
papságnak, angol nyelvre is fordíttatta, és pártfogása alatt 
nagy keletnek örvend. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



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. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, november 22-én. ü l i II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Az áldozás története. — Kunszt József, 
kalocsai érsek ő excljának fölirata a szent-atyához. -— Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Az áldozás története. 
A történetírás, a történelem kezelése egy idő óta 

üdvösen változott, élénkebb s bizalmasb lett. Állapo-
tok, helyzetek, körülmények, melyek azelőtt a tör-
ténelem méltóságán aluliaknak tartattak, a történész 
emléklapjain ma már föl talál hatók. Senki sem elég-
szik meg ma már harczok és ostromok, békekötések 
és uj fölosztások, császárok és királyok életének le-
írásával s fölsorolásával. Mindenki óhajt az előtte élt 
nemzedékek életébe hatni, megtudni, mint éltek, 
éreztek, szenvedtek. Kit ne érdekelne, egy, a kata-
kombák sírjaiból uj életre támasztott vértanú nyilat-
kozataiból megérteni, minő volt az üdvözítő Jézusért 
a vele együtt vérüket ontó hősök élete, napirendje; 
milyenek imáik? elmélkedtek-e reggelenként? mi-
kor s hányszor gyóntak ? megpróbáltatásuk- s kisér-
teteikben, érzelmeik- s nézeteikben mennyire hason-
lítottak hozzánk, s miben különböztek? Nem sokszor 
és nem nagyban elégithetjük ki kíváncsiságunkat, 
mert számtalan okmány, mely mindezekről bővebb 
fölvilágosítást nyújthatna, az üldözések korszakában 
elveszett. És ezen okmányok elveszésében is talán a 
Gondviselés ujjára ismerhetünk, mint mely a keresz-
tények figyelmét a holt hagyományokról az élő te-
kintélyekre akarná fordítani. Tudnillik elég maradt 
meg azokból is annak megmutatására, hogy az első 
keresztények katholikusok voltak : de még sem ma-
radt meg annyi, hogy hitünket e g y e d ü l a mult 
történetére építsük. 

Az említett hiány mellett azonban egészen tisz-
tán világlik ki az első keresztények életéből egy, mi 
bensejük egész kinyilatkoztatását képezi : és ez azon 
tisztelet, szeretet, imádás, egy szóval azon mély aj-
tatosság, m elyly el az Oltári-szentség iránt viseltettek. 
Nem csekély érdekű, figyelemmel kisérni és száza-
dokon át követni a lelkünk táplálására rendelt leg-

méltóságosabb Oltári-szentségnek, a szent áldozásnak 
történetét. Ritka avatottsággal, és a tárgy fontos vol-
tához mért lelkesedéssel nyújt e tekintetben fölvilá-
gosítást, és az egyházi történelem nagyobb vagy ki-
sebb terjedelmű müveiben szétszórt adatokat egybe-
gyűjtve, kellő világosságba helyezi: D a l g a i r n s 
Bernard János áldozár, és a nerei szent Fülöp londoni 
oratóriumának tagja (oratorianus) „A szent áldozás, 
ennek bölcsészete, hittana és gyakorlata" czimü mü-
vében, ') melynek első, és a szerző által is elméleti-
nek nevezett részében 5 fejezeten át ij>arkodik — a 
nélkül hogy titokszerüségétől akarná megfosztani a 
titkok titkát, e nagy Szentséget — ritka elme-éllel 
azon nehézségekkel szembeszállni, melyek ellene bár-
mely oldalról, és bármily bölcsészeti rendszer alap-
jából emeltetnek, azon végeredményre jutván fejte-
getésében , miszerént ész-ellenes azt állítani, hogy a 
transsubstantiatio tana physikai lehetetlenség, miután 
az anyagróli azon általános nézet, melyen e vélemény 
alapul, téves. Sőt bevitatni törekszik, miként az utolsó 
három század bölcsészete sem ronthatta le a szent Ta-
más által emelt nagyszerű épületet, mert hódolni 
kellett az igazság szavának: Thomas! bene de me 
scripsisti. 

Mi különben a bölcsészeti és hittan i elmélkedé-
seket, és ez elméleti részt az olvasók figyelmébe 
ajánlván, és valódi szellemi élvezetet Ígérvén, a gya-
korlati részből, az áldozás történetéből akarunk, 
mennyire e lapok szük köre engedi, olvasóinknak né-
melyeket bemutatni. 

„Semmi sem képes — úgymond Dalgairns — 
az Oltári-szentség gyakoribb vételére nézve biztosb 

The holy Communion, its Philosophy, Theologie 
and Pratice. By John Bernard D a l g a i r n s , Priest of the 
oratory of St. Philip Neri. Dublin 1861. Német fordítása Kirch-
heim Ferencznél Mainzban jelent meg. — Dalgairns született 
Guernseyben 1818-ban, Oxfordban Newmannal bensőbb vi-
szonyba lépett , és 1845-ben a kath. hitre tért. Langresban 
Francziaországban tanulmányait folytatá, és később Romá-
ban , az oratorianusok „Santa croce in Gerusalemme" czimü 
novitiatusába lépett. Innét 1848-ban visszatért Angliába,hol 
azóta mint az angol oratorianusok dísze él és működik. 
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kritériumot nyújtani, mint az áldozás története, mely-
ből megtanuljuk, mint szabályoztatott e tárgyra 
nézve az egyház változó fegyelme. Tudjuk ugyan, 
hogy az egyház óhajtja, miszerént gyermekei gyak-
rabban vegyék az élet kenyerét; de azt is tudjuk, 
hogy a szentek különböző időkben különböző szabá-
lyokat állitottak föl az Oltári-szentségre nézve, me-
lyeket érvényesíteni is törekedtek. Látni akarjuk te-
hát, valljon a hivek különböző időkbeni gyakorlatá-
ból biztos elveket vonhatunk-e saját eljárásunk sza-
bályozására? Ugy hiszem, a tények szorgos megvizs-
gálása után azon következtetésre jutunk, hogy az 
áldozás-, az Oltári-szentség hány szőri vételének meg-
határozásánál a lelki vezetők nem egyedid és kizáró-
lag, sőt nem is annyira a hivek szentségét, tökéle-
tességét vették számba, mint a veszélyeket és kísér-
téseket, melyeknek a hivek ki voltak téve. 

Semmi sem bizonyítja az áldozásnak az első ke-
resztényeknéli gyakori voltát ugy, mint azon rend-
kívüli könnyüség, melylyel e Szentség laikusoknak, 
nőknek is nyujtatoty Az üldözések veszélyteljes kor-
s z a k á b a n , a félelem- és csüggedésnek közepette e 
szentség az egyetlen fénypont. Azon perczben, mely-
ben az egyház üldözésbe helyezettnek ismertetett, a 
püspök első gondja volt az élet kenyerét hivei közt 
kiosztani, hogyazt a szükség idején vehessék.Urunk 
bőkezűsége, melylyel e vészteljes napokban magát 
hiveinek odaadá, határt nem ismert, és az egyház 
Üdvözitőnk legszentebb érzelmeit olyannyira ismeré, 
hogy korlátlan szabadságot engedett az áldozat be-
mutatása és a Szentség vétele körül. Az áldozárok éle-
tük veszélyeztetésével hatottak be a tömlöczökbe, 
hogy a szegény szenvedő foglyok lelki vigaszára az 
áldozatot bemutassák. Szent Lucián antiochiai áldo-
zár, ki később Nicomediában vértanúságot szenvedett, 
oltár hiányában a tömlöczben hanyatt feküdt, és a 
szent áldozatot saját mellén mutatta be, hogy a fog-
lyoknak a Szentséget kioszthassa. — De nem egye-
dül a szenvedések idején volt az egyház ily bőkezii 
e mennyei eledel kiosztásában. A szent mise végezté-
vel a szerpap azoknak is elvitte a Szentséget, kik je-
len nem lehettek. Sokszor volt Urunk teste pogány 
födél alatt égő lámpa nélkül, körülvéve undok po-
gány bálványoktól és képektől. Tertulliantól tanul-
juk ezt, ki annak a pogány férj általi fölfedeztethetése 
veszélye miatt a vegyes házasságtóliovakodást ajánlja 
a keresztény nőknek. Szép ős egyház ! most kezdem 
gyermekeid hősies elszántságát megérteni, miután e 
Szentséghezi viszonyukat megértettem. 

Az első keresztényeknél szokásos gyakori áldo-

zásból merített védveket, melyek alapján méltán sür-
gethetjük s követelhetjük mi is a gyakoribb áldozást, 
a jansenisták avval akarálc megerőtleniteni, hogy e 
gyakorlatot kizárólag az ős egyházhiveinekszentéle-
téből magyarázták. De ha meg kell is engednünk, 
hogy az ős egyház gazdag volt szent életű kereszté-
nyekben: az sem tagadható, mit már az apostoli le-
velek, a szent atyák intelmei és panaszai, és más 
egyéb tények tanúsítanak: hogy az első századokban 
sem hiányoztak a bűnök és emberi gyarlóságok, és 
hogy a szent communio akkor is nem annyira mint 
a szent életűek jutalma és éldelete, hanem inkább 
mint orvosság és óvszer a gyenge és a bűnre hajlandó 
emberek számára, a minden oldalról fenyegető lelki 
veszedelmek ellen vétetett. 

Hibás nézet volna, az első századokat s z a k a -
d a t l a n és s z ü n e t n é l k ü l i üldözések korának kép-
zelni. Valószínű például, hogy az afrikai pro-consu-
latusban Septimius Severus ideje előtt jelentékenyebb 
üldözés nem volt. Midőn Decius (249. évben) trónra 
lépett , a keresztények már majdnem harmincz évig 
békét él veztek. Valerian halálától (259) kezdve egész 
Diocletian uralkodásának 19-ik évéig (303), Aurelian 
rövid ideig tartó, és nem is minden tartományban 
foganatba vett üldözését leszámítva, a keresztények 
szintén nyugalomban éltek, és az atyák és írók e 
béke-korszakok káros hatását élénk sziliekkel ecsete-
lik. Igaz, számtalan megtérések történtek a legfelsőbb 
körökben. Volt idő, különösen Alexander Severus és 
arabs Fülöp országlása alatt, midőn már biztosnak 
látszott, hogy a keresztény vallás a császári udvar-
ban is győzedelmeskedendik. E korban az egyházhá-
lójába jó és rossz halak egyiránt kerültek, s azért 
nem lehetett csodálni, hogy különösen Decius alatt 
tömeges elpártolások történtek. E mellett a kereszté-
nyek a pogányokkal együtt és vegyítve lakván, az 
olyannyira káros vegyes házasságok pogányok és 
keresztények között igen általánosak valának. Ez ál-
lapot tehát épen nem mondható eszményszerünek; 
mindamellett, és talán épen ezért az egyház a gya-
kori áldozást szabályként állitá föl. E szabály fönál-
lott még akkor is, midőn az üldözések korszaka rég 
elmúlt. Szent Vazul (epist. 289) bizonyitja, hogy az 
ő korában Egyptomban a hivek a Szentséget maguk-
kal vivék házaikba. A napontai áldozások ugyan rit-
kábbak lőnek, de az alexandriai és caesareai hivek 
háromszor, négyszer áldoztak hetenként. 

E közben egy u j , csodálatos világ támadt. A 
puszták és sivatagok remeték és szerzetesek által né-
pesittettek, és itt azon kérdés támad, hogy s mint 
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állott a gyakori áldozás ügye ezeknél, annál inkább, 
miután róluk állittatott, hogy sok közülök igen rit-
kán, vagy soha sem járult az Oltári-szentséghez. Ezen 
föltevés ellen már az is szól, hogy ez nem volna meg-
egyeztethető azon elvekkel, melyeket a keresztény 
Askesis minden időben követett; már pedig ezen ős 
szerzetesek és remeték a keresztény és egyházi As-
kesis igazi tanitói és utmutatói voltak a következő 
korra nézve is. A lelki élet szabályai, melyekben az 
egyház tanitói minden időben megegyeztek, általuk 
ismertettek és gyakoroltattak ; hogy volna tehát le-
hetséges, hogy ők a megtisztulás és az Istenneli egye-
sülés legfontosabb eszközére, az Oltári-szentség véte-
lére nézve olyannyira eltértek légyen az egyház- és 
tanitóinak elveitől? A lehetség, az Oltári-szentség-
hez gyakrabban járulni, nekik nem hiányzott. A Ni-
lus völgye csak egy szük züldelő vonal a puszták ho-
moksivatagja közt. Közvetlenül, e virágzó kereske-
dés által élénkített folyam és számos nagyobb váro-
sok mellett, melyek mindegyikében görög művelt-
ség és keleti pazarfény volt föltalálható, termékeny 
szántóföldek és virágzó kertek mellett vonult és vo-
nul végig a puszta, mely a természettől mintegy al-
kotva látszott arra, hogy barlangjaival, romjaival és 
régi sírjaival az uj szent nemzedéknek, mely a ma-
gány után sohajtozott, lakhelyül szolgáljon. De igy 
a puszták magányában, vagy a valamivel távolabbi 
várakban is a hegyek lábainál elterülő róna völgyek-
ben el voltak ugyan e remeték vagy első coenobiták 
a világ fiaitól választva, de még sem távol a templo-
moktól és az Oltári-szentségtől. Es valóban azokban, 
miket a történelem a Kelet első szerzeteseiről mond, 
számos példákra akadunk, melyekből kiviláglik, hogy 
őket áldozárok meglátogaták, hogy vasárnap a szent 
misében részesítsék ; hogy ők továbbá a közel fekvő 
falukba jöttek az Oltári-szentség vételére. Mindenütt 
látjuk e szerzeteseket, különösen a földnéppel közle-
kedni; a Niluson föl és le hajóznak; kézimunkáikat 
élelmi-szerekkel becserélik ; segítenek az aratóknak ; 
a néppel ugyanazon oltárok előtt letérdelnek ; részt 
vesznek szenvedéseikben ; nem ritkán csodálatos mó-
don betegeket gyógyítanak. Ha jót művelni, bűnö-
söket megtéríteni, a hit mellett tanúskodni kell, né-
ha a városok zaját sem kerülik. 

Egyptomon kivül Arabia, Palaestina, Syria és 
Mesopotamia valának főszékhelyeik. Ha itt-ott a he-
lyiség kevesbbé volt is kedvező, mint Egyptomban, 
még sem volt itt is elzárva a lehetőség, részt venni 
az isteni-szolgálatban, és az áldozáshoz járulni. Ezen-
kívül ezen asketák nagy része községekbe egyesült, 

akár valóságos zárdákban, mint ez Pachomius taben-
nai két zárdáiban történt, hol 1400 szerzetes volt 
egyesülve; akár pedig úgynevezett laurákban, vagyis 
szétszórt, de mégis egymástól nem távoli remete-
lakokban. 

A puszták magányában, vagy az említett oa-
sokban és nílusi szigeteken (Nitria, Scetis, Deolios 
stb.) nem ritkán templomok találtatnak. — Midőn 
szent Makarius beljebb hatott a lybiai pusztákba, mint 
előtte bárki, és ott tanítványokat gyűjtött maga kö-
rül , nem sokára reá sz. Antal tanácsára templomot 
épített. Még érdekesebb tárgyunkra nézve az, mi a 
Nitriában épitett templomról mondatik: hogy az nem 
az imádság és szent officium végzésére, hanem inkább 
a szent mise és áldozás végett volt épitve. Még in-
kább áll ez a laurákról Palaestinában. Bárhol alakult 
légyen ily laura, a jeruzsálemi patriarcha mindjárt 
ott termett templomuk fölszentelésére. Alig telepedett 
le szent Euthymins Quarantana hegyén, imolájában 
máris oltárt állit. Azon laurában, melyet később más 
helyen alapított, mindennap szent mise volt. Sz. Ge-
rasimusnak a Jordán völgyében volt laurájáról tud-
juk, hogy lakói minden szombaton és vasárnapon ál-
doztak. Ugyanez jelentetik sz. Sabasnak barlang-zár-
dájáról. Ezek és más adatok után ugy látszik, hogy 
e laurákban az áldozás a hét első és utolsó napján, 
vagy legalább minden vasárnap szabály volt. Szent 
Apollonak pedig Hermapolis közelében (azon helyen, 
hol a szent monda szerént a szent család Egyptomba 
futása alkalmával megnyugodott) levő laurájáról ál-
líttatik, hogy a coenobiták naponként délutáni há-
rom óra tájban áldoztak, s utána közösen ebédeltek. 

A rendkívüli távolban és elzárkozottságban élő 
remetékről sem hiányoznak adatok, melyek bizonyít-
ják , hogy ők is gyakrabban részesültek az Oltári-
szentségben. Szent Antal 12 remete-társával Nitriából 
egy-napi járásra megy beljebb a pusztaságba, s mégis 
birnak kápolnával, és szombaton s vasárnap áldoz-
nak. Márk apát harmincz évig volt czellájában bezár-
kózva, de minden vasárnap egy áldozár jelenik meg, 
ki neki miséz. A megtért rabló Mózes hét-napi távol-
ságra volt a népesb helyektől, de mégis volt közelé-
ben templom, melyben minden vasárnap áldozhatott. 
Ezek és sok más adatok, melyeket Dalgairns előso-
rol , mutatják, hogy az első századok remetéi és a 
szerzetesek szent misét hallgattak és gyakrabban is 
áldoztak. Hogy az oszlopon oly sok évig tartózkodó 
Simon (stylites) szintén gyakrabban vette magához 
az Oltári-szentséget, azt a bollandisták kétségen ki-
vül helyezték, és ez áll Simon több követőiről is. 
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Mindezekhez járul, hogy a remeték is, mint ezt sz. 
Vazul tanusitja, sokszor magukkal vitték a pusztába 
az élet kenyerét. Csak igen kevés példa van arra, 
hogy e remeték hosszabb időn át nem részesültek az 
Oltári-szentségben. Ilyen volt egyptomi Maria, ki 
megtérése után és a magányba vonulása előtt, az-
után pedig halála előtt áldozott csak. Aranyszájú sz. 
János is emlit remetéket, kik évenként csak egyszer 
járultak az Ur asztalához. Végeredmény gyanánt 
mindezekből az folyik, hogy az ős keresztény kor 
remetéi és szerzetesei r e n d e s e n , de csak k é t s z e r 
vagy e g y s z e r áldoztak hetenként: mig a világ za-
jában élő keresztények háromszor, négyszer, sőt né-
melykor mindennap is részesültek az Oltári-szentség-
ben. Azok tehát, kik a világ veszedelmei- és kísérté-
seitől voltak környezve, gyakrabban áldoztak, mint 
a puszták szent lakói, kik ezen veszélyeknek nem 
voltak kitéve. (Vége köv.) 

Kunszt József, kalocsai érsek ő excljának fölirata 
a szent atyához. 

Intemeratam erga Sanctissimum Patrein Summum Pon-
tiiicem ecclesiasticae Provinciáé Colocensis pietatem, incon-
cussamque erga Petri cathedram íldelitatem et adhaesionem 
pari sensu cum Episcopis e totius orbis partibus die festő 
Pentecostes llomae congregatis perhibi turus, sequentis teno-
ris li t teras ddo 27-ae Augusti a c ad Suam Sancti tatem 
exaravi : 

„Beatissime Pater ! Quamquam augustae solennitati, qua 
nuper Sanctitas Tua Septem et viginti invictissimis divinae 
nostrae religionis heroibus Sanctorum honores et cultum 
decrevit , baud omnes ecclesiasticae liujus provinciáé Colo-
censis Episcopi intervenire potuimus : nihilominus, absentes 
l icet, cum neosanctorum mérita pie recoluimus, tum eadern 
prorsus sensa , qua e cunctis orbis partibus congregati eotum 
Romae Antistites Sanctitati Tuae nuncuparunt , ceu ex ani-
mo nostro omnino profecta recognovimus. 

Quae quidem, infucatae imprimis pietatis , intemerati 
obsequii et invariabilis adhaesionis sensa , nullis unquatn 
temporum injuriis a S. Petri successore Christique in terris 
Vicario atque universalis Ecclesiae capite divellenda, neque 
solum Episcopis, verum universo Provinciáé hujus Clero fi-
delique populo propr ia , eo firmius cordibus omnium nostrum 
inhaerent , quo acerbiorem calamitates ac pericula, quae pro 
justit ia Deique et Ecclesiae causa, Beatissime P a t e r , adrni-
randa constantia ac diuturna patientia suffers, animis nostris 
injiciunt moerorem tantamque anxietatem , ut Tecum univer-
si nos pati Tecumque omnes periclitari videamur. 

Temperát attamen liujusmodi moerorem nostrum et an-
xietatem eximia Sanctitatis Tuae animi for t i tudo, quam nec 
calamitates frangere nec promissorum lenocinia possunt emol-
l i re , ilia item persuasio nost ra , qua íirmiter credimus Eccle-
siam Catholicam casibus humanis excelsiorem fide divinarum 
sponsionum niti stareque inconoussam. Quod ad nos attinet, 

non cessabimus summum pastorem et Episcopum animarum 
nostrarum flagrantissimis precibus exorare , ut minitantia re-
ligioni pericula clementer avertere , Te vero Beatissime Pa-
ter , in iis, quas toto ferme Pontificatus Tui intervallo homi-
num profecto iniquitate sustinere cogeris , angustiis et ad-
versitatibus benigne consolari ominososque idmodi dies bre-
viare velit. 

Suscipe Beatissime P a t e r , liaec pia flliorum Tuorutn 
Provinciáé Colocensis sensa, quae licet per summos dunta-
xat apices a t tac ta , consentanea tamen sunt iis, quae Prae-
sules ex universo pene terrarum orbe simul cum binis ex hac 
ipsa Colocensi Provincia Episcopis in Urbe congregati San-
ctitati Tuae die festo Pentecostes anni labentis coram reve-
rentissime edixerunt ; quorum declarationi scripto etiam ty-
pisque exaratae nos , qui limina Apostolorum eotum adiré 
Tuumque Beatissime Pater benignum conspectum subire ob 
provectam aetatem valetudinisque rationem nequivimus, in 
tota extensione sua omnino adsentimur. 

Quibus secundum dictamen animi Sanctitati Tuae de-
votissimi benigno obtutui Tuo humillime substrat is , miseri-
cordiarum Pat rem et Deum totius consolationis assidue oro 
et obsecro, ut Ecclesie suae sanctae anhele exoptatam tri-
buat pacem, Te vero Beatissime P a t e r , in salutem gregis 
universi diu multumque servet incolumem atque Tuarum exem-
plo virtutum sanctam suam glorificet et augeat haeredita-
tem. Quod reliquum es t , me et comprovinciales Episcopo3 
meos, provinciáé item meae Clerum fidelemque populum San-
ctitati Tuae enixe commendo atque Apostolicam benedicti-
onem exorans in reverentissiino pedum osculo emorior Colo-
czae in l lungar ia , die 27-a Augusti anno 1862. Sanctitatis 
Tuae humillimus et obsequentissimus filius J o s e p h u s m. 
p. Archi-Episcopus Colocensis et Bacsiensis. — Sanctissimo 
Domino nostro P 1 0 , Divina Providentia Papae IX. sanctae 
et universalis Ecclesiae Summo Pontifici Romae." 

Ad hasce litteras sequens paternae benignitatis plenum 
ddo 25-ae pr. m. a Sua Sanctitate hodierno die accepi respon-
siirn, quod pro solatioso notitiae statu cum Dioecesis meae 
Clero hisce communicare festino : 

„ P i u s PP. IX. Venerabilis F ra te r Salutem et Aposto-
licam Benedictionem. Signiiicationes obsequii et devotionis 
Tuae erga Apostolicam Sedem, literis egregiis expressas, 
summa animi Nostri jucundi ta te perlegimus. Eo vero gratius 
et acceptius liabuimus testimonium illud religionis Tuae, 
quod seutentiam inibi comprehensam Suifraganeis etiam Epis-
copis Tuae provinciáé communem esse confirmas. Gratulamur 
sane , quod auctoritate quoque, et suffragiis Vestris rata , et 
firmata sint ea omnia, quae alii Venerabiles Fra t res quam-
plures coram Nobis, elapso Junio mense, exposuerunt, alii-
que innumeri accessione sua multiplici literarum testimonio 
sanxerunt. Luculenter enim demostrat haec inter Pastores 
Dominici Gregis mira consensio. ita Deum Ecclesiae suae 
adesse praesentem, ut s i c u t r o s H e r m o n , q u i d e -
s c e n d i t i n m o n t e m S i o n , acerbi tatemtemperet doloris 
Nostri, animumque multis de causis afflictum suavissime con* 
soletur. Quod vero constantiae illi, qua Nos Deus muniri ju -
b e t , stimulos et alacritatem addere contendatis , in eo pieta-
tis Ve3trae indicium et indubium fraternae charitatis agno-
scimu3 a rgumentum: adeoque rogamuä, ut precibus et obse-
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crationibus Vestris subsidium Nobis divinitus iraploretis, ut ea, 
quae Deo placita sunt, jugiter perficiamus. Demurn signura 
Pontificiae benevolentiae Nostrae, Apostolicam Benedictio-
nem Tibi, Venerabilis Frater, Sufïraganeis Episcopis provin-
ciáé Tuae, necnon fidelibus Tuae et eorum sollicitudini con-
creditis peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Pe-
trum die 25. Octobris 1862. Pontificatus Nostri Anno XVII. 
P i u s PP. IX. m p .—Venerabi l i Fratri Josepho Archi-
Episcopo Colocensi et Bacsiensi Coloczam in Hungaria.'-

C o l o c z a e , die 10. Novembris 1862. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MARMAROS-SZIGET , nov. 4-én. A lelkipásztoroknak 

abban telik legnagyobb örömük, lia tapasztalják , hogy gond-
viselésükre bizott hiveik a vallási buzgóság gyakorlataiban 
nem csak nem lankadnak, hanem mindég nagyobb és nagyobb 
erélyt fejtenek ki. Korunkban, midőn a hitközömbösség s az 
azt követő hitetlenség mirigyes nyavalyája a hitélet mezején 
annyira kártékonyán dúl, vajmi jól esik oly jelenségeket látni, 
melyek azt hirdetik, hogy a vallási buzgóság még nem tünt 
el egészen a földről. Ugy tűnnek föl e jelenségek, mint a zöld 
oáz a puszták vándora előtt. Sziget városa katholikusairól 
valóban dicsérőleg mondhatjuk, hogy fényesen tanúsítot-
ták vallási buzgóságukat. Állításom igazolására megemlíteni 
először a boldogs. Szűznek piaczunkon álló szobrát, mely 
e város katholikusainak kegyes adományozása folytán dí-
szesen megujittatott. E szobor, melynek fölállitási czélja, hi-
tünk elleneinek megzavarása s a katholikusok vigasztalása va-
la, 1775-ben állíttatott föl báró Rudnyánszky Farkas, marma-
ros-megyei kincstári igazgató által. Ezen időtől fogva egyszer, 
1806-ban megujittatott ugyané szobor, de az utóbbi években 
annyira rongált állapotban volt már, hogy a nézőkben nem 
annyira a tisztelet, mint inkább a botránykozás érzetét költötte 
föl. Sziget katholikusai nem akarván azt , hogy az, a mi az ő 
buzgóságukat hirdethetné, hanyagságukat hirdesse, — de a 
lelkészi hivatal által is e részben erélyesen buzdittatván, nem 
sokáig késtek áldozati filléreiket összetenni, hogy azokból az 
emiitett szobor megujittassék. Az e czélra tett kegyes ado-
mányozások 765 a. é. frtot tesznek. A kijavitás megtörtént. S 
most oly diszbeii áll a szobor, hogy mig egy részről a tiszte-
let érzetét kelti föl keblünkben, más részről fönnen hirdeti a 
szigeti katholikusok vallási buzgóságát s keresztény jótékony-
ságát. Megyéspüspökünk, H a a s Mihály ő méltósága épen 
akkor, midőn a szobor körüli munkák befejeztettek, váro-
sunkban időzvén, aug. 31-én ünnepélyesen fölszentelte azt. 
Méltó- és igazságosnak találom itt hálás köszönetet nyilvá-
nitni mindenek előtt a magas kincstárnak, mint patronusnak, 
s ennek közszeretetü képviselőjének, Szepesi Mihály ő méltó-
ságának azon szivességeért, melyet a szobor körül szükségelt 
candeláberek s vasöntvények megrendelése által a közös szent 
ügy iránt tanúsított. Köszönetet nyilvánitok tek. Gunscher 
és Koppel mérnök uraknak, kik a szobor körüli munkákat 
minden dij nélkül vezetni szíveskedtek. Köszönetet nyilváni-
tok az adakozók közül különösen Hollósy Simon, Hollósy Lu-
kács, Todorovics Tódor, Ember Zachariás, Buzáth Kristóf, 
Buzáth Simon, Báyer József, Steinberger János uraknak és a 
sváb-községnek. Köszönet általában minden adakozónak ! Is-

ién , ki a szomjuhozónak nyújtott italvizet sem hagyja juta-
lom nélkül, bizonyára nem fogja jutalmazatlanul hagyni azon 
áldozatot sem, melyet az ő és egyháza dicsőségének előmoz-
dítására hozunk. Mikor az egyház szükségeinek fedezésére, 
vagy a szegényeknek adakozunk, akkor az Istennek adako-
zunk, neki mintegy hitelezünk, s ő adományunkat dús kamat-
tal szokta visszaadni. — A városunkbani hitélet fölvirágozá-
sának bebizonyítására megemlítem másodszor a szülők azon 
bölcs gondoskodását, melyet leány-gyermekeiknek kath. szel-
lembeni neveltethetésére vonatkozólag legközelebb tanúsí-
tottak. Nem levén városunkban rendezett leány-iskola, a jobb-
módu szülők kérelmet intéztek Haas Mihály ő méltósá-
gához , melyben könyörögnek, hogy Szigetre a szathmári 
anya-zárdából apáczákat küldjön, kikre leányaiknak tanítását 
nyugodt lélekkel bizhatnák. A szülők készek egy-egy gyer-
mekért hónaponként 4 a. é. frtot fizetni. Es eddigelé már 35 
növendék van följegyezve, tehát 140 frt van egy-egy hónapra 
biztosítva. Táplál a remény, hogy ő méltósága, kinek a neve-
lés szent ügye annyira szivén fekszik, nem sokára teljesíteni 
fogja a szigeti katholikusok ebbeli óhajtását. Akkor azután 
nem lesznek kénytelenek a szülők gyermekeiket prot. szel-
lemű növeldébe küldeni, hol mindent tanulnak, csak vallásos 
nevelést nem. Ily szellemű nőnövelde volt az is, mely váro-
sunkban a mult év november-havában nyilt meg, s f. évi ju-
nius-bavában a világi hatóság által föloszlattatott. Minthogy 
e nőnövelde ügye s föloszlatása hírlapok utján is többször 
érintetett, de mindannyiszor elferdítve, engedje meg ft. szer-
kesztő ur , hogy kimondjam ez ügyben az igazat. Az érintett 
nőnövelde körül-belül 30 növendéket számlált, s ezek között 
csak 4 volt prot. hitvallású, a többi mind romai és görög ka-
tholikus. Daczára a kath. növendékek ezen túlnyomó számá-
nak , mégis 5 prot. és csak 1 kath. tanitó működött az inté-
zetben. A tanítók ezen arányából könnyen ki lehet találni, 
hogy mily szellemben neveltethettek ott a kath. gyermekek. 
De a miben leginkább megbotránkoztunk, az volt, hogy két 
külmegyei kath. leánykát az intézet prot. hitvallású igazga-
tónője prot. vallásunak irt be , a prot. vallásban taníttatta, 
sőt még az urvacsorájához is járultatta őket. Ily jogtalansá-
got s a kath. gyermekek vallásának veszélyeztetését sokáig 
elnézni nem lehetet t , nem volt szabad ! Ez okból a lelkészi 
hivatal többszörösen sürgette az intézet föloszlattatását, s ez 
nem sokára meg is történt. — A szigeti katholikusok hitbuz-
góságának bebizonyítására megemlítem végre templomunk 
védszentjének, borromei sz. Károlynak ünnepét. Eddigelé ez 
ünnep nem tartatott meg mint rendes ünnep a maga napján, 
hanem át volt téve a rákövetkező vasárnapra. De legújabban 
már a maga napján ültük meg azt , mint rendes ünnepet. A 
minek eszközléséül a következő körülmény szolgált. Ezelőtt 
néhány héttel a jobbérzelmü katholikusokból egy társulat ala-
kult városunkban ezen czim alatt : „Borromei Szent-Károly-
Társulat." E társulat czélja: az egyházhatósági és kegyuralmi 
jogok tiszteletben tartása mellett, módokról gondoskodni, 
hogy az isteni-tisztelet fénye egyházi zene és rendezett nép-
ének által emeltessék; az egyházi körmenetek illő rendben 
tartassanak; a vallási buzgóság emlékei, mint keresztek, szob-
rok és kápolnák, épségben tartassanak; jó viselet és szorgalom 
által kitűnő tanulók jutalmaztassanak. Ezen czélok elérésére 
szolsáland a társulati tagoknak szellemi és anyagi tehetségeik 



fölajánlása, jóltevők megnyerése és a társulati tagok által ha-* 
vönként fizetendő járulék, mely 5 a.é. krnál kevesebb nem lehet. 
Társulati t ag lehet minden, Marmaros-megyében lakó katholi-
kus kor-és nem-különbség nélkül. A társulat védszentjeül tem-
plomunk védszentjét, borr. sz. Károlyt választá, kinek napját 
kiváló fénynyel akarja ezentúl megünnepelni. E czélból föl is 
szólittatott e társulat által a lelkészi hivatal, s az a legnagyobb 
örömmel sietett megrendelni, hogy borr. sz Károly napja, 
melyhez teljes bucsu is van kapcsolva, ezentúl mint rendes 
ünnep mindég a maga napján tartassék meg. S örömmel 
mondhatom, hogy e rendeletnek hiveink a legnagyobb kész-
séggel hódoltak. A mit az által mutattak ki , hogy szokatlan 
számmal jelentek meg az isteni-tiszteleten. E napon a sz. mise 
alatt a „Szent-Károly-Társulat" javára pénzbeli ajándékokat 
is gyüj töt tünk. Begyült összesen 34 frt. 56 kr. a. é. Emelte 
az ünnep fényét a tisztikarával megjelent királyi biztos, D o-
l i n a y Péter ő méltósága, ki megnyitáaz oífertoriumot, vagyis 
az áldozati ajándékok bemutatását Adja az ég, hogy a szent 
t an i t ás , mely e napon a szószékről hangzot t , mint jó mag 
keljen ki hiveink sziveinek termő-földjében, s öntöztetve az 
isteni kegyelem harmata á l ta l , teremje meg mentül előbb az 
óhaj tot t gyümölcsöket. Adja az é g , hogy a vallási buzgóság, 
c mindent elevenitő tüz, soha ki ne aludjék hiveink szivében, 
hanem égjen a hitközömbösség és hitetlenség hamvai fölött 
elolthatlan lánggal. Schönherr Ágoston *). 

R O M A , oct. 31-én. Négy lengyel férfiról és egy len-
gyel nőről megható jelentést olvasunk az itteni ,Osservatore 
Romano'-ban. Litvánia s fehér Muszkaország ruthéneiről a 
legkedvezőbb tudósitások érkeznek, mily hatalmasan emelke-
dik azon népben az egyházi egység utáni vágy. Ezen öt gyer-
meke is Lengyelországnak mily hősies elhatározást tehetet t 
föl lelkében , hogy oly messze földről, nem ismervén az or-
szágokat, nem a nemzetek nyelvét , Romába jöttek , hogy a 
szent-atya lábait csókolhassák ! Mindnyájan gyalog jöttek, 
nem vendéglőkbe szállva, hanem szegényeknél szállást és ke-
nyeret kérve Jézusnak szent nevében, ősi zarándokok szoká-
sa szerént. Az első Zajovszkovski, kézműves Vilnából. Mi-
dőn belépett sz. Péter templomába , térdre ese t t , s megcsó-
kolá a föld kövét, térdein menve végig a templomon és imád-
kozva. Beteges levén, a Szentlélek-kórodába kérődzött , hol 
meg is h a l t , sz. Ferencz harmad osztályuainak ruhájában. A 
második zarándok Holz, paraszt Laznovból, a varsói érseki me-
gyéből. Egy varsói ur levelet bizott rá egy romai pápai ka-
maráshoz , ajánlván őt kegyeibe. Habár a muszka hatóságok-
tól kapott útlevele a legjobb rendben is volt , de egy pápai 
kamaráshoz intézett levelet Piémont hatalma alatt levő tar-
tományokon á t magával vinni, nagy7 bün. llolz tehát Mogliában 
föl tartóztat tatot t , a levél elvétetett , fölbontatott, — de a pie-
monti urak nem tudván lengyelül, nem tudhatták, mivol t a le-
vélben , sem Holzot nem fagga tha t ták , mivel a paraszt anyai 
nyelvén kivül semmi más nyelvet nem tudott. A tömlöczből né-
hány nap múlva Carpibe kisértetett, mint büntevő ; a hatósá-
gok i t t sem boldogulhattak vele, Modenába küldötték őrizet 
alatt. I t t ült tömlöczben 14 napig. „A hányszor a harangokat 

*) Ezen örvendetes értesítésért fogadja köszönetünket, jövőre 
pedig kérésünket. Az előfizetési összeget a jövő félévre jegyeztük be. 
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szólni hallottam , annyiszor sirt bennem a lélek, nem mehet-
vén a szent misére. Az őrök leselkedtek reám, minden nyel-
ven kérdéseket tettek, maguk között susogtak, de én semmit 
sem értettem." Abiróhoz vezettetvén, ez nem boldogult vele, 
elküldte Bolognába ismét őrizet alatt. A bolognai biró kemé-
nyebb volt, mivel ez már Holzot lőfegyverrel fenyeget te , mi-
vel katholikus vol t , mivel Romába ment , mivel egy levele, 
egy imádságos könyve, mellén feszület és „Jézus Krisztus 
követése" lengyel nyelven volt nála, s mivel Holznál egy garas 
pénz sem vala. A muszka consuli t i tkár közbejön , s Holzot a 
haláltól megmenti. A muszka elismerés egy embert a haláltól 
megmentet t , ki vélte vo lna? A biró visszaadja Holznak az 
össze-vissza gyűrött , de senki által nem ér te t t levelet , köny-

.veit , s tovább ereszti — Anconába őrizet a la t t , kötözve. I t t 
ismét tömlöczbe ve t te t ik , kérdezik újra és faggat ják , ő csak 
annyit tud mondani : Loret to , Roma, pápa ; s mikor e szava-
kat mondá, térdet ha j to t t , s keresztet vetet t . A biró fedezet 
alatt Maceratába küldte. I t t letépik nyakáról a keresztet, 
szétszaggatják könyveit s szent olvasóját. „Olvasóm szemei 
a földre peregtek , könyeim is oda hulltak." A biró fölboszan-
kodván, Holzot vasra vereti , s a gyilkosok közé záratja, a hol 
ő csak imádkozott. Végre innen is eleresztik, Holz Romába 
érkezik , a szent-atyához bebocsáttatván , ,szent-atya' szava-
kon kivül többet nem tudott mondani. „Szegény zarándo-
kom !" kiáltott föl a szent-atya, és egy ezüst éremmel meg-
ajándékozván, elbocsátá. — A harmadik zarándok sánta, me-
zitláb utazot t , öltönye durva fehér vászon, kék pÓ3ztőszélek-
kel kivarrva; ez Opocznoból való, Paradovszki András , ha-
sonlóan háromszor tömlöczbe vet tetve a piemontiak által. Ro-
mába érkezvén reggel s délután sz. Péter templomában tar-
tózkodók. — A negyedik zarándok Lariss Ferencz, varsói pol-
gá r , kis termetű, beteges. Anconában elfogatván, megbotoz-
t a to t t , s szabadságát csak a helyben székelő muszka consul-
nak köszönheti. — Az ötödik zarándok Kotowszka Magdolna, 
Radoriczból, egy öl magasságú asszony, fogatlan, kurta szürke 
hajjal, himlőhelyes, egy szóval külsőleg csúnya, de a szendeség, 
melyet vallásos lelke arczán elönt , kedvessé teszi. Magdolna 
20 frankot akart a szent-atyának adni; hogyan tehet te ez t ? 
Radovicz vidékén pénzváltó nincs, ha van , ez zsidó, s a nő 
nem ért bizományi jegyekhez, ő maga jöt t , s a szent-atyának 
kezébe letet te az ajtatos szivnek adományát , mint az evan-
géliumi nő, kit Jézus Krisztus megdicsért. E nő sarutlan jö t t , 
egész uton egyedül kenyeren és vizén é l t , csak a piemonti 
ügynökök által kétszer tömlöczbe vettetvén evett levest. — 
Ily hit él a lengyel hivekben ; mily vigasztalás a szent-atyára ! 

P A R I S , oct. 1-én. A hitterjesztő társulat évlapjainak 
legutolsó füzete érdekes tudósításokat hoz azon törekvések-
ről, melyeket lángbuzgalmu férfiak a Kelet legszélsőbb vidé-
kein megkísértenek a kath. hitnek terjesztésére. A figyelem 
most elfordult Cochincliina- és Tonkingról, hol a kereszté-
nyek vére patakokban folyt, s Chinának egyik alig ismert ré-
szére, Tibetre szegeztetett. Az u j békekötés, az európai köve-
tek tartózkodása a mennyei birodalom fővárosában lehetsé-
gessé t evé , hogy a lankadhatlan buzgalmu hitküldérek Tibet 
felé induljanak. Nincs veszély nélkül a kísérlet , de legalább 
a halál nem bizonyos, miként eddig volt. A közzétett levelek 
sok reményt keltenek a jó eredményre nézve. Ezekből értjük, 
hogy több franczia pap Tibetnek éjszaki határain, a világ 
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legmagasabb hegyein az ős buddhaismus fővárosába, Hlassa-ba 
eljutott. Nem ment még feledésbe, hogy 1845- és 1846-ik év-
ben két lazarista, Hue és Gäbet, kisérletet tett behatolni az 
európaiak előtt elzárt országba; az egyiknek sok tudomány-
nyal készített jelentése örökbecsű marad a természettanok 
kútfői között. Más kísérletek, melyek a két lazarista-pap után 
a határ más pontjain tétettek, nem sikerültek, s a vállalkozók 
életébe kerültek. Renoca, a hitterjesztő társulat egyik papja, 
többször fölfedeztetvén és Tibetből kiűzetvén , újra franczia, 
és a chinai kormánytól kapott útlevél mellett Hlassa felé in-
dult Kellett küzdenie akadályokkal, de ezek eddig a franczia 
és angol követek közbenjárására elhárittattak. Az első levél 
Dezmazures Domokos püspök, s apostoli helyettes úrtól va-
gyon 1861-ik évi oct. 27-ről a tibeti földről. Megemliti a chi-
nai hivatalnokok álnok kétszinüségét, s azon kemény paran-
csokat, melyek nagy Lamoseries-k főnökétől Hlassából me-
nesztettek; de egyszersmind a jó fogadtatást is , melyben né-
mely helyeken részesült ; levele tele van a legszebb remények-
kel jövőre. A ki Tibetben liitküldér akar lenni, a nyelvet leg-
alább három évig tanulmányoznia kell. Durand és Desgodius 
hitküldérek levelei részletesebben beszélik azon zaklatásokat, 
melyeket némely alárendelt hivatalnokoktól és a haramják 
csoportjaitól kellett szenvedniök; de ezek is mondják, hogy a 
magasabb fokozatú mandarinok által , kik a pekingi rendele-
teknek értelmét ismerik, tisztelettel fogadtattak. Daczára a 
hegyi ut fáradalmainak , a hidegnek, mely a magasokon min-
dent megdermeszt, Desmazures püspök ur Tsiamdo városából 
Hlassába, a lámák fővárosába tartott , hogy ott kisded-ovodát 
és iskolát alapítson, s tibeti nyelven Renon ur által hasznos 
ismeretü könyveket nyomasson. Ezen tudósitás világot vet 
ama zavarra , mely a roppant chinai birodalomban uralkodik, 
s azon különféle módra, melyben a pekingi rendeletek a tarto-
mányokban részesülnek. Anoilh pétché-li-i apostoli helyettes 
levele bizonyságot tesz a békekötés üdvös voltáról. A püspök 
ur a franczia követ közbenjárására a chinai kormánytól aján-
dékba kapta a Tching-Tin-Fux nevü kastélyt, melyből tem-
plomot és papnöveldét alakitott , s eddig számos megtérések-
nek örvend. Más levelében említést tesz a Kong herczeg ál-
tal tett előterjesztvényről a császárhoz, melynek következése 
volt, hogy a katholikusok a pagodák épitési munkájától, és 
némi adó-nemektől fölmentettek, és hogy a mandarinok a hit-
küldéreket tisztelettel fogadják. 

LONDON, sept. 22-én. Alig van valaki, ki, figyelem-
mel kisérvén az olasz félszigeti forradalom befolyásának sza-
kait , ne tudná , hogy ezen forradalomnak legerősebb táma-
sza az angol nemzet. Valahányszor a forradalom veszélyes 
pontra jő, Angliában a lelkek azonnal aggódnak. Mintha csak 
anya aggódnék saját gyermeke fölött, kit veszélyes habok kö-
zött lát. Az olasz forradalomnak van pénze ; ezt Angliából 
kapja; a hányszor Garibaldi vagy Mazzini pénzt kér, minden 
osztály adózik az ő czéljaira. Garibaldi veszélyesen megsebe-
sült; azonnal Angliának első sebésze küldetik, a költségek 
fedezésére aláirás nyittatik. Ezen adót az olasz forradalom 
már 15 éven át szedi Angliában, s az angol urak bőkezűsége 
nem hogy csökkenne, sőt inkább növekedik. Sokan vélik, 
hogy ha Derby volna főminister, ez másként menne. De em-
lékezzék kiki D'israeli beszédjére a pápai fejedelemség fön-
tartása mellett. A szónok bebizonyította, hogy a nem-kath. 

kormányoknak ép oly érdekében van a pápa függetlensége, 
mint a kath. kormányoknak. D'israeli gondolta, hogy a szó-
noklat Derby táborába tereli az irlandi katholikus követe-
ket. De csalódott. Az irlandi kath. követek jól t ud ják , hogy 
Derby nem volna képes más politikát követni Italiában, mint 
Palmerston , s hogy a közvélemény, daczára a legjobb aka-
ratnak , Derbyt Palmerstonnak útjaira dobná. Az irlandiak 
tehát semmit sem nyernének a minister-valtozáson, sőt más 
oldalról sokat vesztenének, mivel Derby alatt az orangisták 
uralkodnának, a hivatalokat ők lefoglalnák ; most pedig Pal-
merston sok katholikust alkalmazott Irlandban. Wiseman bi-
bornok értekezett Derby vel ; Derby mindent igért ; s a bibor-
nok kisérletet is tet t , hogy az irlandi követeket Palmerston-
tól elvonja. De ő csalódott; mivel a kath. követek látják, 
hogy Angliában más eljárás lehetetlen a dolgok jelen hely-
zetében , s hogy a tory kormány ép azt tenné, a mit most a 
whig tesz. Ne gondolják, hogy a „szabadság, haladás, reform" 
szavak az angoloknál döntenének. Ezen szavak hangzanak a 
népgyülésekben, olvastatnak a lapokban, de az angol nem ád 
ezekre semmit. A közvélemény a democratiától mindinkább 
conservativ elvek felé hajlik. A reformokról itt hallgatnak; 
és ha valami törvényjavaslat ez érdemben előhozatik, az a 
követválasztási jogokat inkább meg fogja szorítani, hogysem 
kitágítani. Amerikára nézve a közvélemény a déliekhez sze-
gődik ; Berlinre nézve a kormányhoz ; Lengyelországot ma-
gára és a muszkák czárjának kegyelmére hagyja. Austria, ha-
bár képviseleti rendszert hozott be , ős szövetségesétől sem-
mi segélyt nem várhat. A szabadság eszméje tehát semmi be-
folyást nem gyakorol az angol külföldi politikára. I t t csak a 
katkolikusok elleni gyűlölet viszi az indulatok gyeplőjét." Akar-
j ák , hogy veszszen a pápaság, ezen czélra az ördöggel is 
szövetkeznének. Ők azt vélik, hogy a fejedelemség buktával 
elvész a pápaság, s vele a katholicismus, a pápaság vesztére 
törnek minden erővel. Ez bátorit minket, hogy az ellenségnek 
szemébe tekintsünk. Mondják, a protestantismus meghalt. 
Igen, Luthernek, Calvinnak,Zwingli- és VIII. Henriknek pro-
testantimusa nincs többé. Az egyház symbolumát eldobva, 
mindenik felekezet egyenként készített magának egyet: a kath. 
hierarchiát elvétvén, készitettek egy mást, nem valamely elv, 
de az akkor található elemek szerént. Megtartották a püspök-
séget , miután szolgálatjukra voltak férfiak, kik szerették a 
püspöki nevet , de nem a hivatalnak nehézségeit; elvetették 
a püspökséget, miután szolgálatjukra nem volt más , mint 
pap és laicus. Mind eme hirtelen készült symbolum, a 
hierarchia lejárta idejét, a lelkekre semmi hatalmat nem gya-
korol. Erre nézve tehát a protestantismus nem létezik többé. 
Azonban mindnyájan megegyeznek ezen hitezikkely tagadá-
sában : „hiszem a ker. kath. anyaszentegyházat." Habár tehát 
a protestantismus csak Luther tanainak felel meg, mégis ál-
talános lett minden vallásfelekezetekre, melyek a kath. egy-
háztól elszakadtak. Tagadja bár valaki urunk Jézus Krisztus-
nak istenségét, a szentirást és ennek isteni ihletét ; szállítsa 
le az egész kereszténységet a természeti törvény alapelveire : 
mégis protestáns fog maradni ; e nevet , csak ha a kath. egy-
házba lép, veszti el. Különös dolog, hogy egész az Eufra-
tesig, sőt a Gangesig a protestáns szó ugyanazonos minden 
vallásos kötelességek elhanyagolásával. Midőn Layard Me-
sopotamiában Ninive romjai között ásatásokat tett , egy arab, 



ki a vallásos kötelességek elhanyagolásáról ismeretes lett, azt 
monda magáról, hogy ő protestáns és szabadkőmives. A pu-
seyták észrevették a protestantismusnak ezen destructiv ter-
mészetét , ők a protestáns név ellen tiltakoztak, s maguknak 
,angol-katholikus' nevet adtak. Könnyű ugyan symbolumot 
nyesegetni, toldogatni, változtatni, egy sectából a másik-
hoz vándorolni ; de nehéz a vallásos érzelmet kiirtani a kebel-
ből. Ezt Angliában leginkább láthatni. A secták szaporodnak, 
mint eső után a gombák, de a vallásos érzelem mégis rendit-
lenül áll, sőt a secták vezérei különös erélyt fejtenek ki kü-
lönczös nézeteiknek terjesztésére. Vallásos czélokra mesés ösz-
szegek fordíttatnak ; s egy angol sem fél, hogy tékozlónak 
mondassék, ha minden birtokát propagandára költi.—-Ná-
lunk egyletek alakultak uj plébániák alapítására és templo-
mok építésére. Bloomfield anglikán püspök 400 templomnál 
többet szentelt föl. Az egyletek lehetőséget nyújtanak, hogy 
a nép közel birván a templomot, számosabban járjon oda. A 
régi plébániák részekre osztatnak, csak egy londoni 20 plé-
bániára osztatott föl ; a régi templomok semmi akadályt nem 
tesznek, mivel a láz nagy, hogy minél több plébánia legyen. 
Azt az igazságot meg kell adni az anglikán papoknak, hogy 
habár a dismembratio által tetemesen csökkennek jövedel-
meik, ők ezt szívesen föláldozzák. És a mi a londoni fő-
megyében van , azt látni mindenütt Angliában. A ,Penny 
Post ' puseyta lap létszámát közli az igy fölállított plébá-
niáknak és templomoknak, s összehasonlítván e számot 
bármely századdal, meg kell vallani, Angliában soha nem 
volt annyi plébánia. Es ezt magánosok teszik, az állam-
nak fillére nélkül. Húsz év óta miliárdok költettek e czélra. 
Ezen szorgalmat a dissentereknél is láthatni. Ámbár az ő 
hiveik a munkás osztályhoz tartoznak, mégis van templomuk, 
melyet ők maguk épitettek, vannak papjaik, kiknek ellátását 
ők maguk viszik. Némely faluban négy, öt dissenter-templomra 
is akadunk, a városokban az arány még magasabb. Oly élénk 
a vallásos érzelem az angol népnél. Emiitek még valamit. Ti-
zenhat év előtt a skót-egyházi gyűlés azt a határozatot hozta, 
hogy a község hivei minden indokolás nélkül visszautasíthat-
ják lelkipásztorukat, habár őt a kegyúr küldte, s a püspök be-
ruházta. Egy helység azonnal élt ezen joggal. A kegyúr , jo-
gait sértve találván, törvényszékhez folyamodott. Az eset szö-
vevényes és nehéz. Egyik biró az edinbourgi kath. püspök-
helyetteshez fordult, kérdezvén, mit határoz a kath. canoni 
jogtan a kegyúr, a püspök, s a községi hivek jogairól ? A kath. 
püspök-helyettes segitségére jött az anglikán birónak. A biró 
a kegyúr mellett nyilatkozott, s a közönségnek tettét elitélte. 
Ezen Ítélettől a község ügyét a lordok házához fölebbezte. A 
lordok háza megerősitette az első ítéletet Erre a skót-egyház 
nagy izgalomba jött, két véleményre szakadt, egyik rész pár-
tolván a kegyuraknak, másik a községeknek jogait A gazdagok 
a lordok Ítéletéhez csatlakoztak, de a szegényebb rész sza-
bad skót-egyház' név alatt uj vallásos testületet alakított. 
Ezen szabad skót-egyháznak nem volt temploma, nem volt 
paplaka, iskolája. S mégis a szegények adománya mindezt 
helyrehozta, s most már hivatalos és törvényes, van sza-
bad , de nem hivatalos skót-egyház. A szegények milliomokat 

költöttek, hogy egyházukat fölruházzák. S ki nem hallott az 
angol biblia-társulatokról? Százezer helyeken a milliom és 
milliom penny befizettetik, csak hogy a biblia a világon el-
szórassék, E buzgóság nem hül, sőt növekedik. Angolország-
ban becstelennek tartatik , ki templomba nem jár. Messzire 
hátra kell menni a századokban , hogy e buzgóságnak erede-
tére jussunk. A secták házsártoskodnak egymással, s alig van 
egy törvényszék, melynél néhány secta-per nem volna letéve. 
De mindnyájan, a puseytákat kivéve, a katholikusok üldözé-
sében egyeznek meg ; ez az ő természetükben volt mindég ; 
az ő nevük mutatja azt , s ezen üldözés soha nem volt oly 
népszerű, oly dühös, mint néhány év óta. Az oktalan remény, 
hogy a pápaságot megdöntik , nagy erőt kölcsönöz ez üldö-
zésnek ; ezen remény az olasz forradalom pénzforrása. 

VEGYESEK. 
P E S T , nov. 21-én. Vasárnap, f. hó 16-án tartotta Esz-

tergomban m. D u r g u t h József, pápai praelatus és eszter-
gomi kanonok ur aranymiséjét ő emtjának kegyes vezetése 
mellett. Az örvendetes ünnepélyre vonatkozó igen becses tu-
tósitást jövő számunkban közlendjük. 

— A nádasdi és csurgói egyházkerületek elhatározák 
minden pártfogásukat megvonni az antikath. sajtótól. 

— A porosz király egy, a mohrungei kerületből hozzá 
intézett fölirat átnyujtóinak válaszolván, a többi közt mondá: 
„Törekesznek nem kevesen aláásni a religiot, hogy annál köny-
nyebben megrázkódtassák a trónt, és igen jól hiszik, hogy 
ezen módon legkönnyebben lehet a czélhoz jutni. Azonban 
ezen irányban is tudni fogok ellenük működni.1' Szép szavak, 
vajha valósítaná is azokat ! 

— A porosz kormány és a szent-szék közt értekezletek 
folynak Pommeranía és Brandenburg részére fölállítandó 
püspöki szék, valamint apostoli nuntiatura iránt is Berlinben. 

— A mexicoi köztársaság elnöke legújabb rendelete által 
megszüntetett minden egyházi testületet; megtiltotta a papok-
nak, a templomon kivül papi öltönyt vagy bármily megkülön-
böztető jelt viselni; kik a rendelet ellen cselekednének, pénz-
birsággal és börtönnel bűnhődnek. Mindez a franczia hadse-
reg szemeláttára történik, melyet Napoleon állítólag azért 
küldött oda, hogy a civilisatiot és szabadságot mozdítaná elő. 

— Midőn a Califorriiából Dél-Amerikába vitorlázó,Grate' 
czimü gőzös a tengeren meggyuladt, minek következtében 
200 személy vesztette életét, a rajta levő négy kath. áldozár, 
kiket csak akkor szentelt föl a sanfranciscoi érsek Californiá-
ban, a katholikusok fölött elmondá a generalis absolutiot. Az 
áldozárok mentőcsolnakor vonakodtak elfogadni mindaddig, 
mig más utasok ahhoz tódultak ; és úszás által menekültek meg. 

— A ,Nazione' arról vádolja a pápai kormányt, hogy 
Passaglia jószágát, azaz: egy kis majorságát, melyet bizonyos 
hölgy által kezeltetett, lefoglalta. Passaglia Luccában szüle-
tett szegény szülőktől, soha semmi jószága sem volt a ruhán 
kivül, melyet szerzetétől kapott; és igy nevetséges állitani, 
hogy valamije confiscáltatott volna ; igazabb az , hogy ő con-
fiscált néhány igen nagybecsű könyvet a romai collegium 
könyvtárából, vagy legalább elfeledte azokat visszaadni. 

K a l k s b u r g b a : Azon hirdetésnek most már nem levén jelentő-
sége — elmaradhat. 

Kegyes adomány: 
Ö szentségének , a fiúi szeretet részvétével és kegyeletes hódolata'val 

egy káplán a váczi megyéből . . . . 1 fr. a. é. 
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TARTALOM: Az áldozás története. (Vége.) — Né-
hány bizalmas szó a magyar harangtudomány érdekében. — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

x\z áldozás törtenete. 
(Vége.) 

E nevezetes tény és jelenség'mellé szerzőnk egy 
nem kevesbhé jelentékenyt állit: hogy tudnillik az 
áldozás akkor volt legritkább az egyházban, midőn 
ez külső fényének, dicsőségének és hatalmának leg-
magasb fokát érte el: a középkorban, és különösen 
a 12-ik s 13-ik században. — Majdnem lehetetlen 
megállapitani, mikor szűnt légyen meg a régi gya-
korlat, s mikor kezdtek ritkábban áldozni. Még a 
6-ik század vége felé találtatnak példák, melyek az 
Ur testének a hivek általi hazaviteléről tanúskodnak; 
más részről azonban több helyen már el kellett a ha-
nyagságnak harapódzni; miután az agathai zsinat 
szükségesnek tartá az áldozásra nézve törvényt hozni. 
Nagy sz. Gergely pápa által értesülünk, hogy a ha-
todik század vége felé a vasárnapi áldozások még szo-
kásban voltak a romai egyházban. Angliáról ugyan-
azt tudjuk, mert canterburyi Tódor constitutioi a ro-
mai egyház szokása nyomán a vasárnaponkénti áldo-
zást parancsolják. Több angol zárdában pedig a na-
ponkénti áldozás volt szokásban; nevezetesen S. Dun-
stan hagyja meg ezt szerzeteseinek. — Egész a 9-ik 
századig az egész keresztény világban azon nézet 
uralkodott, hogy annak, ki igaz keresztény módra 
ajtatosan akar élni, legalább vasárnaponként az Ur 
oltárához kell járulni. Nagy-Károly birodalma min-
den hiveinek a hetenkénti áldozást kötötte szivükre. 
Erre serkenti fia, Lajos császár idejében Amalarius is 
a hiveket. Jonas orleansi püspök pedig óhajtja, hogy 
az minden ünnepeken történjék; végre egy párisi 
zsinat a császárnak és udvarának a gyakrabbi áldo-
zást ajánlja. Mindezek után biztosan állithatni, hogy 
egészben véve a gyakori áldozás egész a kilenczedik 
századig fönállott s gyakorlatban volt a világiak közt 
ugy , mint a zárdákban. Az emiitett század közepétől 

fogva az áldozás gyakorlata mindinkább alászállt, és 
csak a zárdákban tartatott meg; s nem csekély bá-
mulatunkra értesülünk arról, hogy a VII. Gergely 
és VIII. Bonifácz pápák közti korban, az egyház di-
csőségének és kifelé terjedő hatalmának fénykorában, 
az Oltári-szentség vétele hanyatlófélben volt. A ne-
gyedik laterani zsinat, az egyházi gyülekezetek leg-
fényesbike, kényszerítve érzé már magát az egyházi 
átok, a kiközösítés büntetésével fenyegetni a z o k a t , 
kik h ú s v é t t á j á n nem járulnak az áldozáshoz. 
Mindamellett azonban az egyház a későbbi tridenti 
zsinat által is ismételve kifejezett elvtől soha sem tért 
el, mely szerént tudnillik csak a gyakori áldozás fe-
lel meg Üdvözítőnk szándékának a legméltóságosb 
Oltári-szentség szerzésében, és hogy ugyanezért a 
gyakori áldozás óhajtandó. 

Ily értelemben nyilatkozik a kath. igazság és tu-
domány leghivebb őre és tanuja azon korban, aqui-
noi szent Tamás. A kérdésre : „utrum liceat quotidie 
hoc sacramentum suscipere" igenlőleg válaszol, (III. 
qu.80, a. 10.) hivatkozván sz. Ágoston szavaira: „pa-
nis quotidianus est, accipe quotidie, ut quotidie tibi 
prosit" ; és sz. Ambrus mondatára (De Sacram. 4 , 6.) : 
„Si quotiescunque sangvis Christi effunditur, in re-
missionem peccatorum effunditur, debeo semper ac-
cipere, qui semper pecco ; debeo semper habere me-
dicinám." Magától értetik, — teszi hozzá — hogy a 
szükséges előkészület meglegyen, melynek hiányá-
ban lehet csak káros a Szentség naponkénti vétele. 
Sz. Tamás a gyakori áldozás ellen fölhozatni szokott 
ellenvetéseket is czáfolgatja, különösen azt, melyet 
a Szentség iránti kellő tiszteletből meritenek. Azon 
tisztelettel, mely tartózkodó és azt mondja: Domine 
non sum dignus, a szeretetnek, mely az áldozáshoz 
vonz, kell egybekötve, sőt ennek túlnyomónak lenni. 
Igy midőn Péter mondá: „Exi a me Domine, quia 
homo peccator sum", Krisztus válaszolá: „noli time-
re." A félelem gyermekded, a szeretet tiszteletteljes 
legyen ; a szeretetbőli vétel a szabályt, a tiszteletbőli 
tartózkodás a kivételt képezze. „Si dixerit — mond 
sz. Ágoston (Ep. 54.) — quispiam, non quotidie ac-
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cipiendam Eucharistiam, alius contra, faciat unus 
quisque quod secundum fidem suam pie credit esse 
faciendum; neque litigaverunt inter se Zachaeus et 
ille centurio, cum alter eorum gaudens suscepit Do-
minum, alter dixit: non sum dignus ut intres sub 
tectum meum,ambo salvatorem honorificantes, quam-
vis non uno modo." Habár azonban a középkor theo-
riája e tárgyra nézve is ép oly világosan és erősen 
volt megállapitva, mint a szent-atyák előbbi, vagy 
a tridenti hittudósok későbbi korában : mindamellett 
tény, hogy a középkorban a lovagok-, polgárok- és 
póroknál, egy szóval a világiaknál ugy mint a zár-
dákban, a Szentség vétele föltűnően ritka volt. Sz. 
Gilbertnek a 12-ik században keletkezett congrega-
tiojában évenként 8-szor járultak az Ur asztalához, 
ugyanazon Angliában, hol még Beda hetenkénti ál-
dozást követelt. Szent Ferencz, szerzetének minden 
zárdájában naponként egy misét óhajt; e mellett gya-
kori áldozást ajánl ugyan, de ez viszonylagos foga-
lom és a középkoi'ban már gyakori áldozásnak tekin-
tetett, mi a korábbi vagy későbbi idő hittudósainak 
elvei szerént annak nem tekinthető. Szent Klára apá-
czáinak évenként 6-szor kellett áldozni és 12-szer 
gyónni. A dominikánáknak 15-ször volt megengedve 
egy évben az Ur oltárához járulni; „a bold. Szűz alá-
zatosságáról" czimzett testvéreknek minden két hét-
ben, de az adventi idő alatt hetenként IY. Orbán pá-
pa engedménye folytán; ez pedig kivételesen igen 
gyakori áldozásnak tekintetett. Szent Lajos franczia 
királynak gyóntató-atyja azUr testének vételét éven-
ként csak hatszor engedte meg. (Bolland. Aug. 5,581.) 
Ugyanazon században toulousei sz. Lajos csak a főbb 
ünnepeken, portugalli sz. Erzsébet pedig évenként 
csak háromszor áldozott. 

Az áldozás e ritkaságának okáról biztosan sem-
mit sem lehet állítani. Bizonyára, — úgymond Dal-
gairns — bouilloni G-otfried, és azon vitéz férfiak, 
kik Jeruzsálemet ismét visszaszerezték a keresztény-
ség számára, és gyermekded egyszerűségű sziveikből 
forró könyeket hullattak azon hideg kövekre, me-
lyeken egykor Üdvözítőnk feküdt, inkább megérde-
melték, hogy gyakran vegyék Urunk sz. testét, mint 
korunk sok világi férfia. És honnét mégis az áldozás 
ritkasága? Talány, melyet megfejteni képes nem va-
gyok ; egy azonban bizonyos előttem : ha szükségle-
teik oly nagyok lettek volna, minők a mieink, a 
szentek bizonyosan gyakoribb áldozásra serkentették 
volna őket. Az ég felé vezető uton kevesebb akadá-
lyokkal kelle megküzdeniök, a világ kevesbbé volt 
megmérgezve, és a bün kevesbbé alattomos! 

A 13-ik században az Oltári-szentség vételének 
elhanyagolása megfélemlítő módon növekedett. Duns 
Scotus bizonyítja, hogy legtöbben csak egyszer ál-
doztak évenként, és ekkor is alig méltón. A viennei 
zsinaton a szent-benedekrendüek, kik eddig a vasár-
naponkénti áldozás gyakorlatát megtartották, kíván-
ták, hogy ezután csak évenkénti egyszeri áldozásra 
köteleztessenek. A cisterciták azon zárdájában, mely-
ben szent Ludgardis tölté ujoncz-évét, a novitiák 
évenként csak háromszor járultak az Ur asztalához. 
Anglia plébániatemplomairól azon időből irják, hogy 
sz. Mihály napján, Mindenszentekkor és karácsony-
kor is alig voltak, kik az Ur testét ohajtották volna. 
A század vége felé a zárdákban itt-ott a javulás némi 
jelei vehetők észre, de a világban a jobbraíordulás-
nak semmi nyoma, ellenben a 14-ik században majd 
mindenütt egy káros reactio nyomaira akadunk. Né-
metlionban , hol Eckhardnak (ki különben XXII. Já-
nos pápa határozatának engedve, tévtanait visszavon-
ta) hamis és mindent istenitő mysticismusa nagy ve-
szélyt rejte magában — az igazhitű ínystikusok, kü-
lönösen sz. Domonkos szerzetéből, és ezek között Su-
so ésTauler, gyakoribb áldozást sürgettek. Az utóbbi 
a dominikánákhoz kereszt-fölmagasztaltatása napján 
tartott beszédében kárhoztatja a szokást csak min-
den második héten járulni az Ur asztalához, és ezen 
alkalommal azon figyelemre méltó szavakat mondja: 
„Én részemről intlek benneteket, és kívánom teljes 
szivemből, hogy ezen szent szokás a jelen veszedel-
mes időkben meg ne szűnjék, mert az emberek nem 
oly erősek már, mint hajdan voltak. Volt idő, midőn 
a küzdelmek nem voltak oly nagyok, és akkor ele-
gendő volt minden két hétben járulni az áldozáshoz 

és azért a ritkább áldozás nem volt oly ve-
szedelmes, mint a mi túlgyenge természetünk mel-
lett, mely sokkal inkább hajlik a rosszra, mint az-
előtt." De nem egyedül a zardákban, a világiakhoz 
is hasonlókép szólott. Űrnapján tartott egyik szónok-
latában kijelenti, hogy ki el van méltán készülve és 
gyóntató-atyja engedelmét birja, naponként is ve-
heti az Ur testét. Általa értesülünk arról is, hogy ko-
rában Kölnben a szent communio ismét gyakoribb lett. 

Hatalmasb előmozditója a szent áldozás gyakor-
latának ferrerei sz. Yincze volt, kinek egész élete jó-
formán egy nagy csoda, melyet Isten azért látszott 
művelni, hogy a nagy schisma által okozott botrányok-
nak közepette a kereszténység hitében hajótörést ne 
szenvedjen. Csodálatos utazásában az itélet nagy szó-
nokát a megtért bűnösök egész serege, megtért rab-
lók, gyilkosok, kalózok, zsidók, rosszhirü női sze-
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mélyek, mindenféle nemzetbeli és állású emberek 
követték, kiket hosszabb ideig is magánál tartott, és 
kik távol attól, hogy botrányos életet élnének, ajta-
tos és jámbor magukviselete által épülésre szolgáltak. 
Az eszköz, mely által Yincze ez erkölcsi csodát mű-
velte, abban állott, hogy mindannyiukat hetenkénti 
áldozásra kötelezte. — Sz. Vincze után Olaszhonban 
a tiszta és nemes erkölcsök ujabb előmozdítója és az 
áldozásnak is hatalmas terjesztője támadt egy férfiú-
ban, ki az egyházat mint szent diszithette vohia, de 
ki elesett, mivel hiányzott nála az alázatosság, az 
egyház iránti odaadó engedelmesség, és a mindkettő-
hez oly igen szükséges türelem; e férfiú Savonarola. 
Érdemül tudandó be neki mindazonáltal, hogy ő leg-
inkább Florenzben, de távolabb is Olaszhonban sokat 
fáradozott az igaz jámborság és keresztény élet fel-
élesztésére. 

Azonban Olaszhon, és különösen Roma uj apos-
tola, az ujabb kor szenteinek, ha ugy szabad szóla-
nunk, atyja, annyi nagy pápák és egyházfejedelmek 
tanítója: nerei szent Fülöp volt, és róla elmondhatni, 
hogy hosszas működése majdnem egészen oda vala 
irányozva, hogy a „frequentia Sacramentorum" elő-
mozdittassék. Az e korban megindított valódi refor-
matioval szűnt meg egyúttal a gyakoribb áldozást 
gátló azon ellentállás, mely még a 14-ik és 15-ik szá-
zadban oly nagy volt, hogy még szentek is, mint 
sienai és genuai sz. Katalin és rieti sz. Columba, csak 
a legnagyobb akadályok közt és kínos küzdelmek 
után juthattak a gyakoribb szent áldozáshoz. Caccia-
guerra, nerei sz. Fülöp egyik kiválóbb sorsosa bizo-
nyitja, hogy midőn az oratorianusok e szent alapitója 
működését megkezdé, azon nézet volt általánosan el-
terjedve , hogy a laikusoknak csak egyszeri commu-
nio engedhető meg évenként. Fülöp törekvéseinek a 
gyakori áldozást illetőleg tudósok és tanárok álltak 
ellen. Kik gyakrabban óhajtották venni az Ur testét, 
csak nagy nehézséggel találtak áldozárokat, kik azt 
nekik nyújtották, és sz. Fülöp hét éven át még ül-
dözéseknek is ki volt téve. Eközben a szent Jeromos-
ról czimzett kis templomban (San Grirolamo dellaCa-
rita), melyben Fülöp működött, egész csendességben 
oly változás történt, melyet azonkoru írók csodálatra-
méltónak állítanak. „Sokan — mond egy szemtanú — 
szoktak ott áldozni, némelyek csak vasárnap, mások 
háromszor, négyszer egy héten, ismét mások min-
dennap." De hányan voltak kezdetben? „Legalább 
háromszázan vasárnaponként, a hétköznapokon pedig 
körülbelül hetvenen. Ez kezdete volt a regeneratio-
nak. Azóta mindazon szentek, kikkel Isten egyházát 

dicsőité, egyesült erővel működtek közre a Szentsé-
gek gyakori vételének eszközlésére. Ismeretes, mint 
vélekedtek ez ügyben, és mit müveitek borromei sz. 
Károly, Y. Pius pápa, salesi sz. Ferencz, paulai sz. 
Vincze, sz. Theresia, alcantarai sz. Péter, és különö-
sen loyolai sz. Ignácz és azon számtalan szent és apos-
toli férfiak, kik szerzetének díszét képezék; mily el-
veket állított föl e tárgyra nézve, s mint iparkodott 
azoknak érvényt szerezni liguori Alphons, nem kü-
lönben tudva van. 

Csak egy, és pedig igen veszedelmes reactio 
emelte föl fejét a gyakori áldozás gyakorlata ellen : 
a jansenismus; ezen kárhozatos eretnekség, mely 
Francziaországban a paulai Vincze, Berulle és más 
jeles szent férfiak működése által virágzásnak indult 
egyháznak bárminél többet ártott, és a későbbi rom-
lás- és forradalomnak utat készített. Egy , Krisztus-
és egyházának szellemétől idegen és elütő rigorismus-
ból kiindulva, a gyakori áldozásra nézve oly föltéte-
leket szabott, melyek azt lehetlenitik, azon elvre 
támaszkodván, hogy a communio nem annyira or-
vosság a szegénybünös számára, mint inkább a szent-
életüek jutalma. Ezen szellemben van irva Arnaud 
„Le frequent communion" czimü könyve, mely, mint 
jogosan állíttatott, a „l'infrequent communion" nevét 
inkább megérdemelné. És befolyásuk oly nagy volt ; 
a szigor és igaz jámborság látszatja olyannyira káp-
ráztató, hogy számtalanok az egyházi rendből is el-
ragadtatva hozzájuk csatlakoztak 2). 

Asceticus és pseudo-mysticus alakjában — hogy 
ugy szóljunk — a jansenismus ugyan Némethonba 
nem hatott, azonban a febronianismus, mint sok más-
ban, ugy a gyakori áldozásra nézve is elveinek hó-
dolt, hit-hidegségét és frivolitását az erkölcsi szigor 
és a fegyelem tisztaságaérti buzgalom köpenyével el-

' ) VIII. Sándor pápa kényszerítve érezte magát a kö-
vetkező propositiokat kárhoztatni : „Sacrilegi sunt judicandi, 
qui jus ad communionem percipiendum praetendunt, ante-
quam condignam de delictis suis poenitentiam egerunt", és 
„Similiter arcendi sunt a sancta communione, quibus non-
dum inest amor Dei purissimus et omnis mixtionis expers." 

2 ) Érdekes tudni , mi adott alkalmat a „frequent com-
munion" létrejöttének. Guemené lierczegnő, ki egy jansenista 
áldozár lelki vezetése alatt ál lot t , áldozása napján vonako-
dott bálba menni. Egy másik hölgy, ki ezt föltünőnek találta, 
gyóntató-atyjához fordult tanács véget t , ki egy levélben vá-
laszolt irván, hogy bál és áldozás nem épen összeférhetlenek. 
Az innen eredt levelezésből jött létre Arnaud könyve. Az 
austriai Anna udvaránál tartózkodó két hölgy közti vita ke-
vés érdekkel bírna, ha azon tényt nem tartalmazná, hogy a 
herczegnőnek lelki-atyja részéről az áldozás a bál napján 
megengedtetett. 
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takarván. Ma már a jansenismusnak és febronianis-
musnak nincs helye az egyházban, de a mindinkább 
növekedő hitetlenség és elpogányosodás veszélyei el-
len az élet kenyere még inkább szükséges. 

Laubhaimer F. 

Néhány bizalmas szó a magyar liaraiigtuiloinány 
érdekében *). 

(Magyarország papjaihoz, néptanítóihoz és harangöntoiliez.) 
P e s t , novemberben , 1862 . 

Pár éve annak, hogy honunkban a harangoknak külö-
nös figyelmet szenteltem, és gyakori régészeti kirándulásaim 
alkalmával mindenhol, sokszor életveszély közt is kerestem 
adatokat „Harangtudományunkhoz." 

A külföldnek vannak már ily munkái , kisebb könyvtá-
raknak is beillenének azok, — mi itt még mindég az abc al-
phá jáná l állunk. Es mely kincsekkel birunk ezen tekintetben 
is ; mily fontos szerepet játszottak harangjaink népéletünk-
ben ; mily ragaszkodással viseltetnek a hivek mai napig régi 
harangjaikhoz ! S ezen érdekes müveket senki sem méltatta 
még csak arra sem , hogy minekelőtte összezuzás és átönte-
tés végett a harangöntőkhez seregesen vándorolnának , leg-
alább alakjuk lerajzoltatnék, körirataik leirattatnának ! ! Vagy 
csak akkor fogjuk becsülni tanulni eme ritkaságainkat i s , ha 
a sibilla-könyvek sorsára jutottak, és napról napra jobban el-
fogynak ? Pedig sokszor igazán igen nagy kár értük ; mert 
nem csak hogy történelmi adatokat foglalván magukban, mű-
emlékeink sorába tartoznak ; hanem találtatnak olyanok is, 
melyek művészi vagy egyéb szempontból érdekesek, s ez által 
ugy is oly szegény mütörténetünkhez biztos kutforrásokul 
szolgálnak ; vagy egyáltalán ritkaságoknak tekinthetők. Hogy 
kitűzött munkámhoz legtöbb adathoz ju thassak , első tervem 
az vol t : megkérni a püspökségek és superitendentiák által 
az espereseket, hogy a kerületjeikben létező, vagy egyedül a 
visitatiokban és liber-memorabiliumokban emiitett harangok 
fölirataihoz juthassak. — Azonban ezen hosszasb ut és némi 
alkalmatlankodás helyett jobbnak látom egyenesen a magyar 
papokhoz, valamint a vidéki tanitói karhoz folyamodni val-
láskülönbség nélkül , kérvén őket barátságosan, de egyszer-
smind siirgetőleg, szíveskedjenek a környékükön létező ré-
gibb harangok a lak já t , valamint a fölirásokat hiven betűről 
betűre leirni, őket fölmérni, sőt a ra j tuk levő képeket is föl-
jegyezni, s mindezeket mihamarább velem közleni, hogy szán-
dékolt munkámat, melyhez az adatokat régóta gyűjtöm, nem-
zeti irodalmunkhoz méltóan közrebocsáthassam. 

Legczélszerübb lenne természetesen, ha a kerületekben 
egyes buzgóbbak ezen ügyet fölkarolnák és vezetnék. 

Hal lom, hogy Lugossy tanár urnák jelentékeny gyűj-
teménye van harangföliratokból; Ipolyi már régen gyűjti 
azokat a haza minden vidékén ; a régiek közt Mocsáry kiséré 
azokat Nógrádmegyében kitűnő figyelemmel, bár nem mindég 
legszerencsésebb olvasással ; mert szükséges , hogy már egy-

"') A jelen soroknak fölke're's következtében annál készebbek va-
gyunk helyt engedni, minél nagyobb örömmel értesültünk, bogy e föl-
szólitás t. szerzője fa'radalmai sikerültének esetére a m. nemzeti muzeum 
egyik teremében csupán ,keresztény muzeumot' szándékozik az idevágó 
régiségekből összeállítani. S z e r k . 

szer összeállítva, rendszerezve, tudományilag mutassuk be 
az olvasó közönségnek, hogy azokat ismerni, meghatározni 
tanul juk , s végre megtudjuk , merre rejlenek hazánk legré-
gibb harangjai. 

Nem csak a harangok mér tékei t , ra jza i t , föliratait fo-
gadom köszönettel , de a rájuk vonatkozó népmondákat , re-
géket , történeti adomákat ; valamint a harangöntők neveit, 
működésűk színhelyeire vonatkozó tudósításokat is , melyek 
városi jegyzőkönyvekben, krónikákban elszórvák, kérem, szí-
veskedjenek velem közleni; a közlő urak neveit lelkismerete-
sen hálával fogom közzétenni. 

Nincsen falu vagy puszta , melynek igénytelen templo-
mában , kápolnájában, vagy épen haranglábán valami érde-
kest találni nem lehetne, és többnyire épen ott akadunk a 
legnagyobb r i tkaságokra, hol azokat legkevesbbé keressük. 

A latin régiek közé sorozom azokat , melyek 1650-ig 
terjednek, a magyar föliratuakat 1700-ig veszem föl. Kívána-
tos azonban, hogy legujabb ideig kisérjük figyelemmel ezen 
művészetet , és határozzuk meg, hazánk mely vidékére ter-
jedtek és terjednek ki rendszeresen a harangmühelyek önt-
vényei. E tekintetben legnagyobb fölvilágosítást adhatnának 
a liarangöutők régibb és u jabb jegyzőkönyvei. Ezeknek, fő-
leg ha a középkorig fölvihetők , kinyomatása, a harangöntők 
netalán létező rendszabályaik közlése, u j fényt derithetne ho-
ni művészetünk ezen érdekes ágára. 

Hol bajos az olvasás, rajzbeli, lehetőleg leghűbb máso-
latot kérek, vagy csat tantatot (abklatsch) , mely igy készül-
het : kissé nyirkos, meritett irópapir puha kefével veretik a 
harang betűihez vagy rajzaihoz; midőn ezek alakja határo-
zottan éles, l á tha tó , a papír vékonyan bekenetik lisztből ké-
szült péppel, és uj papírszalaggal ragasztatik be, ezt kétszer-
hároinszr lehet ismételni, — megszáradván a papír, a lenyomat 
biztosítva van , visszásán, de hiven adja vissza az írást vagy 
képet , — a többi azután az én dolgom. Rövidebb, bár nem 
annyira biztos azon mód , melyet gyermekek a krajczár má-
solásánál (dörzsölés által) használnak. 

Remélem, hogy kérésemet, főleg az általam nem láto-
gato t t vidékeken, az értelmiség fölszólitott képviselői és a 
harangokkal folytonosan foglalkozó művészek meg fogják 
hallgatni. Hol a török nem puszt í tot t , ott legérdekesb lehet 
az aratás ; de van elég régi harang azon vidékeken is, hol őket 
elsülyesztették, vagy hol a község oly szegény, hogy mindun-
talan u j harangokat nem szerezhetett. 

Ezen kérésem nem csak a magyar vidékekre szól, szól 
ez Magyarország akármely nyelvű községéhez — mert azon 
korban, mely engem legjobban érdekel , még a nyelvkülönb-
ség nem idegenítette egymástól a testvéreket. Azért kérem 
akármily nyelvű, irányú vagy bármely vidéken megjelenő hír-
lapok tisztelt szerkesztőit, szíveskedjenek kérésemet fölvenni, 
és fölszólitásomat a legtávolabbi falucska papja vagy tanító-
ja kezéhez el is juttatni . — Fogjunk hozzá igazán egyesült 
e rővel , ismerjük meg legalább e tekintetben műemlékeinket, 
mielőtt tűzvész által elvesznek, vagy művészetünk örök vesz-
teségére átöntetnek. Egy toronyba való fölmászás, főleg azok 
részéről , kik ezt a nélkül is mindennap teszik, egy rövid le-
vél irása nem a világ; — tudományosságunk emelésére már 
nagyobb áldozatokat is te t t a magyar. Rómer Floris tr., 

a pesti királyi kathol. fögymnasium igazgatója. 
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EGYHÁZI TUDOSITASÖK. 
O es. k. ap. Fölsége f. évi nov. 1 7-ről kelt legfelsőbb határoza-

tával a gyulafehérvári gör. kath. székes-káptalannál újonnan alapított 
három kanonokság utolsóját B l a s a Illés, tordai gör. kath. főesperes-
nek méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

PEST , nov. 23-án. A főmagasságu bibornok, Magyar-
ország herczegprimása, f. hó 17-én a pesti Oltár-egylet elnök-
asszonyához, gróf Cziráky Jánosné, született Dezasse Ludo-
vika grófnő ő nagyméltóságához fölötte kedves, valóban atyai 
iratot kegyeskedett intézni, melyben mondja, hogy az eléje 
ter jesztet t évi számadásokból szintúgy, minx az 186'/^-ről 
szóló évi tudósitványból örömmel látta azon rendkivüli tevé-
kenységet , melyet az egylet a legközelebb lefolyt évben is-
mét kifej tet t , hogy ő igazán épült e buzgalmon, s hogy az 
•egyletnek ily fényes haladásához csak szerencsét kívánhat ; 
és nem is kételkedik, hogy azon elismerés, melylyel ő az egy-
let iránt viseltetik, általános viszhangra találjon. Midőn ő 
főmagassága magát kötelesnek érzi, legnagyobb elismerését 
főleg az egylet elnökasszonyának kifejezni, és ezen egyházi 
főmegye szegényebb templomainak megajándékoztatásaért 
legbensőbb háláját neki nyilvánítani, apostoli iratához az 
egyletczélok előmozdítására 100 a. é. forintot csatol. — Az 
jegylet, törekvésének ezen apostoli iratban kegyesen kifeje-
ze t t méltánylása által magát a legnagyobb mértékben meg-
örvendeztetve , megtisztelve, és legmélyebb hálára kötelezve 
érzi; az egylet elnökasszonya pedig hasonló érzeményektől 
áthatva legszentebb kötelességének ismeri, minden társtag 
nevében ő főmagasságának u j lelkesedésre ébresztő jóakarata 
ezen isméti tanuságaért , valamint az ujolag oly nagylelküleg 
szentelt adományért legforróbb háláját nyilvánitani, és őt, 
apostoli áldásaért esedezvén, biztosítani, hogy az egyletta-
gok Magyarországnak legmélyebben tisztelt legfőbb egyliáz-
nagyjáért ajtatos imáikban könyörögni meg nem felejtko-
zendenek. 

ESZTERGOM, nov. 16-án. Nagy a kath. áldozárnak 
méltósága, magasztos az ő hivatása, bármily oldalról tekint-
sük is azt. Nagy s fontos kötelmet teljesit ő akkor, midőn Is-
tentől nyert küldetése erejénél fogva, elmenvén tanitja a né-
peket mindenre, mit Krisztus megtartani parancsolt ; nagy-
szerűt végez ő akkor is, midőn mint a jó pásztor a gondjára 
bizott juhok előtt lépd egei ve , saját erényeinek illatával hi-
veit az üdvösség biztos ösvényére tereli; de legnagyobb ak-
kor, midőn ő mint az uj szövetségnek Melchisedech rende 
szerénti papja a kenyér és bor szine alá rejtőzött ártatlan bá-
rányt a Magasságbelinek engesztelő áldozat gyanánt az ol-
táron bemutatja Ekkor áll ő szent hivatásának magaslatán, 
ekkor lesz ő a szó teljes értelmében áldozár. Szent félelem-
mel vegyitett örömmel lép az uj-misés pap első izben az ol-
tárhoz, örömtől repesett az öreg Simeonnak szive, mivel meg-
adatott neki, aggságában a kisded Jézust egyszer karjaiban 
ringatni; minők lehetnek tehát azon papnak érzelmei, kinek 
.megadatott ama ritka kegyelem, hogy áldozársága Ötvenedik 
-évfordulati napján aranymiséjében a szeplőtelen áldozatot az 
Urnák bemutathassa? Ily érzelmekkel keblében lépett mai 
nap az esztergomi főszékesegyházban az Ur oltárához mélt. 
P u r g u t h József ur , pápa ő szentsége házi praelatusa, az 
seztergomi főkáptalannak egyik érdemteljes tagja , kinek ki-

jutot t ama ritka isteni kegyelem, hogy áldozárságának jubi-
leumát mai nap az Urban megülhesse. A köztisztelet, mely-
nek ő méltósága megyeszerte tá rgya , mindent megtett, hogy 
a mai ritka ünnepélyt minél szebbé, fényesebbé tegye. Ő mél-
tóságának a lelkészi és megye-kormányzati pályáján egykori 
segédei, kik csak szerét tehet ték, a főmegye különféle vidé-
keiről eljöttek, hogy az arany-mise bemutatásában segédked-
jenek a tisztelt férfinak, kinek oldala mellett egykor működ-
vén , magasztos erényeinek mindennapi tanúi voltak. Képvi-
selve volt a ft. nagyszombati társaskáptalan , az arany-misés 
praelatus urat tisztelő jezus-társasági rend, a vidéki lelkészi 
kar, melyben örömmel szemléltük ft. P a u n á c z Mihály urat, 
aszódi sz. keresztről czimzett prépostot s révkomáromi ple-
bánust , meg V a l e n t o v i c h József esztergomi czimz. ka-
nonokot s sz. benedeki plebánust, és másokat. Az esztergomi 
várhegy fölötte sok lobogó , a főoltár pedig ritka szép növé-
nyek tarka színezetével pompázott. De leginkább emelte az 
ünnepély fényét ő eminentiájának, honunk herczeg-primásá-
nak magas jelenléte, ki az arany-misés praelatus iránti tiszte-
letének és becsülésének az által kivánta nyilvános jelét adni, 
hogy, a nem csak ő eminentiájára, hanem az egész főmegyére 
nézve is fájdalmas lábbaja daczára, a kézvezetői magas tisz-
tet elvállalni kegyeskedett. A segédszolgálatot az arany-mi-
sénél az esztergomi főkáptalan tagja i , s a vidékről érkezett 
vendég urak tették. Evangelium után a szószékre lépett ft. 
H u b l a Károly esztergomi kanonok ur, ki az arany-misés ál-
dozárnak azon kegyességét, melylyel 30 évek előtt az ő első 
miséjén a szónoki tisztet elvállalni szíveskedett, most hasonló 
szolgálattal hálálta meg. A kenetteljes s if jú lelkesedéssel 
előadott sz. beszédnek az ünnepély alkalmához mért tárgya, 
— a szent mise magasztossága volt. Szent mise végével az 
arany-misés praelatus ur ő eminentiájára, kegyes kézvezetőjé-
re, a jelenvolt fölszentelt s növendék-papokra, meg a hivek so-
kaságára elérzékenyült szivvel külön-külön áldást mondott; 
azután pedig ő eminentiája fényes hatos fogatán haza vite-
tet t , hol a biboros főpásztor u tán , a ft. székes-főkáptalan, a 
helybeli érseki papnövelde, a clerus testületenként tolmá-
csolta tiszteletét s szerencse kivánatait. A szelíd múzsák Í3 
közreműködtek az ünnepély emelésében két alkalmi verse-
zettel, melyek egyikével az érseki papnövelde nyilvánitá üdv-
kivánatait az arany-misés áldozárnak, mint hittani tanulmá-
nyai széles tudományu igazgatójának. Az ő eminentiája által 
magyar vendégszeretettel adott s szivélyes üdvfölköszönté-
sekkel fűszerezett ebéd után, ő eminentiája kegyességéből az 
egybegyűlt vendégseregre uj öröm s kedves meglepetés várt. 
0 főmagassága ugyanis előadá, miszerént a mult sept, hóban 
lelki gyakorlatokra Nagyszombatban egybegyűlt 110 áldozár 
őtet fölkérte, hogy a gonosz emberek istentelen törekvései 
által megszomorított romai szentséges atyának az egybegyűlt 
clerus fiúi részvéte s kegyelete irott nyilvánítását fölterjesz-
teni kegyeskedjék. Ö eminentiája kegyesen fogadván e kérel-
met, ámul t october-hó elején Esztergomban időzött m. Nárdi 
pápai praelatus ur által a fiúi kegyelet s részvét föliratát a 
lelkigyakorlatokon jelenvoltak névsorával együtt fölterjesz-
tette ő szentségének, ki azt Castel-Gandolfóban atyai öröm-
mel fogadni s következő , tegnap érkezett válaszra méltatni 
kegyeskedett : „Pius PP. IX. Dilecte Fili Noster salutem et 
Apostolicam Benedictionem. Quod pie intendebant animo ec-
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clesiastici viri Archidioeceseos Tuae, Tirnaviae congregati, ut 
nempe solatii aliquid tristissirais temporibus Nobis accederet, 
id profecto sunt assequuti. Non leve enim gaudium experti 
sumus excipientes ea sensa, eosque affectus, quos illorum no-
mine Uteris Tuis egregiis expressisti. Neque tamen mirum 
est, cum tanta sit in Pastore pietas , et erga Apostolicam Se-
dem perspecta devotio, clerum quoque inferiorem praeclara 
sequi vestigia, et ducis sui exempla aemulari, Rogamus ita-
que Fraternitatem Tuam, ut viros illos religiosissimos certio-
res facias, testimonium istud obsequii longe iucundissimum 
Nobis extitisse, et paternam Voluntalem Nostram, iam satis 
in Te, illosque propensam, auctius et validius conciliasse. In-
dicium porro buiusce cliaritatis Nostrae, et solidae felicitatis 
omen, Apostolicam Benedictiotionem Tibi et praefatis eccle-
siasticis, nec non universo Clero, et ildelibus pastorali sol-
licitudini Tuae creditis peramanter impertimur. Datum Ro-
mae apud S. Pctrum die 1-a Novembris 1862. Pontificatus 
Nostri anno XVII." — Ezen atyai s valóban apostoli leirat-
nak ő eminentiája általi fölolvastatása nyomán támadt köz-
lelkesültség hangos éljenekben tört ki, melyek bizonyára 
viszhangzani fognak minden magyar keblében , ki egy szent, 
de igaztalanul üldözött ügyért még lelkesülni képes. Az Is-
ten tartsa és bátoritsa korunknak a legszentebb jogért hősie-
sen harczoló nagy Athanasiusát, IX. Pius fejedelmi pápát! y 

LISSABON, oct. 1-én. Ne várjon tőlem tudósitást ha-
zai s egyházi ügyeinkről, én olvasóinak ügyelmét messze tá-
voli földre, a portugalli tartományra Indiában viszem, hol a szo-
morú goa-i szakadárság a kormánynak kétszinüsége s állha-
tatlansága miatt mai napig sincs kioltva. A szent-szék egyez-
ményt kötött a lissaboni kormánynyal a goa-i ügyekre nézve. 
Engedményezései a legszélsőbb határig mentek, ugy hogy a 
kath. világ álmélkodással fogadta volna, ha csak a szent-szék 
ezen engedményeket föltételesen nem teszi, fölfüggesztvén 
azoknak érvényét, mig csak a lissaboni kormány fogadott 
kötelességeinek egészen eleget nem tesz. Oly nagy az egység 
az egyházban, hogy a Megváltó varratlan ruhájának szétsza-
kítását a legnagyobb áldozatokkal igyekszik megakadályozni. 
A goa-i szakadár püspöki szék üres le t t ; a lissaboni kor-
mány azonnal Amorin papot terjeszté a szent-szék elé kine-
vezésre. A szent-szék hajlandó volt Amorint püspökké ne-
vezni, csak egyet kivánt, hogy Amorin mielőtt püspöki székét 
elfoglalná , Romába jöjjön. A kormány és Amorin megigérte 
hogy Romába menend, s ezen Ígéret folytán Amorin püs-
pökké neveztetett a goa-i székre. A bullák igen világos és 
határozott értelemben voltak fogalmazva, hogy Amorinnak 
nem lesz szabad püspöki székét elfoglalni, sem joghatóságot 
gyakorolni, mielőtt Romába jönne, továbbá, hogy püspöki 
joghatósága egyedül az eddigi szakadár papokra és hívekre 
terjedend ki, nem pedig az egységben maradt hívekre. A por-
tugalli követ Romában sokáig vonakodott ezen bullákat elfo-
gadni; de a goa-i nép és papság püspök után nyugtalanko-
dott, végre elfogadta, s Lissabonba küldte. Amorin, a hivek 
botrányára, mind a két pontban megsértette a bullák értel-
mét , és a szent-atya rendeletét. A nélkül hogy ment , vagy 
csak irt is volna a szent-atyához, püspöki székét helyettes ál-
tal elfoglalta, kinevezett helyettest, ezt korlátlan joghatóság-
gal fölruházta, egy szóval ugy viselte magát , mint kétszáz év 
előtt a goa-i érsek, s mintha apostoli helyettesek se lennének 

a portugalli birtokban Indiában. A romai hitterjesztő társu-
lat megtudván ezen merész intézkedéseket, azonnal erélyes 
körlevelet menesztett az indusi apostoli helyettesekhez. Adná 
az Isten, hogy az erélyes föllépés véget vessen a botránynak. 
Azonban a goa-i papság, neveltetésének gyümölcseit megtermi, 
mivel tagadja , mintha a pápának joga volna Goaban rendel-
kezni , s hogy ezen rendeleteknek a királyi tetszvény hiánya 
miatt sincs semmi érvényük. A szent-szék jogai oly kétség-
telenek, hogy bevitatásuk is fölösleges. A portugalli kormány 
és Amorin elfogadta a szent-atya föltételeit, s a portugalli kö-
vet azt irta Lissabonba, hogy ha a bullák által tet t föltétele-
ket el nem fogadja, ő követségi állomásáról kényszeritve lesz 
lemondani. Ideje már , hogy a goa-i szakadárság botránya 
megszűnjék az egyházban. Azonban a portugalli püspökök 
kétértelmű viseletének tulajdonit ható ezen botrány. A szent-
atya az egész egyház előtt rosszalta ezen püspökök viseletét. 
Amorinnak viselete pedig menthetetlen. Az apostoli helyet-
tesek Indiában kihirdették a hitterjesztő társulat körlevelét 
a hivek előtt. line a körlevél : „Főtisztelendő ur ! Mielőtt a 
szent atya megerősítette, s közzétette volna Amorin Pessoa 
Jánosnak kineveztetését a goa-i érseki székre, a portugalli 
kormány, a szent-atya szándékához alkalmazni akarván magát 
élőszóval, és 1861. mart. 20-ról kelt levélben megigérte, hogy 
a fönnevezett érsek, mielőtt székét elfoglalná, személyesen 
fog a szent-atya lábainál tisztelkedni. Mig a szent-atya ezen 
érseknek megérkezését várná ; a legszomorúbb tudósitást 
vet te , hogy a fönnevezett érsek élvén az apostoli gondosko-
dási levéllel, s más levelekkel, melyek bulla-alakban kiállít-
tattak , helyettes által elfoglalta a goa-i érseki széket, sőt 
több általános helyettest nevezett , s ezen intézkedésben oly 
kifejezésekkel él , melyek azt mutat ják, hogy a fönnevezett 
érseknek hamis fogalma van a joghatóságról ; miután tudnil-
lik a szent-atya azon tartományi hivekre, kik az egyház-ál-
lami egyezmény keltekor apostoli helyettesek által kormá-
nyoztattak, csak átruházott joghatóságot adott az érseknek, 
s ő ezt tovább átruházni is bátorkodott. Nem kell mondani, 
mennyire szomorodott el a szent-atya Amorin urnák ezen vi-
seletén. Mig tehát a szent-atya az igy fölmerült bajok orvos-
lásán fáradozni fog, nehogy az apostoli helyettes urak és 
más hitküldéri főnökök az ügyek ily bonyadalma által zavarba 
és tévedésbe hozassanak, a szent-atya megpararcsolta, hogy 
a hitterjesztő egyesület önökhez meneszsze azon levélnek má-
sát, tnely által Amorin ur a goa-i érsekségre l'ölruháztatik, es 
azon levelek másait is, melyekkel ő átruházott joghatósággal 
elláttatott; s megengedte, hogy ezen levélmásak ott kinyoma-
tathassanak, s a hiveknek fölolvastassanak. Én tehát a szent-
atya és a hitterjesztő egyesület parancsait teljesitem, midőn 
főtisztelendőségteknek'a bullák néhány hiteles példányait il-
lető használat végett átküldőm. Roma, a hitterjesztő egye-
sület épületéből, 1862. jul. 18-án. Al. C. Barnabo praefectus. 
H. Capalli titoknok." 

CHINA. S c h a n g - H a i . Kedveseim! Negyedfél hó-
napig tartó utazásom után valahára megérkeztem Chinában; 
azért , midőn épen alkalmam nyilik, sietek magamról vala-
mit tudatni. — Sz. István (vértanú) ünnepe volt, midőn reg-
geli 10 órakor kiköténk. Volt velem még egy társam is, Er-
délyi Ignácz, esztergom-megyei áldozár, Magyarországból, 
ki a chinai missioba utazott. A hajóra három irgalmas nene 
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kisért el bennünket csolnakon, a hajó egy félórányira horgo-
nyozott a tengeren. I t t ö t , sz. Pál szerzetéről nevezett néné-
vel találkozánk, kik Chartresból hasonlag Chinába töreked-
tek , hogy a mennyei birodalom partjain a szegény pogány-
gyermekeket ápolják. Még ugyanazon napon 1 óra tájban in-
dult el a hajó; ez gőzös volt, „Ulloa" nevü s a franczia hadi-
hajókhoz tartozott. A legszebb idő volt , a minő csak lehe-
t e t t ; szivem repesett örömében, hogy már egyszer oly közel 
jutottam legforróbb óhajaim kitűzött czéljához. Nem sokára a 
tenger közepén voltunk. Társam kénytelen vala lefeküdni, 
mert tengeri betegséget kapott ; mely betegség annyira kel-
lemetlen, hogy azt magatoknak el sem gondolhatjátok. Öt 
napig feküdt szegény, s mint később maga mondá, irtóztató 
kinokat kellett szenvednie. Én, hála az Istennek, e bajt kike-
rültem. Három napig vitorláztunk, s a tenger folytonosan zaj-
lott. Második nap, a mint szobám ablakán kinéztem, egy, szél-
sebességgelfölkerekedett s az ablakba csapott hullám jól meg-
mosott. Mégis mindamellett, hogy a tenger meglehetősen zú-
go t t , utunkban jól haladtunk előre ; láttuk az Elba, Corsica, 
Sardinia, az eoli szigeteket s a tűzokádó Strombolit. Dec. 29-
kén estve felé eveztünk az évezredek óta annyira elhírhedt 
Scyllán és Charybdisen át, hol már számtalan hajó elveszett, 
Olaszhon és Sicilia között amessinai utra, s áthaladtunk Mes-
sina városa mellett, melyet az esti világ teljes fényében lát-
hatánk. I t t a tenger rendkívül csendes volt ; de az csak olyan 
csend vala, mint a milyen rendesen a zivatart megelőzni szok-
ta. A hajónak iszonyú hintázása s ingása fölrezzente álmom-
ból . erre egy tömeg víz ömlött fölülről szobámba, megfü-
rösztött ágyamban ; de segitség után kiáltva, a viz, mennyi-
re lehetett, kimerittetett, s aztán szobám elé egy függő-ágy-
ba feküdtem, hol a zivatar alatt is meglehetősen éreztem 
magamat, minthogy itt nem igen vettem észre a hajónak ide 
s tova való hányattatását. A zivatar erősbödött, a tenger 
nőttön nő t t , s a hajó olyannyira hányatott egy oldalról a 
másikra , hogy az árboczok keresztfái majdnem a víz fölszi-
nét érinték. Midőn a hajósok a hajó egyik részén a köteleket 
húzták, akkor a födélzeten végig 10—20 embert szörnyű erő-
vel csapott az ellenkező oldalra. Többen megsebesültek. A 
hullámok nem csak a tetőre, hanem a hajón is keresztül csap-
tak , ugy , hogy a hajó egyik szárnyán 40 lábnyira fölemel-
kedtek , a másikon pedig a tengerbe zuhantak. A hajó mély 
vizvölgyön haladt, s mindkét oldalt 60—80 lábnyi magas viz-
hegyek emelkedének , melyekből a hullámok a hajónak rohan-
tak. A hajósok , kik már 20 évig voltak a tengeren, azt állí-
tották , hogy soha hasonló zivatart nem láttak. Maga a kor-
mányos is igy panaszkodék : Oh rossz idő, rossz idő! S e 
rossz idő 30 óra hosszáig eltartott. Hála Istennek, én nem 
igen féltem, azt gondolám magamban : Mária , a tenger csil-
laga nem hagy elveszni. Addig, mig a zivatar dühöngött, 
a födélzeten valék, s bámulva néztem a hullámok háborgó 
dühét. Valóban, semmi sem hirdeti szembetűnőbben az Is-
ten nagyságát és dicsőségét, mint egy ilyetén fölzúdult ten-
ger. Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus. (92. 
zsolt.) A mi bizalmunk meg nem szégyenült. Újév- első nap-
ján a legszebb idő kedvezett. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A H Ü LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE. 

(Folyt.) 
Advent harmadik vasárnapján szólván a sz. Jánoshoz 

menesztett küldöttségről mondja: „Ekkor tűnt ki Jánosnak 
valódi nagysága, ugy mint ki mindamellett, hogy Krisztus 
előhirnöke volt, saját szemeiben mégis kicsiny- és csekélynek 
mutatkozott ; de épen ezen nagysága ker. sz. Jánosnak tün-
teti föl a mi szánalmas törpeségünket. E kettős igazságra, 
tudnillik János nagyságára és a korunkbeli katholikusok tör-
peségére terjeszkedik ki mai sz. beszédem. Azt mondom te-
hát az első részben, hogy ker. sz. János nagy volt , mert ön-
magát kicsinynek ta r to t ta , daczára az Üdvözítőre vonatkozó 
fönséges hivatásának. A második részben pedig: hogy mi ka-
tholikusok azért vagyunk Isten előtt gyakran oly kicsinyek, 
mert mi szemeinkben közönségesen nagyok akarunk lenni." 
Minden beszédben ily tisztán viszi a hallgató elé a tárgyat, 
és ily határozottan fejezi ki a fölosztást. Ezen beszéd II. részé-
ben ekkép szól : „Ker. sz. Jánosnak legfőbb hivatása az volt, 
hogy a zsidó népet penitentiatartásra, az Ur utjának elkészí-
tésére és Krisztus követésére fölbuzditsa ; nekünk pedig akár 
hitszónokoknak akár hivőknek legfontosabb kötelmünk, ki-
vált az adventi sz. időben az , hogy ez intelmeket foganato-
sítva, penitentiát tar tsunk, az Ur út já t elkészitsük és Krisz-
tust kövessük. Azonban épen itt mutatkozik a legnagyobb 
hiány a korunkbeli katholikusok legtöbbjeinél, és ez az, a mi 
az ő törpeségüket elárulja. Igaz , hogy igen sokan járulnak a 
hivők közül e szent időben a sz. gyónáshoz ; ámde gyónni és 
azután újra vétkezni, még nem tesz penitentiát tartani. A pe-
nitentiatartónak az érzületet kell megváltoztatni, a szivet át-
alakítani, a gonosz szokásokkal fölhagyni, a botrányt jóvá 
tenni, szóval a Szentlélekkel és tűzzel való keresztséget föl-
venni ; mert adventben gyónni és advent után ismét a régi 
bűnökre visszatérni nem tesz penitentiát tar tani , hanem ön-
magát elámítani. A ki advent után is a régi boriszák marad; 
a ki a bünalkalmakat és veszélyes személyeket újra fölkeresi ; 
a ki az elmúlt ellenségeskedéseket ismét föléleszti, és advent 
után az igazságtalanul szerzett jószághoz csak még szorosab-
ban ragaszkodik mint advent előtt; az minden gyónása és ál-
dozása mellett is képmutató és keresztény nevet bitorló fari-
zeus , de bizonyára nem János szelleme szerénti penitentia-
tartó." Ez tiszta és gyakorlati kifejezése a javulás ' elvont 
eszméjének, és bizonyára lényege a penitentiatartásnak, mint 
azt Krisztus rendelte, az egyház pedig mindég tanította és 
taní t ja : minő arczczal vádolhatják tehát elleneink az egyhá-
zat, mintha az a gyónás által tág kaput nyitna a bűnök köny-
nyelmü elkövetésének, mert csak a bűnök bevallását követeli, 
és semmi egyebet. Üssék föl kátéinkat , szónokaink beszédeit 
és mutassanak föl helyet rögeszméjük bebizonyítására (Folyt, 
követk.) 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
A „Lelki Kalauz"-a által dicséretesen ismert P e 11 z-

m a n n Gergely szerzetes-atya egyszerre három közhasznú 
munkával kedveskedik : 

I. MÁRIA VIRÁG-KOSZORUJA, a bold, szeplőtelen 
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Sziiz, Isten anyja, minden szentek tiszteletére szerkeszté 
P. G. Imakönyv. 463 1. igen csinos színezett czimképpel. 

II. MENNYEI KEGYELEM-VIRÁGOK, az ifjúság 
templomi és házi ajtatosságának nevelésére szerzé P. G. 355 1. 
szintén szép színezett czimképpel. 

III. MANUALE SACERDOTUM pro visitatione et 
provisione infirmorum item supplieio afflciendorum nec non 
sepultura mortuorum, idiomate hungarico, germanico , sla-
vico et illyrico concinnatum per P. Gr. P. 591 1. Mindegyik 
nyelven külön is kapható. — Mind a három csinosan kiállított 
mü bibornok herczeg-primás ő eminentiájának helybenhagyá-
sát érdemié ki. A két első karácsonyi és újévi ajándéknak 
igen alkalmas. 

VEGYESEK. 
P E S T , nov. 25-én. Valamint a fővárosban, ugy Eszter-

gomban , Székes-fehérvárott is ünnepélyes hálaadó tisztelet 
tartatott sz Erzsébet napján császárné ő fölsége örvende-
tes meggyógyulásáért. 

— H a y n a i d Lajos erdélyi püspök ő nmlgaaborbándi 
leégettek segélyezésére 200 a. é. frtot kegyeskedett ado-
mányozni 

— S c h o s b e r g e r izraelita háztulajdonos a pesti Li-
pót-templomra 500 a. é. frtot adományozott, jövőre is Ígér-
vén segélyét. 

— 0 szentsége, a lapok igen öszhangzó állitása sze-
rént , a Sta Maria Maggiore-templomban sírhelyét készítteti. 
A legméltóbb hely volna kétségkivül azon pápához, ki a szűz 
Anyát mindenkor hitt szeplőtelen fogantatása dogmájának ün-
nepélyes kihirdetése által annyira megdicsőité. 

— 0 szentsége nagylelkűségével teljesen megegyező 
azon hír, mely szerént egy fiatal ember járulván hozzá, kére 
őt , hogy semmisítené meg atyjának végrendeletét, melyben 
vagyonának felét, 40,000 frankot, azon papnak hagyta, ki ezen 
és ezen a napon ebben és ebben a templomban az első sz. mi-
sét fogná mondani. A szent-atya tisztelvén a végrendelet 
szentségét a kérésre nem hajolt : de a kitűzött napon ő maga 
elmenvén a meghatározott templomba az első szent-áldozatot 
ő mutatá be , és az ekkép birtokába jutott 40,000 frankot a 
kérelmezőnek átadta. 

— Egy angol statistikusnak bizonyítása szerént a mű-
veltség e mintaországában a lelketlen szülők még gyermekeik 
halálával is üzérkednek. Vannak ugyanis úgynevezett temet-
kezési egyletek, és a szülők több ilyen egyletnél biztositják 
gyermekük eltemettetése költségeit ; és hogy a pénzhez jus-
sanak, siettetik az ily magzat halálát, ugy hogy már közmon-
dássá vált az igy beirt gyermekről, miszerént az nem sokáig 
fog élni, mert be van irva a temetkezési egyletbe. Ily ember-
telenség a törvényszék előtt és által lőn már több izben con-
statirozva. 

— Linzből Rajna mellől ir ják, hogy ott is van egy év 
óta mesterlegény-egylet, mely oly pártfogasban részesül, hogy 
már két-emeletes házat épitett magának. A mienk régebben 
áll, és az illető szállásbért is még mindég nagy részben ő emi-
nentiájának kegyessége fedezi. 

— Midőn L a a k e evang. igehirdető a kath. egyház 
keblébe tér t , egy berlini tudósító azon megjegyzést tette, 
hogy ezen „pervertita" Hengstenbergnek volt tanítványa; 
valamint a pár évvel ezelőtt megtért Lammers is ; és ehhez 
azon észrevételt csatolja, hogy nagy hiánynak kell lenni az 
evang tanitás alapjában, mely a kiképződést Roma felé 
hajtja. — Tehát hiányos oly tanitás , mely az igazságot ku-
tat ja és —megtalálja. 

— Ilirlik, hogy az adrianopoli szakadár érsek megbo-
szankodván a bolgárok megtérése fölött, egy, tőle elszakadt 
faluban példát akart fölállítani mások elrettentésére, és be-
menvén az egyesültek templomába, elkezdette földre hányni 
a kath. cultusnak az oltáron levő tárgyait. A hivek félretéve 
az érsek iránti tiszteletet, szétszaggatták ruháit, és nem épen 
gyengéd érintkezésbe jöttek a fölbőszült rombolóval. Az 
ügyet följelenté az érsek a kormányzónak ; a határozat vá-
ratik. 

— Nápolyi tudósitás szerént Pantaleo atyát egy angol 
üzér kibérelte, hogy Angolországban körutat tegyen, és Gari-
baldi életét, tetteit nyilvánosan hirdesse, ecsetelje! Valóban 
méltó episodja volna az eddigi dicstelen életnek ! 

— A new-yorki „Herald" irja : Seward titoknok ő szent-
ségének teljes kiadását küldé meg a „History of the State of 
New-York" czimü műnek ; ezen diszkiadás 14 negyedrétü kö-
tetből áll, igen sok színezett rajzzal ékeskedik , és gazdagon 
van aranyozva; szintén megküldé díszpéldányát az 1861-ki 
„Diplomatia Correspondens"-nek is. Ezen adomány szívélyes 
viszonzása azon nagyértékü ajándoknak, melyet a szent-atya 
nem rég államtitkárunknak küldött ; értem a hires „II Vati-
cano" czimü művészeti munkát, mely 12 kötetből áll, és illu-
stratioját foglalja magában mindazon festvényeknek és szob-
roknak, melyek a romai kormány birtokában vannak. Az 
amerikaiak, kik Romát eddig a világbutitás és szellemi le-
nyügzés székének tartották, könnyen meggyőződhetnek most, 
ha e remek müvet megtekintik Washingtonban, mily alapta-
lan és badar volt eddigi balvéleményük. 

— E napokban forgattuk át az ily czimü röpiratkát: „Tájéko-
zás a (prot.) theologia mezején." Szerzője B — iMór, ki vitába keveredett 
a bibliához hivebb Filóval. A szent-irás ihletése, hitelessége , a csodák, 
Jézus test szerénti föltámadása, igazi perfidiával legázoltatik benne a tu-
dományosság örve alatt. Jelenleg bővebb ismertetését mellőzve csak egy 
hasonlatosságot emiitünk föl, melylyel epésen megtámadott ellenéről a 
leggonoszabbat akarja mondani. Filó ugyanis pár-huzamba tevén Strauszt 
Barhdttal, fölkiált B. Mór: És e férfit merészli F. ur egy erkölcstelen 
Barhdt-tal egy categoriába tenni, épen mintha én F. urat Pater Knitte-
liussal állítanám egy sorba." Knittelius a „II. Rákóczy Ferencz fogsága" 
czimü szenny-müben meghurczolt jezsuita ; a hasonlítás igen világos. 
Halljuk azonban, mily elvet állit föl B. Mór egynehány sorral alább: „A 
gyakorlati theologus, kérdésen kivül, legjobban cselekszik, ha hivei kö-
rül folytatott működésében oly dolgok vitatásába sem pro sem contra 
nem bocsátkozik , melyeket azok átérteni nem birnak , — de a tudo-
mánynak felada (feladata ?) a vizsgálódás , és a prot. egyh. és isk. lap 
programmja értelmében nem pusztán a gyakorlati theologiának kiván 
szolgálni, hanem a tndománynak i s ; " azaz: a népet ezután is csak arra 
kell oktatni, hogy Krisztus csodákat tett, föltámadott stb. ; de a mivelt 
tudományos pap ezt nem hiheti stb. Ez azután oly elv , minő Knittelius 
szájába tétetik abban a darabban; kinek vallja tehát magát B. u r ? E& 
valóban olyasmi, mit B. ur jesuitismusnak szokott nevezni, de most ö n -
maga esett bele. Vajha utoljára volna. 

P r a s i t z r a : Az előfizetési összeget jövő félévre jegyeztük be. 
S z é k e s - F e h é r v á r r a : Jó helyen vannak a czikkek , csak 

türelem. 

H i r d e t é s . A Szent-István-Társulat ez évi, XIII. köz-
gyűlése december-hó 4-én délelőtti 9 órakor a pest-belvárosi 
borz-utczai 3. számú lakban fog megtartatni ; melyre a társu-
lat minden t. cz. tagja ezennel egész tisztelettel meghivatik, 
A közgyűlést a pesti angolkisasszonyok templomában fél ki-
lenczre szent mise előzendi meg. 

Pest , nov. 20-án 1862. Garay Alajos, 
társulati titoknok. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten, 1862. 
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kétszer : szerdán és szom-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZ!, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pe -
tén a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, november 29-én. 44. II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Int az idő ! — Bécsi levelek. I. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Int az idő ! 
Az év megvénült, s őrlő fogainak napjai megszá-

mitvák; vaczogva hullnak-e ki azok, vagy még sok 
emberi számitást összemarczangolva? mindegy: a ki-
aszottnak tehetetlensége ép ugy mint kitelhető erő-
ködése sokáig már nem tart. Gyarló emberi szokás 
szerént a közelgő időszaktól jobbat remélve, de min-
denre nézve az isteni legbölcsebb gondviselésben meg-
nyugodva, kedvezőbb kilátás felé irányozzuk sze-
meinket, és jelen bajainkat enyhitendők kellemesb 
jövővel kecsegtetjük magunkat. Igy van ez a magán-
és közéletben; valljon az irodalmi, és különösen az 
egyház-irodalmi téren is? 

Innen-onnan egy éve lesz, hogy lapunk hasáb-
jain megjelent „Egyik nehéz föladatunk" czimü czik-
künk, melyben t. olvasóink figyelmét a sajtónak irá-
nyunkbani magatartására forditottuk, és annak ré-
szünkről telhető megtörésére némi coalitiot pendítet-
tünk meg. Az ajánlott esztae szunnyadni látszott, mig 
a „Katholikus érdekek" t. irója fölemlité azt, és ez-
óta az I. T.-ban az antikath. sajtó elleni sorakozás 
közvetve vagy közvetlenül többször pengetve lőn. Az 
ekkép egyengetett földbe hullott a lapunkban meg-
jelent ily czimü czikknek : „A kath. sajtó ügyében", 
üdvös magva, mely a biboros főpapnak ajkairól is 
dicsérettel elárasztott ápolásra legelőször a budapesti 
lelkészkarnál talált, és most már alig van nap, hogy 
ezen példa után indulva egyik vagy másik egyházi 
kerület gyűlésének azon határozatával ne találkoz-
nánk , mely szerént teljesen szakitanak az antikath. 
sajtó reánk nézve csak kárhozatos termékeinek pár-
tolásával , és ezeknek lélekölő élveit föláldozzák az 
egyház és hiveik magasztosb érdekeiért. Az egyhá-
ziak , hogy többet ne mondjunk, megromlott Ízlésé-
nek nem épen dicséretes emléke marad az ugyan 
mindég, hogy ilyesmire még hosszasb időn át kelle 
sarkalni őket; de másrészt dicsőségére is szolgál ily 

határozat azon papságnak, mely nagylelkűségében 
pártolta mindaddig a különféle szinezetü sajtót, mig 
teljes bizonyosságra nem vergődött azon szomorú ta-
pasztalás által, hogy a honi sajtónak is egy része 
megfeledkezve magasztos föladatáról, a nemzet jólé-
tét csak párt- és felekezeti irányban akarja emelni, 
és napról napra arczátlanabbul piszkolja fiaival, hí-
veivel együtt azon egyházat, mely oly dicsővé tette 
e hont, oly nagygyá neveié e nemzetet, hogy annyi 
mindenféle más nyomor közt még a felekezetesség 
sem volt képes mindeddig azt végkép elhomályosítani. 

Szövetkezés van tehát alakulóban az antikath. 
sajtó ellenében; s valljon önt-e ez belénk valami rend-
kívüli vérmes reményt az egyház-irodalom melegebb 
pártfogása iránt jövőre ? — N e m ! 

E szövetség némileg daezoló az antikath. sajtó 
e.len, de azért még nem szükségkép védszövetség a 
kath. sajtóra nézve. Mert, vajha csalódnánk! sokan 
fognak lenni, kiket a keserű tapasztalás kény szerit 
ugyan az eddig olvasott lapok nélkülözésére, a nél-
kül mégis, hogy szájizük már disponálva volna az 
eddig nem olvasottak befogadására, eltürhetésére. 
Mert ki képes volt eddig az antikath. sajtóra áldozni 
filléreit ugy , hogy a kath. lapokat nélkülözé: vajmi 
nehezen határozhatja el magát egyszerre mindaz előb-
bi élvről lemondani, mind az eddig mellőzött, mert 
talán fanyarnak hitt táplálékhoz nyúlni. Heroicus ha-
tározat csak hősök tulajdona, valljon korunk ezen 
tekintetben a hősök kora-e ? Egy csapásra azonban 
elég ennyi vivmány; az innen lassanként kifejlődő 
érzület az áldozat kiegészítéséhez is fog járulni, és 
szeretjük hinni, bekövetkezendik az idő, melyben a 
sajtó irányában kifejlendő egyházi lelkület majdan 
teljesen érett gyümölcseivel kinálkozik. 

A politikának tünedező lidércze továbbá sokkal 
nagyobb vonzerővel bir, hogysem annak káprázta-
tásától egyhamar meg lehetne válni ; ez pedig szintén 
hátrányul szolgálhat szaklapunkra nézve. Távol le-
gyen tőlünk az egyháziak szórakozási köréhez nem 
tartozónak vitatni a józan politikai tért szintúgy mint 
diplomatikai combinatiot; hanem e tért elébe tenni 
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az egyházi terrenumnak, és ennek szükitéséveí, de 
mégis az ebből kiaknázott kincscsel amazt bőviteni, 
művelni, gyámolyitani akarni: paphoz mindenesetre 
illetlen, sőt tekintve jövedelmeinek természetét, czél-
j á t , igazságtalan is. Azt könnyen föl tudjuk fogni, ha 
egynémely, még szerencsésebb helyzetű is, az iroda-
lomra általában, akár a gondot, akár a pénzt tekintve 
keveset vagy semmit sem fordit: de hogy valaki 
megvonva filléreit irodalmától azon egyháznak, mely-
től mindenét nyerte, azokkal oly politikai lapokat 
támogat, melyek az egyháznak boldogító tanát és 
intézményeit szintúgy porba tiporják, mint elveiknél 
fogva koczkáztatják az azokat gyámolyitó egyházi 
olvasónak is létét, becsületét, működésének sikerét: 
ez már az igazságosság- és méltányosságról eddig 
szerzett ismereteinket teljesen megzavarja. A papnak 
a politika nem kenyere, csak csemegéje ; de ki tehet 
róla, ha vágynák, és tán sokan, oly Ízlésűek, kik 
nem akarván megbírni az erősebb eledelt, csak nya-
lánksággal élnek. 

Azonban az igy elkényeztetett szájíznek is elég 
tápláló gyurmánynyal szolgálhatnának azon politikai 
lapok, melyek egyháziasb szellemet öltve a többitől 
nem nemzetiségi emelkedettségben, nem honszere-
tetben , nem a hirek és tudósítások érdekességében, 
hanem egyedül abban különböznek: hogy az egyhá-
zat nem piszkolják, a kath. éi'dekeket nem ignorál-
j ák , és a politikára a vallásosság mérvesszejét is al-
kalmazzák. Mi van mindebben, a mi nem elégíthetné 
ki az egyházi férfiúnak politikai tudvágyát, vagy 
csillapittatlanul hagyná körét megillető kíváncsisá-
gát? Miért nem pártoltatik tehát az ily szellemű la-
poknak egyike vagy másika ugy , a mint a jó szán-
dék és lehető igyekezet a pártoltatást igazságosan 
követelhetné ? 

Hogy ekkép fölszólalva nem saját lapunk ügyén 
akarunk lendíteni, semmivel sem vallhatnók be job-
ban, mint épen a most emiitett lapok ajánlata által, 
melyeket legalább igy ajánlanunk nem kellene, ha 
önérdek által vezéreltetnénk. Ugyanis egyházi iróink 
jobbjainak nem kis része a politikai lapokon mutatja 
be fáradalmainak eredményeit; a politikai tér virá-
nyosbnak tűnik föl előttük, és nemes szivük sugallata 
szerént ők is részesek akarnak lenni a kibékítés nagy 
munkájában; ezalatt azonban tevékenységük fői van 
függesztve a merőben egyházi téren, mely szintén 
sokat nyerhetne közreműködésük által. E politikai 
lapok továbbá jó szándékuk bebizonyításának hevétől 
elragadtatva, nem ritkán talán túllépnek egy politi-
kai lap határvonalain, tisztán egyházi téren mozog-

nak , és napi lapok levén, a hasábjaikba fölvett me-
rőn egyházi tudósításokat még gyorsabban is hozhat-
ják , mint a szaklap, mely ezen oknál fogva, de meg 
tekintve azt is, hogy az ő és azon lapok olvasói majd-
nem ugyanazok, kénytelen a neki is megküldött tu-
dósítást mellőzni, nehogy egyedül azt ismételje, mit 
a körébe átnyúló lapok már rég elmondtanak. Ha ez 
némi inconvenientiának tűnhetnék föl, inkább per 
excessum az a jóban, mint per defectum; és bizonyára 
eléggé ki van mentve a buzgalom által, mely az egy-
házi ügyek fölkarolására irányul. De nekünk mind-
egy, bár mily téren gyámolyittatik a közös szent 
ügy, csak gyámolyittassék és győzzön! és mindezt 
részént azért hozzuk föl, hogy egy, későbben meg-
pendíthető ajánlatunknak némi alapot készítsünk elő; 
részént pedig, hogy föltüntetvén azt, miszerént, kü-
lönösen a közlemények gyorsaságában, a jobb irányú 
lapokat tekintve mi szaklapunkkal olykor hátrány-
ban kénytelenittetünk lenni, ekkép is igazoljuk ma-
gunkat azon pontra nézve: miért nem táplálunk mi 
igen vérmes reményt a jövő iránt sem lapunk elter-
jedését illetőleg,daczára az antikath. sajtó elleni, min-
denfelől nyilatkozó mozgalomnak? Miből látható az 
is, hogy ez üdvös mozgalmat nem saját érdekünk-
ben, hanem magának az ügynek érdekében szeretjük 
meginditottnak látni; mert igy az antikath. sajtótól 
megvonva segélyünket, egyházi állásunkhoz illőb-
ben cselekszünk; és ha kinek épen politizálni van 
kedve, filléreivel tán azon lapokhoz fog fordulni, me-
lyek ugyanazon politikai constellatiot, melyet mások 
egyházunk ellen távcsöveznek ki: vallási, társadalmi, 
közerkölcsiségi szempontból fogva föl, megemészt-
hetőbb táplálékkal szolgálnak amazok mérgénél, mely 
ha lassan is, de halálosan hathat. 

Mindamellett hogy lapunkat tekintve ily meg-
győződés ül keblünkben: aggodalom nélkül hirdetjük 
ki ezennel a j ö v ő é v r e i e l ő f i z e t é s n e k meg-
nyitását. T. olvasóink a kath. olvasó-közönségnek azon 
nemeskeblü zömét képezik, mely lehetővé tette ré-
szént pártfogói kegyessége, részént előfizetéses pár-
tolása által nem csak lapunknak főnmaradását; hanem 
terjedését mindazon lapoknak és müveknek, melyek 
egyházunk szent ügyét és kath. érdekeinket köze-
lebbről illetik, védik, szilárditják. Ily olvasóknak 
pártolása a katholicismus ügyében gyökeredzik, és 
épen azért nem tételeztetik föl személyes, vagy idő-
s helybeli körülményektől, hanem jól tudva azt, hogy 
a katholicismus szent ügye és érdekei mindenkor 
megtámadtatnak elleneitől, kiknek megtorlására te-
hát mindég szükségesek eszközök: ezeknek létesité-
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sére nem fukarkodnak az egyháztól nyert filléreik-
kel , hanem oda forditják, hol azok az egyház javára 
is, legalább a küzdők szándéka szerént, kamatozat-
lanul nem hevernek. 

Igaz, hogy, tekintve a magyarországi egyháziak 
számát, olvasóink köre még mindég igen szerény; 
de elegendő volt, és igy maradva elegendő is lesz a 
lap további fönmaradására; többre pedig ismert vi-
szonyainknál fogva nem számítottunk, és most sem 
számítunk. Ekkép számítva is készek vagyunk szint-
oly fáradalmakkal és erőink föláldozásával a szer-
kesztői tisztet a jövő évben szintén folytatni, melyet 
ha sikerülend Isten segitségével szerencsésen megha-
ladni, ha nem is működésűnkre, de legalább műkö-
désünk idejére nézve elmondhatjuk: omne trinum 
perfectum. 

E l ő f i z e t é s t hirdetendők tehát a közelgő évre 
legfökép t. olvasóinkhoz folyamodunk, kik eddig is 
lapunk hasábjairól szerették leolvasni az egyházi élet 
majd örvendetes, majd megdöbbentő eseményeit. Ezen 
események annál érdekesbek, minél tagadhatatla-
nabb, hogy szálaik az egyház alapsziklájához vannak 
fűzve, s kötve azon magasztos egyéniséghez, mely a 
halász trónján ülve hiveinek vigaszul, elleneinek fé-
lemlitésül, mindenkinek bámulat tárgyául szolgál. 
Széttekintve széles e világon, és látván mindenütt az 
elvekbeni ingadozást, tapasztalva a férfias szilárdság 
szomorú tönkrejutását — mert minden csak emberi 
alapra építtetik, mellőzve az egy szükségeset: némi 
öntudatu magasztos érzettel tekintünk a kath. egy-
ház fejére, a katholicismus rendithetlenségére, mely 
igazait, jogait tekintve sem érdekkel, sem tudomány-
nyal nem alkudozik ; hanem keblében hordva az egy 
és örök igazságot, tetteinek mérlegeül a keresztény 
hit által megszentelt és szentesitett becsületességet 
tűzvén ki, az önérdekek rút tömkelegében, és az 
igazságtól tudományos szin alatti kárhozatos elpárto-
lás kápráztatásai közt megtörhetlenül áll a kétfelé 
vezető uton, és isteni biztonsággal mutat a czél felé, 
mely egyedül nemes, egyedül boldogitó. Az emberi-
ség egy része önteltségében uj alapokra akarja épí-
teni boldogságát, de csak földi, enyésző jólétet keres, 
nem feledve egyedül, hanem meg is tagadva jobb 
részét; az emberben létező isteni képnek ezen meg-
gyalázása megtorolatlanul nem maradhat, és innen 
származik a küzdelem, mely az imádott anyagiság és 
a jogaira szintén féltékeny, sőt azokat érvényesíteni 
törekvő szellem közt keserűen foly, fokozódik. Nem 
csak jól érzett emberi méltóságunk, hanem Isten és 
világ előtt önként elvállalt kötelmünk is parancsolja, 

hogy ez utóbbinak táborába álljunk, és igyekezzünk 
vész-hányta nemzedékünktől elhárítani a gyalázatot, 
melylyel őt el akarják árasztani azok, kik csak az 
emberi alakot hagyva meg neki elveik és törekvé-
seik által, tönkre téve benne minden fensőbb szelle-
miséget, barommá aljasitanák, mely élvein kérőd-
zik Isten és örök életbeni hit, remény nélkül. 

Ezen megbecstelenítő irány valósága felől t. ol-
vasóink a sajnos tapasztalat után szintúgy, mint la-
punk tartalma által bőven meggyőződhettek; és az-
ért nem kétkedünk, hogy nemeslelküségük jövőre is 
gyámolyitani fogja jó szándoku törekvéseinket, me-
lyek a kath. hit, egyház, és valódi erkölcsiség alá-
ásatással fenyegetett alapjainak megszilárdítására, föl-
derítésére czéloznak. Kérésünkhez, hogy az előfize-
tési összeget lehető gyorsasággal kegyeskedjenek 
megküldeni, bátorkodunk azon figyelmeztetést csa-
tolni, hogy a könyvárusok utján való előfizetés tel-
hetőleg mellőztessék, mert ők a szokott százalék le-
vonása után igen megcsonkítva kézbesitik az illető 
összeget. Az előfizetés föltételei lapunk homlokzatán 
olvashatók levén, itt azokat nem ismételjük, de igenis 
kérésünket az eddigi, legalább az eddigi pártfogás 
iránt. Pollák János, szerkesztő. 

Bécsi levelek. 
I. 

(Az egyetem katholikus jelleme. A theologia't hallgatók száma. Schrä-
der s Dankó legújabban megjelent müve. Némely tudósítások.) 

Századok hosszú folyamán át szerezhető tapasztalás ép 
ugy mint a gyakorlati élettől némileg elvont elméleti meg-
fontolása az egyház hitének, mindenkit eléggé meggyőzhet 
arról, hogy az az élet, a valódi haladás s az emberiség meg-
nemesitésének igen is termékeny magvait hordja magában. 
IIol szabad tért engednek az egyház e hitének, ott ujjá szü-
letnek a népek, javitólag működik , nemesitőleg ha t , gyengé-
den kormányoz, szeretetteljesen vigasztal, s biztosan vezet a 
czél felé. Áthatja éltető szelleme a népek minden viszonyait, 
a nyilvános s magán-életet, a tudományt, művészetet, s mind-
ezeket megszentelve visszaadja Alkotójuknak. Valamint azon-
ban az egész emberiség szellemi világának láthatárán mint 
biztosan világitó, s jótékonyan éltető nap tünt föl sz. hitünk: 
ép ugy ujjászülő, éltető s megszentelő elemmé lett egész 
nemzetek, városok s helységek életére, mindenütt és minden-
kor ugyanazon elveket érvényesítvén. S igy épen nem véltem 
elveszettnek azon időt, melyet valaki a hitélet mozzanatai 
számba-vétele-, s másokkal történendő közlésére fordit , ter-
jeszsze azután ügyelmét akár az egész emberiséget, akár an-
líak egy kis részét átható életére a hitnek. Ezek után sza-
badjon helyeseltnek tartanom abbeli szándékomat, melynek 
folytán nem tartám érdektelennek Bécs városa hitéletének 
némely jelenségeit, tudomány, művészet s közerkölcsi szem-
pontból időnként közleni a lapok t. olvasóival. — Körülte-
kintve Bécs városa tudomány-világának mindenkor szépen 
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viruló mezején, első pillanatra föltűnik azon tudomány-egye-
tem, mely már 500 éves dicső multu létével is tiszteletet viv 
ki magának minden igaz tudomány-barát előtt. De a mi kü-
lönösen örömmel tölt el minden katliolikus keblet a tudomá-
nyok ezen fölszentelt temploma szemlélete mellett, az : hogy 
saját jának vallhatja. I g e n , mert katholikus fejedelem ál-
tal ugyanazon hit érdekei érvényesítésére a lapi t ta tva, s 
hasonló fejedelmek gazdag bőkezűsége folytán javadal-
mak- s előnyökkel te téztetve tisztán katholikus jellemű 
egyetem. Azonban a lefolyt évtized előtt nem kissé volt 
fenyegetve egyetemünk e drága jelleme. Ugyanis az it-
teni protestánsok 48- s 49-ben, — halászván a zavarosban — 
megkisérték az egyetemi testületbe való fölvétetésüket , ad-
ván ez által az egyetemnek, mely a nagyérdemű alapitók 
szándéka szerént tisztán katholikus, paritásos jellemet. Azon-
ban az akkori egyetemi testület — dicséretére legyen mond-
va — erélyes ellenmüködése, s a zavaros politikai viszonyok 
folytán elüttet tek jogta lan, tolakodás-szülte, igazságot sértő 
követelésüktől. De elfeledve ezen szégyenteljes vereséget , s 
nem elégedve meg a m. kormány irányukban gyakorlott ke-
gyességével , melynek folytán az előbbeni magánintézet tu-
dori czim s jogok osztásával tünte t te te t t ki , legújabban is-
mét azon dolgoznak, miként lehetne a katholikusok legszen-
tebb jogát az egyetembe történendő fölvétetésükkel, az igaz-
ság éles gúnyjára , lábbal tapodni. De hála a Gondviselés 
bölcs intézkedésének ! mely oly egyéneket adott egyetemünk 
é lére , kik elég ész- és akarat-erővel birandnak annak drága 
jelleme megvédésére. Ugyanis már az eddig történtekből is 
szabad következtetnünk, miszerént a nagy-gyűlés egyenesen 
vissza fogja utasitni prot. atyánkfiai jogtalan követelését ; 
mert a kérdés jelen állása ez: A theologiai s jogi kar tanári 
testülete fölvétetésük ellen szavazott — a tudorok testülete 
e két karnál még nem adta be szavazatát, hogy ez is kedvező 
leend, szabad reménylenünk ; — a bölcsészeti kar tudori tes-
tülete ellenük ; a t anár i , valamint az orvosi kar mindkét tes-
tülete , a tudorok testülete azonban azon megszorítással : ha 
megegyeztethető az egyetem testületi jogaival, mellettük sza-
vazott. Hogy mennyire óhaj tható egy kath. egyetem czélja s 
öszhangzatos működése érdekében a számba vett par i tás? 
jelenleg nem fej tegetem ; csupán az egyetem kath. jellemére 
vonatkozólag, s igy a protestánsok követelése jogtalanságá-
nak bemutatására fogok egy-két bizonyítékkal szolgálni. A mi 
az egyetem alapitását illeti, vannak, kik II. Fridriknek tu-
la jdoní t ják; azonban ezen kevesek által védett vélemény egé-
szen há t té rbe szorittatik amaz á l ta l . mely az egyetem tulaj-
donképeni alapitójául IV. Rudolfot tiszteli. Már most a mi az 
egyetem jellemét il leti , e bőkezű maecenás 1365-ki mart. 12-
ről szóló alapitó-levelében ezt mondja : „Nos (Dei dement ia) 
pronos reddidit , et benevolos, ac interno quodam instinctu 
ex ig i t , ea ordinäre , s ta tuere , et disponere in subjectis nobis 
terr is et gentibus, per quae Creatoris nostri dementia laude-
t u r , et ejus orthodoxa fides dilatetur, erudiantur simplices, 
equitas servetur judicii et ad S. Spiritus illustrationem 
corda disponantur hominum." Világosabb szavakban nem fe-
jezhet te ki magát a fejedelem az egyetem jellemét és czélját 
i l letőleg, mint midőn az igaz hit terjesztését s megszilár-
dítását óha j t j a előmozdítva látni az egyetem alapitásában. 
Hogy meg nem emiitette a protestánsokat , fejedelmi tekin-

télyével ki nem tiltá őket, arról a bőkezű fejedelem mit-sem 
tehetet t , kétségkívül ezt is megteendette, ha Luther Márton 
aquinoi sz. Tamás korában születik. Rudolf utódai pedig , Al-
bert s Leopold testvérek , az egyetemet megerősítő levelük-
ben igy szólnak : „Volentes idem Studium ad universalis ec-
clesiae fructum desideratum suscipere incrementum. " 
Talán csak nem akarják velünk elhitetni a másik részen le-
vők, hogy ők a kath. hit érdekéből óhajtanak bejutni az egye-
temi tes tüle tbe? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, nov. 15-én, Minél jelesebb az oltár-egyletek 

ügye , annál nagyobb figyelemre méltó, annál több gondot 
kellene rá fordítanunk. Hie facta loquuntur — azon kettős 
tények, melyekből kiki azon meggyőződésre juthat , hogy ezen, 
kedves hazánkban oly kitűnően működő egyletek csak az egy-
háza fölött atyailag őrködő Gondviselés legújabb bizonyité-
kai. Vessük csak egybe a pesti és pozsonyi oltár-egyletek 
évenkénti tudósitványait ; s ime, három-éves létük lefolyta 
alatt már annjTi szegény, vagy néhai kegyuraságától régtől 
fogva elhagyott templom fölékesi t tetet t , diszszel, és az Ur 
fönségéhez illő készletekkel elhalmoztatott ]) ; de mi több : a 
legfölségesebb Oltári-szentségben malasztteljes jelenléttel köz-
tünk lakozó Isten-ember ezen uton már annyi hivő lelkét áhí-
tatosabb imádására, lángolóbb s tettekben nyilvánuló szere-
tetére gyulasztá föl maga iránt , hogy e fölötti őszinte örö-
münket semmiképen el nem titkolhatjuk. Ilynemű vigasztalá-
sokért is méltán fölkiálthat napjainkban, Isten iránti hálaér-
zetében a mennyei jegyesétől soha végkép el nem hagyott 
egyház a legékesebb nyelvű látnokkal: „Gaudens gaudebo in 
Domino, et exultabit anima mea in Deo meo, quia induit me 
vestimentis salut is , et indumento justitiae circumdedit me 
quasi sponsum decoratum corona, et quasi sponsam ornatam 
monilibus suis!" 2) mert a jók azon, a nemzetségek közt is-
mert magjának, melyet megáldott vala az Ur, ugyanazon lát-
nók ihlett szava szerént, mig az egyház fönálland, soha vége 
nem szakad. Övé , kié a malaszt és áldás, legyen minden di-
csőség is, melyet ez u j intézetek üdvös működése folytán elő-
mutathatunk. — Hogy tehát a pozsonyi oltár-egylet mult évi 
sáfárkodásáról a t. magy. egyházi közönség előtt számot ad-
junk, arra minket serkent nem csak a jeles egyleti czél iránti 
rokonszenv, hanem azon kedves remény is, hogy az oltár-egy-
letek ügye jövőben nem csak főbb városainkban, hanem a hi-
vők egyes községeiben , főkép pedig mélyen tisztelt paptár-
saink sziveiben általános fölkarolásban részesülend Az oltár-
egyletek fönállásának hasznos voltát igénytelen véleményünk 
szerént azon t. lelkész urak Ítélhetik meg legjobban, kik ezen 
egyházi ültetvények akár szellemi, akár anyagi gyümölcseit 
l á t t ák , jótékonyságukat tapasztalták. Minden túlzástól tar-
tózkodván, szabad legyen csak azt fölhoznunk, hogy minálunk 
valamint a havi ajtatosságoknál, ugy a Jezus-társaságiak tem-
plomában tar tot t egyleti lelkigyakorlatok alkalmával, sz. József 
tiszteletére végzett nyolezadon, nem különben a brüsseli törzs-

' ) A pesti és pozsonyi egyletek által fölsegélt templomok száma 
a 3 0 0 - a t meghaladja , nem említve az ezen templomoknak adományo-
zott készletek mennyiségét. 

2 ) Is. 61 , 10. 
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társulat april vége felé történt fölhivása következtében ren-
dezett szent kilenczed alatt rendkívüli nagy volt a szent ál-
dozáshoz járulóknak száma : mely körülményből eléggé ki-
tűnik azon megbecsülhetlen lelki gyümölcs, melyet az oltár-
egyletek különös tervezete a szivekben hozott, és majdan tá-
gasabb elterjedése után nagyobb mérvben is előteremni ké-
pes. Már pedig, valljuk csak meg, mire is volna nagyobb 
szükségünk hitre nézve boldogtalan korszakunkban, mint azon 
lelki erő malasztjára, melynek örökös forrását Üdvözítőnk 
akarata, s anyaszentegyházunk tanítása szerént az Oltári-
szentségben kell keresnünk. „Sumi autem voluit — mondja a 
trid. sz. zsinat — Sacramentum hoc tamquam spirituálém 
animarum cibum, quo alantur et confortentur viventes vita 
illius, qui dixit: Qui manducat me, et ipse vivet propter me, 
et tamquam antidotum, quo liberemur a culpis et a peccatis 
mortalibus praeservemur" J). Ugyanez az oltár-egyletek fő-
czélja ; ezen czél elérése után még akkor is — bizvást mond-
juk — szent buzgalommal fognak törekedni, midőn akár 
anyagi, akár erkölcsi gyámolyitásukra csak néhány kebel fog 
buzogni. Attól azonban mit-sem tar tunk; mert az oltár-egyle-
tek alapja és gyökere sokkal mélyebb, mint gondolnánk. Mig 
az arbor vitae in medio Paradisi plantata — Istennek földi 
országából ki nem vesz, mindaddig ki nem fogy a valódi hi-
vek sziveiből ezen csodálatos vonzalmat gerjesztő Szentség-
nek imádása, és külső fényben is mutatkozó tisztelete. Erre 
nézve mi a legjobb reményeknek nézünk elébe, tudva azt, 
hogy méltóságos főpásztoraink velük született buzgóságnál 
fogva mindég szivükön hordandják Isten házainak ékességét. 
— De lássuk már, mennyiben felelt meg a pozsonyi oltár-egy-
let másodrendű hivatásának, a szegény templomok egyházi 
készletekkeli ellátására nézve. Legelőbbb is azt veszszük észre 
a pozsonyiak ez évi kimutatványában, hogy egyletünknek 
többnyire a felsővidéki szegény templomok jutottak osztály-
részül, a nélkül azonban, hogy az a távolról hozzá intézett kér-
vényeket a várt eredmény nélkül hagyta volna. Az egyházi 
készletekkel megajándékozott egyházak nevei következők : 
Aka , veszpr. p. megyében ; Lamacs, Hidegkút, Nagy-Abony, 
Kápolna,az irgalmasok templomaSzakolczán,Károlyfalva,Ma-
gyarfalva, Vajka, Sárfő, Csölle, capucinusok temploma Bazin-
ban, Kopcsány, Báhon , a lazarethomi kápolna Pozsonyban, 
Egyházfalva, Egyház-Gelle, Szobolist, Udvarnok, O-Tura, 
mind az esztergomi f. megyében ; a sz. Ferencziek temploma 
Beczkón, Bruzsina, Nagy-Bélicz, Viszolaj nyitrai p. megyé-
ben; Csanálos, Máté-Szalka, Madarász, Dracsina, szathmári 
p megyében; végtére a nagyszebeni oltár-egylet az erdélyi 
elárvult templomok számára. Ezek közt kiosztatott : 28 mise-
ruha, 9 pluviale , 14 oltárvánkos, 10 velum, 6 bursa, 8 cibo-
rium-köpeny, 7 magánstóla , 22 ünnepi oltárteritő , 3 tobalea, 
37 alba, 21 karing, 15 szalag, 4 csengetyühuzó, 37 váll-
kendő, 8 oltárszolgai karing, 57 corporale, 60 kéztörlő, 58 
palla, 60 purificatorium, 2 virágedény szép virágokkal, 2 
mennyezet, 3 canon-tábla, 1 kép, 1 ereklyetartó sz. ereklyé-
vel, 1 szelencze sz. olajoknak, 1 ezüst-kehely, 1 diszkötésü 
misekönyv. Mindezen tárgyak f. é. majus-hó 1—19-ig főma-
gasságu biboros atyánk palotájában történt kiállitása még 
•élénk emlékezetünkben van, és soha sem fogjuk elfelejteni 

0 Sess. XIII. De Eucharistia c. 2. 

azon kedves benyomást és épülést, melyet e szép s az egy-
házi szellem igényeinek tökéletesen megfelelő kézimunkák 
szemléleténél éreztünk. Eszünkbe jutott akkor : ime, mind-
ezeket az ur Jézus szeretete idézte elő, és 0 is kapja meg, 
hogy sokszor gondatlanságunk által okozott szegénységét el-
takarja! Propterea gaudens gaudebo ! A gazdálkodást illető-
leg ez évben az összes bevétel 1819 fr. 75 krt tesz; abból az 
elősorolt készlétekre kiadatott : 1493 fr. 33 kr. ; marad még 
a jövö évre 326 fr. 42 kr. többnemü hátramaradt készletek-
kel. Ily föláldozással párosult szorgalom megérdemli bizo-
nyára Isten százszoros áldását és méltányos elismerését leg-
inkább annak, kihez mutata persona et nomine sz. Bernát De 
Consid. L. III. c. 3 igy szól: „Interest proinde tua, dare ope-
rám quam possis , ut increduli convertantur ad fidem , con-
versi non avertantur , aversi revertantur ; porro perversi or-
dinentur ad rectitudinem, subversi ad veritatem revocentur, 
ut vel emendentur ipsi, si fieri potest; vel si non, perdant au-
ctoritatem facultatemque alios subvertendi." P. R. 

ALSO-SZEMERÉD (esztergomi egyházmegye), szent 
András hava 17-én. Épen most kapom ő főmagasságának, ke-
gyes főpásztorunknak észrevételeit a báthi kerületnek De-
ménden megtartott őszi papi-gyülésére vonatkozólag. Mel-
lőzve egyebet, szabadjon itt csak legvégső szavait idéznem ő 
főmagasságának. „Determinatio illa, quod pagellas Ecclesiae 
et moralitati inimicas nullus Vestrum servaturus sit, l a n d a -
b i l e r e d d i t t e s t i m o n i u m s p i r i t u i V e s t r o . Re-
cipite pro eo paternae meae complacentiae manifestationem." 
— Valóban az erkölcstelen sajtó ellensúlyozására szolgáló 
bármily határozat világos bizonyságot tesz azon szellemről, 
mely a határozó testületet vagy egyént lelkesíti. Ha ismerni 
akarunk valakit, tekintsük meg olvasmányait, és tüstént el-
értük czélunkat. A ki tehát az erkölcsrontó sajtó ellen követ 
emel, az kijelenti, hogy nem barát ja , sőt ellensége a gonosz-
ságnak; hogy barátja az ur Istennek és az ő egyházának: ily 
szellem kétségkivül dicséretet érdemel; tehát csak ra j ta! so-
rakozzunk, rontsuk a sátán országát, és épitsük Jeruzsálem-
nek falait ! X. 

PARIS , oct. 6-án. Piusnak ügye az igazságnak ügye ; 
elég hogy ne legyen az ember a pártszellemtől elvakulva, elég 
romlatlan sziv mellett a népek jogairól Ítélni, az országok biz-
tonságáról véleményt adni, s mindenki Piusnak ügyét pár-
tolni fogja. Guizot, Leo, Pelletán, végre Proudhon fényes 
példát adtak erre, s ezeknek nyilatkozatai ékes ékszer az egy-
ház halántékain virágzó füzérben. Ezen férfiakhoz csatlako-
zott Cohen Ignácz, a párisi israelita gyűlésnek rendes tagja. 
Cohen ur a ,France' főszerkesztőjéhez intézett levélben nyil-
vánítja , hogy ő , habár héber vallású, ép ugy vélekedik a 
romai kérdésben mint a katholikusok, s azért nyilatkozik a 
,France' újságban e tárgy felől. Levelében igazságszeretettel 
fejtegeti azon indokokat, melyek miatt az olasz forradalom 
tet tét és czélzatát egészen kárhoztatja; s ha csak az egyház 
győzelmes diadalait elhallgatni nem akarnók, Cohen urnák 
nyilatkozatját el nem mellőzhetjük. A szent-széknek szent 
ügye, midőn egy tudós hébertől védelmeztetik, mindég az 
egyház dicsősége. Ime a levél, mely a .France'-nak 53-ik szá-
mában oct. 3 án közzététetett : „Nem fogom ismételni a czá-
folhatatlan okokat, melyeket a ,France' újság annak bebizo-
nyítására fölhozott, hogy az olasz egység Mazzininak eszmé-



j e , Angolországnak , a francziák iránti ellenszenve által föl-
melegített eszméje. Azon veszélyeket sem emlitem , melyek 
édes hazámat fenyegetnék, ha ajtaink előtt első rendit szá-
razi és tengeri hatalmasság emelkednék , mely, daczára hogy 
Russell lord vallomása szerént általunk emelkedett, rövid idő 
múlva háladatlanságának nagyságával a világot csodálatra 
gerjesztené Csak arra szoritkozom, hogy az olasz kérdés 
Francziaországnak legnagyobb érdekeit érinti. Ily nagy, és 
ön által védett nemzeti érdek mellett csak hazafiságomat és 
vallási meggyőződésemet veszem tanácsadóul e nagyszerű 
kérdésben. Legyen héber , protestáns vagy katholikus, mit-
sem tesz, csak franczia legyen, hogy a túlzott egységesítési 
párt ellen nyilatkozzék, mely a pápától Romát el akarja ven-
ni, azon veszélylyel, hogy a világon a legborzasztóbb vallási és 
forradalmi háborúnak tüzét kigyújtsa. Guizotnak protestáns 
meggyőződése párvonalos Nelftzerével; Proudhon nem ke-
vesbbé forradalmár mint Mazzini, Pelletán ur voltairianus 
mint az encyclopaedisták ; s más sokan, mindenféle vallásos 
meggyőződésektől vezéreltetvék, mégis az olasz egység elle-
ni Ítéletben megegyeznek ; ezekről nem lehet, mondani, hogy 
kath. hit vitte volna őket emez Ítéletre. De más, magasabb 
erkölcsi indokok is vezérlik az én meggyőződésemet. Szerén-
tem a nemzetközi jognak és a lelkismereti szabadságnak nagy 
kérdése rejlik a szent-széknek ügyében. Bennem alig fog va-
laki a szent-széknek hívére gyanakodni ; mégis az ő ügyében 
az egyenlőség, a szabadság, és vallásos türelemnek kérdését 
látom rejleni, mely kérdés mégis a mostani európai helyzet-
nek fő mozzanatja. Nem tagadom, hogy Mortara gyerme-
keit erőszakosan lefoglalta ; azt sem, hogy vallásos rokonai-
mat a ghettora szorítja: de ezen kormány ezek iránt változ-
hat ik , ha nem változik, magától elesik, (ép ugy, mint az an-
gol és a svéd kormány, mely a katholikusokat üldözi ; bárcsak 
Stockholmban annyi szabadságuk volna a katholikusoknak, 
miként a hébereknek Romában van) ; de bár mit rejt is az isteni 
gondviselés titka (sok dicsőséget) ezen kormány részére, ő 
mégis el van ismerve Európában minden hatalmasságtól, köz-
lekedésben van mindnyájukkal. (Kivéve a turinit.) En kér-
dem, mily joggal lehet ezen kormányt sajátjából kifosztani, 
még azon tartománytól is , mely annyi becstelen fosztogatás 
után hatalmában még megmaradott ? Igaz , Piemontnak ér-
deke ezt kívánná; a forradalom és Anglia is ezt óhajtja, hogy 
a pápát Romából elűzzék ; de nem látom át lelkismeretemben, 
mily joggal tehetné ezt Piémont, Anglia és a demagógia ? 
Mondják, hogy ők ezt a nemzetiség jogával teszik. De én nem 
látom át, mikor és miként jutott ezen uj eszme az európai né-
pektörvény-könyvébe; azt sem látom át, hogyan lehessen sza-
bad a nemzetiség érdekében fosztogatni. A pápa ur saját 
házában: lehet az ő politikáját rosszalni, de azért elvenni 
tartományait, mivel nem tud jól kormányozni, ez az ő és né-
peinek ügye, ehhez Piemontnak semmi köze, semmi joga nin-
csen. Senkinek nincs jogában az olaszok közül Romát Italia 
fővárosául követelni, s a pápára Proudhonnak socialis elvét 
alkalmazni. Azon naptól, midőn a forradalom ezen nagy nem-
zetközi jogot megsértené, semmi sem lenne Európában szent, 
semmi állandó ; minden ország, minden birtok az erőszak pré-
dája lenne. Azt mondják, a pápa Romát csak a franczia őr-
sereg segélye mellett birja. Mit bizonyit ez a pápa ellen? Ta-
lán Törökországot nem segítették a franczia és angol sere-

gek hasonló veszélyben ? S kinek köszönheti a sultán, hogy 
birodalma most is csonkitlan? A pápa Francziaországra nézve 
több mint egy szövetséges. S mikor ezt fővárosából ki akar-
ják űzni, csodálkozhatik-e valaki, hogy Francziaország, kitű-
nően kath. ország, a pápa védelmére siet, s lobogóinak árnyá-
val fedezi a keresztények atyját ? A lelkismeret szabadsága 
is különösen be van fonva e kérdésbe. Kath. polgártársaim 
milliói elrémülnek azon gondolaton, hogy az egyház feje 
kényszerüljön ott hagyni fővárosát, s vándorbot mellett té-
velyegni a mai miveltségnek közepette ; ezen polgártársaim 
e tárgyban illetékesebb bírák mint a forradalmárok, a kik ál-
l i t ják, hogy a szent-szék függetlensége elkerülhetlenül szük-
séges a kath világ lelkismeretének szabadságára. S nekik tö-
kéletes igazságuk van; mivel a politikai kérdéshez a forradal-
márok társadalmi és vallási kérdést is csatoltak; mely kérdés 
Luthernél kezdődött, 1793-ban rémületesen mutatkozott, s 
mely kérdést most a forradalmárok a katholicismus kiirtásá-
val akarnák bevégezni. Ugy van, az egész katholicismus fo-
rog veszélyben ; s én jól értem, hogy a katholikusok rajta lel-
kűknek mélyében fölindulnak. Legyen tehát győztes a forra-
dalom , s nincs többé biztosság egy vallásfelekezetre sem. A 
katholicismus fölforgatása után (héber ember beszél, ő nem tu-
lajdonit azon szavaknak semmit : et portae inferi non praevale-
bunt adversus earn) a héber vallásra törnek, földúlják a prote-
stantismust is, s az észt Isten gyanánt emelik föl az oltárra, s 
ennek imádására fogják kényszeríteni az embereket, az ellen-
szegülőket pedig gyilkolni. Igen, ma a lelkismeret szabadsága 
forog kérdésben ; vak az, a ki ezt nem látja. Én egyike va-
gyok azoknak , kikre nézve , daczára a vallásos meggyőződés 
különbségének , a katholikus ember testvér , s büszkén emlé-
kezem vissza, hogy a kath. Francziaország volt, mely a Sión 
számüzöttjeinek bilincseit megtörte, s hogy egy kath. pap 
volt, a ki a héberek fölszabadítását indítványozta. Bár hol 
történjék a türelmetlenség, Francziaországot látom, mely sza-
vát emeli, s védi az igazságot. Angolországban a héberek ki 
vannak zárva a polgári jogok élvezetéből, alig szabadok Né-
metországban , üldöztetnek Muszkaországban, megvetve él-
nek Spanyolországban ; egyedül Francziaország az, hol min-
den polgárral egyenlő jogot birnak, s azért hálával és szere-
tettel tartoznak az ő drága hazájuknak. Tehát, midőn polgár-
társaiknak egy része panaszkodik, hogy az olasz viszályokban 
lelkismeretének szabadsága fenyegetve vagyon, a hébereknek 
kötelessége kath. polgártársaik segélyére sietni. Azt véli va-
laki , hogy ezen nagyszerű dolognak, melyet pápaságnak hí-
vunk , ezen mérhetlen vallásos és erkölcsi intézménynek, 
melyet katliolicismusnak nevezünk, földulása által a világ 
nem dulatik föl egyszersmind? Történjék ez meg, a tár-
sadalmi és erkölcsi rend a világon fölbomlik, a vallásos 
szenvedélyek mindenütt túláradnak, s ki tud ja , ha a katho-
licismuson kivüli vallásos felekezetek nem elsők volnának-e 
az elsülyedésben ? Én nem akarok vallásos demagógiát ép 
ugy mint nem társadalmit; hiszek a vallási és erkölcsi intézmé-
nyek eszméjének isteni fejlődésében; hiszem, hogy a szabad-
ság, egyenlőség, testvériesség, és vallásos türelem elvei las-
san s folytonosan haladni fognak a győzelemre ; de nem hi-
szem, hogy az erőszak, a fejetlenség, a vérontás müve jó ered-
ményt szülhessen. Cohen J ." 

LONDON , oct. 20-án. Folyó hó 15-én az ,Evangelical 
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Alliance' tartotta gyűlését Culling Eardley báró elnöklete 
alatt. A tárgy, mely annyira hevítette az ülnökök kebleit, a 
spanyolországi üldözés volt, mivel a spanyol törvényszék né-
hányat elitélt, kik a biblia-csempészet színe alatt forradalmi 
izgatásoknak magvait hintették, amint ezt a lojai lázadás be-
bizonyította. Ezen urak feledik, hogy hazájukban, a szabad 
Britanniában kath. papnak saját papi ruhájában nem szabad 
az utczára kijönni ; ők mégis más nemzetek szemében kere-
sik a szálkát. Fölolvastatott a párisi prot. bizottmány levele, 
melyben fölszólittatnak az Alliance-tagok, föliratot küldeni az 
amerikai éjszaki Egyesült-Államokhoz, lelkükre kötvén arab-
szolgák fölszabadítását. Culling ur tanácsosabbnak vélte a 
déli államokhoz fordulni, fölszólítva a birtokosokat, tennék 
szabaddá rabszolgáikat. Ezen indítvány ellen Birks anglikán 
pap azon észrevételt t e t te , hogy a rabszolgaság a szent-irás-
ban föltaláltatik, és pedig az Isten intézkedése szerént van, 
nincs tehát mit panaszkodni ellene. — Exeterben Ingle nevü 
anglikán pap, gyermekének sírhantjára keresztet té te te t t ; 
Hooper Ingle urat a templomban megtámadta, a miből kel-
lemetlen szócsere fejlődött. Az ügy a békebiróhoz került, a 
ki mind a két részt elutasitá, mivel kölcsönösen udvariatlan 
szavakkal illették egymást -— A bibornok és érsek oct. 15-én 
a sarutlan karmeliták kápolnáját szentelte föl Londonban 
Kensington-Square piaczon. A bibornok urat Sebestyén s 
Félix atya kisérte, a kápolnában pedig Hermann atya, a szer-
zet főnöke fogadta. Hermann atya franczia nyelven rövid szó-
noklatot intézett a bibornok úrhoz. „Szent Teréz kettős ok-
nál fogva örvendezhet szerzetének fölelevenitésén Angolor-
szágban , midőn más kath. országokban ép ezen szerzet szen-
télyei bezáratnak. Ezen szerzet különösen a protestánsok 
által tagadott három titkot vallja és gyakorolja: az Oltári-
szentség és a Szűz Mária iránti tiszteletet, és a szent-szék-
hezi ragaszkodást, melyet sz. Teréz annyira gyakorolt és elő-
mozdított." Köszönetet mondott a bibornok urnák, a kinek 
egyedül köszönheti, hogy e szerzet ezen csemetéje Angolor-
szágba újra átültettetett. A bibornok ur angol nyelven vála-
szolt, kijelentvén, mennyire örül, hogy ezen szerzetet, mely 
mindenütt csak áldást hozott, Angolországban megtelepithe-
té. „A föld, a hol születtem, (Sevilla) megtanított különös 
ajtatossággal viseltetni szent Teréz iránt ; így szólt a bibor-
nok ur , s azért különösen örülök, hogy ifjúságom tiszte-
letét itt megújíthatom. Más szerzetes-rendeket szükséges ide 
behozni ; mivel, habár számosak is ezen rendek Britanniában, 
nagy szükség van mindnyájukra. Régen vágytam már , hogy 
sz Teréz szerzetét átültessem, mármár kétkedtem, tehetem-e 
valaha? de midőn piinköstkor Romában voltam, a szent-atya 
megengedte, s a szerzet romai főnöke azonnal közremunká-
lását megigérte." Ezután a szabályszerű fölszentelési imákat 
mondta el a bibornok ur , Manning püspök-helyettes ur pe-
dig az áldás szertartásait végezte. — Vasárnapokon a war-
wick-utczában levő, Szűz Mária njennybemenetele templomá-
ban szent-beszéd tartatik franczia nyelven. Pénteken, oct. 
10-én Gran t , southamptoni püspök ur Chatam városának 
Rochester külvárosában sz. Mihály tomplomának alapkövét 
tet te le. E nap volt az ős rochesteri szent András templomá-
nak fölszentelési napja VIII. Henrik és Fisher alatt. E tem-
plom nagy szükségnek fog megfelelni, mivel Chatamban van 
3000 katholikus, s az itt tanyázó katonaság fele mindég ka-

tholikus.— Horgatli , hexhami püspök körlevélben tudat ja 
hiveivel, hogy a katholikus szülők gyermekei, közbenjárása 
folytán, a sefíieldi tanodákban fölvétetnek , úgyszintén, hogy 
három hónap múlva reméli, miszerént a market-weightoni is-
kola is nyitva lesz a kath. íluk előtt. Igy tehát valamennyire 
vége lesz azon lélekvásárlásnak, melyet az anglikánok tesz-
nek, midőn a kath. szülőknek pénzt adnak, csakhogy mag-
zatjaikat az ő tanodáikba küldjék, mit is néhány szülő, nem 
levén kath. iskola, megtett. — Brown, newporti püspök ur 
megkeresésére szent Benedek szerzete Aberavonban, a gal-
lesi tartományban missio-állomást alapitott , hol 1500 katho-
likus tartózkodik , s nincs templom, nincs az egész vidéken 
kath. pap. Glassbrook atya van kitűzve e helyre. —- A romai 
levelek mondják, hogy az irlandi csapatnak utómaradványa, 
szolgálatjának ideje kitelvén, hazabocsáttatik. A szent-atya 
kegyes volt a tiszteket fogadni, s nekik magas megelégedé-
sét hűségükért , s az egész irlandi nemzet ragaszkodásaért 
nyilvánítani. Eljöhet az idő, midőn a szent-atya ismét harcz-
ba fogja szólítani az irlandi nép nemes if jai t , s biztosak va-
gyunk, hogy a nemes ifjak meg fognak felelni a szent atya 
bizalmának. — Talbot visszatért Spanyolországból Romába. 
Ugy látszik, Howard püspök ur, ki jelenleg Londonban van, a 
goa-i ügyek elrendezésével van megbízva. Az angol kor-
mány fölötte pártfogolja a goa-i szakadárokat, kik a legszebb 
templomokat bírják Indiában. Szabályszerüleg egy hatóság-
nak sem kellene az angol kormány előtt oly gyűlöletesnek len-
ni , mint a goa-i szakadár püspöké , mivel, habár angol alatt-
való, a portugalli királytól neveztetik ki, s fizettetik ; de még-
is kedves, mivel szakadár, s az angol kormány bárkit párt-
fogol, csak katholikus ne legyen. — Englisch Ferdinand, 
port-d'espagnei érsek (Trinidad szigeten) meghalt Grenada-
szigeten, hol híveit látogatta. Másfél éves püspök, 43 éves 
férfiú, a legnevezetesebb angol család sarjadéka, Romában 
az angol intézetnek igazgatója volt , most is Lajos testvére 
viszi az igazgatói tisztet. 

CHINA. (Folyt.) P e k i n g , pünkösd szerdáján. A mint 
látjátok, Shang-Haiból (nagy kereskedő város Chinában, mely 
nem messze fekszik a tenger partjától és sok európai hajó által 
látogattatik) akartam nektek azon kedvező alkalomért, melyet 
nyertem , köszönetemet szavazni ; de alig fogtam a dologhoz, 
máris azon tudósitást hallám, hogy egy hajó Tien-tsinbe (egy, 
Pekingtől néhány napi járásnyira eső városba) megyT, melyen 
utamat rendeltetésem helye felé tovább folytathatom. Gyor-
san letevém tehát tollamat, összeszedtem holmimat, elmen-
tem a hajóra, — s most a mennyei birodalom megmérlietlen 
városában folytatom levelemet. Ott kezdem tehát , a hol el-
liagyám. A tenger nagy csendje miatt újév első napján sze-
rencsés valék a szent mise-áldozatot a hajó párkányán be-
mutatni. Az irgalmas nénék és beteg társam az Ur testét ma-
gukhoz vevék ; a kormányos s több hajós vőn részt a szent 
misében. Mindent magunkkal hoztunk, a mi az áldozat ünne-
pélyesitéséhez szükséges vala. Január 3-án reggel Alexan-
driában , Egyptomban megérkezénk ; nagy vala örömünk. s 
még nagyobbá lőn, midőn legott egy ottani missionkban (itt 
ugyanis egy nagy missioházzal birunk) működő német sorso-
sunk hajónkhoz közeledett, hogy a kiszállásnál segítségünkre 
legyen s testvéreinkhez vezessen. A mint a szárazra léptünk, 
rögtön vagy száz embertől láttuk magunkat körülvéve, kik 
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pocigyászainkat át akarták szállítani s mindenféle színűek vol-
tak : feketék , barnák , barnásak , fehérek stb. Lármával, sza-
marakkal s tevékkel tolakodtak hozzánk, mintha szét akartak 
volna szaggatni bennünket ; szerencse, hogy társunkban hú 
vezetőre találtunk. Beszélte az arab nyelvet, ismeré szoká-
saikat, s ha kellett, tudott botjával Í3 közéjük vágni, a mi e 
vad embereknél nem ritkán szükséges, ha az ember szárazon 
akar tovább jönni. Mily nagy volt az öröm , midőn társaink 
körében találtuk magunkat! Többeket közülük már előbb is-
mertem. Mindent elkövettek, hogy tartózkodásunk napjait 
minél kellemesebbekké tegyék. Vízkeresztkor (három királyok 
napján) mint a missio ünnepén, nagy sz. misét mondottam, a 
mi azon körülmények között, melyekbe helyeztetve voltam, 
rendkivül megindított. Alexandria reám nézve minden tekin-
tetben érdekes város vala. Nagy Sándor építette ; az Ur ta-
nítványainak egyike itt ker. községet alapított; az első ker. 
századokban több nevezetes egyháztanító és sz. atya élt i t t ; 
sz. Katalin itt vérzett el Maximian alatt vértanúi halállal, s 
mint a legenda tar t ja , innen vitetett át az angyaloktól Sina 
hegyére, s el is temettetett. A parti város lakóinak legna-
gyobb része most mohamedan vallású, kiknek itt sok mecset-
jük van. Közel lakásomhoz kettő vala, s naponként három-
szor vagy négyszer a mecset párkányzatáról nagy lármával 
hallottam kiáltani: „Csak egy Isten van, s Mahomed az ő 
látnoka !" Már 4 órakor reggel vert föl e zaj álmomból. Az 
utczákon minden ugy nézett ki, mintha farsang lett volna, 
annyira furcsa mind a férfiak, mind a nők viselete, de külö-
nösen ezeké, kiknek arczájuk szemig be van födve (a ker. 
nőknél is), s a lárma és zsibaj itt rendes valami. Alexandriá-
ban a mi missioházunkon kivül még két irgalmas szerzetház 
is létezik 50, Istennek szentelt szűzzel, kik itt a szeretetnek 
minden cselekedeteit gyakorolják, s nem rég ötven árvát föl-
fogadtak , kik Syriában a vad drúzok és törökök kardja alatt 
veszték el szüleiket. Van még itt egy sz. ferenczi zárda is 
pompás templommal; e klastrom főnöke Tirolból való. Iskola-
testvérek is vannak. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 28-án 0 emtja a bibornok herczeg-pri-

más honfiúi nemes szivének sugallatát követve Bécsben volt, 
és ő Fölségének a haza háláját fejezé ki a legkegyelmesebben 
megadott amnestiáért. 

— A pécsi egyház-megyében létező dombovári kerület 
szintén lemondott az antikath irányú lapok hordatásáról. 
(Bővebben jövőre ) 

— Egy vállalkozó a „Magyar einber könyvtára" czim 
alatt j ó é s o l c s ó k ö n y v e k e t ad ki ugy , hogy 2 frtért 
100 ivet nyújt évenként. Ezen terrenum valaha a mienk volt, 
mi azt nagyrészt abbahagytuk, és ime venerunt gentes in 
haereditatem nostram ! 

— 0 szentsége a fölséges austriai császárnénak névün-
nepére üdvözlete mellett egy nagyértékü, és sz. Erzsébetet 
ábrázoló mozaik-müvet küldött. Ilynemű ajándokban részesült 
a franczia császárné is. 

— Passaglia a milanói székes-egyházban adventi szent 
beszédek tartására vállalkozott, de Caccia püspöki helyettes 
által letiltatott. 

— A milanói szabadelvű pap-egylet Caccia fölszólitásá-
nak hódolva, szavazat-többséggel elhatározta föloszlását, ne-
hogy a hiveket az engedetlenség botránkoztató példájával 
megmételyezze. 

— Napoleon herczeg röpiratának első kiadása már el-
kelt , a második bővíttetni fog azon püspökök nyilatkozatai-
val, kik Bossuet óta a pápa világi uralma ellen szóltak. — 
Ezek száma valljon meghaladja-e a mostani kor püspökeinek 
egyetemes nyilatkozatát? 

— Badenben az egyház és kormány közti 10 éves vita be-
fejezettnek tekinthető, még a házassági és iskolaügy vár ki-
egyenlítésre ; vajha ezt is megérhetné az agg érsek ! 

— Nassauban, a dieburgi kerület plebánusai egyenként 
100, a káplánok 25 frtot irtak alá egy kath. egyetem alapít-
ványának öregbítésére. 

— Californiában a san-franciscoi érsek f. é. september-
ben tette le a Maria-collegium alapkövét. Ezen intézetben 600 
fiu fog neveltetni; a költség 500,000 frtra rug , melyet egye-
dül a katholikusok fognak viselni. 

—- Ingolstadtban azon sir, melyben a j e z s u i t á k porlanak, 
kik 200 évnél tovább működtek ottan, ez évben pompás em-
lékkel diszesittetett, mely a hivek bőkezűségéből állittatott 
föl. Az itteni jezsuita-collegium még sz. Ignácz életében ala-
kult, melyet ő Benjáminjának szokott nevezni. 1814-ben a 
szép templom és kolostor secularizáltatott, a mult évben pe-
dig katona-kórodának szereltetett föl. 

— Egy kis nyomtatvány akadt kezünkbe, mely 1862-
ben került ki a sajtó alól, a reformatio rövid történelmét fog-
lalja magában, és Pozsonyban az evang. iskolában vezérfona-
lul szolgál. Szerzője B e k k e r Ádám , a pozsonyi evang. is-
kolában tanár. Ezen nyomtatványban a búcsúról ez monda-
tik: Unter dem Ablasz versteht man „die Vergebung der 
Sünde um Geld." Es ging ein unverschämter Mann, Namens 
„Tetzel" in Jüterbogk , unweit von Wittenberg herum, und 
bot seinen Ablasz allen Menschen feil stb. Ily szellemben 
van írva a 16 lapra terjedő iratocska, mely vezérfényét árasztja 
a pozsonyi prot. iskolában anno 1862. 

— A kath. templomok különféle nagysága Európában : 
sz. Péter temploma Romában 54,000 személyt fogad be ; a 
milanói székes-egyház 37,000; sz. Pál temploma Romában 
32,000; sz. Petronio temploma Bolognában 24,000; a florenzi 
székes-egyház 24,300; laterani sz. Jánosé 22,000; a párisi 
Notre-Dame 21,000; a pisai székes-egyház 13,000; a bécsi 
sz. István-templom 12,400; sz. Péteré Bolognában 12,400; sz. 
Domonkosé Bolognában 12,000; sz. Márké Velenczében 
7000; Mária-Einsiedelni 7000. 

— A ,K. Ztg.' szerént a Rajna mellett egy keresztény-
földbirtokosnak leánya egy zsidóval megszökött, és a gyö-
nyörű pár abban egyezett meg, hogy sorssal fogja eldönteni : 
valljon a zsidó legyen-e kereszténynyé, vagy a leány zsidóvá? 

— A mexicoi Juareznek múltkor emiitett tilalma az 
egyházi öltönyre nézve ekkép hangzik : „Semmiféle ember se 
merészeljen többé a publikum előtt a babona ruhájában meg-
jelenni." Ezen jó ur előtt is a ruha teszi az embert; ha vala-
kin bugyogó van , már nem babonás ! 

K é m é n d r e : Az előfizetést januártól számitandjuk. 

Kegyes adomány: 
A Szent-Gyermekség-Társulatnak egy csanádmegyei növendékpap az 01-

tári-szentse'gben jelenlevő Jézus iránti szeretetből 1 fr. 10 kr. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Havi szemle. I. — Egyházi tudósitások. 
— Irodalom. —- Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A második évnek utolsó hónapja már, hogy a 
társadalmi és állami élet lépteit az erkölcsi örök tör-
vények fényével kisérjük. Legtöbbször, leginkább a 
pápai fejedelemség, az egyháznak századok jámbor-
ságától örökbe adott éke s* szorongattatott, zakla-
tott, gúnyolt, rágalmazott szent-atyánk keservei vet-
ték igénybe szavainkat; itt volt lekötve fiúi szerete-
tünk , mivel itt van veszélyben papi rendünk közbe-
csülete, s minden szent igaza, joga, érdeke, egész 

Jdete; szukségbQÍ.ismételtük izenként: incipe Maena-
lios mecum mea tibia versus. Itt van a ker. társada-
lom, a ker. állam, a ker. műveltség, szabadság, ne-
mességbiztositéka, alapja s menedéke; látván enyész-
ni az erkölcsi örök elvek érveit, lángoló sziv-vágy-
gyal sóhajtoztunk: ducite ab urbe domum mea Car-
mina, ducite Daphnim! Ide gyűlt, itt öszpontosult az 
iskolává fejlődött, s már társadalmi szabálylyá válni 
törekvő forradalmi furakodásnak vad elve, másutt 
nem hiányoztak, de itt tömörített alakot mutattak 
emez elvek; a két társadalmi nagy ellentétnek rivó 
arczát itt lehetett legkönnyebben fölmutatni, a szuny-
nyadozó nemes érzelmeket e tárgynál fölébreszteni, 
a nemesebb pályára méltó elméknek itt lehetett üd-
vösen kiáltani: ,megállj.' Az isteni gondviselés ide 
engedte törni a furakodó elvet, hogy a pápai fejede-
lemséghez csatolt véghetlen becsű érdekek veszélybe 
jővén, az emberiség, mely csak érdek által látszik 
vezettetni, fölismerje az örvényt, hová sodortatik, 
midőn azokra hallgat, kiket a társaságból kiostorozni 
köteleztetnék, magistros prurientes auribus. A fura-
kodó elv ma itt , holnap másutt dúl ; ma ezt, holnap 
a másik kormányt nyeli el; ma ezt, holnap azt az 
uralkodó családot űzi el, pusztitva hazát, dúlva in-
tézményeket, gyilkolva népeket, vas-igába fojtva 
nemzeteket, csakhogy néhány száműzött uralkodásra 

jusson, csak hogy az Istent, ki a creatio és redemtia 
nagy müvében a társadalmi alapokat letette, intéz-
kedéseiért szégyenbe hozni megkisértse. Crudelis ma-
ter magis? an puer improbus ille? — Improbus ille 
puer, crudelis tu quoque mater. 

Politikába avatkoztunk? A világnak ügyeit üz-
tük? Távol volt, távol van tőlünk. Midőn az oltár 
előtt a hideg kőre leborultunk, erről nem feledkez-
tünk, s hogy soha ne feledjük, az Istennek malaszt-
ját kérjük ; a ,nemo mittens manus ad aratrum, et 
respiciens retro' nekünk is szól; a szentély a mi he-
lyünk, az örök igazság, a jog , a törvény, az erény 
e földön a mi hivatásunk. A világi ügyek fagyaszt-
ják a meleg papi keblet, lankasztják a szent buzgal-
mat, valedixit saeculo et unus fit de filiis saeculi, 
^zrevétlenül megszűnik lenni a világ sava, jutalmul 
csak a személyére, rendjére, anyaszentegyházára föl-
hívott gyűlöletet aratja, eldobatik, elgázoltatik, el-
tapostatik. Ily sorsot már ismerünk, tőle tartózko-
dunk. Földi hazának fiai ! adóinkat lefizetjük, ha hi-
vatási körünkben maradva, ennek kötelességeit pon-
tosan végezzük. Igy szolgál üdvösen a hazának min-
den polgár, a jó lelkek nem mondhatnak fejünkre 
kárhozatot. A fölcserélt szerepek zavart, a zavarból 
kárt szültek mindenütt: a hivatás-tévesztettek a ha-
zának átkai. Gyenge volt a párt, mely, hazafiúi kö-
telességére hivatkozva, a papot a szentélyből politi-
kai térre hivta. Eszközt akart nyerni, nem pedig jo-
got adni. Magát a hazával azonosítva, a hazának szol-
gálatot kérve, a papot pártérdekeinek szekeréhez kö-
tötte. Mig mellette volt, a politikai téren üdvözölte; 
mig pártérdekeinek nem ártott, tűrte; a hová a pap 
már nem követhette, a hol érdekeivel szemközt ta-
lálta, a papot a szentélybe küldte. A fölforgató párt, 
hol gyenge volt, hivatásunkhoz idegen térre meghí-
vott; kormányra jutva eldobott, kigúnyolt, elgázolt, 
üldözött. ,Quid ad nos ? tu videris', a synagoga is igy 
válaszolt. ,Mundus vos odio habet', a Megváltó örök 
időre megmondta ; ,mundus' ,quia non novit patrem, 
neque me.' S követhetné-e a pap a dulakodó párto, 
végletig? Ha hitét vesztené, ha lelkismeretlenn 
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ne k. Gobel, Grégoire követte, a halál küszöbén min-
den tetteit megsiratta. Sieyés idején visszavonult. A 
milanói szakadáros papi egylet a napokban fóloszlott. 
Kezdetben a rossz ki nem rí, az általános szólamok 
redőibe rejtődzve lappang, a jó lelkeket lefogja, az 
elmék szabadelvüsége dicsekvések tárgya lesz. — 
Cauda pungit scorpio ; sokszor a bánat késő. De mi-
nek nevezzük a politikust, ki a fölkapott elvnek és 
iránynak utó-fejlődéseit előre nem látja? A nevezést 
elnyomjuk, mivel hol az elme szabadelvű, és elme 
nincs, a szabadelvüség gúny. — Azonban ha a pap a 
pártok gyülekezeteibe nem is szalad, sokszor ezek to-
lakodnak a szentélybe ; ha a napi eseményekre a pap 
semleges, a napi eseményektől megtámadtatik azon 
kincs, mely a papi hivatás hűségére bízatott. Itt a 
hallgatás hivatási árulás lenne: canes, non valentes 
latrare, *) quod infirmum fuit non consolidastis, et 
quod aegrotum non sanastis, et quod confractum non 
alligastis, et quod abjectum est non reduxistis, et 
quod perierat non quaesivistis. Et dispersae sunt oves 
meae eo quod non esset pastor 2). Szól tehát a napi, 
a világi ügyekbe, kárhoztatva, akadályozva a go-
noszt, védve, elősegitve a jót. Teszi ezt a házi körök-
ben, teszi a gyűlések teremeiben, teszi az újságok 
lapjain, teszi mindenütt, miként a Megváltó tevé, hol 
fülekhez, hol szivekhez juthat: a szentélyből ki nem 
lép, hivatásán túl nem hág, mivel a hűségébe adott 
ügyet , a jó t , melytől a hivek jelen s jövő boldog-
sága függ, tárgyalja. Erre nem kell őt meghívni, nem 
kell neki jogokat adni, az Isten küldte, jogokkal az 
Isten ruházta föl; ettől nem lehet őt letiltani, mivel 
az Isten parancsolta őt oda. A ki őt ettől letiltja, a ki 
politikai ügyek ürügye alatt akadályozza,, vagy ez-
ért üldözi, minden szabadságok alapját, a szabad aka-
ratot, nehogy a lelkismeretet kövesse, megrontja, s 
hogy az általa kürtölt szabadságban csak a gonosz-
nak van szabadsága, tettleg bizonyitja. Igy történt 
Turinban, Parisban , Brüsselben. Ily szabadság mel-
lett vesznek a népek s nemzetek. Ilyenek a mai kér-
dések, a mai ügyek, a pápai fejedelemség eléggé re-
géli. Az erkölcsi örök törvényeket tagadják, a go-
noszságot erkölcsi nagyságnak hirdetik. S hallgasson 
a pap? Mondják, vitatják: a forradalom szabad; pe-
dig a forradalom engedetlenség, ez pedig bün. A ha-
zugság , az esküszegés, az árulás, a gyilkolás, csalás, 
rablás mind erények, ha a hazának pillanatnyira 
használnak. A ki ezeket teszi, nemzeti jutalomra mél-
tatik; a ki e szörnyű bűnért bűnhődik, mint vértanú 

' ) Is. 56, 10. — 2) Ezech. 34, 4 , 5. 

tiszteltetik. Az erkölcs mindég az egyház kezében 
marad; hol az erkölcs megrontatik, a pap tevékeny-
ségre buzdittatik. A religio, a cultus, az egyház nem 
támadtatik meg, nem üldöztetik? A forradalmi con-
spiratio Victorral, az általa gyűlölt királysággal szö-
vetkezett, hogy czélhoz jusson; de kész szövetkezni 
az ördöggel, kész hazáját a töröknek adni, csakhogy 
kiirtsa az erkölcstelen torzot, a pápaságot e világról. 
Ily készséget nem sejtettünk volna, ha G—i ki nem 
vallja, ha már három század előtt nem hallottuk vol-
na, hogy az európai fejedelmek inkább a pápa ellen 
fegyverkezzenek , semmint az Európát fenyegető Se-
lim sultán hadai ellen. Az egyház kiirthatatlan, de 
sok" kárt szenvedhet. Nem a kiirtás, de a károk ellen 
harczolunk. A tévedés ma már lehetetlen, csak a lel-
ketlen árulás lehetséges. A politikai kérdések egészen 
vallási kérdésekké változtak, szemközt állanak a go-
noszság fiai, és az igazság fölkent és föl nem kent 
papjai; az egész világ egy szentély, hol az Istennek 
harczai vívatnak. A kérdés egyszerű szavakban ez: 
valljon a társadalom és az állam az Isten által a te-
remtésben és megváltásban letett elvek és törvények 
szerént alakuljon, szerveződjék, kormányoztassék-e? 
Vagy a megszentelt lelkismeret, vagy a fékvesztett, 
s mindenre jogosult szenvedély ad irányt, fényt, sza-
bályt. Pedig a megváltás előtt lehetséges volt a po-
gány állam, lehetetlen már a megváltás után. A po-
gány példány-állam, a romai birodalom, nem ismer-
vén a megváltás igazságait, tévedett a természeti 
igazságokban is, s állami intézményeibe a romlás ele-
meit rakta le: a mai állam- s társadalom-szervezők, 
megvetvén a keresztény tan igazságait, a természeti 
s erkölcsi törvényeket is sértik. Ezeknek tagadása, 
sértése társadalmakat, államokat temetett, nem épí-
tett soha sem. Jogokat kiáltanak kötelesség nélkül; 
s minden törvényt tapodó önkénynek esnek áldoza-
tul , hol kötelesség van jog nélkül. Mindenre adott 
jog , minden jogot tagad. Hol kinek-kinek mindenre 
van szabadsága, ott minden szabadság elveszett. Igy 
indult a világ szabadságra, talált egyetemes szolga-
ságot; törekedett gazdagságra, eljutott szegénységre, 
„non est enim paupertas pecuniae parcitas, sed insati-
abilitas", 1) „toto mundo eget, cujus non capit mun-
dus cupiditates" ; 2) korlátlan szabadságot adtak a 
földmivelésnek, iparnak, kereskedésnek: a kis gaz-
daságok elsatnyultak, családjaikat élelmezni nem bir-
ják ; a kis iparos, a kézműves az iparos tőzsérnek ál-

') Clem. Alex. L. 2. Strom, p. 368. C. ed. Lutet. 1629. 
2) S. Ambros. de Nabuthe c. 12. n. 50. T. I. p. 698. E. 
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dozatul esett; egy fönakadás, s ezren hullnak az éh-
ség , az inség torkába ; Lanchashierre és Manchester 
nagy példa; a korlátlan kereskedés szédelgést, a 
szédelgés nagymérvű bukásokat szült. A gyen-
gébbnek elnyomása a szabadság- és haladásnak szü-
leménye volt mindenütt. Nem ily szabadság, nem 
ily haladás nemesiti az embert. Szabadság a haladás 
czélja, szabadsággal boldogul az emberi nemzet, nem 
a bün, nem a szenvedély szabadságával, hanem a ke-
resztény jámborság pontos engedelmességével az is-
teni türvény iránt. Nem maga a szabadság, sem a 
haladás gonosz, hanem a kiindulási pont, a főelv, és 
az alkalmazás. A redemtionak ezen áldásait a redem-
tio számbavétele nélkül, sőt a redemtio ellen fordí-
tották. Korlátolt a keresztény tökéletesség, elfojta-
t ik, de ki nem irtatik a szenvedély; a többség min-
dég tökéletlen marad, a többségnek hozatnak a tör-
vények; a törvény mindég szükséges, a szabadság 
mindég tökéletlen lesz. ük pedig tökéletes szabadsá-
got akarnak. Minél tágasabb a szabadság, annál szi-
lárdabb legyen a közjámborság. Ma nem a jámborság 
szilárdul, de a törvény véghetlenre nyul. A törvé-
nyek sokasága a jámborság hiányát, a társadalmi és 
állami élet sebeit tanúsítja. A törvények szakadatlan 
kovácsolása a bűnnek tanulmányozása lett ; a bűnnek 
ismerete, ha nincs ker. jámborság, a bünt szüli. A 
törvények sokasága bünt akart irtani, s bünt szapo-
rított; a törvény alkalmazása lehetetlenné levén, a 
jury-t szülte, hol nem az írott törvény, de a lelkis-
meret itél. Igy jut az emberiség mindenütt s min-
denben az ellenkezőre, semmint keres ; a reclemtio 
igazságait megvetve, nem képes a creatio igazságaira 
sem; itt tévedve önmagát emészti, saját vállalatai-
ban bűnhődik. A pogány állani és társadalom, me-
lyet a ker. tan sem alakithatott át , elfeledett példa 
már; a világ uj kisérletet tesz. S lesz-e siker? Lesz, 
de ,a contrario.' Szent hitünk igazsága az: hogy az 
Isten által letüzött társadalmi renden kivül, vagy el-
lene társadalmat szervezni nem lehet; a furakodó con-
spiratio tehát soha czélhoz jutni nem fog. De meny-
nyit ronthat, midőn terveit sikerre hozni törekszik ! 
Mit századok építettek, egy-két nap alatt romba dön-
tetik; hány század kell, mig újra fölépíttetik! Ez a 
ker. társadalom életkérdése. Ily értelemben mondja 
minden komoly elme: a társadalom veszélyben van. A 
társadalmi rend, az Isten müve, az egyház őrizetére át-
adott kincs ; ez támadtatik meg, Sionnak őrei munkára 
hivatnak. Nem a világi ügyek, de az erkölcsi örök el-
veknek mentése a világi ügyekben az ő hivatásuk, az 
ő szigorú kötelességük. Csak az egyház menti meg a 

19 százados műveltség kincseit és áldásait a fölizgatott 
vén Europa számára. Hic alienus oves custos bis mul-
get in hora, — et succus pecori et lac subducitur 
agnis. Quid domini facient, audent cum talia fures? 

Megengedi-e az Isten, hogy a forradalmi con-
spiratio a ker. társadalom romjain saját rögeszméit 
vérpatakok között létrehozza? az emberi elme előtt 
nagy titok. Ha szükséges lesz, ha más, kevesbbé 
költséges gyógyszer sikeretlen leend, bizonyára meg-
engedi. Deus mortificat et vivificat, percutit et sanat. 
Semper bonus Deus. A jelenségekből lehozást téve 
remélhetni, hogy a cataclysmusra nem lesz szükség. 
Vizözönben bünhödött már az emberiség, az egy Is-
ten-embernek kiontott vére a vérözönt nélkülözhetővé 
teszi. Olvassuk : „videns autem Deus, quod multa 
malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio 
cordis intenta esset ad malum omni tempore ; poeni-
tuit eum, quod hominem fecisset in terra, omnis quip-
pe caro, corruperat viam suam super terra" ; 1) de 
nem fogjuk olvasni soha: poenitet, quod proprio filio 
non pepercerim. A szent-atya bölcs határozatait a 
Szentlélek sugalta, az isteni gondviselés a napi ese-
ményekben igazolja. Mélyebbre van letéve az örök 
igazság az emberi kebelbe, magasabbra van ez az 
egyház által növelve, semhogy azt a furakodás vég-
ízig elfojtsa. A nemzetek gyógyíthatók, a veszélyek 
megnyílt örvénye a gyógyulás ideje. 

Otto Ferencz Lajos, görög király oct. 22—23-án 
tettleg megszűnt király lenni. 0 népszavazati király 
volt, ő alkotmányosan uralkodott, minden jogai a 
diplomatia által előre pontozva, az európai congres-
susok által biztosítva voltak ; volt furakodás, volt egy 
Liborio Romano, az álnokság és árulás ritka példá-
nya , a királyt körútra küldi, háta mögött a forra-
dalmat kigyújtja, a király után az ajtót bezárja. A 
szent-atya szilárdságának, hogy az ígéretekre ne ha-
joljon, az újból írott okmányoktól semmit se remél-
jen, legvilágosabb igazolása. Athene s Roma, két mü-
veit nemzetnek fővárosa, a pogány világ dicsőségei-
nek jelképe. A görög nép satnyult, Augustus idejé-
ben szolgaságra törpült, aljasságai példabeszéddé vál-
tak; graeculus, graeca fides, a legélesebb gunyornak 
szólamai. Roma is hanyatlott. ,Fecunda culpae sae-
cula! Acerba fata Romanos agunt, scelusque frater-
nae necis', panaszkodott a költő. ,Sentina vitiorum, 
vicina ad interitum', kiáltott föl Lucanus; ,quid re-
stât, nisi ut interitus sequatursenectutem ?' sóhajtott 
Seneca. Miért nem veszett el Roma, mint Ninive és 

i) Gen. 6 , 5 , 6 , 12. 
45* 
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Babylon? Miért nem pusztult el, mint Athene? Mert az 
apostolok vére megszentelte, mert Nero és Caligula trónján 
a halásznak utódja ült. Görögország a törökök igája alá ko-
nyult , az alatt pusztul t , fiai- és leányaival háremeket népe-
s í te t t , igy szól a veronai oongressus okmánya. I tal iát , Man-
zoni Sándor szavai szerént, a barbároktól a pápák megmen-
te t ték; egyik Pius (II.) elméjében fogant meg az eszme, meg-
szabadítani Italiát a törökök fenyegetéseitől; egy másik Pius-
nak (V.) sikerült győzelmet nyerni fölöttük, s Romában az 
ős diadalokhoz hasonlót ünnepelni, igy szól Gioberti Vincze. 
Görögország hatalma elveszett, Romának szava rettentett 
királyokat, lesújtott császárokat, vezette, oktatta a diploma-
tiát, kezében tartot ta a békét, hadakat, koronákat. Miért ez? 
Romának piaczán sz. Pá l , sz. Linus, sz. Cletus vére piros-
lott. — A papi kormány ügyetlen ; Otto kormánya papi volt ? 
Boldog lenne Ital ia, ha Pius nem lenne fejedelem ; boldog 
lett forradalom által a görög nép ? Az alkotmány, a szabad-
ság mindent jóvá , forradalmat lehetetlenné tenne ; forrada-
lom nélkül volt-e Görögország? Forradalmainak száma sza-
bad alkotmányos életének éveivel vetélkedik. Otto minden 
egyezkedésre ráállott , az 1789-ki elveket terjedelmesen al-
kalmazta, a municipiumokat fölállitotta, az 1843-ki alkot-
mány 40-ik czikkét, hogy utódjai szakadár vallásúak legye-
nek , aláirta; 1853-ban Tessalonia meghódítására vállalko-
zott , békülékenységi, alkalmazkodási törekvéseiben oly buz-
gó volt , hogy palikári ruhát öltött ; szilárditotta-e mindez 
t rónját ? Pius bölcs, a ki az alkalmazkodástól mit-sem vár. 
A Hetéria titkos társulat 1814-ben megalakul, 1821-ben Ger-
gely patriarchának Konstantinápolyban a török általi föl-
akasztása után lázadásban kitör, Navarinnál a török vizi erő 
1827-ben tönkre tétet ik, Ali Moreából Maison és Rigny ál-
tal kiszorittatik, a muszka seregek 1829-ben Drinápoly alatt 
állnak, Görögország 1830-ban megszületik, Capo d'Istria 
hét éves köztársasági elnöknek megválasztatik ; boldog volt-e 
Görögország? Capo d'Istria 1831 -ki oct. 9-én mint zsarnok 
meggyilkoltatik, a töröknél gonoszabb honvédelmi bizott-
mány fölállittatik. Pedig őt a nép választotta elnöknek. A 
három szövetséges kormány : franczia, muszka s angol, 1832-
ki május 7-én Londonban összeül, birván a görög nemzet 
megbizását, Otto bajor herczeget királynak kitűzi, ezt a nép 
aug. 8-án szavazattal megválasztja, Otto oct. 5-én görög ki-
rály lesz, a véghetetlen lelkesedéssel kétszer megválasztott 
király 5500 bajor szurony kíséretében 1833-ki febr. 6-án 
Naupliában kiköt, 1835-ki jun. 1-én a kormányt kezébe veszi, 
Colocotroni elnöksége alatt szabadelvű ministeriumot vá-
laszt, a szavazat-király 1862-ki oct. 23-án Athene ka-
puit zárva talál ja, et sui eum non receperunt. S miért ? Mi-
vel Victort követni, szövetségesei ellen conspirálni nem 
akart. Otto, miként Lajos Fülöp, túlságos szigorig alkotmá-
nyos volt. Hűség az alkotmányhoz, hűség a nemzetközi jo-
gokhoz , egy szóval a becsületesség bün , melyért koroná-
jával bűnhődik a király. Ily királyt a forradalom nem akar ; 
összeesküszik kettő-három, megnyer egy tábornokot, tesz 
hirtelen lázadást, egyik csodálkozik, másik sopánkodik, a 
trónbukás kimondatik : „az ország szerencsétlensége meg-
szűnt", mindenütt kiáltatik. A becsületesség a forradalmi fu-
rakodókra valóban nagy szerencsétlenség. 1834, 1837, 1840, 
1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854 

összeesküvés, lázadás a kormány, s háromszor a király élete 
ellen. Ilyen a népszavazat, s a reá fektetett királyság. 1832-
ben véghetlen lelkesedéssel megválasztatik, 1862-ben ily lel-
kesedéssel elűzetik, a bajor ház, mely herczegeire nézve az 
apostasia kötelezettségeit elvállalta, a görög tróntól meg-
fosztatik. A trónvágy erősebb volt a kath. hitnél. De Cetto 
bajor fölhatalmazott követnek 1852-ki nov. 20-án Londonban 
adott aláirása : „a görög koronának örököse (kilátásban Adal-
bert herczeg) szakadár görög vallású lesz", 1862-ki oct. 23-án 
az Isten keze által kitörültetett. Pius nem támaszkodik a nép-
szavazatra , hanem 11 százados jogára , az égi és földi, az is-
teni és emberi igazságra. Ajánlanak európai garantiát. A ha-
talmasságok nem biztositották-e 1832-és 1852-ben Otto-t, és 
testvéri ágának jogait ; mivé lett ma ezen biztosíték? S Pius 
várjon az európai biztosítástól biztonságot ? Kit százados jo-
gok , századok kormányai- s királyainak akkori hódolata, mi-
kor még a kötések szenteknek nézettek, nem biztosit, nem 
fogja azt biztosítani az ujdon uj aláirott okmány sem ; össze-
tépetik ez , mielőtt ideje lenne kiszáradni. A zürichi okmány 
példa legyen most. Vagy áll a századok biztosítása, vagy nem 
áll semmi biztosítás, graeca íides fit omnium fides. — Di 
multa neglecti dederunt — Hesperiae mala luctuosae. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOM. 
Ö es. k. ap. Fölsége f. é. nov. 7-ről kelt legfelsőbb hata'rozatával 

S u j á n s z k y Antal, pest-józsefvárosi plebánusnak és alesperesnek a 
„Sti Augustini de insula Stae Brigittáé'- czimz. prépostságot ; f. é. nov. 
1 7-röl kelt legfelsőbb határozatával pedig P a n e r János székes-fehér-
vári kanonoknak , budai főesperesnek a „SS. Salvatoris de Szegszárd" 
cz. apátságot, és K o p s z János szombathelyi kanonoknak , alsó-lendvai 
főesperesnek a „Sti Petri de Monte Magnovaradinensi" cz. prépostságot 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

ISZKA-SZENT-GYÖRGY, nov. 25-én. A mai sz. Ka-
talin-nap bennünket szivemelő ünnepélylyel örvendeztetett 
meg. Ugyanis mgs. báró B a j z á t h György u r , es. kir. ta-
nácsnok, sz. Nagy-Gergely lovagrend commendatora s a hely-
beli plebánia-egyház kegyes gyámura, kedves nejével szüle-
tet t Berneki B e r n r i e d e r Máriával, ő méltóságával, arany-
mennyegzőjét tartotta meg. A ritka szertartást egyházme-
gyénknek hőn szeretett főpásztora s a ty ja , mgs. F a r k a s 
Imre püspök ur kegyeskedett végrehajtani ; ki ama régi ba-
rátság szent lánczolatánál fogva, melylyel a fönérintett fé-
nyes családhoz füzetik , nem tekintve saját aggkorát , nem az 
ut veszélyességét, az idő zordonságát, alighogy a szives meg-
hivást vette , az urasági laknak barátságos födele alá sietett. 
I t t a méltóságos párral a végzendőknek rendjét megállapít-
ván, az örömünnep előestéjén azoknak ajtatos gyónását hall-
gatta ki. Másnap a gyönyörűen földiszitett kastély-kápolná-
ban, a fényes család tagjainak, egyébb kitűnő vendégeknek s 
számos falubeli hiveknek jelenlétében, ő méltósága sz. misét 
mondott , mely alatt a félszázados házaspár példás áhitattal 
az Ur asztalához járult. A sz. mise után kezdődött az arany-
mennyegző szertartása. Valóban szivreható látvány volt , mi-
dőn a korban előhaladott, de ifjonti erőt tanusitó, magyar 
diszruhába öltözött házasfelek, gyürüt váltva s kezet fogva 
azon szent fr igyet , melyet ötven év hosszú sorozatán keresz-
tül oly hiven megtartottak, ünnepélyesen megújították. De 
szivreható volt a mgs. eskető püspök urnák az aranypárhoz 
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intézett beszéde is , melyben megtiszteltetését megköszönvén 
s a kitűnő isteni malasztokat kiemelvén, melyekben a nap 
tisztes hősei félszázad alatt részesültek, bölcsen megjegyzé, 
miszerént a hanyatló kornak szaka, természeti törvényeknél 
fogva, a virágzónál mindég több kellemetlenséggel j á r , több 
türelmet igényel; mire az aranyházasok elkészülve legye-
nek. Azonban el ne csüggedjenek, hanem tekintsenek még 
nyolcz élő szép gyermekeiknek gyönyörű koszorújára, kikbe 
az istenséget ők lehelték, s kiknek angyali jósága kezeskedik 
arról , hogy jó szülőiket végig hiven támogatni fogják. Te-
kintsenek azoknak szép számára is , kik a barátság és hála 
örök kötelékeinél fogva sorsukban őszinte részt veendnek. 
Lehe te t t ekkor az aranymisés szónok és az aranyházasok 
tisztes háromságának gyönyörű képe körül félköridomban el-
te r jed t s nagyobbrészt családi tagokból álló diszes segélyzeten 
az örömkönyek drágagyöngyeit ragyogni látni. Az egyházi 
szertartás imával záratot t be. A tágas étteremben történtek 
azután a barát i üdvözletek, későbben a fényes lakoma, melyen 
a válogatot t vendégeknek lelkes fölköszöntése és harsány él-
jenzése elragadó volt. Adja Isten, hogy a mgos aranyházasok, 
arany-jólétben s elégültségben, még legalább a gyémánt-
mennyegzőt, sőt gyermekeiknek arany-mennyegzőit is meg-
érhessék. „Et videant filios filiorum suorum, pacem super 
Israël." S. A. 

NAGY-HANTOS (Fehérmegye) , nov. 17-én. T. szer-
kesztő ur ! Az Ur nevében bekopogtatok önnek szerkesztősé-
gi irodájába, kézbesitendő egy szerény levelkét, mely tolmá-
csolandó lesz e kisded falu tegnapi ünnepét. Képzeljen t. 
szerk. ur egy csendes kis falut két sor fehérre meszelt házai-
v a l , s egy kisded templomot fénylő kereszt tel , akkor ismer-
ni fogja a he lyet , hová vezetni fogom, hogy tanuja legyen 
egy z á s z l ó s z e n t e l é s i ünnepélynek. Látni fog ünnepie-
sen öltözött csoportokat ; ö rege t , ki botjával segit magán, 
hogy utolérje gondtalan, siető unokáit ; tisztes aggnőket, hó-
nuk alatt a fényes kapcsu öreg imádságoskönyvet; serdülő 
legényeket, vidám szüzeket szemérmes arczczal, s egy sereg 
örökké zsibongó tanonczot. Nincs megragadóbb jelenet, mint 
mikor egy egész testület — legyen az bár kis , vagy nagy — 
lelkendezve az örömtől vár ja a percze t , hogy szeretetét, há-
lá já t ne csak a naponkénti imában, de külsőleg is ünnepélyes 
alkalommal leróhassa kegyeltje iránt. Igy vala ez e csendes 
falu boldog lakóival is. Szemeik szüntelen a kékes távolban 
tévedeztek lesve, várva a zászlóanyát, ki Hörcsökről vala jö-
vendő. Tiz óra felé megdördült az első taraczk, jeléül, hogy a 
lelki- s testileg bájdús zászlóanya , méltóságos gróf Z i c h y 
P. Ferenczné , szül. Korniss Anna grófnő ő méltósága a ha-
tá rba érkezett, ezután rögtön föltűnt a szép rendben vágtató 
lovas bandérium csinos kis nemzeti zászlókkal, s nem sokára 
a hangos szivbeli „éljen"-ek, sürü taraczklövések között sze-
rencsésen kastélyába érkezett. Innen indult a zászlóanya, a 
kegyes u rnő , az u j zászló elővitele mellett az egész falu, kö-
zel s távoli vendégek, a tek. uradalmi tisztség, s a tanonczok 
kíséretében. — Oly jól esett szemünknek lá tn i , mint illett 
kegyes kezébe imakönyve, melyet különben a f i n o m a n n e -
v e l t hölgyek tigriseik által vitetnek maguk után , hogy mi-
ér t , miért nem, azt maguk is alig tudják. De hagyjuk e setét 
képe t , mi örülünk. Az evangelium után a helyi plebánus ur 
remek alkalmi beszédben gyönyürüen kifej té , mit jelez a 

zászló, mily kedves kötelmekkel tartoznak azok, kik az egy-
ház zászlójához esküsznek stb. Ezután vet te kezdetét a tu-
lajdonképi ünnepély , a zászlószentelés. A magasztos lelkű 
zászlóanya örömteljes készséggel végzé teendői t , s áhítat-
tal mondá el a szokásos egyházi szavakat. Igy lőn fölszentel-
ve s áldozva a zászló „Szűz Mária-" s „Szent Imre herczeg-
nek", kik meghallgatva forró könyörgésünket, hatalmas köz-
benjáróink lesznek az élet Uránál, hogy a magas zászlóanyát, 
az igazi hon- és családanyát , édes hazánk, s kedves övéi örö-
mére igen soká élni engedje. Az ünnepély végeztével hű alatt-
valói áldásával , bandériumtól kisértetve , taraczkmoraj közt 
sietett Hörcsökre palotájába. — Mit szóljak a mi igen igen 
kedves öregünkről, a 70 éves aggról , tek. P a p p János nyug. 
t iszttartó ú r ró l , a gyönyörű zászló kegyes adójáról ? Sziv-
reható volt lá tn i , mint sirt a galambősz kedves életepárjá-
val örömkönyeket, hogy az Urnák áldozhatott , szerénte e kis 
áldozattal, hogy gazdagitá a templomot, melyben oly sok 
éven át oly buzgón imádta Istenét. Kér tünk , könyörögtünk 
az Ur zsámolya e lő t t , hogy e közkedvességü boldog pár, so-
kaknak apja , jóknak java , még igen hosszú zavartalan bol-
dog életnek örvendhessen. Mielőtt levelem bezárnám, igen 
helyén valónak vélem megemliteni, hogy a méltóságos ura-
ság , gróf Z i e h y Károly ő méltósága, újonnan egy drága-
gyöngygyel ékesiti nemes tetteinek koszoruját , ugyanis: jö-
vő kikeletkor a mostani templom helyén egy ujat, fényesebbet 
készittet. A tég la , mész már meg van hordva. Az épület két 
év alatt lesz befejezve ; ez idő alatt az isteni-szolgálat a pa-
lotában fog tartatni. Salamon L. 

GYULA-JOVÁNCZA, nov. 17-én. Tisztelt szerkesztő 
ur ! Tolnamegyében a dombovári egyház-kerület folyó évi 
oct. 28-án a döbröközi plébánián őszi koronájának megtartá-
sára egybegyűlvén, legelőször is tárgyalás alá vette a jelen-
kori sa j tó t , és annak antikath. veszélyes i rányát , törekvését ; 
nehogy tehát a kerület ily veszélyes kigyót sa já t keblében 
nevelni, és a fegyvert az ellenség táborába gyáván átdobni lát-
szassék, több magyarhoni kath. egyházkerület utánzásra méltó 
példájára elhatározta, miként a kerületnek csak egy papja sem 
fog oly lapra előfizetni, mely antikath. irányú és kath. szent 
ügyünknek esküdt ellensége; sőt nem átallotta a kerület 
Krisztus igaz egyházának tékozló fiául kiáltani ki az oly pa-
pot, a ki mind ennek daczára az ellenséges szellemű sajtót e 
Patrimonio Christi et pauperum gazdagitani továbbra sem 
szűnik meg. A t. egyházkerület alulirott által t iszteletteljesen 
fölkéri főtisztelendőségedet, miként eme végzésének becses 
lapja hasábjain egy kis helyet adni ne terheltetnék. 

Sissovits János, 
gyula-jovánczai plebánus, mint a dombovári egyházkerület jegyzője. 

B R Ü S S E L , nov. 2-án. Kezdünk a közel megnyitandó 
kamarákkal foglalkodni. Mondják , hogy az ülés-szak királyi 
beszéd nélkül fog megnyilni. A ministerium mult évben ki-
látásba te t t törvény-javaslatait nem készítette még e l , a ki-
rály t udván , hogy eme javaslatok a belga nép vallásos érzel-
meit sérteni fogják, nem akarja magát ministereinek vak esz-
közül odaadni oly beszédnek elolvasására, melyet királyi 
lelkismerete kárhoztat. A mult ülés-szak megnyitásánál mon-
dott beszéd is rossz benyomást te t t a nemzetre. A nép nem 
ismeri az alkotmányos kormány vékony megkülönböztetéseit, 
ő nem a ministert , de a királyt teszi felelőssé; azaz: benső 



ösztöntől józanul itél, hogy midőn a király ministerek által 
uralkodik, a ministerek a király által uralkodnak. — A jövő 
ülés-szak viharos lesz. A katholikusoknak sok panaszuk van. 
A ministerek törvény-javaslatot akarnak adni, mely szerént 
a templom épülete, és a sirkert laicus birtok , az állam tulaj-
dona. Ez az úgynevezett saecularisatioja a templomnak és a 
temetőnek. A katholikusok különösen a monti templomnak 
adott alapítványi tőkéjének a kormány részéről történt elveté-
se, a népies könyvtárak, és az 1842-ki törvénynek az első tano-
dai oktatás szervezésében tett megszegése ellen fognak kikelni. 
Egy monti katholikus család 10,000 franknyi alapítványt tet t 
az ottani templomra, melynek jövedelme egy, öt évenként a sa-
lettei sziiz Mária tiszteletére tartandó kilenczednek, és a mis-
sionariusok költségeinek fedezésére szolgáljon. A püspök ezt 
elfogadta, s a kormánynál bejelentette. Tesch, igazságügyi 
minister az alapítvány beírását megtagadta azon egyszerű in-
dokból , mivel a kormány nem tartozik minden vallásos szer-
tartást helyeselni. A nép a saletteiszüz Mária iránt a legbuz-
góbb ajtatossággal viseltetik, a kormány, habár a nép akarat-
já t törvénynek ismeri, a legszentebb tárgyban mégis megveti, 
a nélkül hogy reá törvényes oka volna. A szabad-kőmivesség 
Voltaire tanait vallja, szűz Mária dicsőségét e földön nem 
akar ja , Tesch pedig szabad-kőmives. A katholikusok tehát 
boszankodnak, mivel lát ják, mivé lesz a cultus-szabadság, 
melyet az alkotmány biztosit, ha a hatalom egy szabad-kőmi-
ves kezében vagyon. A népies könyvtáraknak fölállítása is 
csak álarczáskodás a ministerek részéről. A Szent-Vincze-
Társulat számos faluban községi könyvtárakat szervezett ; a 
szabad-kőmivesek látták, mily jó hatást gyakorol ez a népre, 
nehogy a nép vallásos és erkölcsös legyen, a kormány gonosz 
olvasmánynyal akarja a népet megrontani. Ezen könyvtárak 
állami költségen fognának fölemeltetni; [az államnak jöve-
delme csak az adó, tehát a nép saját erkölcsi romlását fogja 
fizetni. Defacqz, szabad-kőmives már 1857-ben szónokolta 
clericalis propaganda ellen ; ma a páholyok határozatait a 
kormány teljesíteni fogja. — Ezen könyvtárak városonként 
fognak fölállittatni, s hogy a vallás-szabadságnak megfelelje-
nek , semmi kath. könyvet nem fognak tartalmazni. De a vé-
lemény-szabadság elve szerént benne lesz minden erkölcste-
len , minden istentelen könyv. A belga] kormány igy neveli, 
igy műveli a népet. A községi könyvtárak tehát az erkölcsi 
romlás gyárai lesznek. S a katholikusok, a szabadság nagy elve 
szerént saját pénzükön magukat fogják megrontatni. — Az 
első tanodai oktatásra nézve Civry-ben az 1842-i törvény a 
kormány által megsértetett. Ezen törvény kötelezi a közsé-
geke t , hogy az elemi iskolákat mindennel ellássák; de jogot 
is ad a községnek, hogy saját elemi iskoláit a kormány be-
avatkozásai nélkül függetlenül fogja kezelni. A civry-i község 
saját elemi iskoláit a keresztény tanításról nevezett testvé-
reknek adta át. Mit tet t a kormány? Megparancsolja a civ-
ry-i községnek , hogy a testvéreket űzzék el, (ez a minister 
műveltsége ily szavat : „faire deguerpir" használni) s helyükbe 
világi tanitót alkalmazzanak. A község, jogainak érzetében, 
a törvénytelen rendeletnek nem engedelmeskedett. A kor-
mány biztost nevez, ki az épületet felsőbb hatalomnak nevé-
ben elfoglalja, a testvéreket kiűzze , a kitűzött tanitót beig-
tassa, s fizetését a községi terhek közé beirja. A biztos ép a 
tanórákban érkezett ; bemegy a tanterembe , szónokol a gyer-

mekeknek, parancsolja, hogy a testvér lépjen le , menjen 
k i , bemutatja az u j tanitót, inti a gyermekeket, hogy azt 
hallgassák, mint tanitójukat. A szerzetes-társulati tanitó 
óvást tesz az épület erőszakos elfoglalása ellen, óvást sa-
já t jogainak sértései ellen, s kimegy. A gyermekek lát-
ván , hogy szeretett tanitójukat a kormánybiztos kiűzte, 
utána rohannak, ,éljen a tanítónk' kialtással vele együtt ki-
mennek, a kormánybiztost a behozott tanitóval együtt az 
üres teremben hagyják. Hiába állott a kormánybiztos az aj-
tóba , mivel a gyermekek az ablaknak rohantak, onnan az ut-
czára ugráltak. Az utczát azalatt a szülők megtöltötték, kik 
a kicsinyekkel együtt kiáltoztak: ,éljenek a testvérek!' Ezen 
merényről, melyet a minister a nyilt törvény ellen elkövetett, 
felelni fog a kamarában. A község jogaihoz ragaszkodott , s 
tanácsilag megkérte a testvéreket, maradjanak meg az épü-
letben. — Szólok még a templomépületek iránt benyújtandó 
törvény-javaslatról is. A templomépületek 1809. törvény 
alatt állanak. E törvény, habár a mindenható franczia csá-
szári központosítás alatt hozatott , mégis a szabad-kőmivesek 
nézete szerént igen sok szabadságokat engedett az egy-
háznak. Ezen szabadságokat akarja a hitetlen kőmivesség 
elkobozni, ugy hogy az egyházi hatóságnak semmi ha-
talma ne legyen közbeszólni a templom-épületi és temet-
kezési ügyekben. A minister nem fogja mondani, mily sza-
badságokat akar elvétetni a püspöki hatóságtól, ezeket a sza-
bad-kőmivesek már maguk között régen megállapították, a 
minister csak az 1809-i törvény átvizsgálását fogjajavaslatba 
hozni, a tárgyalások majd megszülik a kivánt sikert. Különös, 
hogy mult évben Grandban egy tisztviselő és újságszerkesztő, 
kinek botrányos perlekedése volt a buzgó katholikusokkal, s 
ki nyilván elmarasztatott egy érseki körlevél készítésében, bí-
zatott meg a törvény-javaslat kidolgozásával ez ügyben. A mi 
a temetőket illeti, a törvény-jávaslat tisztán indítványba fogja 
hozni, hogy ne legyen többé kath. temető, s igy a kath. hí-
veknek ne legyen beszentelt földje, melyben testeik nyugod-
janak, várva a föltámadás nagy napját. Belgiumban van már 
egy társulat , melynek tagjai magukat becsületszóval kötele-
zik , hogy haláluk óráján kath. papot nem hivatnak, szentsé-
geket föl nem vesznek, kath. szertartás szerént magukat el 
•nem temettetik. Ezek kizárattak eddig a kath. megszentelt 
temetőből ; de mivel e társaság jelentéktelen még, a kormány 
jön segítségére, hogy a buzgó katholikus sem temetkezhessék 
szentelt földbe. A brugesi püspök egészségéről a hírek még 
mindég nyugtalanítók. A püspök a haldokló szentségeit ün-
nepélyes szertartással fölvette. Vigasztalása volt , midőn a 
bordeauxi érsek és bibornok meglátogatta. A katholikusok 
buzgóan imádkoznak szeretett főpásztoruk fölépüléseért. A 
szent-atya többeknek a szent Gergely-rend keresztjét adomá-
nyozá. Gróf Villemont, gróf Alcantare, s Hemptinne József 
a ,Bien public' szerkesztője részesült e kegyekben. 

ROMA, nov. 2-án. Nehéz mindég a piemonti kormány-
nak üldözéseit regélni. Maga a zsarnok kormány sem akarja, 
az újságnak a közléseket t i l t ja; a jámbor olvasó is belefárad. 
Azonban hogyan hallgathatna a tudósító, ha a tények nem 
csak nem gyérülnek, hanem naponta szaporodnak? A visz-
szaéléseket, zsarolásokat, harácsolásokat, követeléseket, erő-
szakoskodásokat, elkobozásokat, templomfosztogatásokat, me-
lyeknek gyászos szerzője a szabad turini kormány, gyászosabb 



tárgya a kath. egyház és papság, összeállítani nem lehet 
egyedül nagy számuk miatt. A kormány ügynökei igyekez-
nek sokat titokban, vagy legalább lárma nélkül végezni; 
a hirlapok alig tizedrészét közlik azoknak, miket e buzgó 
ügynökök véghezvisznek. Az egyház elleni düh az utolsó hó-
napokban fokozódott, mivel a forradalom érzi, hogy prédáját 
nem soká fogja fojtogatni, az idő rövidsége az ő fosztogatási, 
üldözési dühét szítja. Nem elég, hogy a szerzetesek javait el-
kobozta, most az ajtatos alapítványokra nyújt ja ki faló kezét, 
parancsolván, hogy a készpénzi tőkék közhitel nélküli ál-
lampapírokra változtattassanak át. Mit is gondol az állam, ha 
a szegények rögtön éh-halálra jutnak ? Mit gondol ő avval, 
ha a közeli állambukás után a milliomokra menő ajtatos ala-
pítványok elveszvén, ezer és ezer szegény ember minden se-
gedelem nélkül maradand? Az állam csak fogalom, ő nem 
lény, neki szive, lelke nincsen. A katholikusok ezen rendel-
kezésre félnek, sőt a mazzinisták is ellene morognak, non 
quia de pauperibus eis erat cura, hanem mivel lá t ják, hogy 
Rattazzi a húsos Italiának csak lekoppasztott csontjait ha-
gyandja prédára. — A hivatalos újság az egyházi javak ügy-
vezetéséhez egy aligazgatót nevez ki ; a kormány emberei 
dús jövedelmeket húznak , s nem tudván őket máskép jutal-
mazni, az egyházi javak jövedelmeire hivatalokat teremt — 
Pesaroban a camalduli szerzetesek ritka müvészetü templo-
ma sótárrá alakittatott át. A kormány, hogy a nép jogos föl-
indulását csillapítsa, a püspököt vádolta, mintha ő nem en-
gedte volna e templomot plébániatemplommá nyilatkoztatni, 
miután a szerzetesek onnan kiűzettek. A püspök erre körle-
velet menesztett papjaihoz és hiveihez , kijelentvén , hogy a 
templomnak plébániává alakitását nem csak nem akadályoz-
t a t t a , sőt mindent elkövetett, hogy ezt kivihesse, mivel lát-
ja, hogy ez a hiveknek szükséges volna a sz. Miklós külváros-
ban, nem levén más templom ottan. — Cler, catanzaroi prae-
fectus parancsolatot küldött a liguorianus atyáknak, öt nap 
aiatt kivonulni zárdájukból, s Tropeába vándorolni. A nép 
ezen fölindult, a nemes családok fejei az egész város nevé-
ben Cler úrhoz mentek, hogy az atyák maradását kinyerjék; 
semmire sem mehetvén, a piemonti zsarnokság ellen óvást 
tettek. Cler ur megharagudott , a zárdába csendőröket kül-
döt t , az atyákat rögtön kiűzette, úgyhogy ezek éjszakára 
csak a jólelkű lakosoknál lelhettek menedéket. (Folyt, köv.) 

PARIS , nov. 22-én. A szent-atya a párisi főmegyei pap-
ságot, mely a legutolsó lelki-gyakorlatokról hozzá hódoló föl-
iratot küldött, következő válaszszal atyai szeretetében része-
sítette : „Dilecto filio nostro Francisco Nicolao tituli SS. Ne-
rei et Achillei S. R. E. presbit ero Cardinali Morlot Ar-
chiepiscopo Parisiensi. Pius PP. IX. Dilecte fili! Salutem 
et Apostolicam benedictionem. Etiamsi semper jucundis-
simae Nobis tuae fuerunt epistola ea tamen quae Nobis 
nuperrime fuit t rad i ta , singulari quadam laetitia aifecti 
sumus. In eo enim amplissimo testimonio devotionis et 
observantiae erga Apostolicam Sedem, quod ecclesiastici 
viri archidioeceseos tuae exhibuerunt, tuisque litteris con-
junctum misisti, novum suppetit argumentum, quod clerus 
urbis nobilissimae, quae majestate et amplitudine in Gralliis 
praestat caeteris , nemini alteri pietate et religione solida et 
arcta conjunctione cum Romana Ecclesia concédât. Exinde 
etiam dimetiri licet quodammodo quam uberem fructum vigi-

lantia et solicitudo, et exemplum tuum nacta sint. Quare in 
Domino gaudere par est, cum sit fidelium virtus, et cleri prae-
sertim decus et corona pastoris. His igitur, qui vestigia zeli 
et pietatis tuae tam praeclare sequuntur, optamus ut Nostro 
nomine et verbis pontiíiciam caritatem Nostram gratumque 
animum patefacias, simulque eos horteris in Domino ne in ex-
colenda vinea coelestis patris-familias deiiciant. Cum enim 
magnum sit hujusce civitatis nomen, tum propter illius opu-
lentiam, tum propter vim gentis florentissimae cui praeest, 
adeoque ejus exempla vel in iis quae leviora sunt , certatim 
aemulantur homines, plurimi interest fidem et virtutem ci-
vium et cleri maxime ceteris patefieri, ut videant omnes bona 
eorum opera eaque imitentur ad gloriam divini nominis et 
Ecclesiae decus. Interim pignus pontiiiciae caritatis tibi, di-
lecte fili noster, clero et fidelibus universis tuae vigilantiae 
concreditis peramanter impertimur. Datum Romae apud S. 
Petrum die 25. oct. an. 1862 pontif. n. anno XVII." 

IRODALOM. 
A H Ü LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE. 

(Folyt.) 
Advent IV. vasárnapján arról szólván, mint készül a 

keresztények három neme a kárácson ünnepére? az első ne-
müekbez azokat számitja, kik már egészen lemondottak a ke-
reszténységről, és őket következőleg jellemzi: „Vannak né-
mely csupán névleges és fölvilágosultságukkal kérkedni sze-
rető keresztények , kik meg vannak ugyan keresztelve, de a 
keresztségben elvállalt hitnek életmódjuk által egyenesen el-
lenmondanak; mert a ker. hit megvallásával teljesen fölhagy-
tak, a nyilvános isteni-tiszteletről önkényt lemondtak , s a vi-
lágon Krisztus nélkül élnek ; azaz : sem szivükben őt el nem 
ismerik, sem életük által meg nem vallják Sajátszerű vallást 
alkotnak ezek maguknak; Istent tétlenül (tán tétlennek?) 
képzelik, ki előtt közömbös, akár tetszésre találnak csalhatlan 
nyilatkozatai, akár nem; ki, ha megbántatik, haragra nem 
gyul ; ha káromo tátik, érzéketlen marad : ki egykedvű az 
erény és bűn iránt, és a jámborokkal szintúgy bánik, mint az 
istentelenekkel, ők ugyan becsületes emberekül szerepelnek, 
és a szegényeknek némi alamizsnát is adnak, ámde nem Krisz-
tus urunk kedveért, ki ezt ugy tekinti , mintha neki adatott 
volna ; mert e magasságot az ő fölvilágosult, de azért mégis 
elég gyenge értelmük föl nem éri. Nagy ünnepeken, úgymint 
karácson, húsvét és pünköst napján templomba is elmennek ; 
de nem azért , hogy az érettünk szegény bűnösökért megtes-
tesült Igét imádják, hanem mivel már igy hozza magával a 
szokás, és mivel mégis csak nem illik megbotránkoztatni az 
együgyű köznépet, melynél a vallásnak az engedelmesség 
zabolájául kell szolgálnia. Különben ők finom társalgók, a 
műveltség minden szabályának pontos megtartói és egyedül 
csak a legfőbb Urnák, ki az eget és földet az ő nyomorult 
parányiságukkal együtt semmiből te remté , nem adják meg a 
köteles tiszteletet. Szánandók ! kiknek bizonyára nagyon sú-
lyos bűnökben és gonosz szokásokban kell fetrengniök és vét-
kes szenvedélyek által igen megromolva lenniök , midőn még 
azt sem látják be , hogy a gőg és kevélység szelleme elméjü-
ket mily igen megvesztegette. Igy történik, hogy a kath. val-
lás igazságai, melyek az alázatos szivüek előtt igenis világo-
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sak, a kevélyek sziveiben, kik Évával a jó és gonosz tudás 
gyümölcseit (a fölvilágosultak fájáról) megízlelték, ördögi 
gyűlölséget gerjesztenek. Ok ugyan azt mondják vakságuk-
ban: gazdag vagyok ismeretekben; de nem látják be, mily 
nyomorultak, vakok, ügye-fogyottak, és minden jó cselekedet 
nélkül szűkölködők, és azért elmulasztják ahhoz fordulni, ki 
megtestesülése által a sötétség helyébe elméjükre a fölvilá-
gosodás fényét árasztaná." Ezekkel ellentétben, valamint 
azokkal is, kik a karácsont csak külsőleg ülik meg a nélkül, 
hogy azt élő hit által hasznukra is forditanák, azon kisded 
nyájat tekinti, mely hit- és szeretetben az Üdvözitő elé siet, 
és esdekelve kiált föl : „Jöjj szivembe,isteni gyermek ! mert kö-
nyeid bűneimtől megtisztitnak engem ; szegénységed az isteni 
fiúságot eszközli számomra; jászolod, melyben imádlak, mint-
egy hágcsóul szolgál, melyen a mennyei boldogság elnyeré-
sére fölfelé törekszem." — Karácson utáni vasárnapon, ha 
erre sz. János ünnepe esik, szól az ismervekről, melyek Jé-
zusnak János iránti szeretetét tanúsítják ; és ezek abban áll-
nak, hogy szentséges szivét, hogy édes anyját , végre hogy 
szenvedése keresztjét ajándékozá neki. Az által, hogy Jézus 
keblén fekhetett János, az Üdvözítő az ő szeretetteljes szi-
vét ajándékozta neki, azaz: nem csak nagy világossággal 
árasztá el őt , melynél fogva a religio sz. titkaiba minden 
apostolnál mélyebben behathatott, hanem egyszersmind Isten 
és emberek iránti lángoló szeretettel is eltölté. Talán azt 
gondolja magában egynémely keresztény : Boldog János ! ki-
nek Krisztus az ő szivét ajándékozta ; bárcsak nekem is ré-
szem lehetne e kimondhatlan boldogságban ! Kedvesim ! Jézus 
szive nem oly szük-terjü, hogy egyedül csak János férne meg 
benne, és maga Krisztus urunk nem oly szük marku, hogy szi-
vét ne adná mindazoknak, kik azt birni óhajtják. Jézus szive 
ugyanis azon kiapadbatlan kegyforrás, melyből mindennemű 
malasztot meríthetünk, mely után azonban vajmi ritkán sová-
rog igazán a mi hideg szivünk. Szentségtelen sziv után igenis 
a világnak nem egy gyermeke eped, de Jézus szentséges szi-
vét nem áhítják ; múlékony javakat nem egy elfásult kebel 
óhajt, de Jézus szegény szive nem kell nekik. A ki komolyan 
óhajtja, hogy neki is, mint szent Jánosnak az ő szivét ajándé-
kozza, annak mindenek előtt saját szivét kell a világ és test 
minden szeretetétől megtisztítania. Mert valamint az eczettel 
megtöltött palaczk, mig ki nem ürittetik, a drága balzsamot be 
nem fogadja; szintúgy a lélek is, valamig a teremtmények és 
bün szeretetétől meg nem tisztíttatik, az isteni malasztokkal 
be nem töltethetik." (Folyt, köv) 

VEGYESEK. 
PEST , decemb. 2-án. A pesti Oltár-egyletnek M o y-

z e s István , beszterczebányai püspök ő mlga 20 ; P e i 11 e r 
Antal váczi püspök ő mlga 50 a é. frtot méltóztattak ado-
mányozni. 

— Győri püspök ő mlga a korán elhunyt S c h r e i b e r 
László halálát jelentvén a megyebeli papságnak, a boldogult-
nak e szavakban emel legszebb emléket : „Tenorem vitae ejus 
in hac Dioecesi nostis, quia vidistis. Quod fuit professione, 
actione non solo nomine clemonstravit. Zelum illius inflamma-
vit Caritas, informavit scientia, firmavit constantia; prodesse 

voluit omnibus, obesse nemini. Totus augendo decori, prove-
hendis Dioecesis liuius emolumentis vixit. Dignus, cuius me-
moria in benedictione sit." Ki ne óhajtana ily parentatiot fő-
pásztora részéről? 

— A walesi herczeg és a porosz korona-örökös a szent-
atyánál látogatást tőnek. Mondják, hogy az angol berezegnek 
egyik kísérője semmikép sem akart bemenni a szent-atyához, 
mert ez vallási meggyőződésével ellenkeznék. — Tisztelet a 
meggyőződésnek ; de mit mondanának azon katholikusról, 
ki alkalmat nyervén ily módon az angol királynéhoz be-
juthatni, ezt tenni vonakodnék csak azért, mivel Victoria egy-
szersmind a prot. angol-egyháznak is feje ? Bigotismus, fana-
tismus, neveletlenség bizonyára csekély jelentésűek volnának 
ily eljárás méltó kifejezésére. Honor in honorante. 

— A műveltség, szabadság és biztosság mintaországá-
ban, Angliában, oly igen meg van rendítve a közbátorság még 
London legnépesb utczáin is, hogy a Ll. tudósitása szerént, 
valódi heroicus bátorság szükségeltetik, ha valaki naplemente 
után az utczán akar járni; önvédelmül revolver ajánltatik 
mindenkinek ; nem rég egy hölgy lőtte le az őt megtámadó rab-
lót. — Már csak mégis jobb, ha Romában egy-két koldus al-
kalmatlankodik , mint ily találkozás Londonban ! 

— Chiniqui, apostata-pap és prot. missionarius Cana-
daban , mindenféle szép missioi hírekkel ámitotta elöljárósá-
gát, beszélt seminariumról, 36 reményteljes növendékről, azon-
ban az e czélra gyűjtött pénzt elkölté és kisült, hogy a missioi 
birből semmi sem igaz. Ezt fölhozván a halli prot. ,Volks 
blatt1 a következő megjegyzést teszi : „Emlékezetre méltó do-
log, hogy általában jelesebb tehetségű, nemesebb szivü férfiak 
és nők térnek el tőlünk a kath. hitre ; hozzánk pedig nem épen 
tiszta szándékúak jönnek, vagy olyanok, kik confessionknak 
nem igen nagy becsületére válnak." 

— Valami Richard von der Alm következő czimü, III. 
kötetü munkát adott ki : „Theologische Briefe an die Gebil-
deten der deutschen Nation, Leipzig 1863." Ara c sak 21 frt. 
Tartalma ? A kereszténység aláásása. Krisztus e szerént, azon 
rögeszmében szenvedett, hogy ő a zsidóknak megigért Meg-
váltó. Innen lehet megmagyarázni minden tanait, tetteit. 
Hogy lássák a t. olvasók a nagy tudós észbeli tehetségét, egyik 
okoskodását fölemiitjük. A pentateuchus szerénte nem lehet 
Mózsesé a többi közt azért sem : mert abban sokszor meg van 
tiltva a bálványozás, holott a zsidó nép majdnem mindég bálvá-
nyozó is volt ; már pedig ha olyan törvény létezett volna, mely 
azt oly ünnepélyesen tiltotta, a zsidó nép csak nem ingadozott 
volna annyira a Jehova és a bálványok tiszteletében, tehát nem 
létezett oly törvény, és igyMózses sem Írhatta a pentateuchust, 
melyben ily törvény oly gyakorta fordul elő. Az okoskodás 
alapja az, liogy a hol törvényszegés van, nem lehet törvény ! 
Mit mond erre a gebildete Nation ? 

Kegyes adományok: 
A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből begyült összegek a következő sz. 

czélokra , és pedig: 
A Sz.-Bonifácz-egylet javára . . . . 4 frt. 31 kr. 
Az afrikai missiokra . . . . . 12 „ 60 „ 
A Jézus sz. gyermeks. társ. javára 19 „ 22 „ 
A sz. sír őreinek . . . . . . 19 „ 31 „ 
A keleten , és nevezetesen a török birodalomban lé-

tező keresztények segélésére 55 „ 36 „ 

Összesen : 110 frt. 80 kr. 

Az előfizetés minélelőbbi megújítására a t. olvasó-
közönséget, és a hátralék megküldésére az illetőket 
kérve figyelmezteti a jRcligio* szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



.liegjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , poítán 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 Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 6-án. 4 6 . II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
I i . 

Drouyn de Lhuys föllépéséből a forradalmi con-
spiratio az egységesítésben szakadozó Italiára vészt 
sejtett, hiveit azon biztatással, hogy a császári poli-
tika lényegében~rírri-3em változott, összetartani igye-
kezett. A nem indokolt remények a gyengeségnek 
bizonyítványai, a forradalomnak ereje a szenvedély, 
a szenvedély pedig erkölcsi gyengeség. A jognak hi-
vei el nem bizakodtak, tetteket vártak. Ha Drouyn 
de Lhuys csak Thouvenel munkáját folytatja, mi-
ként Persigny a kerületi főnököknek irá, a szent-
atyától oly kerek tagadó választ kap, miként Lava-
lette. Drouyn s de la Tour d'Auvergne kedves sze-
mély lehet Romában: de Romában se rokon-, sem el-
lenszenv, hanem az igazság és jog a zsinórmérték. A 
szent-atya merő rokonszenvből esküszegést el nem kö-
vet. Tőle az álnokság siker nélkül távozott, igy fog 
távozni az őszinte tisztelet is, ha ugyanazt meri kérni. 

Egy hónapi várakozás meghozta Drouyn vála-
szát Durando Jakab sept. 10-ki jegyzékére s nov. 8-ki 
sürgönyére. A turini kamarák nov. 18-án összeültek, 
ép e napon tétetett közzé a franczia válasz. Lesz-e si-
keresebb, mint az angol és pétervári udvarhoz me-
nesztett fölhívás az amerikai hadviselő felek inter-
mediatioját illetőleg, a turini kamarák a napokban 
megmutatják 1). A válasz, kivetkőztetve az irály 
ékeitől, ez: „Az olasz kérdést komolyan tanulmá-
nyoztam: tanulmányozásom eredménye az olasz ügyek 
iránti 14 éves viseletünkből érthető. Midőn IX. Pius, 
megkezdvén Italia újjászületésének munkáját, 1849-
ben a forradalom által elűzetett, a kath. világ azon-
nal közbe akart lépni. Ebben a turini kormány volt 

3) Mordini nov. 20-án az olasz nemzet ellen te t t gúny-
nak nevezi; „insulto laneiato contro Italia." (Armonia 270. sz. 
21. nov. 1266. lap.) Dec. 1-én Rattazzi , a szavazatot be nem 
várva , lelépett. Fog-e Cassinis Roma követelésével föllépni, 
meglátjuk. 

első, Gioberti által a szent-atya jogainak fegyveres 
védelmére ajánlkozni. Francziaország első sietett a 
veszedelem színhelyére, neki jutott a szerencse, a 
szent-atya tekintélyét visszaállítani. A többi hatal-
masságok, fegyveres közbelépésre készek, megnyu-
godtak , hogy a szent-atyát mi hozzuk vissza. Elvál-
lalt kötelességünket híven teljesítettük. — Az olasz 
háborút a császár Italia függetlenségének kivivására 
elfogadta, de ugy, h o g y a l é t e z ő j o g o k , 
m e n n y i r e a h a d v i s e l é s e n g e d i , s é r t e t l e -
n ü l m a r a d j a n a k . A zürichi békekötés Italiának 
meghozta a függetlenséget. — A turini kormány a 
herczegségek bekeblezéséhez fogott. A császári kor-
mány, ismervén a vállalat veszélyeit, 1860-ki febr. 
24-én kinyilatkoztatta, hogy ez iránt a turini kor-
mány csak saját erejére támaszkodhatik, s m i n d e n -
r ő l e g y e d ü l ő l e sz f e l e l ő s . Nem hajtván t i l -
tó t a n á c s a i n k r a a szent-atya tartományait meg-
rohanta; e merény ellen a császári kormány 1860-ki 
sept. 10-én t i l t a k o z o t t , sept. 13-án Talleyrand 
követét visszahíva, a turini udvarral minden hivata-
los viszonyt megszakított. Cavour halála után a fejet-
lenségi veszélyek megkérlelése tekintetéből az olasz 
királyi czimet elismerte, de azon értelemben , hogy 
ez által a szent-atya tiltakozásai tartományainak erő-
szakos elfoglalása ellen erőben semmit se veszítsenek. 
„Seregeim, igy irt a császár 1861-kijul. 12-én Vi-
chy bői a királyhoz, mindaddig Romában maradnak, 
mig a szent-atya megmaradt tartományait rendes 
vagy rendetlen fegyveres erő fenyegetni fogja." Ek-
kor kezdte a császári kormány a kiengesztelés mun-
káját Roma és Turin között. A császárnak folyó évi 
május 20-ról irt levele kitűzi a c z é l t és az esz-
köz t . Fájdalom! a tárgyalások eddig sikerre nem 
vezettek. Azalatt Garibaldi ellenünk hadjáratot indí-
tott , s fegyveres kézzel Romát követelte. A királyi 
kormány véget vetett az illetéktelen vállalatnak, de 
már a vállalkozás a forrongó fejetlenségi szenvedé-
lyeket eléggé tanúsítja. Követték ezt az angol lázon-
gó tüntetések. Nem szükség mondanom, hogy a csá-
szári kormány semmi fenyegetés elől nem hátrál, sem 
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nyomást nem tűr. À császár egyezkedési törekvéseit 
mindez nem akadályozta volna, ha Durando Jakab ur 
oct. 10-én kelt jegyzékben Garibaldi programmját 
magáévá nem teszi, s Romát a királyi kormány ne-
vében nem követeli. E hirtelen követelés minden tár-
gyalást hasztalanná tesz, mivel oly térre lépett, hova 
őt Francziaország jelen és hagyományos érdekei miatt 
nem követhetjük. Egyezkedési elem nincs többé. Te-
gyen a királyi kormány uj előterjesztést, s minket a 
szolgálatra készen talál." 

Ez azon okmány, melyet Laguéronnière ur oly 
nagy horderejűnek előre hirdetett. Az uralkodó tu-
rini factio fájdalommal, a jog emberei mérsékelt 
örömmel fogadták azt; azokat azonban kétségbe nem 
ejti, ezeket szilárd reményre nem emeli. 

Mi az egész? Romát a factionak (most) át nem 
adják. Hogy azonban ezen tagadásnak benső becsét 
ismerjük, a történeti visszapillantásba vegyitett, és 
diplomatai ügyességnek nevezett aequivocatiok da-
ganatait a történelmi itészet szigonyával előbb föl 
kell hasogatni. 

Drouyn ur zokon veszi, hogy Durando Jakab 
ur , Garibaldi vágyait magáévá tevén, Romát köve-
teli. Most tudják ezt először Parisban? Nem a mult 
év tavaszán kiáltotta-e ki a turini követkamara Ro-
mát fővárosul? Nem igérte-e Victor minden ünne-
pélyes alkalommal, hogy Italiának (azaz: Italiában 
zsarnokoskodó forradalmi factionak) Romát meg-
szerzi? S nem Roma megkaparitása teszi-e már má-
sodik éve a turini politika sark-kövét? Nem av-
val kecsegtette-e Ricasoli és Rattazzi a Mazzini-
pái'tot, hogy a császár Romát átadja? És a császári 
kormány hallgatott. Nem vallotta-e Billault, a csá-
szári nézeteknek hivatalos tolmácsa, hogy Victor 
a parlament határozata által kötve van ? Garibaldi 
saját királyától s kormányától tanulta a hires szóla-
mot: Roma vagy halál. Cavour megigérte, hogy hat 
hónap alatt Romában lesznek ; Ricasoli ismételte, hogy 
már Romába mennek, s az egy benczés szerzetesnek 
könyvéből ellopott §-ból sürgönyt készit, a ,capito-
lato'-t Parisba küldi, hogy azt a szent-atyának elő-
teijeszszék. Mégis Drouyn ur Durando jegyzékén, 
mint hallatlan merészségen, megbotránkozik! Mintha 
mindezt Parisban csak most először hallanák. Et fin-
xit se longius ire. Sértés és botrány az, hogy Romát 
követelik, mivel a nemzetközi jogok tapodása után 
az erkölcsi törvényeket tiporják, midőn a véghezvitt 
rablásból uj rablásra jogot csinálnak ; és hogy a ker. 
Európának becsület- és jogérzete mélyebben legyen 
sértve, a Turinban uralkodó forradalmi factio Euró-

pát fölszólítja, hogy a szent-atya kifosztásában neki 
segédkezet nyújtson. Tegnap-sült forradalmi király-
ság, melynek a hatalmasságoktól kapott elismerése 
csak etimologicus, de nem jogi értelem, koronától 
akar megfosztani oly fejedelemséget, melyet száza-
dok jogi értelemben elismertek, melynek királyok, 
császárok, népek s nemzetek hódoltak, melynek ité-
letszavára harczba induló seregek megállottak, mely-
nek VI. Sándor alatt a 15-ik században tett határo-
zatára Anglia 1846-ban az Oregon-ügyben hivatko-
zott. Piusnak elődjei nagy hatalmú fejedelmek valá-
nak , mikor még Victor családja kis herczegekből 
állott. De mit gondol a forradalmi factio Nagy-Ká-
rolyra, mit a századok megszentelt hagyományaira? 
Neki Romára szüksége van, ő Romát akarja, Romát 
kiáltja, tehát Roma az övé, Pius mehet, hova akar. 
Svédországnak Finnlandra, a muszkának Konstanti-
nápolyra, a németnek Dániára s Curlandra, a fran-
cziának Rhenusra van szüksége, van-e azonnal joga 
is? Pedig mindenik az után kiált, a mire szüksége 
van. S melyik országnak nincs valamire szüksége? 
Fogjon tehát kiki fegyvert, keresse kiki sajátját, ér-
vényesítse jogait, s Europa Atilla hadjáratait ismét 
látni fogja. Europa soha botrányosabban nem sérte-
tett, mint mikor a szent-atya kifosztására fölhivatott. 
Cavour legyilkolta a pápa kis és bátor seregét, elra-
bolta a szent-atya tartományait, de ezt maga tette, 
Európát segítségül nem hivta ; Rattazzi a keresztény 
fejedelmeket fölszólítja, hogy tegyék meg azt, mire 
ő neki elég ereje nincs. De a hyennához prédára egy 
állat sem csatlakozik. Belép-e a Capitolium csarno-
kába Victor mint Olaszország királya? nem tudjuk; 
de azt tudjuk, hogy a fosztogatónak lobogójához a 
török lobogó sem fog segédül csatlakozni. Turinban 
nem a szükség, de a betegség nagy. Az egységes Ita-
lia szakadozni akar, ez a nagy betegség. A savoyi 
zászlótól a félszigeten irtóznak ; sem a számkivetés, 
sem a tömlöczözés, sem a tömeges lövetés, 28 esetre 
szálló város- és faluperzselés nem volt képes az ellen-
szenvet elfojtani, mely Italiában a savoyi zászló ellen 
a kebleket dagasztja. Sok ősi van a világon, mi se-
hogy sem akar uj lenni; Italia Roma által szellemi 
frigyet kötött a világ legtávolabbi országaival; a 
szellemi érdekek szilárdabb kapcsokat szülnek mint 
a vasak, azokat szekerczékkel nem lehet összezúzni. 
Ezért nem lehet Romába menni = ,e perché a Roma 
non si va', miként Bon-Compagni Rattazzi minister-
elnök ellen tett kérdésének zárszavában mondja 1). 

') Armonia 269. sz. 20. nov. 1862. 
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A történeti visszapillantás Drouyn levelében ez : 
,bajban vagytok, jól tudom; ennek ti vagytok okai, 
én tiltakoztam minden ellen. Minden rosszat Italiában 
ti tettetek, minden jót én tettem.' — Minden rossz-
nak kútfeje azon nyilatkozatban van: „tisztelni a jo-
gokat, mennyire a hadviselés engedi." A jognak ér-
vénye a hadviselés igényeitől fölfüggesztetett, s ez 
által minden jogsértésre ut nyittatott, a semleges fe-
jedelmek önmagában érvényes joga kitagadtatott. Mi-
dőn az olasz seregek Parmába, mint ellenséges feje-
delem földjére léptek, s ezt a császár meg nem til-
totta, azonnal lehetett érteni, hogy a szent-atya és 
II. Ferencz tartományaiba is berontanak, ha akarják. 
Zürichben a császár békét kötött, az olasz fejedelmek 
jogait érvényben föntartotta; de mily békekötés az, 
mely kezet nem köt? Napoléon és Victor mint e g y 
f é 1 aláirta a békekötést, egymásért felelős volt ; nem 
volt képes a császár Victort a békekötés tiszteletére 
kényszeríteni, miután képes volt az austriai hadakat 
Solferino alatt megverni ? A felelősség terhe alóli vo-
nakodás 1860-ki febr. 24-én, melyre Drouyn oly 
nagy súlyt fektet, elég lett volna Anglia részéről, de 
nem volt elég a franczia császártól, ki nem csak ta-
nácsos, hanem ur volt Italiában. Nem volt elég mon-
dani : ,a mit a békekötés ellen te teszesz, arról te fe-
lelsz', mivel Victor és Napoléon mint szövetséges, 
mint egyik fél a kötésben aláirta az okmányt; kellett 
volna mondani: ,tartsd meg a békekötést, mivel ha 
te nem tiszteled az aláirt nevedet, én tisztelem a ma-
gamét, s te is tiszteld az enyimet, becsületem és hi-
tem van lekötve.' Tiltakoztak, fenyegettek Parisból, 
sőt a követet is visszahívták; de Turinban tudták, 
hogy a szónál tovább nem mennek. Az ily fenyege-
tés telum imbelle, sine ictu, miként Mathieu bibor-
nok mondá. Egy komoly szó elég lett volna; de a 
szó nem volt komoly, azért, a vörös herczeg szerént, 
Victor bárgyú lett volna Lombardiával megelégedni, 
midőn az egész Ital iát bírhatja. A császár Victort Au-
stria ellen biztosította, de Italiában szabadon bocsá-
totta. A farkast az akolba eresztik, nehogy a pászto-
rok a farkast az akolban zavarják, az akol ajtaját le-
csukva őrzik ; midőn a farkas a juhokon az erősebb-
nek jogait gyakorolja, azt üzenik neki, hogy bizony 
ezen játék nekik sehogy sem tetszik, s büntetésül az 
akolban elhagyják, de ugy , hogy senki se merje az 
ajtót betörni, s a farkassal az erősebbnek jogát meg-
éreztetni. A mese Drouyn ur előtt igen világos: pe-
dig ez volt a non-interventio, és a hivatalos tiltakozás. 

Victor kormánya sokat tett Italiában, de a csá-
szár engedelme és beegyezése nélkül semmit sem te-

hetett volna. Midőn kötelesség lett volna megakadá-
lyozni , midőn egy komoly szóval lehetett volna azt 
tenni, akkor nem mondhatják: ,én nem vagyok fe-
lelős.' Tiltakoztak a herczegségek elnyelése ellen, de 
mikor elnyelettek, az elnyelést elismerték, s mások-
kal is elismertették. Különösen a pápailegatiokravo-
natkozólag nem feledik Parisban sem a császárnak 
1859-ki dec. 30-án a szent-atyához irott levelét, mely-
ről Cavour a követek házában mondá: „Ezen levél a 
pápa birtok-jogát Romagnára elveszettnek mondja. 
Ezen levél háladatosságunkra a császárnak oly czimet 
adott, mint a solferinoi csata. Igen, igy van; mivel 
a császár ezen levéllel a, papi uralkodásnak véget ve-
tett, mely reánk nézve Austriánál kellemetlenebb" 
A franczia kormány nem csak hogy szabad nein volt 
a felelet-tehertől, de igazságos sem volt; mivel Au-
striát kényszeritette a zürichi békekötés megtartá-
sára, midőn a másik fél szabadon tehetett ellene min-
dent. Austria a békekötés tiszteletére könnyen ve-
zette volna a turini kormányt, Napoléon letiltotta. 
Egyik félt a békekötés határaiban fogva tartani, a má-
sikat szabadon ereszteni, s hogy szabadon járhasson, 
fegyveres kézzel védelmezni, a franczia kormánynál 
annyit tesz, mint a felelet-tehertől menten maradni. 

Miért nem foglalta el Romát a forradalmi factio? 
Mivel ez eddig komolyan tiltatott. Ha tehát elfoglal-
hatta ezenkivül egész Italiát, ennek oka az volt, mi-
vel komolyan nem tiltatott; és mivel a nem komoly 
tiltás csak játék, következik, hogy a herczegségek s 
a pápai államok elfoglalása sehogy sem tiltatott. A 
gyengék az erősnek prédául estek. A dolog veleje 
ott van, hogy Nizzát és Savoyát birni akarták Paris-
ban ; ez a kapott bér a pusztításra adott szabadalom-
ért. Victor Emanuel politikailag, Napoléon pedig er-
kölcsileg mindenért felelős. 

Victor a forradalommal szövetkezve, erőszakos 
foglalást foglalás után téve, azon pontra jutott, mely-
ről a forradalom minden fejedelemnek, ki tőle jóté-
teményt fogad, kiáltja: ,előre, különben meghalsz.' 
Es előre csak Velenczének vagy Romának lehet men-
ni. Velencze falai előtt sír, Roma falain franczia szu-
rony van, mindenütt halál. A forradalomban az idő-
zés öl. Victor kormányának sürgönyeit Roma bírá-
sáért az önfentartás ösztöne iratja. A tuilleriák ellen-
állása általuk nem vétethetik komolynak. „Napoléon 
békét kötött, s velünk köttetett, ez nem akadályo-
zott minket Romagna elfoglalásában. Napoléon tilta-

3) Journ. de Br. 324. sz. 20. nov. 1862. — Rattazzi is a 
pápát legveszedelmesebb ellenségnek mondá az egységesí-
tésre nézve. 
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kozott, de engedte, hogy Umbriát elfoglaljuk. Igy lesz Ro-
mával is" ; igy vélekednek Turinban. Kétségkivül ők logikai, 
habár nem politikai következéssel okoskodnak. A ,Siècle' Ro-
ma átadását oly helyes következéssel a császári politika zár-
kövének, a solferinoi csata befejezésének vi ta t ja , miként La-
guéronnière Romának megtagadását. Roma hadi pont Austria 
és Piémont ellen, Italiában a franczia uralkodásnak sark-
köve , a kath. Francziaország rokonszenvének záloga Napo-
léon kezében. Romában a császár csak mint a pápaság véd-
ura maradhat. Ha Roma nem a pápáé, az őrseregnek távozni, 
oly nagy érdekek biztosításának enyészni kell. Azért mig Pié-
mont az olasz fejedelmek és népek érdekeit fal ta , mindezt a 
császár engedte; de hogy az ő érdekeit sértsék,azt nem türi. 
Ehhez nem szükség, hogy valaki az egyháznak első-szülött 
fia legyen, elég ha esze van. 

Ez a ,statu quo', egyetlen szer a bajok ellen. A jelen 
helyzet minden részről ba jnak, szerencsétlenségnek ismerte-
t ik , a kisegitő eszközökről mindenik rész tanakodik, a hely-
zet ellen orvosság gyanánt maga a jelen helyzet választatik. 
Excellens pathologia! Azért a császári politikát lényegben 
mi sem mondjuk változottnak. Thouveneltől Drouynnak csak 
simasága üt el, és a tagadás : ,Romát nem adjuk.' Ez is sok. 
Az Istennek gondviselése az , hogy valahányszor sz. Péter 
öröksége ellen kezeiket kinyújtják, őket egy láthatlan erő, 
egy fenyegető kéz rettenti vissza : ,ne ferias.' Bár mi kis re-
ményt nyújt Drouyn válasza, mégis remény. Kaptuk Paris-
ból a reményt, készüljünk a csapásra. Jó t a roszszal, mele-
get a hideggel vegyitve, vagy fölváltva kapni, már meg-
szoktuk. Ilanem ha ennyit nyertek már imáink, legyünk biz-
tosak, hogy megnyerik a többit is. Miképen ? Mikor? Ez az 
Is tené; mienk a türelmes remény, és reménylő türelem 

A Bonaparte család egykor ,Malaparte' nevet viselt, 
Treviso, Florenz, Samminiato s Bologna volt lakhelyük 1). 
A florenzi ág , a diadalmas párttól száműzetve , Corsicába vo-
nult , s Orsini Napoléon, hires bajnokkali rokonság emlékére, 
a család másodszülöttje Napoléon nevet hordott. A középkori 
pártok tusáiban a Malaparte család mindenütt a guelfekkel 
t a r to t t , az olasz nemzeti függetlenséget, a jogot , a pápa. az 
egyház javait védte. A nép megszokván a családnak tagjait 
mindég a jó részen látni , nem tűrte a név és a tény közötti 
ellenmondást, jámbor ötletből a Malaparte-kat Buonaparte-
nak 2) mondogatta. Ezt vallja a hivatalos .Moniteur' is 1858-
ki maj. 17-én: „A Bonaparte-k egykoron Malaparte nevet vi-
seltek, mivel mindenütt a jó ügyet védelmezték" 3) Meny-

1 ) I. Napoleon nem tűr te , lia családjának történetét a tudósok 
feszegették. Egyiknek válaszul adatott a hivatalos Moniteur-bon a XIII. 
évi messidor 26-án ( 1 8 0 5 . jul. 15 . ) : „Gyermekes vállalat! A Bonapar-
te-ház Brumaire 18-tól kezdődik" (9 nov. 1799) , mikor a Directoriu-
mot szétverte. Azonban az olasz tudósok a család történetén dolgoztak. 
Stefani Fridiik 1857-lien Yelenczében adta k i : ,Le antichità dei Bona-
parte.' — Ezelőtt megjelent: La famiglia Bonaparte dal 1183 — 1834. 
per N J. di C. Napoli. 1 8 4 0 . — Storia geneal. della fain. Bonaparte, 
da un Samminiatese, Firenze, 1847. 

2 ) A francziák titkolván az olasz származást, az ,u'-t nem irják. 
3 ) „Les Bonaparte se nommaient tout autrement Malaparte. Mais le 

peuple les ayant toujours rencontrés dans les rangs et à la téte de la 
bonne cause, ne voulait pas qu'ils conservassent un nom aussi peu d'ac-
cord avec la constance de leur affections, et de son autori té, il chan-
gea lui-même Malaparte en Bonaparte." 

nyire voltak a romai egyház részén, kitűnik a constanzi béke-
kötésből, melyet III. Sándor pápa nevében ,Joannes de Bo-
naparte de Treviso, Consul et Rector' aláirt, s egy másik Já-
nos 1239-ben II. Fridriket romai hadjáratában soká föltartóz-
t a t t a , s V. Miklós pápa, Perentucelli anyja, Bonaparte leány 
vol t , miként ezt Charke, feltrei herczeg bebizonyitá J). — 
A Malaparte családnak tagjai tehát Bonaparte let tek, mivel 
a j ó , a szent ügyet , a szent-széket védték, s ez által neme-
sek , hiresek lettek ; Francziaország hagyományos politikájá-
hoz nem csatlakoznak-e tehát a Bonaparte család hagyomá-
nyai is ? Kivételt tett a két testvér XVI. Gergely alatt ; de 
az öregebbik bűnhődött , a fiatalabbik , Lajos , Mastai Fer-
retti spoletoi érsek jótéteményeivel halmozva távozott ; 1849-
ben , midőn azon spoletoi érsek, IX. Pius név alatt, Romából 
elűzetett, első tet te volt, IX. Piust Romába visszahozni. Fog-e 
ellenkezni ezután családja hagyományaival ? A név értelme 
elvész, s vele a név is, mivel ,eadem res per quascumque 
causas nascitur, per easdem etiam dissolvitur', ezt elemezte 
egykoron egyik Bonaparte, jogtanár a pisai egyetemnél. 
Cavete. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROZSNYÓI MEGYÉBŐL. Ft . szerkesztő ur ! Me-

gyénknek egy érdemes veteránja lépett le legközelebb a küz-
delmek és szenvedések homokjáról. Ft . K l u k o v s z k y An-
drás cz. kanonok, mátrai egyházkerületi alesperes, és kis-te-
rennei plebánust értem, ki Mindszent-hava 23-án adta át lel-
két hosszas és súlyos betegeskedés után Teremtőjének , — 
papságának 43-ik, és életének, h a j ó i vagyok értesülve, 69-ik 
évében. Sokkal távolabb vagyok Kis-Terennetől, minthogy 
akár életében olykor-olykor meglátogathattam volna a tisztes 
aggastyánt, akár halálát megtudhattam, és végső tiszteletére 
megjelenhettem volna. Magát a haláleseményt is csaknem 
két héttel utóbb hallottam megtörténte u tán , — a püspöki 
körlevél még mind ez ideig sem érkezvén hozzám, mely a me-
gyénket papjainak jelenlegi hiányában érzékenyen érintet t , s 
engem háromszorosan megszomorított e gyászos esetről hi-
vatalosan értesitend. — En egy fél évig működtem a meg-
boldogultnál mint segédlelkész. — 1847-ik év végén, és a 
reá következőnek elején — oldala és vezetése mellett kez-
dettem meg a lelkipásztorkodásnak a mennyire elméletileg 
könnyű , a kivitelben oly nehéz , és az ohajtott szerencsés si-
kert nem is mindenkor és mindenben eredményező gyakor-
latát : de — hálás visszaemlékezéssel a megholt iránt —meg 
kell vallanom : hogy gyengeségem nem csak jószivü oktatót, 
bölcs irányadót, élénk bátoritót nyert , hanem egy papi, való-
ban nemes föláldozásnak is oly magasztos példáját szemlélte 
benne, melynek utánzására — leghőbb ohajtásom — vajha 
mindég meglenne, és soha ki ne aludnék bennem is a jó szán-
dék mellett a kész akarat ! Hogy a növeldében szerzett isme-
reteim alkalmazásának minél tágasabb tért nyerjek, őszintén 
megvallom , hogy a már élemedett főnökömtől kikértem : mi-
szerént a tanonezoknak az iskolábani, az ifjúságnak a tem-
plombani katechizálását, a betegek látogatását , a temetések 
végezését, valamint a kereszteléseket is engedje által nekem, 

' ) Armonia 262. sz. 12. nov. 1862. 1232 . lap. 



m 365 H 

s a predikálást oszszameg velem fölváltva. Meg is engedte az 
előbbieket, hanem az utóbbira nézve — minthogy fiók-tem-
plom is vol t , akkép intézkedet t : hogy az anyatemplomban ő, 
a fiók-egyházban — minden harmadik vasárnap — én vé-
geztem az igehirdetést. S alig is emlékszem, hogy az anya-
egyházban egynél több alkalmam lett volna prédikálni, mely 
a karácsony-ünnepi volt. — Hanem hogy az emiitettem nemes 
föláldozást, s a hivatás-szeretet mellett, önhizelgés nélkül le-
gyen mondva, még az irántam, mint segédje iránti kegyes kí-
méletet kiemeljem ; szabadjon mindnyájunk föllelkesitésére 
magát a kitűnő tet tek egyikét egyszerűen fölhoznom. Egypár 
hónapot töltöttem segédi államásomon. midőn az anyaközsé-
get a legnagyobb mérvben elárasztotta a forró láz, ugy, hogy 
naponként 10—15 beteget kellett meglátogatni. A sz. mise 
után kezdve, alig végeztem el délig a korábban bejelentettek-
nél papi lá togatásomat , délután a folytatása következett. 
Azonban egypár nappal az emiitettem kór kiütése után az 
én lelkészi legbokrosabb foglalkozásaim egyike — a betegek 
látogatása — teljesen megszűnt ; de nem a betegségek álla-
pota és ter jedése is , mert a mit pár napig én végeztem , azt 
azontúl még nagyobb számmal maga a plebánus teljesítette. 
Egypár napig csak szótlanul néztem , mikép fáradozik főnö-
köm , — mellőzve minden egyéb foglalkozást és pihenést — 
betegjeink látogatásával; hanem azután megszólitottam a 
harangozót : miért a plebánus u rnák , és nem nekem jelenti a 
szükséges beteg-látogatási eseteket , vagy legalább egy ré-
szét ezeknek ? Mire a harangozó azt felelte : azt mondotta a 
plebánus ur, hogy e kiütött betegség igen veszélyes és ragá-
lyos , ugy hogy igen könnyen megkaphatja a pap is , pedig 
igen sajnálná, lia a tiszt, ur megkapná, s netalán meghalna 
benne ; mint fiatal pedig még több szolgálatot tehet az egy-
háznak mint ő, azért meg is hagyta nekem, hogy minden egyes 
esetben •— mellőzve a káplán ura t — egyedül őt hivjam a 
betegekhez. Ime ez volt a megholtnak azon nemes tette, mely 
midőn vele a kötelesség teljesítésének édes örömét éreztette, 
nekem mint kezdőnek, a nélkül hogy ő tudta volna, lelkemre 
kötötte mind a betegek látogatását , mind az egyház szerete-
t é t , mind a segéd-paptársak kiméletét. S ez eljárásban mint 
eleven te t tben lát tam értelmét kifejezve Lacordaire azon sza-
vainak, melyekben a ker. ember-szeretet megfejtéseül mondja : 
„aimer c'est s'immoler, c'est est aimer la vie de celui, qu' on 
a ime, plus que deux mille fois la sienne." — (1. Conf. de 
l'Eglise 1835.) A mint a jólelkű öregnek életében nem ha-
tározhat tam el magamat e ténynek közlésére ; ugy most há-
ladatlanságnak tartottam volna annak nyilvánosságra hoza-
talát elmulasztani. Legalább ha emléke a közvilág folyásával 
ma-holnap elenyészik : egyházi közlönyünk hasábjain legyen e 
nemes te t te hálásan megemlitve ! s én kivánom , adja meg az 
örök élet örömeit a Teremtő neki , a ki élete föláldozásával 
kivánta oltalmazni segéd-paptársának földi é l e t é t , midőn hi-
vei örök üdvének biztositásával foglalkozott. 

Findúra István, söregi plebánus. 
M E C H E L N , oct. 31-én. Folyó hó 20-án hazánk minden 

püspökei érsekünknél a szokásos értekezletre gyűltek össze. 
Mindnyájan megjelentek, kivéve a brugesi püspököt, a k i 
nagyon beteg. Mondhatnám , egyházi szokásainknak egyik 
legüdvösebbike ezen főpásztori értekezlet. A papság és a hi-
vek örömmel nézik ezen összejövetelt , csak a szabad-kőmi-

vesség szeretné ezt lehetetlenné tenni.Ez a legjobb mód megis-
merni, mily üdvös valami az egyházra, ha a szabadelvűek tábo-
rára figyelünk. A mi ellen ők morognak, azt bizonyosan üdvös-
nek tarthatjuk. Alig van ország, hol a szabadelvüség leple alatt 
lappangó szabad-kőmivesek fegyelmezettebb tábort képez-
nének, mint Belgiumban. A mit az egyik moud, biztosak le-
he tünk , hogy mindnyájan fogják mondani, mivel, a ki első 
véleményt nyilvánít , csak a páholyok jóváhagyásával teszi 
azt. De azért mégis véleményi szabadság vagyon, nem merni 
mást tanítani, mint a mit a nagymesterek megalapítottak. Az 
egyház isteni tekintélyét elvetették a hit dolgában, a termé-
szetfölötti rendben ; vakon kell engedelmeskedniük az ember-
nek. Szabadság a szolgaságra, szabadság minden vélemény-, 
sőt saját eszének megtagadására. Püspökeink értekezlete a 
közügyeket t á rgya l j a , a főpontokat kitűzi, a közirányt és a 
közveszélyt megnevezi, kiszabja. Van egység. Boldog ország, 
hol a papság tamquam acies bene ordinata procedit. Erse-
künk magas erényei-, mély tudományossága-. és ha szabad 
mondanom, tapasztalati tapintat tal tekintélyt vivott ki ma-
gának, ú g y h o g y püspökeink nem csak canoni, hanem szemé-
lyes tisztelettel és ragaszkodással vannak az érsek személye 
iránt. 0 érdemdús férfi , mindnyájuknak lelki atyja. A többi 
ügyek között a löweni egyetem hitágazatos tanszékére Le 
D o u x , liégoi papnöveldei tanár t s romai h i t tudor t nevezték 
ki; az amerikai és irlandi papnövelde hitágazatos tanárává 
Reussens Edmund s Mulart urakat rendelték. E tudorok a 
belga papok között támadott, s csak IX. Pius angyali jóságá-
val lecsillapitott hittudományos vitán kivül á l lot tak, s azért 
Ram h i t tudor , s egyetemi igazgató urnák igen gyengéd fi-
gyelme volt, midőn ezen férfiakat terjeszté elé a nmlt. püspök-
ségnek a kinevezésre. — Az angol királyné, Lackeen-kastély-
ban mulatása alatt a brabanti herczegnő kíséretében meglá-
togatta a szent-szívről nevezett nénéket Jette-Saint-Pierre-
ban , jelen volt a szent misén, mely alat t 200-at meghaladó 
leány-növendékek szűz Mária dicséreteit énekelték. — Eme 
látogatás figyelmet, gerjesztet t Belgiumban ; azonban semmi 
jelentése nincsen, mivel ezt Victoria máskor is megtet te . 
1845-ben, midőn a brugesi vaspálya-főnél kissé megállapo-
dott, Victoria látván a közel fekvő angol nő-benczések kolos-
torát, ezt meglátogatá. E kolostor az angol királyok egyik iva-
dékának alapítványa. Visszatérvén a pálya-főhez, Victoria kí-
vánt egy kapuezinust látni. A zárda közel volt. Lipót király 
hadsegédjét küldé a zárdába, a zárdai főnök azonnal két atyá-
val sietett az indóházhoz. A megholt fér j Albrecht , boszan-
k o d v á n e z e n , előterjesztéseket t e t t , mily veszélyes lehet az 
érdekes állapotban levő királynéra a szerzetes látása. De a 
királyné megmaradt szándéka mellett, s akkor látott életében 
először kapuezinus-szerzetest igaz öltözetjében, melyet a sza-
bad Angliában nem viselhet. Nem is kell érintenem , hogy e 
három szerzetes látása semmi benyomással nem volt a néhány 
hónap után született királyi herczegnőre. 

ROMA. ( F o l y t ) Az ,Armonia' közzé teszi az urbinoi 
érsek óvását a szent-luciai szerzetesek kiűzetése ellen, ap rae -
fectus rövid levelével együtt, melyben ez az óvást el nem fo-
gadottnak jelenti. Ugy vagyunk mi, a piemonti kormány fosz-
togat , a püspök és nép tiltakozik, a kormány pedig ugy te-
kinti mindezt, mintha semmi tiltakozás nem tör tént volna. 
Ascoliban a minorita-atyák, először öt álarezozott, s forgany-
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fegyverekkel ellátott banditáktól kifosztatván, most a kor-
mány által zárdájukból kiűzettek. Ezen sors érte a minorita-
atyákat Arquaraban, s a delle-Vergini-szüzeket Ascoliban. 
— Az általános kobozásrakiküldött ügynökök Genuában mű-
ködnek; ez is egy neme a kormány fogásainak, banditákat 
kiküldeni, kik éjjel a templomokba betörnek, az arany és ezüst 
edényeket elviszik, a pénzverdébe leteszik, s font-számra dijt 
kapnak. Europa nem fogja binni, hogy egy kormány ily al-
jasságra vetemedjék: de Sicilia- és Nápolyba ki küldte a ban-
ditákat ? A nép fölötte föl van ingerelve mindenütt a kormány 
ellen, a kormány tehát a banditákat szervezi, hogy a tem-
plomi kincsek birtokába juthasson. A ki ezt hinni nem fogja, 
tekintse meg a pénzverdék naplóit, ott fogja naponként olvas-
ni , hány kehely, hány monstrantia stb. adatott be, nem tud-
ni ki által? a pénzverdébe. — Florenzben a ,Parlemente' új-
ság , a köztársaságiak lapja, komolyan vitatja az ünnepek el-
törlését , kivéve a vasárnapot ; a kormánynak, ugy mond , a 
vallásra neutrálisnak kell lenni, a vallásos ünnepek helyett 
mezei gazdasági, nemzeti, és politikus ünnepeket kell be-
hozni. Ott vagyunk, hol a franczia convent volt. — A püspök 
és szerzetesek ügyeivel foglalkozó bíbornoki egyesület a ta-
rentei papság titoknokához a szent-atya folyó évi maj. 3-ról 
kelt rendeletét hiteles másolatban küldötte. A tarentei pap-
ság a szakadárságban van, ama rendelet pedig szól a betola-
kodott általános helyettesekről. A papság titoknoka jun. 27-
kén gyűlésbe hivá a kanonok urakat , kik előtt fölolvasván 
a bibornoki egyesület irását, mindnyájan egyhangúlag elha-
tározták , hogy az intrusus helyettes fölszólittassék tisztke-
désének odahagyására. Az intrusus siket maradt a fölszóli-
tásra , habár a káptalan által csak a szent-szék jóváhagyásá-
nak reménye alatt választatott, sőt válaszul adá, hogy a Va-
tican mennyköveivel mit-sem gondol, s ő egyedül a cultusmi-
nistert ismeri urának. A mint pedig észrevevé. hogy a káp-
talan őt letenni, s mást választani készül, titkon a minister-
hez és La Marmorához fordult , bejelentvén, hogy a kápta-
lan az (elűzött) érseket és II. Ferenczet vissza akarja hozni-
Jö t t rendelet, hogy a reactionak eleje vétessék. Ép midőn a 
40 órai Szentség-imádás volt, fegyveres csendőrök körül-
vették a templomot, gondolván, hogy a reactionarius tanács-
kozások most folynak. Későbben az érsek ur Marangi de Mar-
tina és Grottaglie kanonok urakhoz levelet menesztett, atyai 
szeretettel kérvén őket , tennék le az intrusus által rájok ru-
házott tisztséget. Marangi azonnal engedelmeskedett, s tör-
vénytelen hivataláróli lemondását a templom ajtaján kite-
tette. Az írás leszakittatott, Marangi törvényszék elé állít-
tatott. Az itteni birák vonakodván egyházi ügyekbe elegyed-
ni , a megbizást nem fogadták el; a leccei praefectushoz ke-
rült a dolog, ki azonnal keresetet inditott a reactionarius ér-
sek és káptalan ellen. Grottaglie kanonok ur szószékre lé-
pe t t , a nép előtt kimondá, hogy hivataloskodását tovább 
nem fogja vinni, s ezen nyilatkozatot a templomajtaján ki-
függesztette. A helybeli praefectus levette a kifüggesztett 
i ra tot , mivel nem volt ra j ta ,piacet', s e miatt keresetet in-
ditott az egyház canonja.i iránt engedelmes kanonok ellen. Ez 
az egyház szabadsága a szabad államban. — A Soardi Dániel 
ellen inditott perkereset a vádlottra nézve győztesen végző-
dött, a buzgó pap fölmentetett. —Polemoni papnak gyilkosa, 
Ebririco, máig sem fedeztetett föl. — Lorettoban a szent-fe-

rencziek a zárdából kiűzettek, miként az urbinoiak. — Pas-
saglia közzé tette a szent-atyához, vagy inkább a szent-atya 
ellen készitett fölirat aláíróinak névsorát. A „Subalpino" új-
ság ezt igy kiséri: „Azaláirókközül 375 papinterdictumalatt 
van; 689 pap elvetvén papi ruháját laicus életre m e n t á t ; 
857 szökött szerzetes ; 974 pap nem is létezik ; 839-nek neve 
az illetőnek tudta nélkül Íratott oda = 3694 pap. A többit a 
tudatlanság, a kislelkűség, az ál-igéretek és fenyegetések in-
dították az impius aláírásra. Hány ezer pap alá nem irta ! 
Valljon ezeket meg nem keresték ? Valljon ezek az aláirás 
megtagadásával nem a szent-atya fejedelemsége mellett nyi-
latkoztak ? A portae inferi non praevelebunt mondat megha-
zudtoltatnék, ha a legjobb életű papok kezdeménye a szent-
atya és Összes püspökség ellen valamit érvényesítene, mi az 
egész egyházat illeti; mit mondjunk ily viseletű papokról, kik 
Passagliával egy társaságban vannak ? s hol van a titok nyitja, 
hogy ezen névsor először közzétéve 12,000-et, most csak 
9000-et mutat föl? — Nápolyban, St.-Carlo külvárosnak 
egyik piaczán a nép előtt hangosan esküdött egy gonosz em-
ber , hogy plebánusát meggyilkolja. Azon nap estve a gonosz 
embert szél ütötte meg; felesége hirtelen a plebánushoz futott, 
hogy siessen a beteghez. A plebánus feledvén az istentelen 
esküt , sietett a beteghez, őt bűnbánatra inditá, az Istennel 
kiengesztelé, a beteg a plebánus karjain adta ki lelkét. — Bar-
rache piaczán egy másik gonosz a szent-atya szentséges sze-
mélye ellen szórt szitkok között kocsira ü l t , mondván : „me-
gyek Romába." Az illető csak mezei lakára ment ; a kocsi a 
mezei lak előtt megállott, csak akkor vette észre a kocsis, 
hogy az ur halva van a kocsiban, s visszavitte Nápolyba. A 
kik a szerencsétlent félóra előtt szitkozódni hallották, most 
m n t holt tetemet szemlélték, a hirtelen szélütésben a boszuló 
Istennek karját fölismerték. — I'alloni Péter, a szerzetes zár-
dák koboztatásának egyik nevezetes ügynöke, rövididő alatt 
dúsgazdag lett. A kobozások az ő zsebeibe is öntöttek vala-
mit. Öszvéren ment ki a mezőre, az öszvér földre dobta , de 
lába a kengyelvasban maradt ; az öszvér száguldva rohant a 
városba, tulajdonosának borzasztóan összezúzott és Össze-
szaggatott tetemét vonszolván magával. — Girgentiben egy 
fiatal orvos halálos ágyán emez épületes visszavonását tevé 
minden tévedéseiről: „Halálom óráján vagyok, a világ dol-
gait saját fényében látom. Eddig a szenvedélyek csábszin-
nel vonták be azokat, én megszeretve utánuk indultam ; de 
most letörültetvén a csábszin, Isten és ember előtt kinyilat-
koztatom, hogy én a romai kath. és apostoli anyaszentegyház 
kebelében akarok meghalni, visszavonom minden tévelygései-
met , melyeket az igaz h i t , a szent-szék és a szent-atya ellen 
elkövettem. Kinyilatkoztatom, hogy mindazt hiszem és val-
lom, mit a szent-atya hisz és tanit, s mindannak ellene mon-
dok, mindazt kárhoztatom, mit a szent-atya kárhoztat. Con-
tino Zénob." — Egy olasz lap nov. 2-án következő létszámát 
közli a halottaknak: Az 1848-i hadjáratban elesett 10,000; No-
varra alatt 2726 ; Crimiában 6912; 1859-ben 20,000; II. Fe-
rencz elleni háborúban 5798; megöletett haramja 7843; a 
haramják által megöletett 4912; agyonlövetett 643; a föl-
gyújtott városokban odaveszett 8749 ; Palermoban leszura-
tott 317; a camorristák által legyilkoltatott 989; Aspromon-
tenél elesett 13 ; a Mazzini által kelt lázadásoknál áldozatul 
esett 3121 ; mindössze 77,821. Gladstone Ferdinand nápolyi 



király kormányát 200 lázadónak tömlöczben tartása miatt az 
Isten tagadásának mondotta ; mi hát az egységes Italia, mely 
77,821 halottal a temetőt , 100,000-nél több politikai fogoly-
lyal a tömlöczöket népesitette ? Már kifogynak a tömlöczök-
ből ; a portugalli kormánynyal alkudoznak több sziget át-
engedése iránt, hova a politikai foglyokat kirakják. 

LYON, nov. 28-án. Két hónapja már, hogy Szokolszki 
bolgár érsek és prímásnak a konstantinápolyi muszka követ-
ség segitségével tet t erőszakos elviteléről, s Kiew mellett egy 
kolostorban elzárva tartásáról senki sem kételkedik. Falerone 
János atya a reformált szent-ferencziek apostoli praefeetusa, 
a musulman fővárosban oct. 30-án kelt levelében Simeoni, a 
romai hitterjesztő egyesület titoknokát tudósítja, hogy a bal-
sorsu bolgár érsek ma is él, böjt, hideg s szigorú magány ál-
tal sanyargattatik , de egyesülési hitéhez , Romához mindég 
szilárdan hű maradt. A bolgár egyháznak az Isten eme gond-
viselésén üui szeretetben örülni kell, mivel az egyesülést 
első érsekének hitvalló érdemei, szenvedései és könyörgései 
segitik. Passaglia el nem mulasztotta az alkalmat, hogy Szo-
kolszki titokszerü eltűnésekor a szent-atya ellen kikeljen, a 
ki az uj megtértet érseki, primási méltóságra oly hirtelen 
fölemelte, cito manus imponens arra , ki oly változó. Pedig a 
hirtelen változásról vádolt Szokolszki már majd két-évi sa-
nyarú fogságában állhatatos ; Passaglia pedig mennyire vál-
tozott ! — Madagascarból is a legkedvezőbb tudósításokat 
veszszük. Lambert ur és Dupré Tananariva fővárosban aug. 
28-án a király által a legkitűnőbben fogadtattak. A tenger-
parttól a fővárosig és a királyi palotáig oly készületekkel kisér-
tettek, melyek csak egy uralkodót illethettek. Radama király-
nak még nincs országa, ezt csak most kell szervezni, azaz létre-
hozni. Ha a franczia követ-consul, és kath. papok és szerze-
tesek vezetése alatt sikerülni fog a vad népeket összeillesz-
teni, helyhez kötni, a vándor-élettől elszoktatni, egy czélszerü 
törvényhozás és igazgatás által néppé, nemzetté alakitani, 
Francziaország polgárosító törekvéseinek egyik legszebb dia-
dalát fogja kivivni. Eddig Radama a francziák vezetése alatt 
állott. F iná r , szent-ferencz-szerzetü atya Radama alamizsná-
sává neveztetett ki a királyi palotában, s a koronaörökös neve-
lése is reá bizatott. Ez nem csekély remény7, hogy az ifjú her-
czeg a kath. hitre fog térni. Az anglikán hitküldérek vetél-
kednek a kath. hitterjesztők ellen; de vetélkedésük nem ab-
ból áll , hogy a hitetlen benszülötteket megtérítve a kath. 
egy7ház szolgái elől ugyszólva elkapják az aratást , hanem 
hogy ezeknek működését akadályozzák, s Radama királynál 
gyanúsokká tegyék. Megtudván Ryan anglikán püspök, hogy 
Finár atya királyi alamizsnásnak neveztetett ki, azonnal föl-
ajánlotta szolgálatját, hogy a koronázási ünnepélynél a koro-
nát ő tegye föl fejére, s ő kenje föl királynak. Radama király 
ezen barátságos ajánlatot ildomosán visszautasitotta , s Ryan 
eltávozott a fővárosból, hogy a koronázáson jelen se legyen. 

CHINA. (Folyt.) Alexandria nagy kereskedő város, mely-
ben minden nemzet képviselve vagyon. Az európaiak vallási 
tekintetben nem sokat érnek. — Még tél vala, mindamellett 
oly meleg, hogy a szoba hüsében 17 fokot számláltunk. Sok 
fa elveszté lombját , ellenben sok örökzöld marad. A kertek-
ben a burgonyát virágzásban láttam, továbbá fris borsót, fa-
kadó babot stb. — itt télen minden zöldéi! Midőn az ember 
a tengeren áthajózik, s egyszerre azt a sok déli növényt, dé-

li fákat , az aloët, a kaktust a mezőkön 50—60 lábnyi ma-
gasságban 2—3 lábnyi átmérőjű levelekkel megpillantja, kü-
lönösen érzi magát. A levegő különben egészségtelen. — Ti-
zenhat napig mulattunk Alexandriában, midőn egyszerre hal-
lók, hogy Suezbe kell utaznunk , minthogy a hajó, mely min-
ket Chinába vala viendő , a vörös tengerre megérkezett. Ja-
nuar 19-én Kairóba mentünk, hol még négy napot mulat-
tunk. Soha életemben szebbet nem láttam Kairónál termé-
szetileg szintúgy, mint a termékenységet és épületeket vé-
ve. I t t el lehet mondani: Egyptom a Nilus ajándoka. A Nilus 
minden évben a tartomány nagy részét mégöntözi, s csodá-
latos termékenységet kölcsönöz neki. A város tömve van a 
legszebb maurusi modorban emelt épületekkel, melyek kö-
zül leginkább a mecsetek tűnnek ki, melyeknek számát 300-
ra teszik. Kairo 80,000 lakost számlál, azok közül sok ke-
resztényt, s a legjobb égaljnak örvend itt az ember. Csak 
néha-néha esik egyszer vagy másszor egy évben. A házföde-
lek mind laposak, ugy hogy sétálni lehet rajtuk. A sz.-feren-
czi klastrom tetőjén breviáriumomat imádkoztam föl és alá 
járkálva. Kairo városában mindenki öszvéren j á r , s mondják, 
hogy a városban 6000 van, én magam is majdnem három na-
pig nyargaltam egy fülesen. Ezen állatok vidor természetűek 
s ösztönzésükre bot nem szükséges. A sz. föld sz. ferencz-
rendü atyáinak itt egy missiojuk s pompás templomuk van. 
Azonkívül léteznek itt a ,jó pásztorról'- nevezett szerzetes-
nők is szegény gyermekek fölnevelésére, kik között egyet 
Aachenből találtam , a ki már két évig itt van s igen jól ér-
zi magát. Azonföliil két iskolatestvér is van Kairóban. A 
mi azonban e várost nevezetessé teszi, az azon körülmény, 
hogy környékén az isteni kisded Józseffel és Máriával tar-
tózkodott. — Meglátogattam azokat a helyeket, hol az Ur 
lakott. Kairótól egy jó óra távolságra, hanem még a Nilus 
par t ján , Ó-Kairoban, vagy a régi Babilonban, Egyptomban 
létezik egy sz. barlang; e barlang jelenleg kápolna, mely fo-
lé egy nagyobb templom van építve, melyet azonban a n. e. 
görögök birnak. E barlang helyén egykoron a sz. család-lak-
ta házikó állott a zsidók között, kik maguknak itt egy zsina-
gógát emeltek. Annakelőtte az isteni kisded innen két órá-
nyira, Heliopolisban lakott, lleliopolis közelében még most 
is egy fa , s ettől nem messze egy forrás látható, hol a sz. 
család egy ideig tartózkodott s szomját lecsillapította. A fá-
nak igen nagy átmérete van s mintegy látni r a j t a , hogy elég 
erős eltartani a világ végéig. A forrást pedig, mely a vidé-
ken az egyedüli, mondják, hogy az isteni kisded csodálat-
képen hozta létre. Heliopolis ős városából már csak egy obe-
liszk látható. I t t lakott egyptomi József s Put i fár , kinek leá-
ny7át amaz nőül vevé. Ábrahám hasonlóképen itt lakott; mind-
ezeket a helyeket egy sz. ferencz-rendü, bajor születésű sDeo-
gratias nevü atyával — Kairóból — s az irgalmas szüzekkel 
meglátogattam, kik velünk együtt Chinába utaztak. Kairótól 
négy órányira az ős egyptomi királyok régi sírboltjait is lát-
tam, az úgynevezett gúlákat, melyek a világ legnagyobb 
építészeti emlékei. A legnagyobb gúla 500 lábnyi magas. Be-
mentem egyikükbe a közép-afrikai provicariussal, kivel Kai-
róban találkoztam, s ez vala a legnagyobbik; de nem is kí-
sérlettem meg ezt többé ; mert oly nagy sötétség volt benne, 
mint a pokolban. A gúlákhoz vezető uton átkeltem a Niluson, 
s megszemléltem az úgynevezett Mózses szigetet, hol a kis-
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deci Mózses gyékénykosárban megtaláltatott. A régi Mem-
phis-város királyának leánya, ki valószinüleg fürödni jött a 
szigetre, káka között találta őt a parton. Memphis hajdani 
városából még roppant romokat láttam, és maguk a gúlák is 
az ó városhoz tartoztak s annak végét képezték. (Folyt, köv.) 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
KATECHETISCHES REPERTÓRIUM, oder voll-

ständiges Auffindebuch von Erklärungen , Notizen, Gleich-
nissen und Beispielen zur Erläuterung und Veranschauli-
chung eines jeden Katechismus. Von Joh. Ev. S c h m i d , 
Katecheten der Mädchen-Hauptschule zu Salzburg. Erster 
Band. Zweite Auflage. 8-r. 475 1. Ára 2 frt. 

GESCHICHTE DER OFFENBARUNG des alten Te-
stamentes. Prag 1863. 8-r. 308 1. Ára 1 frt. 

SYSTEM DER CHRISTLICH KIRCHLICHEN KA-
TECHETIK von Karl Adolph Z e z s c h w i t z. Erster Band. 
Leipzig 1863. 8-r. 736 1. Ára 6 frt. 67 kr. 

GESCHICHTE DER APOLOGETISCHEN UND PO-
LEMISCHEN LITERATUR der christlichen Theologie. Von 
Dr. Karl W e r n e r , Canonicus theologus an der bischöfl. 
Cathedrae zu St.-Pölten. Zweiter Band. 8-r. 695 1. Ára 5 frt. 
60 kr. 

VEGYESEK. 
PEST , dec. 5-én. R a n o 1 d e r János, veszprémi püs-

pök ő exclja a kath. sajtó ügyének pártolására lángszavak-
kal szólítja föl megyei papságát. A kellő hatás nem maradhat 
el oly papságnál, mely a kath. sajtóra nézve eddig is több he-
lyütt üdvös határozatot hozott, minőről értesülünk különösen 
a zákányi plebánus ur által, ki szives volt bennünket tudósí-
tani a csurgói egyházkerület határozatáról lapunkat illetőleg. 
Köszönet a jó ügy nevében ! 

— Pécsről azon kedves értesítést kaptuk, hogy az ot-
tani káptalan mélyen tisztelt nagyprépostja, ft. K e l e m e n 
József ő nsga sz. András napján ülte meg áldozárságának 
50-ik évét. Á classikus miveltségü férfiúnak ezen, általa titok-
ban tartott örömnapjáról értesülvén a ft. káptalan, m. D a r ó-
c z y Zsigmond olvasó-kanonok és pápai praelatus ur által tol-
mácsolta szerencse-kivánatait, melyekhez e lapok szerkesztője 
is járul nem csak egyéni tisztelet- és hálából, hanem mint 
olyan is, kinek az ünnepelt arany-misés kegye által másoknál 
többet szabad tudni azon jótékonyságról, melyet ő titokban 
szokott gyakorolni. Isten fizesse meg hosszú, boldog élettelis! 

— B á n d l János, bajai tanár aláírási fölhívást küld 
szét ily czimü, már sajtó alatt levő munkára: „Egy nő leve-
lei." — „A munka tartalmát elmeképző s szivnemesitő leve-
lek s erkölcsi irányadó mutatványok képezik." Az igéret szé-
pen hangzik, mi szerzőt nem ismerjük, de vallásos lelkületét 
az ,1. T.' n a g y o n kiemeli. — Előfizetési ár 1 fr. a. é. 

— Jókai Mór uj politikai napilapot inditand meg „A 
Hon" czim alatt. Bennünket ez csak annyiban érdekel, a meny-
nyiben programmja szerént „vitáiból minden vallási felekeze-
tesség" kizárását igéri.Ámde kinyilatkoztatta, hogy elve meg-
marad az eddigi, valamint szerkesztői személyzete is ; ezen 
esetben mi Ígéretének nem hihetünk, mert a ,M. Sajtó' ellen-
kezőt tanúsított elégszer. 

— Heiszler József sárospataki ref. tanár a ker. egyház 
történelmét irta és adta ki. A Prot. egyh. lapban ezen müvet 
Farkas József ismerteti, és becsületére legyen mondva, a tév-
állitásokat igazságszeretettel rójja meg. Ezeknek száma nagy 

csak ezen ismertetés szerént is, a többi közül fölemiitjük ezen 
helyreigazítást : „Zakariás pápa az utolsó merovinget őrült-
nek nyilvánítja, erre szerző igy szól : „Ime az egyházi földura-
ság első ténye !" Ez nem való, mert ezen tény nem a földi, 
hanem a szellemi uraság ténye volt, de még anachronismus is 
volna, mert előbb történt meg azon tény, t. i. az őrültnek 
nyilvánitás, s azután a'apittatott meg Pipin és Nagy-Károly 
által a pápák földi urasága." 

— B—i Mór múltkor emiitett müvének egy kis jellemzé-
sére két nyilatkozatot hozunk föl; az egyik a tudós ur irányát, 
a másik modorát illeti. Az elsőt Schenkel után ekkép fejezi ki: 
,,A protestantismus dogmatikai korszaka lejárt, a maga idejé-
ben megtette a szolgálatot és leélte magát; mindezek daczára 
visszaállítani akarni azt , czél- és sikerre való minden kilátás 
nélküli vállalat volna. — A kéreztyénséget (kereszténysé-
get?) mint erkölcsi tényt fogni föl, s annak a népek lelkis-
meretében, eszében és akaratában uj alapot szerezni : ez a mi 
időnk egyházi föladata." Vastag modorát pedig ily naivság-
gal menti ki : „On n'a rien fait contre les opinions, tant qu'on 
n'a pas attaqué les personnes. Il faut de l ' i m p e r t i n e n c e 
dans certains ouvrages, comme du poivre dans les ragouts." 
(Semmit sem tettünk a vélemények ellen, hacsak meg nem tá-
madjuk a személyeket is. Némely müvekben szükséges az im-
pertinentia, — szemtelenség, durvaság, — mint az étvágy-
gerjesztő szerekben a bors.) 

— Lagueronniére válasz-iraton dolgozik Napoleon her-
czeg röpiratára. Meglátjuk, melyik tudja az oly világos és 
tiszta ügyet jobban elcsavarni. 

— A walesi herczeg Romában tartózkodván, az ir-ko-
lostor főnökének tetemes pénzösszeget kézbesített sz. Kele-
men földalatti templomának épitésére, és bizonyossá tette őt, 
hogy mint király majd nem fogja feledni, miszerént alattva-
lóinak egy harmadrésze katholikus. 

— Londonban a hordárok nagy táblákat hordanak kö-
rül , melyeken különféle szentirati mondatok vannak ; estve 
ki is világittatnak, hogy olvashatók legyenek. A zajosabb 
mulatóhelyek előtt sorba állnak, és igy figyelmeztetik a vi-
gadókat az erkölcsiségre és mulandóságra. — Különös ne-
me a missionak. 

-— Egy angol-egyházi, Lincoln William nevü lelkész a 
szószékről adta tudtára községének, hogy ő az állam-egyház-
ból kilép, mert azt valódi Bábelnek tartja. — De ugy látszik, 
ó maga is egész Babel, mert ezután independens , baptista, 
és quäcker akar lenni egyszerre. A vegyiték igen angolos. 

— Stolz Albánnak „Mörtel für die Freimaurer" czimü 
müvére Venedey democrata választ i r t , melyben nyiltan ki-
mondja, hogy a szabadkőmivességnek fő feladata a jezuitis-
mus leküzdése; jezuitismus alatt pedig érti általában a posi-
tiv kereszténységet. 

— Roszhirt, a heidelbergi egyetemben az egyházi jog ta-
nára, ép oly tudós mint szilárd katholikus férfiú, tudorságának 
50-évi jubilaeumját tartotta, mely alkalommal a badeni nagy-
herczeg belső titkos tanácsosi ranggal, az osztrák császár pe-
dig a Ferencz-József-rend nagykeresztjével tisztelte meg az 
agg tanárt. 

— A „Magyar egyházi szónok" XII. és ez évi utolsó 
lüzete megjelent. 

N y u s t y á r a : A zászlóra vonatkozó jegyzéket elküldöttük. 
B a l a s s a - G y a r m a t h : A küldeményt megkaptuk. Példány 

jövőre lesz. 

Az előfizetés minélelőbbi megujitására a t. olvasó-
közönséget, és a hátralék megküldésére az illetőket 
kérve figyelmezteti a ,Religio' szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 10-én II. Félév. 1862. 

TARTALOM : Főpásztori szózat. — Bécsi levelek. 
(Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Főpásztori szózat. 
Ranolder János, Isten s az apostoli szent-szék ke-

gyelméből veszprémi püspök stb. 

A veszprémi egyházmegye tisztelendő papságának üd-
vöt s áldást az Urban ! 

Midőn isteni Üdvözitőnk, Krisztus Jézus, sz. 
Pétert az anyaszentegyház fejévé tette, s reá mint 
szikla-alapra az Isten országát e földön alapította, azt 
a kegyelmet adta neki, hogy lelki veszélyek alkal-
mával erősitse meg testvéreit. Tizenkilencz évszázad 
mult el azóta, és e kegyelmet századról századra min-
denkor birták sz. Péter utódai; mindenkor tudták, 
minő csábokkal jár körül a kisértő ördög, mint or-
ditó oroszlán; mindenkor tudták az óvszert, mely-
lyel a hiveket megóvják az örök haláltól; mindenkor 
hallatták szavukat, mely megrendítette a népeksziv-
világát, s fölverte a bün s tévely álmába már-már 
elmerülök sokszor igen nagy tömegét. A századok, 
mint a bérezek az égzengést, még viszhangozzák a 
romai pápák szavát, mely az egész világra szólt, s 
még hallik a multak ködéből, s ime már ismét uj 
szavak, hasonlók a szivet gyökeréig ketté osztó két-
élű tüzpalloshoz, hangzanak szét a világon; még hang-
zik XVI. Gergely szava, mely oda mutatott a hitet-
len sajtóra, a sötétségre, s már újból hallik anya-
szentegyházunk dicsőséges fejének, a XIX-ik század 
fájdalmának, IX. Piusnak szava: „őrködjetek, hogy 
sem a nyomtatványokba, sem a magasabb tanulmá-
nyokba olyas valami be ne csuszszék, mi a vallással 
és jó erkölcsökkel ellenkezik." 

Krisztus Jézusnak e helytartói, az anyaszentegy-
háznak e látható fejei kijelölték a kor hibáját, rásü-
tötték a bűnre a bélyeget, nevén nevezték azt: öröm-
mel tölti el lelkemet a tudat, hogy szivetek meg-
dobbant a magas szóra és rá fölébredtetek, s most 
megdöbbenve veszitek észre, a lelki veszély mily ir-
tózatos mélységei fölött ringatták híveitek lelkét a 

katholikus-ellenes sajtó terményei, melyeket — a 
szégyenpir égeti arczunkat e szóra — eddig sokszor, 
legtöbbször maguk a katholikusok saját véres verí-
tékükkel < xiztek, hogy a halálos mérget annál bő-
vebben teremjék. Hiszem , még az angyalok is oszt-
ják főpásztori szivem örömét a fölött, hogy kezditek 
már magatokat s híveiteket fölszabadítani a rettentő 
nyomás alól, mit azokra, kik nem elég vigyázók, 
gyakorol az egyház-ellenes sajtó, mely, ugy látszik, 
a XVIII. század istentelen bölcselői elveinek megtes-
tesitését tűzte jelszóul zászlajára; mely az egész ó-
világot romba akarja dönteni, de uj világot alkotni 
helyébe képtelen; melynek zászlóvivői az emberiség 
megváltóiul lépnek föl tettetett világfájdalommal, de 
csak azért, hogy a zavarban fölleljék a tévedt szel-
letnek áldicsőségét, vagy elrabolják a kincseket, mi-
ket a népek intézményeikben az ősöktől örököltek. 
Hiszem, jámbor őseitek, kik a kath. hitért vérzettek 
el századokon át a csatatéren, könnyebben pihennek 
a sírban, mert az egyház-ellenes sajtónak kárhozatos 
befolyásától ment, szabad katholikus sziv dobog a 
haza földjén, melyet vérükkel áztattak, mert érzi 
szivetek, minő kincset hagytak az ősök rátok ama 
nyomorú lelki törpeség ellenében, mivel a XIX-ik 
század még nyomorúbb szerepvivői boldogítani akar-
nak, kik a szavakra uj fogalmakat erőszakolnak, s a 
lelkismeretet hamis fogalmakkal szabadítják föl ; kik 
a hitben nem elég erős lelkek számára silány élcze-
ket gyártanak, hogy elszégyenüljenek s álszégye-
nükben megtagadják szivük verését; kik egy tollvo-
nássalszeretnék az évezredek sorából kitörülni a XIX. 
századot, hogy ismét ott állnánk, hol a hieroglyphák 
divtak, a gúlák alatt az egyptomi sötétség boron-
gott, a pogány istenek trónjukon székeltek; kik nem 
remélnek jövőben, mert nincs mire épiteniök; kik 
tagadják a történeti multat, mert maguknak nincsen, 
vagy ha valamit megengednek, azt ugy teszik, hogy 
a századok emlékeiről letörülik az igazság szavait s 
a hazugságéit irják helyükbe, feledvén, hogy, mi 
200 millió élő szivbe van irva, kitörülhetetlen, meg-
másíthatatlan. 

4 7 fa \m 
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Annál nagyobb a ti dicsőségtek, Krisztus Jé-
zusban kedves fiaim ! mennél nagyobb a roham, mely 
ellenetek intéztetett és intéztetik, de melyet jelenben 
visszavertetek, mikép több egyházkerületemből leg-
nagyobb lelki vigaszomul értesültem. Annál magasz-
tosabb ama tiszta, nemes érzet, mely sziveteket föl-
magasztalja, midőn az egyház-ellenes sajtótól elfor-
dultok , mennél ingerlőbb a csalétek, melyet elétek 
tevének. Annál fönségesebb a lélek világa, a sziv 
élete bennetek, mennél kitörőbb volt bátorságtok a 
benső érzeten túl nyiltan, az egész világ előtt kimon-
dani, hogy a katholikus-ellenes lapokkal végkép sza-
kitatok. Hiszem, midőn katholikus lelketek nemes, 
nyilt, bátor őszinteségével s az alázatosság földéről 
íoldobogó szivetek tiszta becsületességével, mint egy 
férfi, Isten, a seregek ura nevében fölálltatok s ki-
jelentettétek, mit szivetekben az egyház megtörhe-
tetlen, örökön élő szelleme érlelt meg: e haza szent-
jei ott fönn az örök dicsőség mennyében, hova őseink 
a hit jelével előre mentek, e fölött való örömüket ál-
dozatul vivék a szeplőtelenül fogantatott Boldogsá-
gos szent Szűznek, Magyarország nagyasszonyának, 
Magyarország védasszonyának, s megáldották a né-
pet, melynek szilárd akaratja, visszatérni a régi jó 
erkölcsökhez, s az első lépést azzal teszi, h o g y á j ó 
erkölcsök ellenségének lerántja álczáját, szeme közé 
néz s azt mondja: megismertelek! s elsorolja, mint 
ti elsoroltátok, bűneit, midőn kimondottátok, hogy 
a katholikus-ellenes sajtót veritékkel szerzett keres-
ményetekkel nem pártoljátok, mert annak képvise-
lői gúnyt űznek abból, mi sziveteknek legszentebb; 
sárral dobálják Krisztus helytartóját; lábbal tiporják 
az évezredes jogokat; elhatnak a szentélyig s örök 
fönségü cultusunk ragyogó zománczát megromlott 
lelkük lehével akarják elhomályositni; szórják az is-
tentelen rágalmakat, melyeket ezerszer megczáfol-
tunk, de melyeket ők ezerszer előrántanak; árulják 
a hazugságot igazság gyanánt; a hazafiság neve alatt 
terjesztik a rossz erkölcsöket; a fiatalságnak azt hir-
detik, hogy élni, élvezni siessenek, fenékig üritsék 
a kábitó mámoru gyönyörök poharát, mert az ön-
megtagadást, alázatot nem ismeri az ő eszük hitval-
lása; a legszentebb tetteket botránykövekül állitják 
a világ elé; megtapsolnak minden, ellenünk emelt 
szavat; elhallgatják vagy elferdítik a katholikus ügy-
ért vivó szózatot; fölveszik, jegyzetekkel kisérik, a 
komoly dicsőség nimbuszával ékesítik az ellentábor 
nyilazó közleményeit; elárasztják a világot megha-
misított tartalmú könyvekkel ; csúfnévvel illetnek, 
elneveznek bennünket a sötétség fiainak, holott a mi 

isteni Üdvözitőnk-alapitotta anyaszentegyházunk hi-
tében, világosságában élünk s isteni mesterünk mon-
dá: ki utánam jő , nem jár sötétségben; s épen e vi-
lágosságért küzdünk, melyet ők a rémületes éjszaká-
val, az elpogányositás sötétségével akarnak elborí-
tani, mert a nagyobb rész elvet minden isteni kinyi-
latkoztatást, mindent, mit mi Istentől jöttnek hi-
szünk, s a szívben és észben egyedül a merő embe-
rire támaszkodik, mi a végletekig vive, maga után 
vonandaná újból az apotheisált pogánykor rabszolga-
ságát, a nő lealáztatását, a könyörtelenséget, a leg-
nagyobb fokú önzést, a harczok kegyetlen véreng-
zéssé fajulását, a zsarnoki önkényt, a fertelmet és a 
bálványokat. 

Nem, Isten nem engedte a katholikus papságot 
oly mélyre sülyedni, nem verte meg oly vaksággal, 
hogy pénzén neveljen óriásokat, kik elpusztítsák a 
szivek földjét, melyet az isteni ige magvával beve-
tettek, hogy arról egykor angyalok arassanak; nem, 
ti nem feledkeztetek meg annyira magatokról, hogy 
a szabados sajtó uszályát hordjátok s elfogadjátok a 
gúnyból rátok szórt koszorúkat, melyekben viperák 
sziszegnek : nem, ti nem ittátok meg a mérges álom-
italt, melyet ajkatokhoz emeltek, hogy abból iván, 
a nehéz álom közben eljöhessenek a farkasok, s meg-
széleszszék a rátok bizott s az Isten-ember vérével 
megváltott nyájat; hiába mondjátok, fölébredtünk! 
nem, ti el sem aludtatok, csak egy szemhunyást tet-
tetek , mert a hazaszeretet küzdött szivetekben s futó 
pillanatra elnehezité szemeiteket; de most összeölel-
kezett lelketekben az isteni religioval s maga a tisz-
ta, a józan értelemben fölfogott hazaszeretet azt 
mondja: nem szabad; nem, ti nem fordíthattátok az 
egyház javából, örökségéből megtakargatott szerze-
ményeteket arra, hogy az egyház ellenségeinek fegy-
verét élesítsétek, csak a felebaráti szeretet és béke 
lelke sugalmából tettétek azt, mit tettetek, s tetté-
tek addig, mig közös anyánk szerelme sorakozni hí-
vott; mert tudtátok, hogy az egyházi javak, me-
lyeknek ideiglenes kezelői vagytok, magáé az egy-
házé és Krisztus szegényeié, miket nem szabad sárba 
dobálnunk ; hogy is ne tudtátok volna ti ezt, hiszen 
alamizsnás szent János teste hazánk földjén pihen; 
sz. Márton, ki köpenyét szelte a meztelen koldusra, 
dicsőséges emlékezetével int felétek ; ott van jobbja 
első szent királyunknak, ki éjente maga osztott ala-
mizsnát a szegényeknek ; intő például szólnak sz. Er-
zsébet , a magyar király-leány tettei ; dicsfényben ál-
lanak lelki szemeink előtt az elmultak történetében 
a nagynevű romai pápák, kik a koldusnál is nyomo-



371 n— 

rubb, vérig zaklatott, s tűzzel és vassal pusztított 
nemzetünket annyi pénzerővel gyámolyitották elke-
seredett halálharczában, s gyámolyitották az egyház 
javából; még friss koszorúval hinti az emlékezet a 
közelmúlt két században élt egyháznagyjaink nyom-
dokit, kik az egyház javából beépitették e haza föld-
jét intézetekkel, tanodákkal, kórházakkal, egyetem-
mel , szentegyházakkal, árvaházakkal, segítették a 
szegény tanitókat, nyugdíj-intézeteket, ösztöndíjakat 
alapítottak azon fölül, mit csak az Isten angyala jegy-
zett föl az örök könyvbe. Ennyi példa után, hogy 
ne tudtátok volna, hogy nektek sem szabad az egy-
ház javaiból ellenségeinket az anyaszentegyház rová-
sára, annak kárával gyámolyitani? hogy ne tudná-
tok jövőben is, melyik uton kell haladnotok, hogy 
elő ne segítsétek a vallási közönyösséget, melyet a 
túlsó oldalon a béke, fölvilágosultság, műveltség 
neve alatt hirdetnek; hogy táplálékot ne adjatok a 
szabadosságnak, kik a rend és törvény szabadsága-
ért küzdőtök; hogy az anyagi erő megvonásával ter-
jedni ne engedjétek a mételyt, melylyel iljuságunk 
erkölcsét megrontani akarják; hogy el ne hagyjátok 
tántoríttatni a gyengéket azon utálatos, lélekgyötrő 
sophismákkal, melyekkel körülhálózni iparkodnak 
őket; hogy megmentsétek a jövőt azon irtózatoktól, 
melyek bekövetkeznének, ha az egyház a Magasság-
beli erejével le nem küzdené az azokat előidézendő 
szörnyeket. 

Egyébiránt, mikép magatok is tudjátok, nem 
elég az anyagi erőt a katholikus-ellenes sajtótól meg-
vonni, hanem szükséges azonfölül a szellem erejével, 
tettel is föllépni ellene s az anyagi erőt arra fordí-
tani, hogy ne csak ellensúlyoztassék, hanem, meny-
nyire lehet, az igazság fölvirágoztatására legyőzet-
tessék ; és ti nyilatkozataitokban ezt is föladatul tűz-
tétek, midőn kijelentettétek, hogy a népet is elvo-
nandjátok a katholikus-ellenes sajtó terményeinek 
olvasásától ; hogy föl fogtok ügyelni olvasmányaira^ 
s uton, útfélen, szószéken, mindenhol inteni, hogy 
őrizkedjenek a veszély tői, melybe a sokszor tejjel, méz-
zel irt egyház-ellenes olvasmányok dönthetik őket; 
minek megakadályozására ajánljátok Krisztus népé-
nek, a ti híveiteknek a katholikus sajtó pártolását; 
keltsetek bennük az egyház küzdő élete iránt minél 
nagyobb érdekeltséget ; vonjátok őket jobban a test-
vérisülés szent, vonzó körébe; beszéljétek el nekik 
az egyház fájdalmát, foglalásait a szellemi világban 
a hitterjesztés által; írjátok meg a tőlük is könnyen 
érthető lapokba saját hitéletük mozzanatait ; buzdít-
sátok őket a Szent-László- s egyéb kath. társulatokba 

lépésre; lelkesítsétek őket, hogy, mit a lélekmér-
gező iratokra adnának, vagy adtak eddig, adják a 
szegény szentegyházak, tanodák fölszerelésére, küld-
jék a szent-atyának, gyámolyitsák ezzel szegény ke-
leti hitsorsosinkat; küldjenek megtakargatott szerze-
ményükből a hitterjesztő társulatoknak, a jeruzsá-
lemi szent sír őreinek; adjanak kenyeret az éhezőnek, 
ruhát a mezitelennek, segélyt az ügyefogyottnak, tá-
maszt az özvegynek, árvának. Emlékeztessétek őket, 
hogy őseik egykor vérükkel védelmezték az anya-
szentegyházat, ők védjék most filléreikkel, védjék 
szűz, tiszta erkölcscsel; emlékeztessétek őket, hogy, 
mit az ősök szereztek, ők tartsák azt fön támogatá-
sukkal, s a hiányokat pótolják uj szerzeményekkel; 
emlékeztessétek őket, hogy az anyaszentegyházban 
leljük föl egyedül lelkünk nyugalmát, az szenteli 
meg, miért szivünk ver, mit lelkünk egész hevével 
átölel, az anyaszentegyház által köttetünk össze bol-
dogultjainkkal, egyedül az anyaszentegyházban lel-
jük föl örök üdvösségünket, igazságos tehát, hogy 
Istenért és anyaszentegyházaért mindent meg tegyünk. 
De ezt előbb mind át kell magatoknak éreznetek, 
mert csak az hat a lélekre, az megy a szivbe, mi a 
lélekből támadt, szivből jött ; azért ügyünk, az örök 
isteni jog és igazság ügye mellett lángolva lelkese-
detteknek kell lennetek és -— mi fő — kitartóknak, 
mert kitartó lelkesedés nélkül minden pangásba esik 
vissza. Csak Istennél elég az ige, embernek nem sza-
bad a szónál maradni, a szónak tettekkel kell testet 
adnia. Ti a szót kimondtátok, szavatoknál foglak, ezt 
tettekkel keilend beváltanotok. Ne habozzatok, bát-
ran mehettek előre, a halottaiból föltámadt Krisztus 
int, az isteni erőt jelképező zászlóval kezében, s tud-
hatjátok, hogy utoljára is az történik meg, mit és 
mint Krisztus akar; bátran emelhetitek föl fejeteket, 
19 évszázad dicsőséges győzelmi hymnusza harsog 
mögöttetek; nyugodtanléphettek aküzdtérre, a nagy 
jövendők homályából elétek zengik az angyalok az 
örök reményt: én veletek vagyok a világvégéig; ne 
nézzétek az ellenség számát, xaveri sz. Ferencz egy-
maga százezreket nyert meg az üdvözítő hitnek ; ne 
féljetek az álbölcselet éles fogásaitól, megfejtenditek 
ti azt, mellettetek szól a szent-atyák kara ; ne retten-
jetek vissza az akadályoktól, melyeket elétek gördí-
tenek, a gúnytól, melylyel üldözni fognak, küldend 
az Isten gyengéket, kik óriások helyett emelik el 
utatokból azt, teremt az Isten uj nemzedéket, mely 
dicsfénynyel övedzi körül homlokotokat; nem sza-
bad visszalépnetek a bekövetkezhető ideiglenes vesz-
teségek miatt, előttetek az ígéret földje; nem szabad 
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egy lépésnyire sem hátrálnotok, mert az árulás len-
ne ; azért előre ! a szent-atya szózata hí benneteket, az 
én püspöki s atyai szeretetem rátok adott áldása kí-
sér; menjetek, vértezzétek föl magatokat az igazság 
és szentség vértjével, ki az igazságért harczol, annak 
ellenségeit az Isten maga veri le; menjetek a Magas-
ságbeli nevében, a győzelem bizonyos, a diadal ün-
nepét késő századok ülendik. Amen. 

Kelt Veszprémben, nov.-hó 22-én 1862. 
János, m. k. püspök. 

Bécsi levelek. 
(Folytatás.) 

Minthogy V. Orbán pápa 1365-ki jul. 18-ról szóló meg-
erősítő bullájában a theologiai kar kivételével erősité meg a 
kérdéses egyetemet : igy tö r t én t , hogy u tód ja , VI. Orbán, 
1384-ki febr. 12-én kelt bullájában megengedé a theologiai 
tudományok előadását is, mely bullájában ezt olvassuk : „Nos 
Studium saerarum litterarum , per quas lides catholica robo-
ra tur et augetur accrescere appetimus." Ugy hiszszük, 
az eddig idézett szavak, mig egy részről világosan meghatá-
rozzák egyetemünk jellemét s tiszta fénybe helyezik az ala-
pitók szándékát, mely kizárólag katholikus érdekeknek akarta 
hogy szolgáljon az alapitott tudomány-egyetem : addig más-
részt minden történeti alap-, s igy minden jogtól megfosztják 
prot. atyánkfiainak gyengédtelen követelését. Ezen , az igaz-
ságot s jogot oly élesen sértő paritás fölforgatná egész rend-
szerét e szép multu egyetemnek, s százfelé ágazó vallási né-
zetek terjesztésének vásárhelyévé alacsonyítaná. 

Mintha hallanám, mily szánakozólag sóhajt fölöttünk 
egynémely az ellenrészen e korlátolt gyermekies féltékeny-
ség s átkos türelmetlenség miatt ; nem akarván , mi kemény-
fejűek ! belátni , mennyit nyerne hirnév-, dicsőség- és fényben 
az egyetem, ha prot. atyánkfiai karöltve kath. tanárainkkal 
hintenék tudományuk világát tanszékeinkről. Mi nem irigyel-
jük a másik részen netalán föltalálható tudománykincset; s 
nem óhajthatunk idegen dicsőség-fénykörükben tündökleni. 
Mi megelégszünk saját jeleseinkkel, kiket az isteni gondvise-
lés elég észerő- s szorgalommal ajándékozott meg arra, hogy 
feleik haszna- s dicsőségére legyenek. Igy a jelenben is csal-
hatlan adataink vannak annak bebizonyítására, hogy noha 
eddig megőrzött bennünket a Gondviselés a most érvényesí-
tendő par i tás tól , az egyetem, különösen a theologiai kar, 
mégis virágzó állapotnak örvend, akár a hallgatók számát, 
akár a tudós tanárok jelességét tekintjük. Ugyanis az 186'/2-
ki tanév első felében 207-en hallgatták a szent tudományo-
ka t ; második felében 198-an. A tudori czim elnyerésére meg-
kívántató szigorlatokra 53-an bocsát ta t tak, s a mi az ismert 
világ valamely egyeteménél alig t ö r t é n t , 19-en ava t ta t tak 
tudorokká. A mi a tudós tanári kar t illeti, az igazság- s valódi 
érdemnek tartozó legédesebb kötelmünk érzetének teszünk 
eleget, midőn jelesbjeinkről teljes tisztelettel emlékszünk meg 
e sorokban. A hittudományok rendes folyama mellett két 
egyén : Dr. Philippus M. G u i d i , s Dr. Clemens S c h r ä -
d e r tar t ez évben rendkívüli előadást. Az első sz. Domonkos 
családjának t a g j a , beszél a legméltóságosabb Oltári-szent-

ségről 5 órán át egy héten. A másik Jezus-társaságából való, 
értekezik az „isteni kegyelemről", cui lecta potenter est res, 
hinc nec facundianec lucidus deserit illum ordo, szinte 5 órán 
át hetenként. Tollam ereje sokkal gyengébb , hogysem csak 
árnyékát is adhatnám e két férfi érdeme- s jelességének. A 
tudós Guidi, ki Magyarországban is szép emléket szerze ma-
gának az Esztergom-megyében tar tot t sz. gyakorlatok által, 
bámulandó emlékezőtehetsége, hajlékony dialectikája s foly-
tonos vig kedélye által magával ragadja hallgatóit , s ki csak 
egy óráig is hallhatta élvezetdús előadását , emléke minden-
kor élénk szinben fog lelke előtt lebegni. De végkép elfogy-
nak szavaim, midőn sz. Ignácz lánglelkü fiáról akarok szólni, 
kinek minden szavát a legbensőbb meggyőződés szelleme 
lengi körül , mely képes hallgatóiban is ugyanazt felkölteni. 
Folyékony s világos előadás, csengő hang, mosolygó arcz köti 
le a figyelmet, s erudit delectando. A ki azonban e ritka fér-
fiú mély tudománya- s egész lelkületéről többet akarna tudni, 
az olvassa legújabban megjelent müvét : „De Unitate Ro-
mana" , melynek rövid ismertetésével talán nem leszünk ter-
hére a szives olvasónak (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
0 es. k. ap. Fölsége f. évi november-hó 19-ről kelt legfelsőbb ha-

tározatával az eperjesi g. kath. székeskáptalanban az utolsó kanonoki szé-
ket S o l t é s z György cz. kanonoknak, és hejö-kereszturi plebánusnak 
méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

P E S T , dec. 7-én. A Szent-István-Társulatnak f. hó 4-én 
ta r to t t közgyűlésében bemutat ta tot t a szentirás B a r t a k o -
v i c s Béla egri érsek ő exclja által eszközlött magyar fordí-
tásának 50 ivnyi első kötete , mely a Teremtés könyvétől be-
zárólag a Királyok IV. könyvéig terjed. A nagylelkű érsek-
nek dicsfénynyel környezett nevéhez, példabeszéddé vált bő-
kezűségéhez méltó a hit legszentebb könyvének kiállítása is, 
mely csinos alakjával , tiszta szép betűivel , keretezett lapjai-
val dicséretére válik az egri érseki nyomdának. A szentirás 
ekkép édes honi nyelvünkön, és pedig ennek a szentkönyvek 
sajátszerűsége szerént lehető szinvonalára emelve, ezrek és 
ezrek kezeibe fog ju tn i , döntő czáfolatul azon nemtelen rá-
fogásra , mintha a kath. egyház hivei előtt elzárná az örök 
élet vizének fo r rá sá t , nehogy azok ebből meríthetvén fölesz-
méljenek a csalódásból, melybe a biblia tiszta tanát emberi 
véleményekkel önérdekből vegyítő egyház őket készakarva 
süly-esztette. A szentírásnak ezen, Roma által is hitelesítte-
t e t t , és e miatt a czimlapon a pápai tiarával és kulcsokkal 
sokat jelentőleg ékesített kiadását szemlélve sokkal magasz-
tosb , örvendetesb érzet Ömlik el keblünkben, hogysem az 
önmagán csak ily fegyverekkel segíthető protestantismusnak 
e nemű rágalomfertőjét most illetékes czáfolattal akarnánk 
tisztogatni ; ha ki nem tudná vagy feledhetné a múltnak üd-
vös törekvéseit a szentirás elterjesztésében : jelenleg minden 
igazságszerető léleknek elfogultságát elenyésztetheti a B a r-
t a k o v i c s név fénye , mely előtt oszlani kell az előitélet 
ködfátyoláűak, és megtörni minden szenvedélynek, m e l y e 
tekintetben bár-kinek bensejében a katholicismus ellen dúlt. 
Tekintsétek meg e szentírást ! Ez nem valamely kalmárkodó 

' ) A munka 2 0 5 lapra terjed, csinos kiállításban megjelent Frei-
burgban. Ara 2 frt. 67 kr. 
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biblia-társulatnak összegein lát napvilágot, hanem jótékony-
sága által egy érsek-atyának, kinek szive a hivők üdveért 
bizonyára melegebben dobog azokénál, kik a szentiratokat 
csak szétosztogatva, az illetők lelki üdve iránt többé legki-
sebb gonddal sincsenek. És azért a nm. érsek nem is nyújt ja 
csak puszta szövegét a bibliának, hanem fölvilágosító jegy-
zetek kíséretében , hogy az olvasó a józan értelmezés iránt is 
tájékozhassa magát. Mert bár mily könnyen megérthetőnek 
regéljék is lenni a szentírást azok, kik azt a hit egyedüli kút-
fejének ta r t j ák ; az igazság mégis nem egyszer kicsikarja be-
lőlük azon vallomást, hogy annak megértésére sok tanulmá-
nyozás, nyelvismeret stb. szükséges. Legújabban B—i Mór is 
nyiltan bevall ja, hogy „az uj-szövetségi csodák kellő megíté-
lése is mély vizsgálatokat kiván, s kiterjedt tudományosság 
mellett az okmányok összehasonlítása- és megrostálásában 
való gyakorlottságot, nyelvek alapos ismeretét , szóval oly 
roppant készültséget igényel, melyet csak igen ritka ember 
tehet magáévá." Ha ez áll a történeti tényekről, mennyivel 
inkább kell állania magára a hit- és erkölcstanra nézve ! — 
A szentirás eddigi magyar kiadásainak megszerezhetése vagy 
költségesb volt, vagy ha kegyelem ut ján osztattak szét, mint, 
például , boldog emlékű Szepessy Ignácz pécsi püspök tőn, 
kvsebb körre volt szorítva a kellőleg soha meg nem hálál-
ható kegyesség ; miért is ily mérvben, mint az a jelen kiadás 
által töiténik, a hivők minden osztálya közt nem ter jedhet tek 
el a szeniVatok soha; mely elterjedést mi a szent könyvek 
isteni tartalmi»! kívül ezen örökemlékü vállalatnak legnagyobb 
jótéteménye g y ^ á n t tekintjük. A magyar-egyház nevében 
forró hálát rebegve, tehát érsek ő excljának e halhatlan mü-
veér t , illő, hogy olva^ink figyelmét addig is , mig a legna-
gyobb becsű munkát b ő v . ^ e n ismertethetjük meg , 10 évi 
fáradalmaira forditsuk azon r>.fiunaiC; kinek ernyedetlen buz-
galma, fáradhatlan m u n k á s s á g a ^ ü d y ö s b eredményét látjuk 
ezen nagyszerű műben. A ,T á r k a y i < n é v v a l a m i n t a z e g y . 
házi szent lant dalkörében kedves h a n & a t u . e z e n g z e n t _ 
irati mü által emléket állított magának, méltó,hogy reá 
az egyház már most fűzze elismerése b o r o s i g ^ 

K É M É N D , nov. 16-án. Miként a tengere. o y e z 6 h a j ó g 

őrömmel fogja föl vitorláival a kedvező szelet , h ^ a n n a k 
szárnyain tovalebegjen a megmérhetlen tenger habja„ . o l y 
őrömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a zajos él»t huj^-
maiból — talán örvényéből — kiemeljem hitéletünk néhány 
kedvesebb je lenségét , melyeknek emléke épen azért ^ ]je(j_ 
ves nekünk, mert oly gyéren történnek vidékünkön. U g a n ; s 

ő eminentiája, az ország apostoli buzgalmu áldornagyja, a - . 
lot t kora és gyengélkedő egészsége daczára, a még mult 
ben helyes Ízléssel készült és gazdagon földiszitett kisbén^ 
templom főol tárát , melyet az Urnák vacsoráját ábrázoló re-
mek dombormű s a bold. Szűznek égett agyagból vésett gyö-
nyörű szobra ékesít, pünkösd után XVIII. vasárnapon, 
mely f z idén Mindszent-liava 12-ik napjára esett, a magyarok 
Nagy-Asszonyának t iszteletére, a híveknek mintegy négy 
ezerre menő sokaságától környezve , szent kegyolajjal meg-
kené , s az egyházi szentelmény szertartásai szerént ünnepé-
pélyesen fölavatá. Mielőtt azonban ez ünnepély részletes le-
írásába bocsátkoznám. jónak lát tam rövid vázlatban össze-

J ) Marschalko S. pesti képfaragó műve. 

foglalni a tényeket, melyek e kéttornyú, román-izlésü ős tem-
plom- és a vele egykor összekapcsolt kolostor- és apátságnak 
viszontagságteljes múltjára vonatkoznak. — Egy névtelen az 
ő „Statistico-historico-topographica descriptio" czimü kézira-
tában ál l í t ja , hogy Kisbényben a premontrei kolostor rom-
maradványai mellett egykoron három templom létezet t : az 
egyik az Ur testének temploma, magas és fönséges épület, 
melynek szentélye üdvösségünk jelének, asz. keresztnek alak-
jára van összeállítva, a hajó oldala mellett pedig más templom 
állott, mely már romba dőlt és a nagyobb templomnak torná-
czul szolgált; a második az „Apostolok oszlásának" vala 
a jánlva , s alakjára toronyhoz hasonló, gömbkápolna, milyet 
a törökök szoktak épiteni ; a harmadik szent Katalin tem-
ploma , a már említett nagyobb egyháztól keletre elhelyezve 
s tőle kis utcza által elválasztva. Ez utolsó templom a törö-
kök uralma alatt elpusztult a kolostorral együtt *). A névte-
len iró ugyan azt is mondja, hogy a köridomu épület, vagyis 
az úgynevezett F a b r i c a r o t u n d a szintén az idők viha-
rainak esett áldozatul; de régészeti szaktudósunk Henszl-
mann Imre 2) minket az ellenkezőről iparkodik meggyőzni, 
állítván, hogy a névtelen iró által megemlített gömbkápolna 
alatt nem más értendő, mint a még most is fönálló bényi kör-
idomu épület, mely az Ur testének templomától néhány lépés-
nyi távolban nyugatra van elhelyezve , s melyen nincs ugyan 
semmi nyoma a régiségnek ; mindamellett valamint alakja, 
ugy elhelyezése is régi voltát sejteti ; érvül a többi közt azt 
is fölhozza, hogy e kerekalaku kápolna már régenten is a leg-
nagyobb egyszerűséggel emeltetett , és mert a későbbi restau-
ratiok azon csekély ószerü jellemét is eltörölték, melylyel 
eredetileg bírt.; vagy talán az eredeti carnarium 3) egészen 
elenyészett, és helyén későbben a mostani épü l t ? Annyi bi-
zonyos, úgymond a tudós férl iu, hogy elhelyezése (minthogy 
most is temető környezi) és fő idoma megegyezik a régi car-
nariumok alakjával és elhelyezésével — Bennünket az em-
iitett három épitménynek elseje, vagyis a még fönálló kolos-
tori templom, érdekel közelebbről, még pedig annál inkább, 
mert abban a régi eredeti épitményre ismerünk, melynek mai 
boltozata és hajója ablakai az 1722-iki restauratio készítmé-
nyei ugyan , de melynek többi részeit az eredeti építésnek 
köszönjük. Az egész emlék tehát soha annyira romba nem 
dőlt, mint ezt a „Statistico-topographica descriptio" czimü 
kézirat velünk elhitetni akarná. (Henszlmann J. a kisbényi 
jgyházról.) — Fehér György a bényi templom és kolostor 
alapítása- és építkezési esztendőjére vonatkozó okmányában, 
mely 1273-ik évben kelt, István mestert, gróf Omode fiát era-

' ) Statistico-historico-topographica descriptio comitatus St r i -
goniensis synoptice adornata a quodam historiophilo municipe St r igo-

iensi. Strigonii mensibus Octobri , Novembri et Decembri 1 8 2 7 . 
S: Bibliotheca Rumiana. 4- ré t , a magyar Akad. kéziratja gyiijtem.) 
j J ) A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására Henszlmann 

. ' nagy . akad. lev. tagja kiadá az ö „Archaeologiai Közlemények" 
czimü * 

. 'unkájának III. köte té t V képtáblával. A szerző abban kizárólag 
a l s e ' i román-izlésü egyházról értekezik. Kapható Pesten Eggenber-
ger e | d ' , n ( j m a g y a r akadémiai könyvárusnál. 1 8 6 2 . 

' 'carnarium épületnek temetkezési czélja vo l t , s azért a t em-
plom előtti tvjetöhelyen áll , magában foglalva vagy egyes holt t e s te -

a l t ,etöhelyen időnként kiásott csontokat. Magyarországban 
i» ö b ily earna-.,,,,, ismeretes, a csallóközieket Ipolyi idézi „Csallóközi Műemlékeiben." 
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liti mint alapitót j). Az emiitett okmánynak főhelye e sza-
vakban öszpontosul : „Primo omnium reliquit (nempe Magi-
ster Stephanus , filiuä Omodej) quandam villám nomine Ké-
méncl cum suis attinentiis, quam et ipse emerat, et pater suus 
Omodej, cum transuiasset (in Palaestinam) cum rege Andrea, 
pro remedio animae suae monasterio suo de Ben confirmando 
donaverat in perpetuum." Ezen helyből világos, hogy a bényi 
kolostor, és azzal együtt természetesen temploma is mar 
1217 előtt létezett, mivel 11-ik András király palaestinai ut ja 
1217- és 1218-ra esik, és mivel István mester a kolostorról 
mint már atyjának kolostoráról emlékezik, és kimondja, hogy 
már a tyja ajándékozta örökre Kéméndet a bényi premon-
treieknek. A bényi kolostor tehát az Oir.ode-család alapítvá-
nya volt, és a XIII-ik századnak alkalmasint 2 ik évtizedében 
épült. Ipolyi i s , összeköttetésben András palaestinai útjával, 
határozottan az 1217-ik évet emliti mint keletkezési idejét. 
(L. A középkori emlékszerü építészet Magyarországon.) így 
tehát a kisbényi templom mintegy 10 vagy 15 évvel hama-
rább ép í t t e te t t , mint a sz.-mártoni, sőt tekintve , úgymond 
Henszlmann, a pillér- vagy tám-rendszer egyszerűségét, mely 
a sz.-mártoni pillérekhez hasonlitva szintén nagyobb régiség-
nek jele , mondhatnók , hogy a bényi templom e tekintetben 
csaknem egész századdal korábbi tekintettel b i r , mint a sz.-
mártoni. A tornyok a sisak kezdetéig fönmaradtak, hasonlit-
ván alkotásuk egészében a sz.-jáki tornyokhoz, csakhogy a bé-
nyiek kevesbbé diszesek ; azonban a félköríves román pár-
kány ez utóbbiakon is megvan, kettős ablak is találkozik raj-
tok, de kerek ablak mint a jáki tornyokon, a bényieken nincs. 
Ily kerek ablak találtatik föltűnő egyszerűségben a tornyok 
közti homlokzaton. I t t az egész emlék tisztán román stylü. 
(Henszlmann J. a kisbényi egyházról.) (Folyt, köv.) 

M A G D E B U R G , nov. 30-án. A német szabadkőmivesi 
páholyok a ,Nationalvereint' használják föl a nép megrontá-
sára ; s hova törekednek , napról napra mindinkább kitűnik. 
S t r . . . ügyvéd, ismeretes személyiség , mult hónapban közre-
bocsátott egy röpirkát „Deutschlands Erbfeind; ein Mahnruf 
an das deutsche Volk von einem alten Patr ioten" czim alatt, 
mely a kőmives-páholyok és a nemzeti egylet czéljainak rc-
vid tartalmaként tekinthető. Közlök egy töredéket a beveze-
tésből , mely az irkát egészen jellemezni fogja. „Sokan, ol-
vasván e röpirat czimét, azonnal a franczia kakasra fognak 
gondolni, mely annyi gyalázatot tetézet t Németországra; de 
nekem más , sokkal régibb, sokkal félelmesebb ellenségge. 
van dolgom, kinek kell tulajdonítani mindazon szégyent, meg-
gyaláztatást és szerencsétlenségeket, melyek szeretett anya-
hazánkat érték. Ezen ellenség nem lakik a Rhenuson túl, 
nemül a Szajna pa r t j án ; hanem túl az alpeseken, a sárga Ti-
beris pa r t j án ; ezen ellenség a pápaság. Én tudom, hogy 
Francziaországnak addig soha ellen nem állhatunk sikereser 
mig ben nem egyesülünk, s hogy addig soha sem fogunk eg-
sülni, mig szakadozottságunk szülő oka fönáll , mig azo 
lenség , mely kilenczszáz éven át dolgozott hazánk i rp r o n " 
tásán, ki lerombolta a szent birodalmat, közöttünk l e * ' 3 6 ^ 
hatalmat fog gyakorolni. Mióta Italia (értsd a pier111^ 

1 ) Georg. Fehér in suo cod diplom. Ilungariae e c e t c ' V l ®ut|® 
anno 1 8 2 9 - 0 edito , Tom. V. vol. H. peg. 1 3 8 et 1 3 9 d e a n n 0 . 1 2 7 3 ' 
Conventus Praemonstratensium de Saagh, super donat i ' l i l n l s m o r l l s c a u s a 

perMagistrum Stephanum filium Omodej, Abbatiae d e ' e e n f a c t i s > l e s t a l u ^ • 

tiot) rombolni kezdette a pápai fejedelemséget, nálunk imád-
koznak , s alamizsnát szednek annak föntartására. Igen , a 
püspökök az első német nagyhatalmasságtól (érti Poroszor-
szágot , mivel Austria szerénte nem tartozik Németország-
hoz) kérni merik, hogy protestáns létére minden erejéből tá-
mogassa a hierarchiának roskadozó épüle t jé t , sőt annyira 
megy az eszeveszettség, és saját teste ellen az a dühösség, 
hogy prot. hivatalos újságok is panaszkodnak azon veszélyek 
fölöt t , melyek a pápaságot fenyegetik, s német és prot jun-
kerek pénzt szedegetnek a pápa részére.'' Elég. S t r . . . ur ép 
ugy beszélt , mint Baalam , átkozni akar , s áld ; a kath. egy-
ház ellen agyarkodik, s annak dicsőségét hirdet i , hogy a 
protestánsok is Péterül lér t szednek. A napi történetnek ezen 
vallomás nem jelentéktelen ada t j a , muta tván , hogy a pápa-
ság ügye az emberiségnek ügye e világon, s hogy a nemzeti 
egylet nem más, mint az európai forradalmi factionak egyik 
ága. Egy volt valaha Németország , s a pápának köszönhet-
ni , hogy a szent birodalom Németországra, s Nagy-Károly 
koronája Németország üaira szállott. A ki Németországot 
ketté szakí tot ta , a ki a frigybe kötött fejedelmeket a ro-
mai császár ellen fölizgatta, a ki a romai császárságnak 
hivatását lehetetlenné t e t t e , t ehá t a ki a tiémet szent bi-
rodalmat lerombolta, az nem volt p á p a , hanem egy fo-
gadást szegő szerzetes, a ki mondá, hogy inkább p papa 
ellen fegyverkezzék a német nemzet, semmint a -örök el-
len , ki már Németországra öntötte győzelmes hadait. Mi-
dőn I. Ferencz császár a romai császársági ^zimet letetter 
nem te t t más t , mint a már régen tet t leg «*egszünt szent bi-
rodalom holt tetemeit tiszteletteljesen t e m e t t e . Hogy a pá-
pák az Italiára ismételve betörő H r i e n s t a u f o k ellen kiáltot-
t a k , csak Italia függetlenségét védelmezték diadalmasan; 
hogy a guelfek a pápa hivei v l á n a k > e n n e k a guibellinek az 
oka, kik a romai jog f o g ? ' n a i n keletkező pogány caesaris-
must fölállítani t ö r e k e d ^ ' miként a mai forradalmi factiok 
teszik, Prudhome v t l o m á s a szerént. A pápák tehát Italia, 
és a keresztény r - , T l z e t e k szabadságait védték meg akkoron. 

J E R U Z ^ ^ E M ' n o v - 2-án. Az újságok sokszor szólot-
tak a franc A m u s z k a kormány között tör tént egyesség-
ről a sz x t s ' r k u P J a n a k újbóli kiépítésére. A szent-atya és a 
su l t ^ tiltakozott ezen egyesség ellen; a szent-atya hogy az 
e ó y b á z ) O g a i t védje a jeruzsálemi szentély bir tokára, a sul-
t a n , lvgy fejedelmi czimét megóvja. Nincs szándékomban a 
fölkefkedett vi tát tovább szőni; én csak történetileg adom 
elő .-nyugoti egyháznak, Francziaországnak és a muszkák 
jop l t Jeruzsálemben. Veullieut ur néhány év előtt tárgyal-
od kérdést, ' ) midőn Franczia-és Muszkaország között vita 
.madt; ma megváltoztak a körülmények, mivel e két hatal-

masság között e tárgyra egyesség jött létre : 1) A francziák 
joga Nagy-Károlytól adatoltatik. A nyugoti egyháznak jogai 
pedig a musulmanok által hetedik századtól óta mindég el-
ismertettek. Omar, Mohamed második u tód ja , 636-ban jö t t 
be Jeruzselembe. A szent város nem ostrommal, hanem hadi 
a lkumel le t t vétetet t be. A musulmani törvény szerént , a 
mely város ily alku mellett megadja magát , a keresztények 
házai , templomai, birtokai, s vallásos gyakorlatai érintetle-

] ) L'Église, la France, et le Schisme en Orient. Etudes his tor i -
lues sur les chrétientés orientales. Paris. Vivès. 
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nül hagyatnak. Akkor a romai kath. egyház volt államegy-
ház, a szakadás még meg nem történt. A romai kath. egyház 
cultusa egyedül ismertetett az arabok által ; tehát ezen egy-
ház birta a szent helyeket kizárólag. A nemzetközi törvény 
és a musulmanok törvénye az egyház egyedüli és kizárólagos 
birtokának az első czime. De van az egyháznak más birtokczi-
me is. 1099-ik évi jul. 15-én a keresztes hadak elfoglalták 
Jeruzsálemet. A görögök , kik már akkor elszakadtak, e hó-
dításban részt nem vettek; sőt a hódítást akadályozták, mi-
vel a keresztes hadak a pápaság hivei voltak, ezektől rettegett 
a bizanczi császár és a szakadár patriarcha. A latinok egye-
düli birtokosai a szent helyeknek, ezek nagyították a szent sir 
templomát, mivel körébe bevonták a kalvária és a kenetés 
szentélyét. Akkor a görögök és örmények nem is mozzantak. 
A latinok birtokát t ehá t , melyet a musulmanok elismertek, 
a hódítás még inkább megerősitette. Ezt kétségbe vonni ak-
kor senkinek sem jutott eszébe. — A latinok királyságának 
1187-ben Sala-Eddin véget vetett. A szent város most hadi 
alku utján vétetett be. A musulmanok törvénye szerént a 
győztes meghagyta a keresztényeket templomaik birtokában. 
Azon keresztények t ehá t , kiknek jogát a szent helyekre Sa-
ladin elismerte, oly romai katholikusok valának, mint 636-
ban Omar alatt. A szerzetesek nem várakoztak a keresztes 
hadakra, hogy a szent helyek birtokába jussanak. A jeruzsá-
lemi kolostor levéltárában van egy ős okmány, hogy a frank 
szerzetesek 1023-ban már Jeruzsálemben voltak, ugyszinte 
egy fermán 1059-ről (hegira 451.) mely róluk, mint a szent 
helyek birtokosairól szól, mind a két okmány a keresztes 
hadak előtt készült. A franczia szerzetesek csak romai katho-
likusok lehettek, mivel Keleten a .katholikus',,latin',,franczia' 
szavak egy értelemben vétetnek. A szent-ferencziek 1212-ben 
kapták a szent sir őrizetét, alapittatásuk után négy évvel, s 
máig hú őrei annak. Acbmed-Shab fermánja szól róluk. Ezen 
szerzetesek az egyház nevében birták a szent sir t , s a gö-
rög szakadároknak 1212-ben sem jutott eszébe a latinok bir-
tokát kétségbe vonni. Malek-Kamel 1227-ben II. Fridrik csá-
szárnak , a két Sicilia királyának eladta a jeruzsálemi trónt. 
E miatt IX. Gergely Fridriket , a kereszténységnek, mind a 
templariusok ellenségét, kik egyedüli őrei voltak a szent-föld-
nek, kiközösítette. A keleti katholikusok borzalommal fordul-
tak el a kiközösített u j jeruzsálemi királytól, a papok az ol-
tárokat díszeiktől megfosztották, az ezüst edényeket elrej-
tették , a szobrokat elfedték, a feszület a templomokban fel-
döntve hevert , az egyházi átok (interdictum) miatt. A ha-
rangok elnémultak, csak csendes mise mondatott zárt ajtók-
nál, a halottak egyházi ima nélkül tétettek örök nyughelyük-
re. A keleti keresztények ily viselete a musulmanoknak gyü-
mölcstelennek mutatta föl a kiközösített királylyali szövetsé-
get. Fridrikre a helyzet Keleten tarthatatlanná le t t , s oda-
hagyta a pünkösti, és keserű királyságot. Mindez a latino-
kat mutatja a szent helyek birtokában. A pápa kiközösíti Frid-
riket; a keleti keresztények engedelmeskednek. Fridrik mint a 
bélpoklos , kitől kiki irtózik , távozni kényszerül. Ennél sem-
mi sem bizonyítja jobban, hogy a keresztények, kik akkor a 
szent helyeket birták, romai katholikusok voltak. Achmet-a-
Cherif 1277-ben kiadott fermánjában említi, hogy a frankok 
a szent sir , és az e mellett levő zárdák, a Kalvária felének, 
a sionhegyi zárda, s a születési barlang birtokosai. Ezen 

frankokat senki sem fogja szakadár görögöknek mondani. 
Azonban a musulmanok nem mindég tisztelték azon jogokat, 
melyeket elismertek. A bölcs Robert , nápolyi király, és San-
k a n e j e , 1234-ben a syriai sultántól, ki Jeruzsálemnek ura 
volt, egy fermánt nyert, mely megengedi ö r ö k i d ő r e , hogy 
a szent-ferencziek mindég a szent sir templomában lakjanak, 
benne misét szolgáljanak. E fermán nehéz pénzen vásárolta-
t o t t , „non sine magnis sumptibus, laboribusque gravibus", 
igy ir a történész. Ekkor meghatároztatott az is , hogy a ke-
resztények az utolsó vacsoráról nevezett, és azon kápolna 
birtokában meghagyatnak, melyben Krisztus urunk sz. Ta-
más apostolnak megjelent, és hogy a királyné 12 kapuczi-
nus atyák számára Sión hegyén zárdát épithet. Ezen alku, 
mely örökös kötelezettséget szül az alkuvókra, emlittetik 
VI Kelemen pápának „Gratias agimus" kezdetű bullájában 
1342-ik évi dec. 2-áról kiadva. Mindebből ismét kitetszik, 
hogy a latinok a 14-ik század közepén a szent helyek kizá-
rólagos birtokában valának. Mondjuk ,birtokában', mivel a 
Korán nem ismer keresztény birtokost, csak a birtoknak ha-
szonvevőjét. Az egyháznak jogát e birtok egyedüli használat-
jára senki sem vonta kétségbe. A szakadárok vagy eretnekek 
jártak ugyan a szent helyekre, bementek a szent sir templo-
mába , végezték ajtatosságaikat, de ez csupa kegyelem, csu-
pa türelem volt a latinok részéről, s ezt is a latinok csak oly 
napokon, oly órákban engedték m e g , midőn a romai kath. 
isteni-tisztelet bevégeztetett. E tény több musulman kútfők-
ből meritett adatokkal bebizonyittatik. Ide vágók az 1564., 
1565., 1620. évről kiadott fermánok. Midőn tehát ma a szent-
atya szavát emeli, és tiltakozik a párisi és pétervári udvar 
között kötött egyesség ellen a szent helyeket illetőleg, nem 
csak mint pápa szól, hanem az emberi jogra támaszkodik, 
igénybe veszi birtoki czimeit, melyek annyi századokon át 
elismertettek, tisztelettel a törökök, a görögök, s az európai 
fejedelmek által. (Folyt, köv.) 

CHINA. (Folyt.) Január 24-én vaspályán mentünk Kai-
rótól Suezbe egy pusztán keresztül, mely egy nagy homok-
tengert képezett fa és bokor nélkül. Suez rondán épitett 
kis város, melynek sem vize, sem füve nincsen. I t t megérkez-
vén, rögtön a vörös tengerre szálltunk; „Japania" nevü hajó 
pedig, mely 320 lábnyi hosszú gőzös vala, s mely a franczia 
hadihajókhoz tartozott, Sueztől két óra távolnyira volt a tenge-
ren. Midőn fölszálltunk, a tenger fölötte mozgott, ugy, hogy 
egytől utolsóig tetőtől talpig nedvesekké lettünk. A nénék a 
haboktól korbácsoltatva, sirni kezdtek, s szünet nélkül han-
gosan fohászkodtak a sz. Szűzhez. De mégis szerencsésen 
megérkezénk a nagy hajónál. Még tizennégy napig valánk 
kénytelenek a révparton maradni, minthogy még sok holmit 
kellett összeraknunk. Ekkor mintegy kitaszítva valánk a vi-
lágból; a hajó a tenger közepén úszott, mely itt elég szük, 
egy oldalról Afrika, a másikról pedig Ázsia terült el. Tehát 
két világrész közé szoritva, sem az egyikhez, sem a másik-
hoz nem tartozánk. E szünetelés alatt meglátogattuk az ara-
biai sivatag forrásait , melyek Mózses-forrásoknak neveztet-
nek, s azoknak kell lenniök, melyek Mózses botjának csapása 
által a sziklából előforrásoztak. — Február 8-án végre eltávoz-
tunk Suezből, s nem sokára megláttuk azt a helyet, hol az izrae-
liták a vörös tengeren átkeltek. E völgy még most is Mózses 
völgyének liivatik. Ezen időtájban az egyházi imákban s a 
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sz. misében épen számos vonatkozások történtek a vörös ten-
gerre ; oly körülmény, mely igen jótékony befolyást gyakorolt 
kedélyemre. — Már nem valánk messze a szárazföldtől. 
Nem sokára a Sinai-hegyet láttuk kikukkanni a sivatagból. 
Láttunk számos, roppant nagyságú hegyet, melyek jobbára 
hóval valának boritva. Hanem a Sinai mindnyájukat fölül-
multa tiszteletet parancsoló ormával és tekintélyével. Az idő 
pompás volt s a hajnalpír megaranyozá a csúcsokat. A vörös 
tengeren iszonyú hőség égetett , s alig Írhatom le, mit nem 
kelle itt szenvednem elolthatlan szomjam miatt. — 15-én 
Adenbe jöttünk. Adent az angolok birják, mint kikötőt az in-
diai Oczeán bemenetelénél. A hőséget itt is ugyanazon mér-
tékben tapasztaltuk. A város roppant két szikla között fek-
szik, hol úgyszólván semmiféle növény sem tenyészik. Aden-
ben egy spanyol kapuczinus missionariussal találkoztunk. I t t 
mintegy 800 katholikus lakik. — A vörös tengeren Mekka 
mellett evezénk el, hol Mahomed el van temetve, mely hely 
a mahomedanismusnak bölcsője és gyúpontja. Mekkához is 
közel valánk, hol a legjobb kávé nő ; láttuk Abyssiniát, hol 
társulatunknak missioja van, mely minden missiok között a 
legterhesebb, s hol a mult évben egy, de-Jacobis nevü pap-
társunk , ki ott püspökösködött, mint szent halt meg. Mi-
dőn még az afrikai parton valánk, esti szürkületkor hajón-
kat egy kalózhajó rohanta meg. Azonban a rablók a sötétség 
miatt megcsalatkoztak a mi hajónk nagyságában és erejében. 
Mert ez a kalózokénak oly erős lökést adot t , hogy ez utóbbi 
azonnal alásülyedt. Hajónkon miutegy 200-an valánk. — 28-
kán megérkeztünk St. de Galleba, Ceylon szigetének kikötő 
városába. Ceylon Julia szélén fekszik, s talán a legszebb és 
leggazdagabb szigeteknek egyike, melyek csak léteznek. Jól 
hivják földi paradicsomnak. Igen kiüditettem magamat rajta 
terhes utazásom után. Legszebb gyümölcsöket terem. St. de 
Gralleban egy sz. benedek-rendü missionariussal találkoztam, 
kinek buzgalmán fölötte épültem. Ceylon szigete is az ango-
lok kezében van. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A HŰ LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE. 

(Folyt.) 
Karácson utáni vasárnapra, ha erre apró-szentek nap-

ja esik, a gondatlan szülőket Heródeshez hasonlóan gyer-
mek-gyilkosoknak mondja, és állítja : hogy azon szülők , kik 
gyermekeiket csak a jelen életre nevelik, még sokkal kegyet-
lenebbek ezek iránt, mint volt Heródes az ártatlan gyerme-
kekre nézve. Mert mig a Krisztus miatt legyilkolt kisdedek 
a mennyország dicső polgárai lettek : ezen elhanyagolt és 
csak a jelen életre nevelt gyermekek az örök kárhozat része-
seivé tétetnek. A fölosztás következő: a szülők kegyetlen 
gyilkosai gyermekeiknek, ha azokat az evaugelium alapelvei-
re nem oktatják, miről az első részben ; — még kegyetlenebb 
gyilkosai pedig, ha azokat a megromlott világ elveibe avat-
ják , miről a második részben. A beszéd folyamában a többi 
közt igy szól : „Tekintsetek csak arra , a mit az ur Jézus cse-
lekedett, a mi keresztény előtt ismeretlen nem lehet, és ha-

sonlítsátok ezt össze avval, a mit a rossz szülők gyermekeik-
re nézve majdnem naponta gyakorolnak. Krisztus urunk azt 
mondja: J a j nektek gazdagok; a legtöbb szülő pedig: J a j 
azoknak, kik szegények. Krisztus azt mondja : J a j nektek, ha 
a világ dicsér titeket ; és a legtöbb szülő másra sem inti gyer-
mekeit , mint hogy a világgal magukat megkedveltetni töre-
kedjenek. Krisztus urunk azt mondja: Az én mennyei atyám 
nem fogja megbocsátani bűneiteket, ha szivből meg nem en-
ged (bocsát) kiki felebarátjának ; és a szülők többnyire még 
biztatják is gyermekeiket, hogy soha mig csak egy csúf-szót 
is békével el ne tűrjenek. Krisztus szava szerént: A ki ma-
gát fölmagasztalja, megaláztatik; a ki magát megalázza, föl-
magasztaltatik ; és mégis hány szülő van, ki mindent elkövet, 
hogy gyermekét nagyravágyásra és büszkeségre tanitsa. Sőt 
a mi még ennél is siralmasabb, az : hogy a bün szép nevekbe 
burkoltatik, az erény pedig gúnyszavakkal gyanusittatik. Igy 
például a más nemmel való szemérmetlen társalgás ildomo^s-
ságnak ; a fösvénység takarékosságnak ; a földiek utáni mon» 
vágy szorgalom- és tevékenységnek mondatik. Ellenben a ke-
resztény szerénység félénkségnek ; a híu világi fény megve-
tése pórias lelkületnek ; a bántalmak békés eltűrése gyenge-
ségnek csúfoltatik." (Folyt, követk.) 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 9-én. Zsófia es. kir. főherczegnő ő fönsége 

a nagyváradi latin szertartású egyház-megyébe kebelezett 
szilágy-csehi templom újbóli építtetésére 100 a. é. forintot 
méltóztatott adományozni, mely kegyességért a hivek nevé-
ben hódolatteljesen legforróbb háláját nyilvánítja Szilágy-
Cseh, 1862-ik évi december-hó 3-án H o l b e s z József, lelkész. 

— A pest-lipótvárosi templom építésének előmozdítá-
sára irányuló sorsjáték alakulóban van. A javaslat szerént 
300,000 három-forintos jegy bocsáttatnék ki, melyek ha mind 
elkelnek, 900,003 frt gyül össze. Ez összegből 4000 nyere-
ményre 180,750 f r t ; a sorsjegyek árulási dijára 150,000 f r t ; 
egyéb költségekre pedig 26,250 frt fordíttatván, a basilikára 
maradna 543,000 frt. 

— Mivel az olmüczi herczeg-érsek excommunicált oly 
egyéneket, kik a kath. hittől elpártolva a protestantismusra 
tértek el, Schneider követ interpellatiot akart ezen eljárás 
ellen előterjeszteni. Az állam-minister magára vállalván az 
ügy elintézését, a herczeg-érsekhez levelet intézett. A fő-
pásztor méltóságához és hatalmához illőleg válaszolt, és nyil-
tan kimondá az állam-ministernek, hogy tisztán egyházi ügyek-
ben egyedül őt , a főpásztort illeti a határozat. 

— Antonelli bibornok anyja nem rég meghalván, az 
elhunytnak becsületét sérteni és utált fiának fájdalmat akar-
ván szerezni a nagylelkű forradalmi sajtó, azt híresztelte 
róla, hogy a boldogult egy sonninoi rabló-bandához tartozott. 
Az Antonelli-család a legelőkelőbbek egyike Terracinában. 
Midőn a bibornok a praelaturába lépett, 30,000-nyi scudo tő-
két kelle kimutatnia, mit a család sajátjából azonnal le is tett. 
Mindez eléggé tudva van, és a szemtelen sajtó mégis elég 
vakmerő ily koholmánynyal föllépni. (A. P. Z.) 

Kegyes adomány: 
O szentségének „a flui szeretet részvétével és kegyeletes hódo-

latával" egy káplán a váczi megyéből . . . 1 fr. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 13-án. 48. II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Nagybecsű iratok. — Bécsi levelek. 
(Folyt, és vége.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Nagybecsű iratok. 
Az alább következő két irat egy kissé később 

jutott ugyan kezeinkhez, de mindkettő valódi nye-
remény az egyházi élet jelenlegi mozzanataira nézve, 
tekintve akár a szellemek nagyságát, melyek ben-
nük egymással találkoznak; akár az ügy magasztos-
ságát, melyre vonatkoznak. Az elsőben a magyar 
egyház egyik örök fényű csillaga löveli' szellemsu-
garait a franczia egyház lángkeblü angyalához; a 
másikban ez a hozzá áradt fényt a mindent átkaroló 
kath. szeretet melegével ömleszti vissza. Szavaink ál-
tal nem akarván csökkenteni a belőlük gazdagon íó-
lyó élvezetet, minden, amúgy is fölösleges bevezetés 
nélkül közöljük a nagybecsű iratokat : 

L 
F ó t h , prope Pestinuni, in Castello D. Comitis Stephani 

K á r o l y i , ddto 21-ae Junii 1861. 

Illustrissiino Domino Feliéi Antonio Philibcrto D u p a n-
l o u p , Kpiscopo Aurcliancnsi. 

Illustrissime ac Reverendissiine Domine Episcope! 
Charitas Christi, quae nos tantolicet terrarum 

tractu ab invicem diremtos, ejusdem salvificae fidei 
vinculo, ejusdem sacrosancti ministerii consortio so-
ciat, me urget, ut acceptissima hac opportunitate, 
dum D. Comes de M o n t a l e m b e r t , vir „farna su-
per aethera notus", ac alienissimis his temporibus Ec-
clesiae Catholicae decus, columen ac solatium , a no-
bis ad sua revertitur, ipso illo repetitim hortante, 
has ad Illustritatem Vestramlineolasdirigereaudeam. 

Sum equidem Illustritati Vestrae fama ac no-
mine prorsus ignotus, sed non perinde Illustritas 
Vestra mihi, utpote quam ego in suis s. sermonibus, 
tum pastoralibus Litteris aliisque doctissimis lucu-
brationibus jam dudum amare, suspicere, admirari-
que didici, cuive singulares habeo debeoque grates 
jam non solum pro eximia voluptate, ac doctrina, 

quam e spectatissimis suis operibus hausi ac haurio, 
sed etiam pro svavissimis, quas mihi nuper facundis-
sima in solennibus praeclari herois P i m o d a n e x e -
quiis habita funebri oratione expressit, lachrymis. 
Dum Ecclesia Galliarum („G-allicanam" nominare ve-
reor) tantis, qualis Illustritas Vestra est, inter Pa-
stores suos, viris gloriatur, jure meo gratulor, ei ho-
die quoque congruere vetustam illam, ingentibus 
meritis partam laudem, quod caeteras orbis Ecclesias 
non sequatur sed praecedat. 

Deus O. M. servet Illustritatem Vestram in an-
nos ad hue plurimos, apostolicosque ejusdem labores 
et heic abundantissimae segetis ubertate consolari, et 
olim in coelesti patria sempiternae mercedis retribu-
tione praemiare dignetur. 

Quod reliquum est, Illustritatem Vestram ma-
jorem in modum oro: ut me piisDeoque placitis pre-
cibus suis recludere, hanc vero, quam Eidem hisce 
litterulis meis facesso, molestiam meae infucatae in 
se venerationis professione aut condonatam mihi esse 
velit aut excusatam. 

Qui jugi cum cultu persevero Illustritatis Ve-
strae humillimus obsequentissimus servus et Frater 
in Christo Josephus Lonovics Archiepisc opus. 

II. 
Venerabiiis ac Dilectissime in Christo Frater! 

Allatas ad me ab illustrissimo Viro, et iniquis-
simis his temporibus optime de Ecclesia merito co-
mité de Montalembert litteras tuas, quanta ego cum 
voluptate accepi, quasque tibi ex addictissimo et 
amantissimo corde rependo gratias, dicere vix potis 
sum; non quod indignus ego mereor quaecumque, 
blandiora nimis, de opusculis meis, Benignitas tua 
scribere voluit: nam quid aliud quam quod debui fa-
cere, ut potui, feci? Sed quia valde laetatur in Chri-
sto anima mea non tarn meam, quam Pii Noni, id 
est Petri, et Romanae, id est Catholicae Ecclesiae 
causam, tanto amore suseipi ab Illustrissimo longin-
quae Ecclesiae Praesule; quo loquente omnes audire 
mihi videbar Hungaros Praesules. Quo quidem quid 
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laetius feliciusque poterat esse his praesertim. luctuo-
sis temporibus, quando tanta nobis Ecclesiaeque in-
gruunt bella, quam nobiscum consentire, Fratres No-
stros Yenerabiles Ecclesiarum Pastores, in ample-
xando tuendoque totius Ecclesiae Capite Romano 
Pontifice, et e longinquo militantibus nobis non tam 
laudes emittere pro exantlatis laboribus, quam inci-
tamenta ad nova certamina; quasi dicerent: Eia, agite 
Fratres, et b o n u m c e r t a m e n c e r t ä t e ; vobis-
cum omnes commilitant Episcopi! 

Etenim, Yenerabilis in Christo Fráter, prope 
venere, ut mihi quidem videtur, calamitosa illa tem-
póra, de quibus dictum: „A p e r t us e s t p u t e u s 
a b y s s i , e t a s c e n d i t f u m u s e j u s , e t o b s c u -
r a t u m e s t c o e l u m " ; et iterum: „ D a t u m es t 
b e s t i a e t e l l u n i f a c e r e c u m s a n c t i s , e t v iu -
c e r e e o s." 

Quippe cum Petri navis, usque quassetur flucti-
bus, et velut inter scopulos suum procellosissimo in 
hoc mundo habeat iter, ea tamen nostris temporibus 
coorta est tempestas, qua majorem nullám praeteri-
tis saeculis vix invenias, si et causas tanti hujus tu-
multus, et qui coaluere hostes perpendas, et quae 
exinde sequentur in tota Europa mala. Nonenimagi-
tur , ut olim fingebant, de his vel illis substrahendis 
Statui Romano Provinciis; sed ut nunc palam profi-
tentur, patetque, de ipso Principatu Pontificis fundi-
tus evertendo ; quem totius Ecclesiae Pastorem non 
jam sui juris esse volunt, sed Principibus terrenis 
subdi volunt; magno cum spirituális regiminis, Ec-
clesiaeque detrimento, quidquid de futura ejus liber-
tate mentiantur; cum Pontifici jam non regnanti sed 
subdito, libertatem concedere nec volunt, nec pos-
sunt; testante história quondam Romanis Pontificibus 
sub ditione Imperatorum degentibus pene nullám 
aliarn fuisse libertatem, quam moriendi vel aegre ob-
luctandi pro libertate ; quem a Principibus christia-
n s decern jam abhinc saeculis constitutum Principa-
tum ut everterent, coaluere simul abominando foe-
dere Regalis Majestas et conjuratorum pro rerum 
eversione sceleratorum hominum perversitas; plau-
dente et favente Anglorum haeretica natione ; coa-
luere ea, quae tantum valent ad perdendas res, cal-
liditas scilicet fraudis et mendacii, et armorum vio-
lentiaeque audacia; totastupente et torpente Europa; 
everso autem antiquissimo iilo sacratissimo Pontificis 
jure, cum jura omnia quadam sint inter se solidari-
tate connexa, labefactatur simul supremae jus pote-
statis, quocumque vocetur nomine, sive Regum, sive 
Imperatorum; et tota penitus agitatur inisceturque 

infelix nimis Europa nostra : et quassata nutant so-
cietatis fundamenta; quodque magis luctuosum est et 
valde deplorandum, dum quaecumque sunt divini 
humanique juris calcantur sub pedibus, et longae 
confusionis jactatur ubique semen, passim proferun-
tur, ad fucum faciendum populis praeclare quidem, 
sed dolose foedatanomina fàlsae libertatis etmentitae. 

Interim, in tanta hac perturbatione, obcoecati 
volvuntur homines ; ut si, facto terrae motu, palan-
tes polo stellas astraque nutantia viderent. 

Cuitantaeobcoecationimentium et multiplicium 
errorum turbinibus obniti quorumnam fuit, nisi eo-
rum, qui lumen populorum, salque terrae dicuntur et 
sunt, Ecclesiae Christi Pastorum et animarum Episco-
porum? qui si mente et animo deficerent et commu-
nis erroris participes, sive dementiae populorum, sive 
regnantium erroribus, adulatores facti, non pontifi-
ces, et ipsi servirent, quidnam esset reliquum Socie-
tati Ecclesiaeque , et quae nobis impenderent infanda 
mala? Illi autem, dum firmissimae adhaerent Petrae, 
de qua dictum: Tu es P e t r u s , e t s u p e r h a n c 
P e t r a m a e d i f i c a b a E c c l e s i a m m e a m , e t 
p o r t a e i n f e r i non p r a e v a l e b u n t a d v e r -
s u s e a m , neque ullis fluctuum commotibus ab-
strahi, neque dum ad facem illam Ecclesiae, Christi 
Vicarium, Romanum Pontificem, conversos tenent 
oculos, ullis eorum aestibus abripi possunt. Hinc illa 
in Galliarum Ecclesia omnium Praesulum in tuendo 
Romano Pontifice firma unanimitas, nullo contradi-
cente, vel etiam tacente, et reddita pro Christi Vica-
rio certamina; infelicia quidem, saltem pro praesenti 
momento temporis: praevaluere enim fraudes, men-
dacia, arma; sed nulla contra Deum potentia: Deus 
providebit ! 

Hinc consensus ille unanimis, in toto Orbe Ca-
tholico, Episcoporum, Capiti suo Romano Pontifici 
firmiter adhaerentium ; qua unione membrorum cum 
Capite Christi stat vigetque Ecclesia, et inter tot ho-
stes et bella manet inconcussa et inexpugnabilis. 

Yos quoque o Hungarianae Ecclesiae Praesules, 
forsan Vestra manent pericula, certamina: usque adeo 
tota turbatur Europa; forsan ad Vos usque qui 
nunc miseram concutit Italiam perveniet tumultus, 
jamque, auditis si fides est, ad nostras aures coeci 
quidam ex Hungaria identidem afferuntur sonitus, 
impendentis procellae praenuncii. Verum, quidquid 
futurum sit, non est quod pro fortissima Hungaro-
rum gente timeam, quamdiu non déficientes, sed 
stantes videbit Episcopos, bene cordatos viros, justi 
rectique tenacissimos, Patriae simul et Justitiae aman-
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tissimos, et contra populäres errores impavidos ; for-
tes in fide, unanimes in charitate et Petrae, quod est 
Ecclesiae, fortissime inhaerentes ; ut tu es, Venera-
bilis in Christo Fráter, quem nunc in osculo sancto 
salutatum et totis medullis cordis amplexum volo. 

Devotissimus ac obsequentissimus in Christo 
Frater 

Scribebam Aureliae, die 19-a Septembris 1861. 
Felix, Episcopus Aureliartensis. 

B é c s i l e v e l e k . 
(Folyt, és vége.) 

Keseredett szívvel látván a szerző az annyit szenvedett 
olasz nép egy részének, túlfeszített ábránd-sziilte, s ugyanaz 
által föntartott egységes Olaszország után törekvő remény 
folytán történt rút csalódását; mintegy orvoslandó e sajgó 
sebet, ellenállit ez egységnek egy sokkal fönségesebb, sokkal 
nemesebb, Olaszország- s az emberiségre több boldogságot 
hozó egységet , a romai egyház hitegységét. Az indító okok 
köz t , melyek szerzőt e mii Írására b í r ták , a többi közt ezt 
olvassuk: — „ea jam est ingeniorum aetatis improbae no-
strae intemperies, effrenisque in licentiam omnem effusa li-
ber tás , u t sibi per fas , et nefas de re quantacunque vel san-
ctiore , vel ad religionem spectante intendendi litem et inii-
ciendi suspicionem arrogent facultatem (quod pessimi faci-
noris genus est) idque ita frequenter , et iccirco fac iant , ut 
disruptis quibus cohiberi impatientissime f e r u n t . legum fre-
nis, quae emergentibus quotidie opinionibus disciplinae quam 
morum absonis, tam temporum accomodis, iniici a Pontifiei-
bus soient , liabenas laxare eoque impetu ferri et prorumpere 
quo velint , impune possint ; — neque satis , sed ulterius pro-
gressi id jam quantum quidem in ipsi est a t tentant , ut summo 
clavigero carne prope et ossibus spoliato animam quoque tol-
l an t , vitalem inquam in domo Dei quam totam moderatur ac 
regit, vim, cuius expedita efficacique explicatione Christi cor-
pus continetur conservatumque ereseit, augetur, atque perli-
citur." Az egész mii 4 fejezetre oszlik. I. De ratione et ampli-
tudine romanae unitatis. Ezen fejezetben a szent-atyák taní-
tása folytán, eredetiből idézve a legvágóbb helyeket, megmu-
ta t j a a jkatholikus' nevezet erejét s régiségét. Megdönthetlen 
érvekkel vi tat ja : miszerént a katholika egyház a romai egy-
ség egyháza, hogy a katholika hit egy a romai hittel, s hogy 
a romai nevezet ősrégi lényeges és szükséges. Az egész mii 
lefolytán kellő ügyeimet fordit szerző a keleti egyház hitére. 
Az előre bocsátott igazságokból szükségképeni corollariumo-
kat von. Igy az eddig emiitett igazságokból lehúzott corolla-
riumok másodika ekkép szól : „Falli cum Launoio eos, qui 
ad ecclesiae naturam spectare negant summi Pontificis re-
gimen. Etenim essentiale ecclesiae catholicae ut romana sit ; 
est igitur eidem quoque essentiale, ut a romano gubernetur 
Pontiűce." A II. fejezet. „Romana ecclesia societas est neces-
saria, legális, inaequalis." E fejezetben sok szépet lehet ol-
vasni az egyház s társadalom közti viszonyról a katholikus 
világ legjelesebb tudorai tanitása nyomán. Továbbá a vi-
lági j a v a k , mint eszközök szükségességéről az egyház fön-
séges hivatásának elérhetésére. Erre vonatkozólag mondja : 

„ex declarata illius (romanae veritatis) ratione et indole con 
sequitur quidem, eo illam ex esse spectare , ut spiritualibus 
i. e. supremis iisdemque aeternis hominum bonis consu-
lat curamque gera t ; sed inde nullatenus imfertur , ad hunc 
consequendum finem eidem neque materialia atque tem-
poralia media aut necessaria aut etiam opportuna atque 
utilia esse, neque adeo ad haec illam posse vel debere solli-
citudinem suam suamque potestatem extendere." Mely állítá-
sát be is bizonyítja. A III . fejezet. „De romanae unitatis prin-
cipio", melyben a Szentlélek által rendelt püspökök testületé-
nek tanítását állítja a hit s erkölcsök zsinórmértékéül. Szól a 
romai pápával való egyesülés szükségességéről. Nem elégszik 
meg szerző egyes idézetekkel a szent-atyák irataiból, egész 
gondolkozásmódjukat s rendszerüket közli, melyekkel védték a 
romai egység szükségességét. I lyenek: 1. Methodus s. Ire-
naei. 2. Tertulliani. 3. S. Cypriaui. 4. Optati Milevitani. 5. S. 
Ambrosii. 6. S. Hieronymi. 7. S. Augustini. 8. Sequiorum. 9. 
Orientalium. A IV. fejezet szól: De romanae unitatis oecono-
mia. E fejezet legter jedelmesebb, s bőven értekezik szerző 
az egyház alkotmánya-, annak alakja-, s tiszti fokozatairól. 
Igen szép színben tüntet i föl a romai pápa szellemi fensőbb-
ségét s magasztos hivatását ; valamint az alattvalók részé-
ről szükséges engedelmességet. Végre átmegy a keleti egy-
ház elszakadásának a romai egységtől tárgyalására , s annak 
jog- és igazságtalan voltát élénk színben festi, a szentírás s tör-
ténelem folytán. Általában az egész munkát igaz h i t , lángoló 
egyház-szeretet, s mély tudomány szelleme lengi át. Irálya 
ékes s fönakadás nélküli olvasása, s megértése nem minden-
napias jár tasságot igényel a latin nyelvben. Valóban méltó 
munka a szerző nagy nevéhez. Megjelent továbbá még ugyan 
e jeles férfi azon 61 thesiseinek vázlata, melyeket 1857-, 58-, 
59- és 60-ki nyilvános előadásaiban fejtegetett . I. De triplici 
ordine natural i , praeter — et supranaturali deque habitu 
scientiam inter et fidem. II. De primo deque secundo Adamo 
sive de ordine lapsus atque ruinae deque ordine reformatio-
nis atque reparationis. III. De theologicis testium ac in-
strumentorum fontibus. IV. De Deo xar' ovaiav etxad'' VTtóa-
raaiv. Midőn azonban egyetemünk ezen jelesbjei szellemi 
szüleményeik iránt a megemlékezés édes kötelességét telje-
sítjük, a háladatlanság , s sértet t igazság bűnébe esnénk , lia 
azon férf iú , kit édes hazánk mindenkor örömmel fog magáé-
nak vallani, s ki az emiitett jelesek közt méltó helyet foglal, 
ha, mondom, ezen féríiu érdemei-, s legújabban a tudományvi-
lágban oly nagy tetszéssel fogadott ritka becsű müvéről meg-
feledkeznénk ; értem ft. D a n k ó József urat, s ez évben meg-
jelent munkáját. A jeles mü rövid ismertetése, s érdeme sze-
rénti hő ajánlása mindjárt megjelenése napjaiban igen illeté-
kes itélő részéről megtörtént. (L. Relig. I. 30. sz. 239—240. 
lap.) Nem is azért emiitők meg jelenleg, hogy bővebb ismer-
tetéssel szolgáljunk , vagy talán ítészét alá vegyük, mire ma-
gunkat épen nem érezzük hivatottaknak ; hanem hogy szeré-
nyen figyelmeztessük e lapok t. olvasóit : mennyire megnyu-
godhatot t , s jelenleg még inkább megnyugodhatik a fön di-
csért nagyérdemű ismertető Í téletében, l á tván , miként nyi-
latkoznak a külországok legjelesebb folyóiratai a kérdésben 
forgó nagybecsű műről. Ilyenek a ,Civilta Cattolica1 és a pá-
risi „Etudes Religieuses, Historiques et Littéraires", mely 
utóbbi a szép bevezetés után , melyben Magyarország szebb 
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jövőt igérő tudományos mozzanatairól emlékszik meg a bí-
ráló , dicsérőleg szól nm. Ranolder János püspök ur Herme-
nenticájáról is. Az ily illetékes egyénektől származott itélet, 
ugy hisszük, a mü minden egyes megszerzőjét eléggé meg-
nyugtathatja a felől: valljon pénzét jó helyre teszi-e, midőn 
azt ily munkáért kiadja; de egyszersmind elég tekintélylyel 
bir tisztelet- s becsületet szerezni a műnek, s általa szerző-
nek , kit az isteni gondviselés egyházának ily szép szolgála-
tára méltatott. A mü árát csekélynek mondani nem lehet, 
azonban ha hasonlatba állitjuk a jelen irodalom ujabb termé-
nyeivel s azok árával : valóban jobb helyre alig leend téve 
ama néhány forint e könyv megszerzésénél, melynek bel- s 
kültartálmáról oly elismerőleg, sőt oly dicsérőleg szólt a tu-
dós világ. Bizonyára szép és méltó jutalom a szerző a mily 
terhes , ép oly édes fáradozásaiért ; de egyszersmind nemes 
fölhivás, hogy minél előbb örvendeztesse meg nagyszámú tisz-
telőit, az evangéliumok örökzöld, termékeny s éltető mezeire 
vezetvén élv-sovár lelküket. — Örömmel jelenthetjük to-
vábbá S c h w e i z József oly szép részvétben részesült Dog-
matikájának munkába vett negyedik kiadását , s a specialis 
résznek két kötetben megjelenendő rövid kivonatát. Tudat-
juk végre, s örömmel üdvözöljük az egy időre megszűnt „Öster-
reichische Vierteljahrs-Schrift" f. k. Theol. Dr. Wiedmann 
József ügyes vezetése mellett uj reményteljes életre történt 
föltámadását; valamint a „Literatur-Zeitung''-nak lelkesebb 
részvét folytán ama szerencsés helyzetét, mely őt képessé 
tet te nem csak adósságát letisztázni ; hanem még szép tőké-
vel is rendelkezni. Nem különben az egyház-jog, különösen a 
decretálisok értelmezése érdekében fölállított, de jelenleg 
üresedésben levő, cathedra betöltésére nézve is már folya-
matban van az ügy. Ezzel közlésre méltónak ítélt adataim vé-
gére érve, befejeztem levelemet, később, ha Isten engedi, föl-
fogandó az elejtett fonalat. Isten velünk ! "h 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. évi nov. 1-ről kelt legfelsőbb határozatával 

a nagyváradi g. e. püspöki székre P a p p - S z i l á g y i Józsefet, ottani 
káptalani helyettest és kanonokot méltóztatott legkegyelmesebben ki-
nevezni. 

P E S T , dec. 11-én. „Int az idő! igy kiált föl a „Religio" 
szerkesztője, — mondja B—i Mór a prot lapban, — kit most 
az egyszer a czim megválasztásában követtünk, (tudnillik B. 
M. is ezen fölirat alatt közöl egy czikket). De minket egészen 
másra int az idő, mint a ,Religio' szerkesztőjét. Mig neki a 
kor jelenségei azt mutat ják, hogy itt az idő, válaszfalakat 
húzni a hazafiak közt, és igy részekre osztani a haza szivét ; 
mig ő sorakozásra szólitja föl feleit az egy hazában és közös 
törvények alatt élő más keresztyén hitfelekezetek ellenében ; 
mig ő irtóháborút indit azon szellemi közlönyök ellen, me-
lyeket a nemzet közrészvéte büszkeséggel vall magáénak , s 
e szellemben Ígérkezik működni s liivja föl ügyfeleit támo-
gatásra : addig mi" stb. Igy denunciál bennünket B—i ur lapja 
olvasói előtt. A ki olvasta sorainkat, és egybeveti B. M. jelen 
vádjával , bizonyára ily nemtelen ráfogásnak csak a nevezett 
ur azon őszinte bevallott irmodorában találhatja föl okát, 
melynél fogva nála az „impertinentia" müvei füszerezéséhez 
tartozik. S azért megelégelvén őt e miatt mint az idézetek-

ben hűtlent megbélyegezni, a „válaszfal húzására" nézve töb-
bet nem mondunk. A mi az ,irtóháborút' illeti, Bloch-féle ön-
teltséggel kellene birnunk, hogy ily hatalmat tulajdonithas-
sunk magunknak. Ha az ellenséges sajtó kiirtatnék az által, 
hogy mi kath. paptársainkat fölszólitjuk, miszerént ezután a 
szent ügyünket bepiszkoló lapokat ne pártolják, az követ-
keznék, hogy egyedül a kath. papság teszi lehetővé azon la-
pok létezését, és ezen esetben kétszeresen megrovandó volna 
mind a papság, mely ily lapokat létesit ; mind a lapok, melyek 
ily módon hálálnák meg a létezésükre pazarolt jótéteményt. 
Egyébiránt e tekintetben reánk nézve inkább irányadó szent-
séges atyánknak, a biboros herczeg-primásnak , püspökeink-
nek , és a mindenfelől nyilatkozó papságnak akarat ja , mint 
B—i urnák bármily kérkedő honszeretetteli itisinuatioja ; 
vagy a most nevezettek mind rossz hazafiak, és mind ré-
szekre akarják osztani a haza szivét? De B—i már igy szo-
kott beszélni, ő a legtudósabb , ha vitáz ; ő a legjobb hazafi, 
ha valaki el akarná hinni. — „A paritás elve, mondja tovább B., 
legszentebb vivmánya korunknak Európa-szerte, melynek tel-
jes érvényre emelésén nekünk is munkálkodnunk kell egész 
lélekkel." Elhiszszük, mert ebből mindég csak B—i et consor-
tes húznának hasznot, lia a paritás elvénél fogva egyetemün-
ket, és több kath intézményeink alapitványait megoszthatnák 
velünk. Nem kétlem, B—i ur szeretne Rotschild pénzével is 
paritásba jönni ; azonban kétkedünk, hogy a báró, könnyen el-
található okokból, ily paritásba lépne, bár mennyire óhajtaná 
is azt B. ur. Az alkalmazás könnyű. Mi a század e vívmányá-
tól kellőleg fogunk őrizkedni, és ha e tekintetben egy ni-
veaura állíttatnánk , bizonyára nem beleegyezésünkkel fogna 
történni. Föl tudjuk mi fogni a paritás üdvös (!) voltát, és ha 
nem tudnók, más országokban tapasztalható alkalmazása 
eléggé megtaníthatna reája. Ezen elvet B. urnái teljesen he-
lyén találjuk; csak vivjon mellette, mi ellene fogunk vivni, 
mig annak más értelme van, mint a suum cuique, mire 
nézve a paritás oly rútul mostoha. lk. 

KÉMEND. (Folyt, és vége) Jelenleg e vallásos müré-
giség mint fiók-egyház a kéméndi plébánia lelki joghatósága 
alá tartozik, s egykoron, mint már említtetett, a premontreiek-
nek volt sa já t ja , és a törökök uralma alatt megszentségtele-
ni t te tet t , megrontatott és megcsonkíttatott ; 1724-ik évben 
pedig az isteni tiszteletnek újra megnyittatott ]). Egy időben a 
Grarany vize által majdnem egészen alámosatva, Esztergom 
vármegyének nagylelkű áldozatai és erőmegfeszitései által 
mentethetett meg csupán, midőn annak a szentély körüli része 
a közel elnyúló sánczokból 2) több ölnyi magasság- és széles-

*) Ö eminentiája- az ország herczeg-primásának 3981 . sz. a. 
1862- ik évi oct. 12-én kelt fölszentelési okleveléből. 

2 ) A hagyomány e sánezokat az avaroktól származtatja. Derék 
történészünk Szalay L. pedig azokról következő jegyzéssel él : Midőn 
Koppány , a Somogyságban letelepedett törzsök főnöke , kihez még a 
dunántuli vidék lakosságának is nagyobb része állott , sz. István ellen a 
keresztény hit terjesztése miatt fegyverre kelt volna , István tanácsos-
nak tartá székhelyéből, Esztergomból a folyam innenső partjára átkelni. 
Kéménd fölött egy órányira , hol most a félkört képező bényi sánezokat 
néma sejtelemmel nézi az u tas , tábort ütött a fejedelem — s készült 
az eldöntő csatához, melyben, miután a jól fölszerelt sereg az eröskaru 
Venczellin vezérlete alatt a Dunán átkel t , Veszprém táján Istváné lett 
a győzelem. (Szalay L. az ö II. könyvének 66-ik lapján.) — Az álta-
lam már emiitett „Statistico-topographica deseriptio" czimü kézirat 



ségre megtöltetett . 1800- és 1852-ben nagyobbszerü javítá-
sokon ment keresztül. Legújabban pedig saját pénztárából 
Ősi typusa szerént nem csak meguj i t ta to t t , hanem gazdagon, 
sőt mondhatnám pazar-fénynyel föl is szereltetett, és méltán; 
mert ha az ember ezelőtt annak eredeti styljéből mindinkább 
kivetkőzött és javitó kezekre várakozó belsejét tekinté , ön-
kénytelenül is föl kelle sóhajtania a költővel : „Régi dicsősé-
günk, hol késel az éji homályban?" Most a hazai jelvényeken 
gyönyörködő szemnek érdekes látványt nyújt. A szent gon-
dolatokra ébresztő s templomi hatásra számitó sok iv és 22 
oszlop látása is felötlő ugyan ; de a belsőnek a külsőveli üsz-
hangzása , hű elrendezése főleg az , mi napjainkban a ritka-
ságok közé tartozik. Diszének ősi fényében szemlélhető az, 
„fölékesítve, mint a mátka fölczifráztatni szokott." — A tem-
plom tőszomszédságában dél-nyugotnak láthatók a már föl-
említett prem. zárda romjai, melylyel hajdan a bold. sz. Szűz-
ről nevezett kis-bényi premontrei apátság vala egybekap-
csolva. Hiteles adatok bizonyitják, hogy azt a már fönneve-
zett év (1217) körül szintén gróf Omode alapítá, ki midőn 
ugyanott eltemettetnék, az ő any ja , özvegye és nővére , több 
gróf és szerzetes előtt élő szóval nyilvániták, hogy az elhunyt 
Is tván e bényi kolostorának Kéménd, Pál és Vezekény nevü 
majorságokat , Kondej hegyen két szőlőt, továbbá egy ma-
lomházat három malommal, busz kas méhet , tíz lovat , ha t 
ökröt és négy embert végrendeletileg hátrahagyot t J). Ez 
apátság mint fiók-apátság a szintén bold. Szűzről czimzett 
ipolysági premontrei főapátságnak volt alávetve ; de tőle 
1294-ben elszakadván, a Sión hegyről nevezett apátnak vet-
te te t t alá; mig 1516-ik évben újra azipolysági főapátság jog-
hatósága alá helyezte te t t , és a m e l l e t t maradt mindaddig, 
mig a hazánkat pusztító török fegyver Esztergomot és kör-
nyékét 1543-ban be nem vette. Végül az eredeti birtokosaik 
által megürült apátságot, 1561-ik évi febr. 1-én I. Ferdinand 
király, Oláh MiklÓ3 esztergomi érsek sürgetéseire, a széplaki 
bencze apátsággal együt t , az apostoli szent-szék beleegyezé-
sével átadá a Nagyszombatban letelepitett Jezus-társaság-
nak. Jelenleg annak czimével nagyságos és f t . kesselőkői Maj-
thényi József, bajmóczi plebánus ur vagyon fölruházva 2) — 
Ezeket előre bocsátva, lássuk most már közelebbről magát 
az ünnepélyt is, mely tulajdonképen főczélja szerény tudósí-
tásomnak. Ugyanis a már fönebb nevezett napon reggeli 
kilencz óra tájban Kőhid gyarmath, Kéménd és Bény helysé-

szintén emlékezik e sánezokról, és Szalayval épen az ellenkezőt állitja : 
hogy tudnillik azokat önszemélye és párthívei védelmére Koppány há -
nyatta , midőn sz. István ellen föllázadt. — Henszlmann pedig e sán-
czoka t , mert domborodó részük éjszak felé fekszik, és mert a bánya-
városokból Esztergomba vezető ut Bén yen megy keresztül , az éjszak-
ról jövő és Esztergomot fenyítő veszély elhárítására fölhánytaknak hi-
sz i ; ily veszély pedig, úgymond ő , leginkább treneséni Csák Máté k o -
rában lé teze t t , azért valószínűnek te tsz ik , hogy e sánczokat az eszter-
gomi érsekség készíttette Csák ellen a XIV-ik század kezdetén. (Henszl-
mann J. a kis-bényi egyházról ) — Történetíróink mindeddig c sánczok 
keletkezési idejét s czélját még nem puhatolták ki ; de reméljük , hogy 
a „Magyar Sión" tudós szerkesztője, az ö nem sokára megjelenő folyó-
iratában e nem kis fontosságú kérdés t , mint körébe vágót , idővel meg-
oldandja 1 

' ) Fehér Györgynek már fónebb idézett okmányából. 
2 ) Fuxhoffer Monasteriologiájának Czinár Mór által átdolgozott 

és 1860-ban újonnan kiadott munkájának II. kötete 6-ik lapjából. Prae-
positura B. M. Y. de Béen etc. 

gek határainál lovas bandériumok csatlakozának az ő eminen-
t iáját környező megyei huszárokhoz, kiknek kiséretében s a 
harangok zúgása közt haladt ő el egész a bényi iskoláig, hol 
díszhintajából kiszállván, megható szózattal fogadtatot t ft. 
C r e 11 i e r Ferencz kéméndi plebánus, s tek. Meszéna János 
volt alkotmányos alispán által , több egyháziak, megyei tiszt-
viselők és előke őbb birtokosok élén. Innét, egyházi díszruhá-
ba felöltözve, zászlók elővitele mellett , ünnepélyes menetben 
a bűnbánó zsoltárok hangjai közt vonult a papság, a biboros 
főpappal élén, a csinos külsejű templomhoz, hol a nép térdelve 
fogadá áldását. Ezután a szent működés megkezdetet t , mely 
valóban megható vo l t , midőn mindnyájan az egek Ura előtt 
megalázódva földre borultak, elmondandók a Mindenszentek 
letenyéjét. E jelenet oly szivreható látványt nyúj tot t , hogy a 
kiben az emberi érzelem utolsó szikrája még ki nem aludt, 
annak lélekben mulhatlanul a Mindenható trónjához kelle 
emelkednie. Ezután a bíboros érsek ő emtja a fölszentelés 
többi megható szertartásait végezé. Az ünnepély megörökí-
tésére s a vallásos érzelem emelésére ő eminentiája bőkezű-
ségéből több ezerre menő sz. képek is osztattak szét a jelen-
voltaknak , melyekért is a hivek nevében ezennel hálás kö-
szönetet nyilvánítunk. A szentelési cselekvény után az egy-
begyülteknek a buzgó és tevékeny lelkületű kéméndi plebá-
nus ur nyujtá az Ur igéje kenyeré t , a többi közt történelmi 
beszédjében világos fényt derítvén ez ős templomra is , mint 
régi honi műemlékeink egyik becses maradványára Ezután 
az u j oltáron ő eminentiája mutatá be a seregek Urának az 
angyali vendégséget , mely alatt épületes szolgálata és hang-
jának még elaggott korában is megható és elragadó kelleme 
nem egy nyilatkozatot csalt ki a hivő lelkekből. Sashoz ha-
sonlita ő, mely habár földhez kötve nem veszti el ösztönszerű 
törekvését a magasba emelkedni : ugy ő is áhítatával ég felé 
ragadá a lelkeket. A szent mise zártával a v i d é k r ő l egybegyűlt 
papság és a helybeli elöljáróság tisztelgett ő főmagasságánál, 
mely után ezerek áldásától kisérve, bandériumok előlovaglása 
mellett székvárosába távozott. A lakománál mondott fölkö-
szöntések közül egyet különösen örömest ismétlünk, melylyel 
az egek Urá t naponként ké r jük , hogy ő eminentiáját, hazánk 
érdemkoszoruzott főpásztorát és jó atyánkat számtalan éve-
kig tar tsa és éltesse az egyház és haza j a v á r a , a mi örö-
münk- s büszkeségünkre. 

Meiszermann Ignácz, kéméndi segédlelkész. 
CREMONA, nov. 18-án. Mennyire mentünk, mennyire 

haladtunk ! A franczia császár, a forradalmi factionak legna-
gyobb jótevője , ezen factio által rágalmaztatik. A ,Confé-
déré' újságnak ezt írják Parisból : „Mult héten St.-Cloudban 
két egyén elfogatott , s a császári kastély pinczéjében meg-
fojtatott . Midőn az első császárság megbukott , a császári 
épületek pinczéiben sok hul la , sok embercsont talál tatot t ." 
Tehát már a spanyol hitnyomozásnak, a romai S. Officium 
bibornoki gyülekezetnek, a bourbonok vérpadjainak békét 
hagynak, hanem III . Napoléonról mernek borzasztóságokat 
regélni, mintha ő titkon fojtogatná az embereket , mintha 
nappal holt testeken taposna, éjjel koponyákon nyugodnék. 
Mi tiltakozunk ily borzasztósági regények ellen, ily császár 
irányában, ki maga a szelidség és törvényesség. Engbien ber-
ezeg kivégeztetésének napjai már megszűntek, a francziák 
császárja nem csak nem fojtogatja az olaszokat, sőt a fórra-
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dalmárok legbátorabbikát, Orsinit megtiszteli, midőn Orsini 
levelét a Moniteurben közzététeti, s végrendeletjének pont-
jait sorban végrehajtja. Legyünk igazságosak, a francziák csá-
szárja a forradalmi factionak embereit nem fojtogatja. — 
Nagyobb balsors reánk a sok üres püspöki szék. Három év 
alatt sokan meghaltak, s egyetlenegy sem neveztethetett ki. 
Há tha még számba veszszük a 63 püspöki széket, melyeknek 
főpásztorai tömlöczben és számkivetésben sinylenek ! Pie-
montban üresek az albai, alessandriai, aostai, astii, fossanoi, 
turini s vigevanoi ; Liguriában a sarzanai s brugnatoi ; Lom-
bardiában a milanói s paviai ; Sardinia szigeten az ampuriasi, 
nuovoi, oristanoi, ogliastrai, bosai, bisaroi ; Parma-herczeg-
ségben a donninoi; Toscana-herczegségben az arezzoi, fieso-
lei, grossetoi, livornoi, pistojai, sovanai ; Romagnában a 
bolognai, ravennai, cerviai, riminii s sarsinai ; Márkákban a 
loretoi, osimoi, ripatransonei ; Umbriában a castelloi és no-
cerai ; Nápolyban az arianoi, policastroi, sanseveroi, (40 püs-
pök tömlöczben és számkivetésben) ; Siciliában a messinai, 
cataniai s pattii ; mindössze 34 , a tömlöczözöttekkel együtt 
97 püspöki széknek nincs főpásztora. Ez szabad egyház a 
szabad államban ; miután a templomok edényeit elrabolták, a 
szegény egyháznak püspököt sem engednek. Ez a tökéletes 
kifosztatás. — Spoletoban a Szűz Mária képe mellett a cso-
dák mindinkább szaporodnak. Arnaldi érsek szigorú nyomo-
zásokat tesz , hogy csak a valóságos csodák soroztassanak a 
névjegyzékbe. Már öt hivatalos jelentés tétetet t közzé, a 
csodák száma már a százat fölülhaladja. Az Isten különösen 
Spoleto városát szemelte ki, hol a Megváltó Istennek anyját 
e napokban dicsőítse. Spoleto a félszigetnek közepén fekszik, 
honnan a hitnek csodaereje az egész félszigeten elterjedhet. 
Spoletoban van Theodorik ostrogót király palotájának ma-
radványa, ki első nevezte magát Italia királyának, a ki I. 
Jánost kinozta, s halálra tömlöczözte 526-ban. Ez intés a mai 
kornak. Spoleto volt, hova IX. Gergely a Frangipanoktól 
üldöztetve menekült, s hol paduai szent Antalt a szentek 
közé sorozta. Spoleto volt, melyben Pius pápa III. Napó-
leonnal 1831-ben először találkozott Akkor Mastai Ferrett i 
spoletoi érsek volt, akkor Bonaparte Lajos XVI. Gergely pá-
pa ellen conspirált. Ezen összeesküvésről Hortense király-
nénak, Bonaparte Lajos anyjának emléklapjai igy szólnak: 
„Napoleon fiam (Lajosnak bátyja) kétszáz fegyveressel a 
pápai brigantik (igy neveztetnek a pápai katonák) ellen 
készült. Terni és Spoleto közelében összeütköztek. Napoleon 
ham a golyók záporában és szuronyok erdejében oroszlány-
ként védelmezte magát. Lajos fiam (III. Nap.) Civita Castel-
lana dombján állott saját embereivel, s támadásra készült, 
megtevén a szükséges rendeleteket. Különös dolog, mit csak 
később tudtam meg egy pápai tüzér-tiszttől, hogy midőn La-
jos fiam a támadást intézte, egy pápai tüzér-tiszt meglátván 
őt fölkiáltott; ime! lássátok, mily ügyesen teszi a támadási 
készületeket, az a fiu az én tanitványom volt Tehát Bo-
naparte Lajos , a mai III. Napoleon, édes anyjával és roko-
naival Romába költözve, itt a hadtant művelte a pápai tisz-
tek iskolájában , s a pápai tisztek vezetése alatt szerzett tü-
zérségi tudományát azonnal a pápa ellen szőtt Összeesküvés-
ben megmutatta. De ezen összeesküvés füstbe ment, a 200 
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forradalmi fegyveres szétveretett, Bonaparte Lajos megfu-
tamodott , s álruhába rejtődzve lappangott. Mastai Ferre t t i 
Spoletoban érsek levén, Bonaparte Lajos Mossi, cziszterczi 
apát levelével hozzá belépett , védelemért könyörgött. Nem 
csak védelmet talált a halálos büntetés ellen, hanem útleve-
let is, hogy a pápai államokból bár hová szabadon mehessen. 
Husz év múlva Bonaparte Lajos a francziák császárja le t t , a 
spoletoi érsek pedig 15 év múlva pápa. Napoleonnak is intés 
lesz a spoletoi Szűz-Mária-képnél történt csodák egész 
letenyéje. 

JERUZSÁLEM. (Folyt.) II) Francziaország jogai a 
szent helyekre az egyház jogaiból származnak. Az egész ka-
tholika egyház nevében, mint a pápának szövetségesei, fog-
laltuk mi el Jeruzsálemet. Nagy Károly, ki mindenről gon-
doskodott, 810-ben rendeletet tet t a jeruzsálemi ker. tem-
plomok kijavitására szolgáló adakozások beszedésére. Ha-
roun-al-Raschid, ki ez időtájban birta Jeruzsálemet, csodál-
kozott a nagy császár nagylelkűségén , megengedte , hogy a 
frank utazók bemehessenek Jeruzsálembe, s ajtatosságukat 
elvégezhessék. Ezen első lépésnek gyümölcsei voltak: az aj-
tatos alapítványok, a keresztényeknek adott különös türelem 
s védelem, s polgári joghatóságbani részvétel a szent város-
ban. A jeruzsálemi katholikusok nem feledték el a nagy csá-
szár közbelépését. Héli , jeruzsálemi patriarcha, 881-ben a 
császárhoz, a franczia birodalom minden herczegeihez, ne-
meseihez köszönő és könyörgő levelet intézett , mivel, úgy-
mond , a keresztények szükségei nagyok, a francziák szere-
tetétől várnak segélyt. A keresztes hadak korszakában a 
francziák sok alapítványt tettek Syriában és Palaestinában, 
de e háború ideje alatt a jogok nem szilárdulhattak meg. A 
mi rendes, és nemzetközi jogokat szülő egyezkedéseink 1507-
dik évből valók XII. Lajos király alatt. Tizenhárom év után, 
1520-ban, I. Ferencz fogolylyá levén, Nagy Solimántól se-
gítséget kért. A szövetség létrejött. Ezen szövetség politikai 
eredményeiről nem szólok most, csak azt emelem ki , hogy 
1528-ban Solimán I. Ferenczhez küldött levelében a katho-
likusoknak minden jogait elismeri a szent helyekre, s igéri, 
hogy őket ezeknek élvezetében megtartja. „Azon helyek, me-
lyeket a keresztények birnak, igy szól a levél, a kereszté-
nyek birtokában maradnak. Méltányos uralkodásunk alatt 
senki sem fogja őket háborgatni ; ők védelmünk alatt nyuga-
lomban maradnak ; megengedtetik nekik , hogy ajtaikat s ab-
lakaikat kijavítsák ; a templomokat s minden intézményeiket 
biztosan fogják birni, a nélkül, hogy valaki őket sanyar-
gatná. Igy legyen." E levélben Solimán elismeri, hogy I. Fe-
rencz mint az egyház megbízottja já r t el. O nem a francziák-
rólszól , hanem a Jeruzsálemben lakó szerzetesekről, hogy 
ezek kijavíthatják, bírhatják a szent-helyi épületeket Ezen 
jog a szerzeteseknek, tehát a romai egyház kezében ismer-
te te t t el ; vagyis a romai pápa rendelkezik vele. Az előbbi 
egyezkedések, jog-elismerések, megerősítések századonként 
ismételtettek. Ezeket ismételtetni kellett , mivel a musul-
manok ezen jogokat mint egyszerű engedményeket tekintik. 
A Korán nem enged mást. Azonban I. Napoleon 1802-ben 
ezen engedményezett, de a törökök részéről soha eléggé nem 
biztos birtokjogoknak nagyobb állandóságot akarván adni, a 
békekötés tárgyai közé fölvette. A szent helyekről szó-
ló pont igy hangzik : „A franczia szerzetesek, (a romai ka-
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tholikusok) kik ősi szokás szerént a szent városban és kívü-
le laknak, a szent sir templomában, nem fognak zavartatni 
épületjükben. hol laknak, s minden megmarad kezeikben ugy, 
mint volt," „a püspökök, kik Francziaországtól függnek, 
vagy más szerzetesek, kik a franczia religiot vallják, a szen-
télyt , melyet birnak, kijavíthatják , a cultust szabadon gya-
korolhatják; s bár mi lenne ez ellen már előbb határozva, 
vagy ha jövőben valami liatároztatnék, az érvénytelen lesz." 
Azonban, daczára az ily világos kikötéseknek, a katholiku-
sok jogai többször megsértettek. Kényszerültek ugyanis a 
szakadár görögöknek átengedni a szentélyt, hová csak a 
szerzetesek türelme folytán néha beeresztettek, miként az 
1565-ki és 1620-ki fermán bizonyítja. A katholikusok kény-
szerültek megnyugodni az előbbi kikötések átvizsgálására 
1740-ben tet t egyezkedés értelmének szük határai között. 
Az 1802-ki szerződés sem tartatott meg, igy történt , hogy 
a szent helyekre nézve a latinok bírják a fermánokat, a sza-
kadárok a szent helyeket. — II. Mily jogai vannak Muszka-
országnak a szent helyekre ? A felelet könnyű. Muszkaország 
erre nézve a jognak árnyékát sem bírja ; a történet semmi 
czimet nem adományoz neki, hogy a szent helyek ügyeibe 
beavatkozzék. Mint keresztény hatalomnak sincs semmi joga, 
mivel a szakadárság hivatalosan, s elég terjedelmesen van 
képviselve Keleten. A szent helyeket birja a szakadár görö-
gökkel egyetemben, habár e birtok csak bitorlás ; magáno-
san , a görög szakadárok nélkül, semmit sem intézkedhetik. 
Muszkaországnak joga sincs, hogy a szakadár egyházat ő 
képviselje; mivel, habár a szakadárok a muszka hatalmas-
ságnak segélyét többször is élvezték , de a muszka védelem 
karjaiba magukat soha sem vetették. Azonban Muszkaország 
beavatkozása a keleti vallásos ügyekbe nem u j , ez az 1774-
ki kajnardzsi békekötéstől máig folyik. E békekötés vallá-
sos kihatásait máskor fogom elemezni ; ma csak azt jegyez-
zük meg, hogy a kajnardzsi békekötés semmit sem szól a 
szent helyekről. A muszkák csak az elvet alapitották meg, 
melynek későbbi kifejlése nekik biztositani fogja a török bi-
rodalmi szakadár keresztények fölötti protectoratust. Ezen 
jognál fogva, melyet sem a törökök, sem a görög szakadá-
rok soha el nem ismertek, jutot t Muszkaország a szent he-
lyekre. O a görög szakadárok jogait maga részére kobozta 
el a védelem örve alatt. De mily jogok ezek? (Vége köv.) 

CHINA. (Folyt, és vége.) Martius 11-én Singapurba ér-
tünk, ez egy sziget az egyenlítő közelében; a nap majdnem fe-
jünk fölött állott, a hőséget mindazáltal e szigeten a tengeri le-
vegő mérsékelte. E sziget termékenysége talán még fölülmúlja 
Ceylonét is. De valamint ott, ugy itt is örökös tavasz és nyár 
uralkodik. Több napig tartózkodtam a missionariusoknál, kik 
fölötte jól gondoskodtak személyemről. Itt összejöttem egy 
Gesekből való Brokhof nevü iskolatestvérrel, ki szintén emelt 
buzgalmával. Singapur városában akadtam legelőször ehi-
naiakra, kik kereskedési ügyben jöttek ide. A városban 80,000 
lakos van, sok bálvány-templom, ezek egyike oly pompás és 
nagyszerű, hogy hasonlót ritka találni a ker. istenházak közt 
is. Láttam itt egy indiai bálványtemplomot is, mely előtt egy 
kő-ökör feküdt , s pielyet sok virág körül-koszoruzott ; a bál-
ványpap pedig épen uj füzérkötéssel vala elfoglalva. Ezeknek 
belsejében sok hamis isten képét lát tam, melyeknek tömjén-
nel áldoztak. A singapuri kath. egyház nagyszerű. Az ango-

lok egy góth Ízlésű imola építésével foglalkoznak. Most Sin-
gapur környékén a legnagyobb kaplan (tigris) barangol, mely 
majd mindennap egy embert ragad el zsákmányul. — 15-én 
elutaztunk Singapurból. Most a chinai tengerre jöttünk ; de 
a mi hajónk nem mehetett egyenesen Cliinába, minthogy 
előbb Cochinchinába kellett rándulnia. Igy Cochinchinát is 
szerencsés valék láthatni, hol már sok idő óta, sőt még jelen-
leg is a vértanuk vére foly. — 19-én Saigonba jöt tünk, Co-
chinchina egyik városába, mely öt óra távolra esik a száraz-
föld belsejében Saigon folyó partjától. Minthogy a franczia 
hajóhad birja e várost , azért számos keresztény menekül ide 
az üldözés elől. Nyolcz napig szállásoltam a ft. saigoni püs-
pöknél, kinek neve: Lefebvre, s itt a legbarátságosabb ellá-
tásom volt. Ezen istenfélő férüu már husz évig működik e 
missioban, s egy évig kínlódott a saigoni fogságban. Láttam 
sok keresztényt, kik már több hó óta ültek a börtönben hitük 
miatt. Sokan jöttek hozzám a pogányok közül, hogy oktatást 
nyerjenek, s szerencsés valék látni sok katechumenust, kik a 
sz. keresztséget ohajtották. Azonban láttam sok elesett ke-
resztényt is, kik megígérték, hogy vissza akarnak térni az 
anyaszentegyház kebelébe. Virágvasárnapján szerencsés vol-
tam ez uj keresztények nagy tömegétől körülvétetve, nagy mi-
sét mondani, pálmákat szentelni s azokat kiosztani. — Co-
chinchina déli részén a forróság rettenetes, s oly nagy egész 
utunkon sehol sem volt , mint itt. De nekem nem ártott s 
mindamellett a forró égöv alatt is igen jól éreztem magamat. 
— Martius 27-én egy más, „Forbin" nevü gőzösön elutaz-
tunk Saigonból, s april 2-án Hong-Kongba érkeztünk. Ez egy 
sziget, mely a chinai tengerparton fekszik s nagy kikötővá-
rossal dicsekszik. Jézus gyermekségének szeretet-testvérei, 
kik velünk jöt tenek, itt elmaradtak, mert utjuk végczélját 
érték. Mi pedig iszonyú sziklacsoportozatok között tovább 
haladtunk, nem minden veszedelem nélkül, s öt nap múlva 
Jang-schekiang folyóhoz értünk, mely több óra hosszura ki-
ter jedvén, nagyobb egy tónál , és melynek p a r t j á t , midőn 
valaki közepén a viz szinén megy, nem láthatja s csak sárga 
szine különbözteti őt meg a tengertől. E folyó hosszában egy 
álló napig hajóztunk , s april 8-án jöttünk Shang Haiba, mely 
a folyó egyik ága mellett elterül. I t t lakik a mi chinai mis-
sionk procuratora, s hála az égnek ! itt értük el utunk legkö-
zelebbi czélját. Shang-Haiban 1000 chinai hajót lát tam; 
10,000 ember lakik a vizén, számtalan hajó horgonyozott, 
ezek közt két porosz hajó is , melyek Japánba kereskedelmi 
utat tettek. Oh ! mily nagy vala örömöm, midőn Shang-Hai-
ban a mi procuriánkban két püspökünkkel s társulatunk mis-
sionariusával találkozám, ki a chinai lázadók elől megfuta-
modni kénytelenittetett , miután őt végkép kifosztották. Két 
hétig tartózkodtam a procuriában, s több napig a missiona-
riusok dicső társaságában, midőn, mint már fönebb mondám, 
egyszerre hire jö t t , hogy alkalom van Pekingbe ; s minthogy 
a mongol missiokba valék kiküldve, Pekingen keresztül kelle 
utaznom. Akkor april 20-án egy nagy, „Calvados" nevü gő-
zösre szálltam , mely szintúgy , mint az előbbi három , fran-
czia volt. Hat nap múlva Tien-tsinben reméltünk lenni. De az 
ember szándéka fölött az Isten határoz. Harmadik nap reg-
gelén a hajó a nagyon sürü köd miat t , mely eltakarta tőlünk 
a szárazat, a parthoz közel ju tot t s a homokban fölakadt. 
Hála az égnek, hogy a tenger csendes vala, különben hajónk 
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elveszett volna, ámbár a férfiak veszélyen kivül voltak. A 
hajó térme 21 lábnyi magas vizet igényelt, s nekünk csak 7 
láb volt. Minden erőködések, melyek a hajót ujra-ujra kise-
giték, hasztalanoknak látszottak; kevés reményünk volt: 
mégis megsegité Isten a jó kormányost, ki jámbor katholikus 
vala. Három nap múlva a hajó óriási munka után s egy angol 
gőzös segítségével ismét tovább mehetett. — Május 3-án Tien-
tsinben valánk, mely város Peking előcsarnokát képezi. Tien-
tsin egy folyó mellett fekszik, s a nagy hajó csak Taku kö-
zelébe jött. Taku nagy vár, melyet az európai hajók szétlö-
völdöztek. Takuból egy kisebb gőzösön Tien-tsínbe mentünk 
tizenkét óra alatt. Tien-tsinben, hála Istennek ! tengeri utunk 
bevégződött, bár egyike a legnagyobbaknak volt, melyet em-
ber megtehet. I t t , Tien-tsinben, mely már a pekingi egyházi 
megyéhez tartozik, több missionariusra akadtam , többi közt 
Schangtong püspökre is, ki születésére nézve orosz s szent-
ferencz-rendi. Többnapi tartózkodásom után megkezdtem 
szárazföldi utamat, s három nap múlva Pekingben valék, 
egész China középpontjában, mely város iszonyú nagy s egy 
millió lakossal bir. Pekingbeni mulatásom egészen uj időszak 
az én utazásomban és sokkal nevezetesebb, hogysem róla most 
kevés szóval nyilatkozhatnám ; ez egyszer csak azt gondolom 
megjegyzendőnek , hogy Pekingben missionkbeli társainkkal 
találkozám, mert hisz Peking a mi congregationkhoz tartozik. 
— Az európaiakkal folytatott rövid harcz következtében a 
császár ismét kénytelenittetett a hittéritőknek a városbani ré-
gi birtokaikat visszaadni, melyek 30 porosz mértföldet tet-
tek , a szükséges épületeket is ide véve. Van nekünk itteni 
növeldénkben 40 növendékünk, továbbá egy székesegyhá-
zunk , egészen hasonló. még nagyságára nézve is a sz. Mi-
hály templomához Burischeidban, s van a városban 5000 
keresztény. Pünkösdkor nagy misét szolgáltam , s a templom 
tömve volt férfiakkal (az asszonyoknak külön templomuk van.) 
Űrnapkor körmenetet tartottunk, és pedig oly ünnepélylyel, 
a mint ritkán látni. E napokban tovább folytatom utamat , s 
hiszem, miszerént nyolcz nap után rendeltetésem helyén 
leendek Si-vanban, Mongolországban, mely még a chinai 
birodalomhoz tartozik ; e missio roppant kiterjedésű. Egész-
séges vagyok és jól érzem magamat s az ut csak megerősített 
fáradságos missiomon. A jó Is ten, ki hivatalt ad, nyújt erőt 
is. (A chinai név, melyet kaptam : Löi, tudnillik megkoroná-
zott ; vezetéknevem pedig : Fű tő , azaz erénygazdag.) Meg-
kezdem tehát missiomat szeretettel, sőt forró kivánsággal. 
J. E. R., ap. missionarius Mongolban. 

(Volksfreund.) Pelkó Péter. 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 12-én. A ,P. H.' hasábjain megjelent „A 

pest-lipótvárosi basilika" czimü, szépen összeállított czikkben 
R. J. tiszta, de szomorú fényt vet a nevezett egyház építésé-
nek ügyére. A többi közt kiemelvén az eddigi adakozásokat, 
és megjegyezvén, mily sokan nem adakoztak még reá a min-
den rang- és osztálybeli vagyonosbak közül, ekkép szól : „Vall-
juk meg őszintén, hogy mi magyar katholikusok nem tudunk 
elégségesen lelkesülni és összetartani, különben templomunk-
kal is előbbre volnánk. Mi mindég csak attól tar tunk, hogy 

tolerantialis jó hirünket ne koczkáztassuk. Nagyot hibázunk 
Lehetünk türelmesek, szerethetjük más felekezetű keresztény 
társainkat, szerethetjük a nem-keresztényeket is; de azért 
lelkesülhetünk saját ügyeink mellett i s . . . . Mint sürögnek, 
mint forognak (a protestánsok) egyházi és iskolai ügyeik kö-
rül , mint tisztelik és szeretik lelkészeiket" stb. — (Az igaz, 
hogy tiszteletüket megmutathassák, mint Székács iránt tör-
tén t , nem átallottak 1480-ból latin bibliát is megvásárolni, 
csakhogy hozzá illő ajándokkal lephessék meg az ünnepelt 
férfiút !) — Szándékunk közleni az egész czikket. 

— A romai sorsolás jövő évi február 19-re tétetett át. 
A sorsjegyekből a zágrábi érsek-megyében 5000 kelt el. 
2000-et a bibornok-érsek tartott meg. 

— A velenczei kapuczinus atyák hódolati föliratot in-
téztek ő szentségéhez, ki kegyteljesen méltóztatott a jámbor 
szerzeteseknek válaszolni. 

— A müncheni hordár-egylet működését szent-mise 
hallgatásával kezdette meg; a hordároknak több fogadott 
napjuk van, melyeken bemutattatják a vérnélküli áldozatot, 
és fölajánláskor Péterfilléreket nyújtanak keresményükből. 

— A baden-freiburgi egyetemben a téli időszakon át 
Bücheler tanár Petroniusnak egyik legocsmányabb müve fö-
lött tart fölolvasásokat a közerkölcsiség rovására ugyan, de 
háborittatlanul. Hja , itt igy hozza magával a tanszabadság ! 

— A „Piemonte" czimü lap azon városokat és helysé-
geket , melyeket a piemonti hadsereg elpusztított bourbon-
érzelmükért, tartományok szerént és a lakosok számával ek-
kép sorolja elő : Molise tartományban Guarcia 1322, Campo-
chiaro 479, Casaldini 3032, Ponte Landolfo 3916 lak.; Capi-
tanata tartományban : Viesti 5417, San-Marco 10,612, Ri-
gnano 1814 lak. ; Basilicata tartományban: Venosa 5952, Ba-
sile 340D lak. ; innenső Calabriában : Auletta 2023 , Eboli 
4175 lak.; túlsó Calabriában: Montefalcione 2618, Monte-
verde 1987, Cotrone 1080, Spinello 250 lak. ; Terra di Lavoro 
tartományban : Vico 730 lakossal. Mindössze, mondja a neve-
zett lap, 16 helység 49,331 lakossal; ezen helységek az olasz 
ministerek által az olasz nép iránti szeretetből kiirtattak az 
olasz földabroszról. 

— Parisban uj színdarab adatik ily czim alatt : „Le fils 
de Giboyer." Főérdeme, hogy a papság ellen éktelen kifaka-
dásokat tartalmaz. A kormány nem igen akarta megengedni 
a darab előadását, de mint hirlik, a császár maga adott reá 
szabadságot. Napoleon herczeg igen örül, hogy legalább ek-
kép boszulhatja meg magát az úgynevezett clericalis párton. 
Jól mondá a múltkor egy lap, hogy a császár mig Romában 
katonáit tar t ja állitólag a pápa őrizetére, addig röpiratok és 
szindarabok által otthonn egészen aláássa a pápa és egyház 
tekintélyét. 

— A velletrii zsidók kiűzetése, mely fölött a Ll. már 
krokodil-könyeket sirt , teljesen alaptalan, de lehetetlen is, 
minthogy az emiitett megyében egyetlen zsidó család van ! 
De rágalomnak és izgatásnak a katholikusok ellen jó volt. 

— A „Morning Cronicle" volt tulajdonosa Persigny és 
Billault uraktól 14,000 frankot követel mint be nem fizetett 
dijt oly ezikkekért, melyek az ő Ínyükre Írattak. Gyönyörű 
hirlap-irói meggyőződés, mely pénzért igy is, ugy is ir ! 

„Az egyházi szónoklat"-ról készülő czikkek eleje is szívesen fo-
gadtatik a bevégzés előtt. 

N y u s t y á r a : Az aspersorium 5 lattól 9- ig kerül 15 — 30 frtba. 
Tessék rendelkezni, azon időre kész lesz. 

Kegyes adomány: 
R. J. Péterfillérül : ,ut benigno ac sereno vultu respicere digneris' 1 arany. 
R. J. A Szent-László-Társulatnak . . . • 1 arany. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : Miért találnak oly heves ellentállásra 
anyaszentegyházunk hit- és társadalmi tanai sok katholikus 
részéről is ? — Egy főpásztori szózat korszerű méltatása. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Miért találnak oly licves cllentállásra 
anyaszentegyházunk hit- és társadalmi tanai 

sok katholikus részéről is? 

I. 
A világtörténelemben alig van rá példa, hogy 

a pogány cultus, az izlam, vagy pedig a protestan-
tismus valaha megtámadtatott volna, illetőleg meg-
támadtatnék saját felekezetbeliei által. Kétségbevon-
hatlan a tény, miként a hűtlen fiak nálunk emelék, 
és emelik föl bántalmazó kezüket közanyánk, az egy-
ház ellen, holott csakis ennek köszönhetik, hogy a 
szellemi nagykorúság színvonalára emelkedtek. Hon-
nan az ellenséges érzület , és másfelől a ragaszkodó 
szeretet, melylyel szentegyházunk fiai iránta visel-
tetnek? 

A gondolatszabadság hősei, a kérdéses csomót 
ketté vágandók, azon föltevéshez folyamodnak: mint-
ha az emberi szellem a kath. egyház kebelében két, 
egymással az uralomért versenygő hatalomtól — a 
hit és ész dualisticus hatalmától — két ellentétes 
irány felé hajtatnék. Az ész, — ugy mondják — a 
szabad vizsgálódás természeti jogához ragaszkodva, 
késztetve érzi magát, a lélekismeret szabadságát kor-
látolni törekvő hit illetéktelen befolyását szüntelen 
ellensúlyozni, nehogy maga elől a folytonos fejlődés, 
fólvilágosodás és haladás útját elzárja. Innen állítólag 
a megállapodás (?) képviselőjével, a kath. egyház-
zali ujhuzás. A tévely csirája ez elméletben első te-
kintetre is fölismerhető, mivel az észt és hitet egy-
mással ellentétbe állítja. Pedig — miként Lacordaire 
észreveszi — „mindkettő ugyanazon egy gyupontból 
ered, mindkettőt ugyanazon ihlet közli az emberrel. 
Az evangelium — mond — támogatja az észt, mely 
csakis akkor tagadja az evangéliumot, midőn önma-
gát csalja meg." Igy tehát mindkettőnek egyesülnie 

kell: az észnek a vizsgálatok, fölfedezések, a gyak-
ran oly bámulatos — de azért korántsem tévely-men-
tes — következtetések által; a hitnek meg viszont 
mennyei oktatás által, mely, a kinyilatkoztató Isten 
és kinyilvánító anyaszentegyház hibázhatlan tekinté-
lyénél fogva, nem csak az ember Istenhezi viszonyai-
nak megállapításában, hanem mindabban is legna-
gyobb tekintélyű, mi ezen viszonyoknál fogva a vi-
lág teremtését, természet rendét, a társadalom alaku-
lását, az egyén-, a család- és államnak kölcsönös jo-
gait és kötelmeit illeti. Ugyanis az eredeti állapotból 
kiesett, és korlátok közé szorított alanyi ész alá van 
vetve az érzékiség-, s ez által a legtöbb tévelynek; 
és ha csak a hit uralmának nem hódol, a tagjainkban 
rendetlenkedő büntörvény szolgájává válik. Érzé ezt 
n, romai classikusok bajnoka, Horatius is. „Megismer-
vén az ész, — mond — hogy mindenünnen sötétség 
borítja, s abból kibontakozni törekedvén, e jótéte-
ményt egyedül a hittől várja; ugyanazért végtére is 
ennek uralma alá engedi magát." Mindazáltal még 
mindég elég tisztes a kath. egyház által az ész elé 
szabott azon jogkör: miszerént megítélheti, valljon 
alaposan hiszen-e? habár annak feszegetése: valljon 
az, mit. az isten-emberi Üdvözítő tanított, és az egy-
ház, hogy higyjük, elénk ad, igaz-e béltartalmát il-
letőleg? nem tartozik is az ész birói széke elé. E vo-
nalon az ész az Isten lényegébe ütköznék, és a tévely 
tömkelegébe sodortatnék, annyival is inkább, mint-
hogy a kinyilatkoztatás természete is tényleges, az-
az : a kinyilatkoztató Isten tekintélyén alapuló levén, 
midőn kérdés támad: valljon ez, vagy amaz kijelen-
tetett, s olyanul tartandó-e? ez iránt nem az ész, ha-
nem főleg a hagyomány történelmi fejleménye foly-
tán, az egyház mond csalhatlan Ítéletet. Megfonto-
lásra méltó azon körülmény is, miszerént habár mi-
sem is foglaltathatik az észszel ellenkező a kinyilat-
koztatásban, mindazáltal sok olyast tartalmaz, mi 
értelmünk látkörét messze túlszárnyalja. Csodálhat-
ni-e tehát, hogy a. szellemi korlátoltságát belátni vo-
nakodó, és érzéki ösztöneit követni szerető katholikus 
is ép oly zokon veszi az alázatos meghódolásra és élet-
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tisztaságra utaló anyaszentegyházának vallásilag elő-
irt nehéz követelményeit, mint a mily önmegadással 
kész a hivő lélek szerintük igazodni gondolkozás- és 
cselekvésmódjára nézve? Sőt inkábh a kath.hit-rend-
szerben működő azon vonz- és lökerő, mely egyfelől 
ragaszkodást, másfelől meg eltávolitó idegenséget 
kelt maga iránt, nem-e csalhatlan bizonyítéka isteni 
igazságának? Bizonyára. A hithű lelkek alkalmaz-
kodó engedelmességükkel, az érzékiség fölfuvalko-
dott hősei pedig heves ellentállásukkal tanúskodnak 
mellette, ez utóbbiak különösen a miatt gyűlölköd-
vén egyházunkkal, mivel a kevély ész gőgös absolu-
tismusa-és a rendetlen önszeretet bálványának a hivő 
lélek alázatosságát, és az önmegtagadás keresztjét ál-
lítja ellenébe, és mert szüntelen eszükbe hozza, meg 
érezteti is velük azon igazi, az ész és érzékiség közt 
létező antagonismust, melynek heves tusája alól sz. 
Pál sem tudott megszabadulni, sőt e vallomásra fa-
kadt : „Non quod volo bonum — mond — hoc ago ; 
sed quod nolo malum, hoc facio." 

II. 

Napjainkban a kath. egyház társadalmi tanai 
hit-erkölcsi rendszerénél is dühösebb ellenszegülésre 
találnak saját fiainak részéről is. És valljon miért? 
Mert egyfelől a korlátlan kormányuralom, más rész-
ről meg a rakonczátlan fölforgatás szellemével hom-
lokegyenest ellenkeznek. — A kath. egyház azt tart-
ja : miként a népek, nemzetek és uralkodók minden-
ható Ura, a fölségiség és hatalom ősforrása, ki szent 
fiának, az üdvözitő Isten-embernek mondá: „Fiam 
vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és 
én neked adom a népeket örökségül, és birodalomul 
a föld határait." (Zsolt. 2 , 7—8.) „Az Isten szóla ne-
künk Fia által, kit mindenek örökösévé rendelt." 
(Zsid. 1 , 2 . ) A világmegváltó tehát isteni lénye-
gét, és az uralkodás jogát a földkerekség népei fölött 
öröktől fogva mennyei Atyjától nyeré. S ezen isteni 
örökség alapján nyugszik a keresztény társadalom 
egész rendje. — A nemzetek szabadon szervezhetik 
ugyan államaikat, csakhogy ezen közben kötelesek 
az evangelium örök igazságait szem előtt tartani, va-
lamint a hajós is útját az éjszak csillaga szerént irá-
nyozza; és kötelesek az egyház hatalmi önállását sa-
ját körében tiszteletteljesen elismerni és biztositani. 
Kell továbbá, hogy a polgári hatalom is az édesatyai-
nak képét viselje, a népek s nemzetek pedig a közös 
eredet és megváltás alapján egymás közt testvéries 
viszonyban éljenek. Mert a polgári hatalom jogával 
is, mely Isten ő szent fólségétől származik, viszony-

lagosak a vele járó kötelmek. És valljon miként fe-
lelhetnek meg a nemzetek ezeknek? Ugy, ha az is-
teni és egyházi törvényeknek is az államélet minden 
viszonyaiban érvényt szereznek, azokat intézményeik 
alapjaivá teszik, és a keresztény nemzetközi jogokat 
tisztelve, államterületük határait— miként az ó-kori 
pogány államok tőnek — minden áron nem terjesz-
tik. De, fájdalom! e viszonylagos kötelmeik iránt nem 
mindenkor valának hivek a nemzetek és kormányaik. 
Különösen a XVI. században főlviharzott vallási sza-
kadás, és az úgynevezett nagy franczia forradalom 
alkalmával összeesküdt államférfiak túlkapásai érzé-
keny, még maiglan is sajgó sebeket ejtének a társa-
dalom és szentegyházunk kebelén Europa egy részé-
ben. Akkor adta magát elő azon szokatlan jelenet: 
miszerént a félrevezetett, különben rendes körülmé-
nyek közt józan itéletü katholikus köznép is szent-
ségtörő kézzel Isten szent oltárait főlforgatá, és leg-
nagyobb jóltevője, mert öröklött emberjogainak ér-
vényesítéséért mindég munkálkodott, saját édes anyja, 
a kath. egyház ellen oly vérengző üldözésre veteme-
dett, minőt — báró Eötvösként is — Diocletian óta 
nem szenvedett, s pedig nem a keresztényelemmel 
ellenkező más vallás nevében, hanem — mi példát-
lan — ellenszenvből, vak buzgalomból minden val-
lás iránt, mivel oly sajátságos valamit állitának föl a 
bujtogató encyclopaedisták, mi minden észszerű ala-
pot nélkülözött, és semminemű vallás-elveken nem 
épült; nem a régi pogány valláséin, mert azokat az 
evangelium tanai válták föl ; nem a keresztény val-
láséin , mert helyükbe ők az állati természet lélekölő 
cultusát lépteték. Már pedig, hogy bár mely alakú 
álladalom sem boldogulhat vallás, és isteni küldeté-
sében való hit nélkül, ezt még a régi pogányság is 
érezte, a mennyiben azon ó-kori álladalmak minden 
abberratioik mellett sem ismerék félre az államkor-
mányzat isteni küldetését; miről tanúságot tesz azon 
körülmény is, miként minden tisztviselőségnek „au-
spiciumok" engedtettek, vagyis jogosultsággal birt, 
az istenek akaratát a természet tüneményeiből meg-
tudni, akkép hivatalokat rendezni, és annak tekinté-
lyével az alattvalóktól engedelmességet követelni. 
Csakis a kereszténytelen állambülcsészet merészlette 
azt először kétségbe vonni, és utóbb tagadni; az is-
teni küldetés helyébe népküldetést állitva, az állam-
hatalom jogát a népfölség teljhatalmuságából szár-
maztatva; mintha bizony a nép állitólagos egyezke-
dése által szabadság és élet fölött rendelkezhetnék, 
másnak maga fölött hatalmat adhatna, vagy adhatott 
volna ; mintha a napjainkban is szereplő „közakarat", 



» 387 

„általános szavazat" egyéb volna rászedő szemfény-
vesztésnél, századokra kötelező kötvények jogtalan 
megszegésénél ; és mintha azon keresztény államjogi 
alapelvnél: miszerént az államhatalom bármely for-
mában is isteni rendeltetéssel birván, a szabadon szü-
letett ember csupán Istennek, és az által a hatalom-
mal fölruházott felsőbbségnek tartozik hódolni, sza-
badabb elvűt és észszerűbbet csak gondolni is lehetne. 
Avagy nem észszerűbb-e azon halva-született eszmé-
nél , mely szerént Rousseau „társadalmi szerződés" 
czimü könyvében váltig vitatja: hogy midőn az em-
berek társadalmi állapotba léptek, akkor a népfölség 
átruházá a kormányhatalmat megbízottjaira? Sok az-
előtt ismeretlen népeket, sőt egész világrészt fedezé-
nek föl, de még soha sem találtak embert társada-
lomkivüli állapotban, miként Rousseau légből ka-
pott elmélete föltételezi; mert a társas állapot az em-
beri természet első szükségei közé tartozik. Ha. a tár-
sadalom eredetéből valamely jogelv következtethető, 
ez mindössze is annyiból állana: hogy mindaz, mi az 
emberi társaságban az egyéni, egyleti, tartományi, 
megyei és községi szabad működést gátolja, rendel-
tetésének meg nem felelhet, mert a természeti em-
berjogok megsértését foglalja magában. Már pedig 
ilyen a ,népfölség', ,általános szavazat' volubilis elve, 
mely a történelem tanúságaként mindég elnyomásra, 
korlátlan kormányuralomra szokott vezetni. Igy tör-
tént Görögországban, igy Romában; igy történt a 
középkor csaknem valamennyi olasz álladalmaiban ; 
igy a XVIII. és XIX. században mindkét Napoleon 
által Francziaországban. (Vége köv.) 

Egy főpásztor! szózat korszerű méltatása. 
Engedje meg, ft. szerkesztő ur ! miszerént a ft. vesz-

prémi püspök ur ő excellentiájának egy, rettenthetlen s láng-
lelkü egyházi fejedelem elragadó irályával szerkesztett, s egy, 
lángoló szeretettől lángoló főpásztor szózatának minden kenet-
teljes sajátságával biró, ékes körlevele folytán, mely az egyház-
ellenes sajtó tárgyában legelőször tűnik föl ily apostoli ha-
tározott alakban a nyilvánosság utján, a máskép is mélyen ér-
zett tiszteletnél fogva, az el nem titkolható lelkesedés első ha-
tása alatt közölhessek néhány korszerű eszmét. 

Mindenek előtt saját keblembe vetek egy őszinte pillan-
tást. Mindenki legjobban tudhatja, hányadán van önmagával, 
oly életbevágó kérdesek fölmerülése- s megítélésénél, melyek 
a jobbak elméjét szüntelen foglalkoztatják. Körülbelül 15—16 
éve, mióta első zsenge czikkeimet irtam a ,Religio'-ba. Ezen 
időtől kiváló, szakadatlan figyelmem s tevékeny részvétem tár-
gya a vegyes napi irodalom ; melyet egy, földi hazája s örök 
egyháza boldogságára hevülő ifjú áldozár lelkesedésével kez-
dék szeretni, gyámolyitni. Akkor még sokkal tisztább s bizto-
sabb volt e szellemi tér az ifjú nemzedék törekvései előtt. 

Sőt azt mondhatni, hogy inkább lehetett hallani disztelen ki-
fakadásokat a megyei s országgyűlési tanácstermekben, mint 
az irodalmi téren , mely legjobb kezekben levén, némi pietás 
s közbeosülés tárgya vala. Lelkismeretes dolognak tar tatot t 
e vég nélkül komoly ügyet ugy kezelni, hogy a jövendőségnek 
ne igen legyenek alapos panaszai s vádjai az úttörők könnyel-
műsége ellen. A 48-ki forradalom szétszaggatá a köteles sze-
rénység aranylánczait ; s helyettük Dániel 8-ik részéből e jel-
lemző igék örökültek meg emlékezetünkben : „Simulatio est 
bestia multicolor, catenis soluta est. Robur datum est ei , et 
prosternetur veritas de terra." Ezután már annyira tágult az 
irodalmi visszaélés minden oldalon, hogy teljesen lehetetlen 
volt föl nem szólalni ; lehetetlen volt polémiákba nem eresz-
kedni, sőt az irodalmi közbecsülettel meg nem férhetett, tovább 
hallgatni s iszonyúan nem ostorozni a vaktában rohanó töme-
get, melyre sz Gergely eme mondását lehetett mindannyiszor 
alkalmazni : „Nunquam illic anima, quo ceciderit, iacet ; quia 
voluntarie semel lapsa, ad peiora pondere iniquitatis impel-
litur." (L. 31. Mor.) Jól emlékezem, csak egymagam húsznál 
több czikket szenteltem különféle szempontból e hálátlan 
ügynek 1). Most azonban , midőn már az öntudat is látszik 
visszautasithatlan erejé t , különösen az egyháziakban kifej-
teni : édesen eshetik éreznünk, hogy annak idején nem küz-
döttünk hiában. Valljon mi fölött is lehetett volna az öntu-
dattal biró egyházi embernek keservesebben följajdulni, cso-
dálkozni s elszomorodni, mint midőn saját szemeinkkel láttuk, 
sőt, a mi legfájdalmasabb, egyéb — talán lényeges szüksé-
geink fedezésétől készakarva megvont filléreinken vásárolt 
szellemi élményeinkben kellett szent vallásunk isteni eredete-, 
csodateljes terjedése- s áldásos diadalainak porba tiprását, 
(ezekkel természetesen önmegsemmisítésünket) s mindennek, 
a mi katholikus irás- és nyomtatásbeli, nyilvános szemtelen-
séggel űzött megbecstelenitését, legtöbbször oly haszonleső, 
s minden erkölcsi reputatioból kivetkőzött ifjonczok által, 
kiknek alig van más tekintélyük, mint a napjainkban már min-
den becsületes ház ablaka alatt fölfegyverkezett baljóslatú 
fenyegetés. Mi mást lehetett volna e szerént gondolni s föl-
tenni az ellentáborban felőlünk, különösen kath. papok felől, 
mint gyávaságot és vakságot, melyekkel amott saját gyara-
podásukra oly égbekiáltó üzérkedést vittek véghez. És mind-
ezt valóban, még csak nem is szégyenlettük ! 

A ,Religio' évlapjain soha sem hiányzottak a kellő rend-
reutasitások. De mihaszna, ha a ,Religio'-t kevesen olvasták? 
s igy az evangeliumi kovász épen ott nem vegyülhetett a 
liszt közé, hol már a mesterséges élesztő mindent megpos-
hasztott. Kétségbeejtő tapasztalati benyomások nehezedének 
egyesek szivére, látván a papok asztalain elszórt egyház-elle-
nes lapok halmazát, melyekből, természetesen, az egész köz-
ség táplálkozott. A male informatis — csak ellenszenvet s há-
látlanságot lehetett várni. Igy történt, hogy egy alkalommal, 
(M. barátom s irótársam szemtanú volt) igen egyszerű plébá-
nián, nem is ßatal plebánus asztalán, a pápa ő szentsége ré-
szére gyűjtendő Péterfillérek czime alatt a püspöki körleve-
len sajátkezüleg irva e szavakat találtuk : „A brigantik szá-

*) L. az összes kath. irányú lapok s más hasonszellemü vállala-
tokban megjelent közleményeken kivül különösen a Rel. 1860 .1 . 47 . és 
köv. sz . , az ,1. T.' 1860 . aug. 1 8 . , u. o. dec. 11. sz. 1861 . első év-
negy. szokottan jelölve. 
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mára nem adózunk !" Si hoc in viridi, bone Deus ! quid in 
arido ? — Máskor tör tént , hogy egy protestáns irányú lap-
nak hűséges pap-olvasója elkeseredett, sőt gyűlöletes vitát 
folytatott velünk a szent-irás eme szavai fölött : „Eritis sicut 
Dii", melyből egész proselytismus fejlődött. A nyereség 
mindazáltal alig volt egyéb, mint hogy a czimek, melyekre a 
lapok já r tak , megváltoztattatának. A harmadik eset (az el-
számlálhatlanok közül) volt, egy jó czélra kéregető szerze-
tesnek otromba elámitása egy vegyes társaságban a pápa 
ügyére nézve s kath. érdekeink ellen, fölolvasott lapok meggyő-
ző erejével. Oh ne mondja azt senki, hogy az ellenséges sajtó 
kárliozatos vívmányaiból oly könnyen kibontakozunk. Polyp-
karokkal font az már be sok, de igen sok jóravaló elmét és 
szivet elannyira, hogy tisztán egyházi szellemű s zamatu la 
pokat nem is képesek átolvasni, föltéve, hogy lelkismereti kö-
telességül tétetik nekik az előfizetés. Innét van, hogy még 
ünnepélyes templomi szent beszédekben is csakúgy hemzseg-
nek a politikai ügyetlen szójárások,mintha egy nemzetőrségi 
zászlóalj előtt tar ta tnának, mely csatára indul. 

A legforróbb hála s fiúi tisztelet mély érzetével üdvö-
zöljük a veszprémi püspöki körlevelet, mely nem csak azon 
megye tisztelendő papságához, de mindnyájunk szivéhez szól, 
midőn lelkipásztori megnyugvással ugyan, de mégis szívfájda-
lommal mondja : „Nem, Isten nem engedte a katholikus papsá-
got oly mélyre sülyedni, nem verte meg oly vaksággal, hogy 
pénzén neveljen ó r i á s o k a t , kik elpusztítsák a szivek föl-
dé t , melyet az isteni ige magvával bevetet tek, hogy arról 
egykor az angyalok arassanak." S midőn a püspöknek diadalra 
vezető magasztos bátorságával (Mit fél tek, kicsinyhitűek ? 
Máté 8, 26.) jellemzi a katholikus-ellenes sajtót, melynek kép-
viselői gúnyt űznek abból, a mi sziveinknek legszentebb ; 
sárral dobálják Krisztus helytartóját , lábbal tiporják az év-
ezredes jogokat , elhatnak a szentélyig s örök fönségü cul-
tusunk ragyogó zomáuczát megromlott lelkük lehével akarják 
elhomályositni stb. — A kinek mindez szivére nem ha t , s ri-
deg közönynyel teszi le kezéből e dicső, e velőt liasitó szóza-
tot , mely a kath. sajtó érdekében föllángolt mozgalmak élén 
valóban a legtiszteletreméltóbb oltárlámpa központi fényét 
képezi, folytatván előbbi czimboraságát az ellenünk esküdött 
sajtóval : arra csak azt lehet mondani, hogy „ad nihilum valet 
ultra, nisi ut mittatur foras." 

Gyakran hallottunk megjegyzéseket egyháziak részé-
ről is, melyek a kath. egyház-ellenes sajtónak határtalan sza-
badság-szeretetét dicsőitgették, mig a mieink szellemi nyűg-
ben (?) sorvadnak. Ha szabadság az, mikor valaki eszét veszti 
s czél, irány nélkül handabandáz ; ha szabadság az, mely a fö-
nebbiek szerént szabadon pusztít ; ha szabadság az, mely min-
ket pártfogásunkért a legdurvább szellemi lánczra ver; s végre 
ha szabadság az, mely a barátság szine alatt minden javainkból 
kifoszt, kirabol : ugy csak múljék el a neve is olyan szabadság-
nak, mely kétszáz millió katholikus lelkismeretét sérti, s csak 
egy kisebb töredéknek vak szenvedélyeit táplálja. Mutasson 
az ellenfél csak egy positiot legújabban izgatott korszakunk-
ban, melyet mi offensiv állásból rohantunk volna meg. Az ön-
védelem természeti visszanyomhatlan jogaink közé tartozik ; 
ámbár a kath. egyház béketűréssel lágyítja, jótéteményekkel 
tö r i , egyetemes szeretete nagyságával lábaihoz kényszeriti, 
szenvedései végtelenségével fölmagasztalja s magához emeli 

legnagyobb ellenségeit. „Heródes erat astuta vulpes ac dece-
ptor ; qui, ut ait. S. Chrysologus — calliditate regnabat , pos-
sidebat dolis, et simultatione pollebat." Ezt lehet mondani 
ama tekintélyes szellemi hóhérról is, a hitetlen sajtóról. Csak 
nagy bajjal adja vissza zsákmányait, vagy soha. „Redire — 
cum periit — mondja Seneca — nescit pudor." Vagy nem 
veszszük-e észre csaknem minden szenynyes lapján a keresz-
ténység szelleme nélkül vezetett sajtónak, hogy sz. Gergely 
szerént „Sapientia huius mundi es t , cor machinationibus te-
gere , sensum verbis velare : mentis perversitas urbanitas 
vocatur." 

Valahára mégis sikerült egy, a tömeg fölé kerekedett 
jobb meggyőződés erejével leleplezni ama hosszú altatást, si-
került a csalhatatlan vegytani bontás utján izekre tépni azt. a 
mézes madzagot, melylyel az antikath. sajtó az alsóbbrendű 
papságot édesgette s csalogatta ; és kisült, hogy az nem volt 
egyéb, mint kénköves vilióval befuttatot t szines szalag a pa-
pok elcsábítására. Máskép hogy is lehetne, például, egy Pas-
sagliára jellemzően alkalmazni : „tam subito corvus, qui modo 
oygnus erat." Tehát nyissuk föl mind a két szemünket, és ne 
hunyorgassunk többé a gonosz tudás fájára, melyen, hogy job-
ban tessék, sok belföldi és egyházi gyümölcs ki van függesztve 
czégér gyanánt. Ilyen például a h a z a s z e r e t e t , melyre 
rátukmálták, hogy csak bizonyos elvek árnyában tenyészhet. 
Szent és nagybecsű a hazaszeretet 1 ) , ki tagadhatná ezt? 
De hogy ennek édességét csak a reánk nézve elvetemült sajtó 
ömleszthetné egyedülaz emberiségre, mondani s elhitetni akar-
ni, annyit tenne, mint a hazaszeretetben megdicsőült annyi ke-
resztény század homlokáról istentelen kezekkel tépni le, min-
den igazság- s méltányosságról táplált észszerű fogalmaink 
daczára , az érdemborostyánt. (**) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége f. é. nov. 27-röI kelt legfelsőbb határoza-

tával az esztergomi föszékeskáptalannál megürült czimz. kanonokságo-
kat M i k s i k Imre esperes és keresztúri plebánusnak ; S z a k v á r y 
János esperes és duna-szerdahelyi plebánusnak ; B 1 á z y József esperes 
és galgóczi plebánusnak méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

TARCZAL, dec. 3-án. Ha komolyan visszapillant az 
ember leélt napjaira, ha tekinti azon veszélyes ösvényt, me-
lyen a két oldalról tátongó mélység között oly bátran, és sok-
szor minden elővigyázat nélkül haladott ; ha higgadtan meg-
gondolja : miszerént csak egy ferde lépés, — s a magára ha-
gyatott ember örökre veszve van, lehetetlenség, hogy lelkében 
meg ne rázkódjék. — Az ősbün által megrongált és elszila-
jult emberi természet, a szabad akarat pórázán bölcsen nem 
vezénylő isteni kegyelem nélkül, csak az örök kárhozat fe-
neketlen mélységébe ragadhatná ,;az elméjének törvényével 
ellenkező, s tagjaiban más törvényt látó ' szerencsétlen em-
bert. — Isten azonban, kinek irgalmassága az ember go-
noszságánál is nagyobb volt , a bün igájába görnyedt, s az 
ördög zsarnok hatalmába esett szerencsétlen halandót a meg-
váltás nagyszerű drága ajándékán kivül, még egy melléje ren-
delt nemtővel is megáldotta, ama drága malaszttal, mely a 
rosszra oly igen hajlandóvá lett természetét folytonosan fé-

*) L. ,Keligio' 1862. 26. sz. 
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kezze, a jóra pedig szakadatlanul ösztönözze, figyelmeztes-
se , s annak véghezvitelére segítse. Szóval, a szabad akarat 
mellett sem hagyta magára a háladatlan embert, hanem vég-
hetet len kegyessége szerént , ki ellene elég vakmerő volt föl-
lázadni , azt 0 a lázadás következésétől, az ördög rabszolga-
ságától megmentendő , imádandó gondviselése által mintegy 
kézen fogva vezette s vezeti rendeltetésének czéljálioz. — 
Ezek fölött komolyan elmélkedve különösen ez adventi sz. na-
pokban, valljon nem méltán kiálthatunk-e föl a zsoltárossal: 
„Istenem ! mi az ember , hogy magadénak megismered őtet ? 
mi az ember, hogy gondoskodol róla?" Én legalább, mig 
csendes magányomban e sz. napok alatt a Mindenható ha-
tártalan jóságának nagyságáról , a megváltás mély titkáról 
elmélkedném, hogy néhány leélt éveim minden perezében él-
veztem a fölöttem őrködő, s lépteimet bölcsen vezénylő iste-
ni gondviselést, alázatos szivvel vallom, s hálásan elismerem: 
miszerént ezen imádandó isteni gondviselés nélkül most nem 
a z U r oltáránál „haladnám meg hatalomra az ég angyalait", ha-
nem a boldogtalanság örök sötétségében siratnám a napot, 
melyen méhében fogadott anyám. Méltó azért és igazságos, 
hogy először is és mindenek fölött áldja lelkem a véghetetlen 
irgalmu U r a t , s hála-imát rebegjen neki szám. Tovább az is-
teni gondviselés sz. czéljainak kivitelében, a körülményeken 
kivül gyakran embereket is használ föl eszközökül, kik szin-
tén mint Istennek küldöttjei s boldogságunk eszközlői, tisz-
teletünk-, szeretetünk- és hálánkra igen érdemesek. — S én, 
ki édes szülőim helye t t , midőn legnagyobb szükségem lett 
volna r á juk , csak korhadozó sírkeresztjüket, ölelhetém , s ez 
élet sok baja i , szenvedései és fájdalmai között enyhületet 
csak már horpadozó sirukra hullatott sürü könyeimben nyer-
he ték , háladatlan legyek azon kegyes jóltevőm i rán t , kit Is-
ten küldöt t , hogy szülőim helyét pótol ja , hogy az erkölcs-
telenség és gonoszság, testemnek tetsző ú t já ra ne térjek, előt-
tem az erény keskeny és nehéz ösvényén az életszentség 
magasztos fényű lámpáját vigye, s hogy tetemes költségeit 
nem kiméivé, a jóra folytonosan oktatni meg nem szűnve, 
szolgájává képezzen a Mindenható azon ol tárának, melynek 
sz. szolgálatára ő 52 év előtt az Ur irgalmából kegyelmesen 
fölszentel te te t t?! Nem; ezen áldott lelkű jóltevőm iránt én 
háladatlan nem leszek , nem lehetek ! s bár nyilvános hálám 
egy „Isten fizessen meg-" s szivből fakadó köszönetnél más 
nem lehet , legalább ezt tehessem tehát kegyes engedelmével 
ft. szerkesztő u rnák , öntudatom némi megnyugtatására , be-
cses lapjában nyilvánosan ! — Tiszteletem s hálám tárgya 
pedig ezúttal nem más : mint a ma (dec. 3-án) 79 munkás 
éveit betöl tö t t , s érdemekben megőszült ft. S z a r v a s Xav. 
Ferencz Adalber t , praemontrei rendíi kanonok u r , kit ren-
deltetésem elérésében, az ember sorsát intéző Isten kezében 
áldott eszközül lenni elismerek, szeretek s tisztelek. — Ive-
ket és iveket kellene betöl tenem, ha ezen mai tiszteletem 
kedves tá rgyának , az U r , 79 évek súlya alatt görnyedező 
veterán szolgájának, gyermekségem óta velem éreztetet t ke-
gyességeit csak részben is elősorolni akarnám. Miért is ezek 
egyes előadásával fölhagyva, ére t tük összevéve , hálás elis-
merésem mellett csupán szívélyes köszönetemet nyilvánítom. 
— De jótéteményei között azon egyet még sem hallgatha-
tom e l , mely kiváltképen ösztönözött, védszentje s születése 
nap ján , e tisztes lap hasábjain örömöm, legbensőbb köszö-

netem , s legőszintébb kivánatom nyilvánítására. Azt tud-
nillik, miszerént a jámbor aggastyán még most is, midőn már 
az Ur oltára elébe vezetet t , s az Istennek mint olyat, minő-
nek ő , a Legfölségesebb , öröktől fogva akarta hogy legyek, 
általadott, korunk lélekölő irataitól megmentendő, a ,Religio' 
kedves egyházi folyóirat egy egész évi folyamával megaján-
dékozni kegyeskedett , azon hozzátétellel: miszerént ha ő is 
majd nem sokára hallani fogja, mit a Mindenható a 120 éves 
Mózsesnek a felhő-oszlopból mondott : „te nyugodni fogsz 
atyáiddal", én e kedves egyházi szellemű lapot akkor is bír-
ni iparkodjam. S ez által nem egyebet akart a jólelkű aggas-
tyán , mint azt : hogy én ellenemondván a világ szellemének, 
akkor is , midőn ő már nem lesz, hű liarczosa legyek azon tá-
bornak , mely a sirontúli jutalom biztos reményében vivja 
földi fáradságos harczait! — S ez ft. Sz. F . A. ur sok jótéte-
ményeinek legdicsőbb koronája, ez engem minden módon bol-
doggá tenni akaró szive kegyességeinek netovábbja ! fogadja 
ért té hálás elismerésemet s legalázatosabb köszönetemet, azon 
forró ohajommal: miszerént őt azon Isten, „kinek szemei előtt 
ezer esztendő olyan mint a tegnap, mely elmúlt", 79 munkás 
éveinek daczára , még sokáig állandó jó egészségben tartsa. 
H a pedig elközelget a n a p , melyen azt mondja majd Istené-
nek, mit az elaggott Berzellai mondott Dávid királynak: 
„nyolczvan esztendős vagyok m a , nem tudok már az édes és 
keserű között különbséget tenni", „ha rövid esztendei elmúl-
nak , s azon útra kél , melyen többé vissza nem tér", „ha le-
hellete elfogy, napjai megrövidülnek, és csak koporsója lesz 
hátra", legyen elszenderedése az Urban csendes, nyugodal-
ma a sirban édes , jutalma az égben bőséges ! ! S ha én fájós 
szivemmel rövid időre még itt maradok, onné t , a dicsőültek 
hónából, tekintsen olykor reám nehéz küzdelmeimben, s kö-
zelében levén a Mindenhatónak, esedezzék az én földi pálya-
futásomnak is szerencsés bevégzéseért , kiről én , éltem min-
den napjaiban, az Ur sz. oltáránál hálásan megemlékezni so-
ha meg nem szünök ! s kinek őszinte hálám lerovására, egy-
kor majd (vajha igen sokára !) örök nyugalomért esdő kö-
nyeimet sürün hullatandom áldott tetemét jelelő sírkereszt-
jére. . . . Szepesy Eduard. 

MILANO , nov. 25-én. Caccia káptalani helyettes oct. 
24-én utolsó lépést te t t a szakadár papok egylete ellen, mi-
előtt a püspöki hatalom és a canoni fegyelem szigorához fo-
lyamodott volna. Atyai szeretettel még utol jára fölszólitá az 
egyletet, hogy oszoljék föl. Hála i s tennek! a szeretetnek szava 
győzött, nem ugyan tökéletesen, de mégis győzött, s ma mond-
hatjuk : a szakadáros papi egylet nem létezik többé , ő magá-
tól föloszlott. I t t adjuk a püspök urnák levelét , melyet Rat t i 
Gyula prépost-plebánus úrhoz , a szakadáros egylet elnöké-
hez intézett : „Ft. prépost ur ! Miután tanácsaim egész erély-
lyel s tekintélylyel kétségtelenné tevék , mint vélekedtem én 
az egylettől, melynek uraságod az elnöke, s mégis szivem leg-
nagyobb fájdalmára sikeretlenek valának, kényszerülve vol-
tam önnel minden közlekedést megszakitani e tárgyban, ezt a 
szent-atya Ítéletére s legmagasabb határozat jára bizván. H a 
tehá t most az ideiglenes hallgatásnak véget ve tek , ezt csak 
azért teszem, hogy Önnel, s az egyházi egylet minden tagjai-
val tudassam a szent-atya nézeteit és szándékait. Krisztus 
Jézus helytar tó jának, annyi zaklattatások közöt t . melyek őt 
környezik, kétségtelenül nem kis fájdalmára volt, midőn egye-
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temes egyházi gondjaiban a mi megyénkre, melynek papsága 
a hatalom és tekintély elvének mindég hive vala, tekintve 
lá t ta , hogy nem kis számmal vannak itt papok, kik minden 
elégséges indok nélkül megvetették törvényes főpapjuknak 
egyik rendeletjét , melynek egyedül csak külső alakja hiány-
zott , hogy szigorú parancs legyen. Ez oly viselet volt ezen 
papok részéről, mely nyilt engedetlenségre vezet , s melyben 
a szent-atya a vallásos, sőt még a társadalmi romlásnak okát 
fölfedezi, ürügyet ad a gyászosoknak, hogy minden tekintélyt 
és hatalmat ostromoljanak; s igy, a honnan a jelen bajoknak 
orvoslását kellene reményleni : a papoktól, onnan a méreg és 
a halál származik. Ez az oka, miért rosszalta a szent-atya egy 
ünnepélyes alkalommal ezen papi egyletet, melynek ön, pré-
post u r , most az elnöke ; ez az oka, hogy a szent-atya mind-
azok előtt , kik hozzája hódolattal zarándokoltak, nem hall-
gatta el megyénk ezen szélesés mély sebjét , kifogyhatlan 
szeretetében szüntelenül ennek gyógyításán elmélkedve ; e 
miatt én , ismervén a szent-atya szándékát, legszilárdabb ha-
tározatát, hogy véget vessek oly gyászos helyzetnek, minden 
tekintélyemmel, melylyel engemet a Megváltó ellátott , az ő 
szentséges nevében, és azon engedelmesség erejében, melyet 
önök közül kiki a papi szentelésnél saját püspökének foga-
dott , akarom, hogy ezen egylet haladék nélkül föl legyen 
oszolva. — Várta-e ön, prépost ur, s önnek társai ezen utolsó 
szavamat is? Igen , én fájdalommal kimondtam az t , mivel a 
parancsnak szigora mindég kellemetlen előttem ; kimondtam 
nyugodt lélekkel, tudván , hogy helyettesi tisztem kötelessé-
geit kell betöltenem; a szent atya szándékaihoz, ki minden-
ben vezérem volt és lesz, kell alkalmazkodnom ; tudván végre, 
hogy habár némelyeknek önszeretetét sújtom, mások elől ez 
által elmozdítom az akadályt, mely miatt nem kis számú, és 
mindég szeretett üaimat nem lehetett eddig keblemhez szo-
ritani, s velük a legszebb örömnek könyeit hullatni. Ennél 
fogva önnek, prépost ur, szigorú kötelessége lesz az egyletnek 
minden gyűléseit megakadályoztatni, a mely egylet ezen órá-
tól föl van oszlatva, s velük mint elnök, mint tag többé nem 
levelezni. Várom pedig, a mint csak lehetséges lesz, a legha-
marábbi tudósítást, mely engemet önnek s társainak aláveté-
séről tudósítson, a mely tudósitás nálam és a szent-atyánál 
minden multat feledésbe ejt, ugy hogy róla semmi említés sem 
leend. Kívánom önnek, prépost u r , az Isten minden áldásait. 
Monza, 1862. oct. 24. C. Caccia, kápt. által, hely." —Az egy-
leti tagoknak ezen levél értelménél fogva kellett volna egyen-
ként a püspök úrhoz nyilatkozatukat, illetőleg a nevezett egy-
lettőli elszakadásukat beküldeni, Ratt i Gyula prépost s egy-
leti elnök úrral. De az ördög még egy botrányt kivánt, az 
egylet tagjait egyszerre körmei közül a káptalani általános 
helyettes atyai és szerető keblére ereszteni nem akarta. Azért 
Ratt i ur jónak látta nov. 12-re az egylet tagjait gyűlésre 
hivni. A 240 pap és tag közül csak 91 jelent meg. A püspök 
és helyettes urnák levele fölolvastatott, s rövid tárgyalás 
után 53 szavazattal 38 ellen föloszlottnak (inkább föloszla-
tottnak) határoztatott. Mi gondoljuk, hogy a gyűlésnek nem 
volt jogában kimondani a föloszlatást, mivel nagyobb része a 
tagoknak meg nem jelent ; a püspök ur szándéka és a dolog 
természete azt kívánta, hogy mindenik tag maga számára 
mondjon le , s ha mindenik megteszi, az egylet föl lesz osz-
latva, s minden tagtól az egyházi engedelmesség bebizonyítva. 

Ratt i ur a legügyetlenebben jártéi ,midőn botrányos szónok-
latokra ily gyűlés által alkalmat adott. Ily főpásztori levél, 
és áldott szent-atyánk szándékainak ily kétségtelen isme-
rete után, a jó pap előtt csak egy ösvény nyílik: a teljes szív-
ből, lélekből eredt engedelmesség, kerülve minden diploma-
t i c s fogásokat, szólamokat. 

LONDON, nov. 25-én. London városának erkölcsisége 
néhány hónaptól kezdve komoly tanulmányozásnak tárgya; 
s a szomorú helyzet oly vallomásokat csikart ki a napi sajtó 
mezején , melyek a brit büszkeségnek nagy áldozatjába ke-
rültek. A londoni csendőrség példánya volt a világnak ; büszke 
önhittséggel hirdették a lapok, hogy sehol sincs oly vagyon-
és személybiztosság, mint a brit fővárosban. Es ime, a go-
noszságnak tudománya, melyben a csendőri személyzet majd-
nem annyira já r tas , mint az oxfordi egyetem bár melyik ta-
nára saját tanszakában, párosulva a legczélszerübb szerve-
zéssel, nem képes megvédeni a személyt, sem a vagyont az 
utczán , mihelyt esteledik. A helyzet olyan , hogy a ,Times'-
nek irói bevallják, miszerént „elrémíti s megbecsteleniti An-
golországnak fővárosát." — Két bün különösen szennyezte 
Londont minden időben : a kéjhölgyek és a tolvajok. — Az 
utczák legnépesebbjei telve vannak estvénként ezen szemte-
lenekkel ; s alig van főváros , hol a szemérmetlenség oly nyíl-
tan , oly általánosan, oly borzasztó nagy mérvben lépne föl, 
mint London. A kik legkevesbbé sem szoktak megbotránkozni 
az ily jeleneteken, azok is bevallják, hogy London fővárosá-
nak műveltsége igen leszállt, s a romlottság fölötte terjedett. 
Nincs hé t , melyben a fenyítő, s más törvényszékek többeket 
ne ítélnének el ezen szemérem-vesztett nők közül. Ök a fosz-
togató egyleteknek tagjai; nemtelen tetteiket űzve, a meg-
rablásokban jelentékeny szolgálatokat tesznek. Mult évben a 
kristály-palotában tartott népgyűlésen egy anglikán pap nyíl-
tan kimondta, hogy Oxford- s Regent-utczában estve egy be-
csületes nő sem mer megjelenni ezen pocsék nőcseléd miatt. 
Ezen pásztor ur hasztalan szónokolt, mivel a fekély mindin-
kább terjed. — A tolvajság is a legborzasztóbban zsarnokos-
kodik. Ezelőtt ezen tolvajok hurkot vetettek az utczán me-
nőre , földre rántották , s az eszméletlent mindenéből kifosz-
tották , avval odább állottak , magára hagyván a félig meg-
fojtott embert 1). De a hurok mint bizonyiték volt a fenyítő 
törvényszék előtt ; a tolvajok tehát fölhagytak e fojtó eszköz-
zel, és sokkal egyszerűbb módon jutnak gonosz czéljukhoz. 
A prédára kiszemelt embert farkas-lépéssel kisérik, a kitű-
zött ponton hátulról nyakon ragadják, a kövezetre vetik, fe-
jé t a kövezetbe verik , hogy eszméletét veszitse , azután kira-
bolják. E gonoszok ,garotters', fojtogatok név alatt ismervék. 
Álljon meg az utas Londonban egy késkereskedő-bolt előtt, 
ott a kirakatban fog egy tárgyat találni ,antigarotter' fölirás-
sal. Ez egy rövid kés, erős markolattal, melylyel az utas a 
fojtogató hasát fölmesse. De a fojtogatok nem adnak időt, 
hogy valaki ezt használja. A prédára kiszemelt szerencsétlen 
egy pillanatban minden erejében tönkre van téve. Mit tesz-
nek tehát a szemesek? A kést mindég készen kezükben tart-
j ák , minden oldalra vigyáznak, minden átmenőben egy foj-
fogatót gyanítanak. Ez a müveit, és minden állami s polgári 
intézményeire büszke angol nemzetnek fővárosa ! De hogy ne 

3 ) A londoni műveltség- e neme most Milanóban kap lábra. 
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látszassunk magunktól beszélni, a ,Times'-nek szavait idéz-
zük: „Mi nem vagyunk hajlandók a rosszat nagyitani (csak 
a pápai és bourbon államokban), sem igen általános követ-
keztetéseket húzni (ha az érdek ugy kívánja.) De a mult 
ülés-szak utolsó hetében egy képviselőházi tag estve félig 
megfojtva, mindenéből kifosztva találtatott a Pall-mall-ban, 
ép akkor, midőn a község házából az utczára lépett. A gono-
szok föl nem fedeztettek. Ha ezen tény magánosan állana, 
nem sokat jelentene ; de mikor ez száz meg száz hason tények 
között csak egyik ! Néhány napja egy tisztességes nő estve 
lefeküdvén, rögtön fölkel, az ágy alól kibúvó tolvajnak fejére 
hágot t ; szerencséje, hogy a másik szobába szökhetett. Ily-
nemű tolvajságok Londonban a legtehetősb házaknál meg-
történnek, s nem egy, de száz ilyen ismeretes. Mult héten is 
emiitettünk egy polgárt , kinek házát már hatszor megtámad-
ták a rablók, s most kénytelen fegyveres őröket tartani há-
zánál. Mult héten a bow-streeti biróság két gazembert elitélt, 
kik Bloomsburg-utczában egy liatal polgárt földre teritettek 
s kiraboltak estve hat órakor. A támadás erőszaka eszméle-
tétől megfosztotta a fiatalt, de népes levén az utcza,két más 
tanú fölismerte a gonoszokat. S a mi legszomorúbb, a leggo-
noszabbat maga a csendőr segítette az elillanásban. Ugyan-
azon időben a marylebonei biróság hasonló esettel foglalko-
zott, a clerkenwelli pedig kitöréssel párosult rablást tárgyalt. 
Clorie ur , a belváros bírája, tekintvén az ily gyakori megtá-
madásokat , kereken kimondá , hogy Londonban nincs többé 
személybiztosság. Coockspur-utczában egy gentleman hátul-
ról megragadtatik , s oly erővel a kövezetre vettetik , hogy 
minden eszméletét elvesztette. Egy egy-lovas kocsi átrobo-
got t , két csendőr átsétál t , senkinek eszébe nem jutott a ga-
zokat üldözőbe venni. Holborn-will-utczában egy ügyvéd, mi-
dőn Oxford-utczába akart á t térni , hét órakor földre vette-
t e t t , kiraboltatott. Waterloo-piaczon nagy küzdés fejlődött 
egy fojtogató s egy utas között , de a polgár lenyomatott s 
kifosztatott. Ilaymarkadban annyi polgár megfojtatott , hogy 
már botrányig megy a vakmerőség. A támadások oly gyako-
riak, oly vakmerők, hogy már nem a támadáson , de a vak-
merőségen botránkozik meg az ember. A kiállítás alatt tör-
tént támadásoknál hízelkedtünk magunknak, hogy külföldiek 
a rablók ; de a befogottak szégyenünkre mind angolok." Nem 
folytatjuk tovább az idézetet, mivel a czikk igen hosszú. Már 
most mit kell Ítélni az angol napisajtó kiáltásai fölött a pápai 
kormány ellen? A ministerek és az újságírók tehetetlennek 
nyilatkoztatták a szent-atya kormányát, mivel az Apenninek 
öbleibe búvott rablókat nem tudta kipusztítani ; és ime az 
angol kormány a főváros utczáin ácsorgó rablókat nem tudja 
megfékezni. Eddig nem hallottuk, hogy a pápai csendőrség 
Romában nem lett volna képes az angol lordokat biztosság-
ban tartani ; de most a világ legjobb csendőrsége a főváros 
polgárainak estve 5—6 órakor nem képes biztonságot sze-
rezni. De a szent-atyának nincs nagyszájú parlamentje, hogy 
az ily botrányokat az öt világrészben széthirdesse ! 

JERUZSÁLEM. (Vége.) A görögök igy szólnak : mi a 
bizanczi császárok alattvalóinak utódjai vagyunk; tehát a 
mi jogaink a Constantin és Helena alatti keresztények jogai 
voltak. Egy észrevétel elég ezen okoskodás ledöntésére. I t t 
nincs szó nemzetségi fajról, hanem religioról, egyesült-e Ro-
mával, vagy nem? Szent-Helena és Constantin romai katho-

likus vol t , s csak ezen romai kath. cultusra emelte s javit-
ta t ta ki a szent-helyi épületeket. Sőt akkori időben is, mely-
ről a görög szakadárok beszélnek, a szent-helyeket n é m a 
syrus-romai faj b i r ta , mely akkor Palaestinában lakott, s 
kiktől a mai görögök nem származnak, hanem a romai ka-
tholikusok Ezen követelésen kivül a görögök még Omár 
fermánjára hivatkoznak. Ezen okmány szerént Omár a szent-
helyeket a szakadár görögöknek adta volna á t , mikor még a 
szakadás nem volt. Ez okmány 1630-ban a török kormány ál-
tal megvizsgáltatott és hamisnak találtatott. Valóban, Omár 
Photius előtt 200 évvel foglalta el Jeruzsálemet, s 400 év-
vel előbb, semmint a szakadás végkép megalapult volna ; 
a szakadár görögökre nem is gondolhatott , s a fermán, ha 
valóságos is lenne, csak a romai egyház javára értelmeztet-
hetnék, mivel a kikre a kalifa nem is gondolhatott, azoknak 
javára nem is adhatott volna semmit. A törököket tekintve 
pedig a nemzetiség nem a fa j ra , de a vallásra nézve oszta-
tik föl. A görögöknek jogai tehát csak a latinok nem igen 
bölcs türelméből s engedékenységéből erednek. íme Famin-
nak véleménye : „Ezelőtt, ugy most is, a katholikus szerze-
tesek mindenkinek szabadságot adnak a szent sír tiszteleté-
re. Alig kezdődött meg az engedmény, máris megkezdődtek 
a házsártoskodások és véres rablások. Először csak egy sze-
get akartak beütni , azután egy táblácskát fölfüggeszteni ; 
utána szőnyeget kiterjeszteni, lámpát meggyújtani, a szen-
télyt kiseperni, vagyis a birtokjognak külső jeleit ; később 
a jogot magát kimondták. Ez meglevén, elején megtűrik a 
latinokat, később kiűzik, kövekkel, botokkal, késekkel. Erre 
reclamatiok fognak tétetni ; a pasa pénz-szomjas, fizeti egyik 
rész, fizeti a másik rész, vetélkednek az ajándékok; elébe 
tesznek egy papirt , fogják mondani : ez Omár kalifa fermán-
j a , ő el sem fogja olvasni, s újra érvényesnek hirdeti" a ) . A 
pasákat mily könnyen lehet megvásárolni, kiki tudja. A gö-
rögök különösen tudják, hogy Jeruzsálemben legnagyobb vé-
delem a pénz; ,,a latinoknak vannak consuljaik, kik őket vé-
delmezzék, — igy szólnak a görögök — a mi védelmünk zse-
beinkben van." Az utolsó évi nyilatkozások mind politikaiak, 
ezekről itt nem szólunk ; arról is hallgatunk, mit kellene ten-
ni ; mi csak a romai kath. egyháznak, Francziaországnak jo-
gait a szent-helyekre akartuk itt közzé tenni, fölmenvén ezen 
jogok eredetére. Nem lehet haszon nélkül, ha nyugodt lélek-
kel olvasunk a történetben, mely annyi sok dolognak erede-
tét megismerteti velünk. Mi Jeruzsálemben vagyunk Nagy 
Károly idejétől, azon küldetéssel, hogy ott az egyház jogait 
védelmezzük; ezen küldetésünket a romai pápák mindég 
megerősítették ; Muszkaország csak most lép oda, a ki által 
megajánlott védelmet a szakadár görögök sem akarják. 

IRODALOM. 
A H Ü LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE. 

(Folyt.) 
Igen tapintatteljesen szól Vízkereszt utáni ötödik va-

sárnapon ezen szentirati mondat fölött ; „a mint a vetés föl-
növekedett és gyümölcsöt termett : föltetszett a konkoly is" 

] ) Boré : Question (les Lieux-Saints. 
2 ) Histoire de la rivalité p. 1 8 7 . 
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(Mát. 13, 2 6 ) a rossz példák czélszerü használatáról; és az 
első részben igen ügyesen használja föl Jeremiás intelmeit : 
„Halljátok, kedvesim , mondja ő, mint oktatá egykor a babi-
loni fogságba hurczolt zsidó népet a lángbuzgalmu Jeremiás 
próféta : H a , úgymond Israel fiaihoz , az idegen tartomány-
ban a gonosz erkölcsű városba fogtok eljutni, hol a bálványo-
zás a legnagyobb szélsőségig űzetik; akkor látni fogjátok, 
mikép hordozzák körül az emberek fából és érczből készült 
isteneiket az utczákon, földre borulva és imádva azokat. De ti 
ne hagyjátok magatokat eltántorittatni az ő példájuk által, 
hanem hiven szolgálván az Urnák a ti Isteneteknek, őt an-
nál buzgóbban imádjátok, ha a bálványozás által megbecste-
lenittetni látjátok, azt mondván sziveitekben: Egyedül téged, 
oh Uram ! illet az imádás. Ugyanezt mondom , bár nem va-
gyok próféta, én is nektek, szeretteim. Ha látjátok, a mit csak-
ugyan mindenki láthat, ha csak szemeit szántszándékkal be 
nem hunyja, miszerént napjainkban hamis istenségek kohol-
tainak ; ha látjátok, mily közömbös és hanyag a keresztények 
nagy része az isteni-szolgálatban ; mily gondatlan oly sok 
szülő a gyermekek nevelésében ; mily kicsapongok lesznek az 
i f jak , mily szemérmetlenek, rossz erkölcsüek és kaczérok a 
leányzók: oh akkor fohászkodjatok mély sóhajjal az Istenhez, 
mondván : Egyedül téged oh Uram ! illet az imádás." 

A népre nézve oly igen szükséges concret előadási mo-
dornak szép példájára akadunk a böjt harmadik vasárnapján 
mondott beszédben a valódi megtérésről, melyben leirván a 
bűnöst megtérése előtt, átváltozását ekkép adja elő : „A ki 
előbb éjjeli csatangoló, a vendéglők és rossz társaságok szor-
galmas látogatója, sőt mindennemű éjjeli kihágásnál a fő-
czinkosok egyike volt : az immár egészen átváltozva, átkozza 
az éjjeket, melyeket mértékletlen ivásban, korhely társasá-
gokban és pajkos kicsapongásokban eltöltött. Lám! most mily 
szépen honn marad, mily áhítatosan imádkozik nem csak Is-
ten házában, hanem reggel és estve is. A ki eddig durva és 
kevély volt, (a durvaság és kevélység együtt jár) az most 
már a bántalmakat is mint a bárány türelmesen elviseli. Ha 
pajkos beszédein és egész külső magaviseletén a község előbb 
megbotránkozott, most már szerény erkölcsein épülhet. A ki 
előbb adás vevésben megszokott hazugság és cselfogásai ál-
tal parányi nyereségért lelkét is eladta volna, most már örö-
mest megosztja vagyonát a szegényekkel, sőt kész Zacheus-
sal négyszeresen is kárpótolni azt, a mit valakitől csalás által 
elsajátított. IIa háza eddig a gonosz nyelvek, a megszólások 
és rágalmazások gyülhelye volt, most embertársairól csak di-
csérőleg beszél, vagy legalább is hibáikat mentegetőleg. A 
kinek szivéből előbb, Krisztus urunk mondása szerént, go-
nosz gondolatok , paráznaság, házasságtörés, liamis tanúság, 
átkozódás, szidalmak és istenkáromlások származtak, az most 
szelid, mértékletes, tiszta igazságos és istenfélő életével mind-
azt , mi által előbb az egész községet megbotránkoztatta, 
helyrepótolni és jóvá tenni törekszik. Ime kedvesim! igy 
megváltoztatja a valódi bűnbánó egész életfolyamát." (Folyt, 
következik.) 

«SeV^feâyLIgr- 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 16-án. Ft. G i r k György pécsi püspök ő mél-

tósága a pesti Otár-egyletnek 50 a. é. forintot adományozni, 
s azonfölül egyház-megyéjében levő több egylettag részéről 
40 a. é. forintot küldeni kegyeskedett, melyekért az egyletet 
ily melegen pártoló főpapnak az egylet részéről ezennel a leg-
forróbb hálaköszönet mondatik. 

— Beküldetett S z a b ó Imrének azon egyházi beszéde, 
melyet Szent-Kuton tartott a Szent-László-ünnep alkalmával. 
A szónok neve eléggé kifejezi a beszéd jelességét. A t. be-
küldő soraiból kitűnik, hogy a „2000 hallgató előtt harczkész 
lelkesültségig buzditó hatással elmondott remek szent beszéd" 
kinyomását t. T a k á c s Sándor téthi közbirtokos és kegyúr 
nagylelkűsége eszközlé. Isten fizesse meg ! 

— Megjelent a „Magyar egyházi szónok" II. évi folya-
mának Advent I. vasárnapjától uj-év napjáig terjedő el-
ső füzete. 

— A „Tanférfiak, szülők és nevelők évkönyve" mind 
változatos , épületes béltartalmánál, mind csinos kiállításánál 
fogva teljes pártolásra méltó. 

— A porosz koronaherczeg nejével együtt ismételve 
tisztelkedett ő szentségénél elutazta előtt , és kitűnő szíves-
séggel fogadtatott. A varázs, melyet IX. Pius mind személyi-
sége, mind pedig szavai által gyakorol, olynemü, hogy hatása 
alól senki sem vonhatja ki magát ; ezt tapasztalá a koronaher-
czeg is. — Alkamasint ettől félt a walesi herczeg angol kísé-
rőinek egyike, azért vonakodott bemenni a szent-atyához, ne-
hogy jobb véleményt kénytelenittessék az apocalyptica bestiá-
ról magának szerezni. 

— Belgiumot nagy veszteség érte ! Verhaegen, a belga 
szabadkőmivesek feje és a kath. papság esküdt ellensége, 
meghütés következtében keletkezett torokbajban meghalt. 
Nem csak halála óráján utasította vissza az egyház szolgá-
latját, hanem még végrendeletileg is meghagyta, hogy teme-
tésénél se legyen semmiféle tisztkedő pap. A lapok dicsérik 
őt, hogy mint „philosoph" halt meg. A ,Volksfreund' jól jegyzi 
meg: ekkép csak eb múlhat ki, és — a valódi szabadkőmives ! 

— Florenzben van egy ,Santa Maria Nuova' czimü kó-
roda, melynek javait a toskanai kormány átvévén, kötelezte 
magát az intézet föntartása tekintetéből évenként 80,000 lí-
rának fizetésére. A piemonti kormány Toskanával együtt 
magához ragadván e kóroda javait is , a legújabb ministeri 
rendelet szerént vonakodik lefizetni a 80,000 lirát, hanem 
azon utasítást ad ja , hogy vagy a község fizesse a nevezett 
összeget, vagy szűnjék meg az intézet. Mit gondol avval egy 
lelketlen Ratazzi, ha 5—6000 beteg gyámolytalanul a vég-
inséggel küzd. Ily szívtelenek a forradalmi férfiak , ámbár 
mindég a népboldogitás hangzik ajkaikról ! 

— Az orleansi püspök e napokban a szószékre lépvén, 
némely suhanczok által pisszegéssel fogadtatott; általános a 
hiedelem, hogy a rendőrség beleegyezésével történt. Azonban 
a nagy férfiú e szemtelenséggel mit-sem törődve , szokott re-
mek szónoklatával ragadta el hallgatóit. 

— A spanyol királyné értesítette a palota kápolnájának 
őrét, hogy a sevillai székeskáptalan őt megajándékozta sz. Fer -
dinand király egyik ujjával; a granadai főnökség pedig azon 
erszénynyel, melyet istenes sz. János alamizsnaosztogatás al-
kalmával használt. Mind a két becses ereklyével a palotai ká-
polna reliquiariumját szándékozik a királyné gazdagítani. 

Kegyes adomány: 
Az afrikai missionak Pécsről 
A Szent-La'szló-Társulatnak Maissról 
A Sz.-Gyermekség-Ta'rsulatnak ugyanonnan 

20 frt. — kr. a. é. 
7 frt. 4 kr. a. é. 

— frt. 71 kr. a. é. 
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Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pe. -
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, december 20-án SO. II. Félév. 1862. 

TARTALOM: Miért találnak oly heves ellentállásra 
anyaszentegyházunk hit- s társadalmi tanai sok katholikus 
részéről is? (Vége.) — A devecseri alesperesi kerület 1862-
dik évi nov. 26-án Devecserben tartott tanácskozmányának 
közérdekű határozatai. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Miért találnak oly heves ellentállásra 
anyaszentegyházunk hit- és társadalmi tanai 

suk katholikus részéről is ! 

(Vége.) 

Ugyanazért egyik legnagyobb csapás, mely a 
népeket érheti: az eszmezavar, és a keresztényteleti 
államkormányzati elvek. S ime ilyen továbbá a ra-
gályként széltében elterjedt ama fogalom is: misze-
rént az államhatalom „jure supremi dominii" min-
d e n t t e h e t az államban, sőt kell is tennie min-
d e n b e n . Innen ered aztán a jogosulatlan beavatko-
zási törekvés mindenbe. Innen van, hogy valahány-
szor az állam és egyház közti viszony meghatározása 
kerül szőnyegre, még azok is, kik különben hártgo-
san kürtölik vallásosságukat, egészen ugy járnák el, 
mintha az állam más, sőt merőben ellenkező elveket 
követhetne, mint a melyeket a világpolgárositó Üd-
vözitő, evangéliumában a polgárzat elé követésül 
szab. Nem tudvalevő-e, például: hogy az olyannyira 
magasztalt, sokak által irigylett, és még az egyház-
államra is rátukmálni szándéklott ,Code Napoleon' 
(Napoleoni törvénykönyv) szerént, a házas férfinak 
szabadságában áll, saját lakán kivül ágyast tartani, a 
nélkül, hogy törvényes hitesének e miatt joga lenne 
a hűtelent vádper alá vonni: mi homlokegyenest az 
erkölcsi törvénybe ütközik? Hannoverában meg oly 
törvény is létezik, mely a kath. papokat arra köte-
lezi, hogy a gyóntatás alkalmával netalán tudomá-
sukra adott államveszélyeztető merényleteket följe-
lentsék. Boldog Isten! honnan venné a lelkész azon 
erkölcsi erőt, melylyel a lelkek javára hatályosan 
munkálkodhatik, ha oly, a természeti és isteni jogba 
ütköző törvényt venne foganatba, és ha nem támasz-

kodhatnék más jogezimre, mely az államhatalom kö-
rén kivül esik? — Ha a keresztényelem föladata ab-
ban áll: hogy minden egyest jobbá, bensőleg elége-
detté tegyen; hogy mintegy közvetitőkép a gyen-
gét türelemre, az erőst hatalma erkölcsi korlátaira fi-
gyelmeztesse : hogyan felelhet meg ennek az egyház 
teljesen, ha önállósága lelki hatóságán belől, jogilag 
és tényleg is egyszersmind biztosítva nincs az állam-
hatalommal szemközt?... Egy az Isten,egy az ő tör-
vénye egyesek-, nemzetek-, kormányok- és uralko-
dókra nézve egyiránt. Miért választják el tehát a jog 
fogalmát az államélet terén az erkölcsiség fogalmától? 
Lehet-e egyhamar vészthozóbb valami magát az ál-
lamot illetőleg is, mint a hivő nép hitfogalmainak 
olyatén megingatása? s megfelelhet-e bármely állam-
szerkezeti forma czéljának,ha az állam nélkülözi azon 
erkölcsi támaszt, melylyel csakis a szabad egyház 
istápolhatja az államokat? Avagy talán a társadalmi 
morál és convenientiák is elégségesek az államjólét 
eszközlésére ? Nem, soha. A valódi közjólét, mivelt-
ség, becsületesség, jogtisztelet, engedelmesség és 
honszeretet legbiztosabb tényezője: az é l e t b e át-
m e n t , és az államélet viszonyaiban alkalmazott Krisz-
tus-hit üdvtana, és ennek tanitója: a kath. egyház. 
Ugyan minek is érzi égető hiányát a jelenkori társa-
dalom? A vallás-erkölcsi érzület eléggé nem sajnál-
ható hiányát. Avagy napjainkban különösen nem az-e 
a jó , .mi hasznos? és nem az-e hasznos, mi az ember 
vágyait kielégiti? A siker az, minek mai nap a világ 
tapsol. Ki gondol a tettek erkölcsi értékével ? Hány-
nak jut csak eszébe is, kárhoztatni annak cselekede-
tét, a ki jogtalan és nemtelen uton-módon boldogul? 
Innen van aztán, hogy a „bevégzett tények" a jog 
rangjára emelve, az államokban uralomra emelked-
nek. De mivel az olaszországi „siker-politikát" a ,Re-
ligio' t. szemleirója ugy is havonként rostálgatja, ez-
úttal szabadjon nekem az angol „kalmár-politika" 
üzelmei közül néhányat registrálnom, annak illustra-
tiojaul : hogy miként szállitja a szabad Albion a sza-
badság és keresztény polgárisodás áldásait idegen né 
pek közé. 
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Midőn a mult században Varren Hastings, kelet-
indiai angol kormányzó, a brit koronától vagy telje-
sen független, vagy pedig az ő védhatalmát elismerő, 
de azért szabad önkormányzatú királyságok közül 
néhányat az angol birodalomba bekebelezett, noha 
hazája világhatalmi állásának emelésén senki nálánál 
többet nem tőn, mégis mivel a leglelkismeretlenebb 
politika-, úgymint: a gyilkosság és zsarolás eszkö-
zeivel élt, ezért vádállapotba helyezteték, hivatalától 
a parlament által elmozdittatott, és daczára gazdagon 
kamatozó tevékenységének, bűnösnek nyilváníttatott. 
A király is, habár elismeré haszondús szolgálatait, 
mindazáltal átallott vele csak szóba is ereszkedni : nem 
különben a lordok is kerülék őt, ovakodván a közér-
zület megsértésétől. De miért hozom ezt föl? Annak 
bebizonyításául, miszerént azon időben a jogérzet, a 
politikai becsületesség még nem halt ki a kormány-
férfiak és népek kebeléből. „De mit mondjon az em-
ber ahhoz, — kérdi maga b. Kemény Zsigmond, ki-
nek leleplező közleményeit ezennel igénybe veszem— 
hogy Varren Hastings a közvélemény előtt oly té-
nyek miatt lőn megbélyegezve, melyek 1855-ben 
Dalhousie lord, keletindiai kormányzót dicskörrel 
vonták körül, és ünnepelt névvé avatták?" S valljon 
mit vitt véghez ő lordsága? „Valahányszor az angol 
keletindiai társaság pénzdeficitben volt, a rossz kor-
mányzás ürügye alatt — minek nyomára azonban 
egyébkor nem jött — a népjog- és természet-ellenes 
bekebelezés rendszerét irgalmatlanul foganatba vette, 
az adó-bevallás végett, miként ez az angol parlament-
ben is fölhozatott, a tortura használatát is igénybe 
vetette, szóval : Angliát a „lucri bonus odor" elve-
ként ohajtá boldogitani." A rút önzés ez ösvényén 
járva, „midőn Dalhousie lord 1855-ben Oud (Audh) 
királyságot bekebelezé, és a benszülött hindu király 
azon igazságos követelését nyilvánitá előtte : misze-
rént fizessék neki legalább vissza a keletindiai társa-
ságnak kölcsönzött 20 millió pengőforintját, azt nyeré 
tőle feleletül: miként azon pénzösszeget királyságából 
szerezte, és igy, mivel ez most a keletindiai társaság 
tulajdona, ennélfogva a 20 millió pengőforint jó kéz-
ben van." „Nagpore-t, mert ez országban sok gyapo-
tot lehet az angol ipar emelésére termeszteni ; Satta-
rát pedig azért kebelezé be, mivel, noha a sattarai 
király jól kormányzott, mindazáltal rosszul is kor-
mányozhatott volna." (Mintha csak Billault franczia 
minister is Dalhousie lordtól vett volna leczkét az ál-
lamkormányzás fortély-tanából, a mennyiben ez is 
hasonlólag igazolá a kormány eljárását a Sz.-Vincze-
Társulatot illetőleg-, midőn 1862-ki febr. 22-én a pá-

risi követek házában igy nyilatkozék : „Noha a Sz.-
Vincze-Társulat 30 éven át csakis áldást hozott min-
den helyre, mindazáltal ki felelhet arról, hogy jövő-
ben is semmi rosszat nem fog tenni?") Ama fönebb 
vázolt barbár annectálások következtében tört ki az-
tán 1855-ben Kelet-Indiában a lázadás, miként ezt b. 
Kemény Zsigmond tüzetesen és okadatolva megmu-
tatja. „A bekebelezés — ugy mond — a népet az an-
gol hatalomtól elidegenité, mely a jogokat és hagyo-
mányokat nem tiszteli, a törvényből játékot üz, és 
kész kötvényeket 'szakitani szét, a trónörökösödést 
fölforgatni, régi dynastiákat megszüntetni, a nem-
zeti kormányt elűzni és minden szemérem nélkül bi-
torolni, zsarolni, lábbal tapodni a törvényes viszo-
nyokat, csakis azért, hogy múlékony jövedelmi for-
rásokat nyithasson a kincstár számára, és a kelet-ind 
birodalom területét uj meg uj tartományokkal sza-
poríthassa." (L. a Budapesti szemle 1858. I. köt. 
429,287.) Kell-e ehhez commentár? Csodálhatni-e, 
hogy a ,perfid Albion' napi szólammá vált? Epen 
nem, és pedig annál kevesbbé, mivel maga a ,Daily 
News' angol lap sem átalja napfényre hozni azon kis-
korú állapotot, melyre a brit gyarmat-tartományok 
kárhoztatvák ; különösen az Angliánál hatszorta na-
gyobb, és mégis csak harmadfél millió lakóval biró 
Canadáért teszi ki pelengérre az anyaországi kor-
mányt, oly statistikai adatok kiséretében, „melyek 
az anyaország törvényhozása és kormánya számára 
intőjelekül szolgálhatnának a végre: hogy az önzés 
régi tanától eltérve, igazságosabban gondoskodjanak 
a gyarmat-tartományokról, melyeknek lakosai — úgy-
mond — szintén emberek, s mint ilyenek polgári s 
politikai jogaik gyakorlatára képesítetteknek is sze-
retnék magukat tartani és tartatni." M. Hale érsek is 
késztetve érezé magát, (a tavalyi rossz termés alkal-
mából) Palmerston lordhoz intézett levelében szemé-
re hányni az angol kormánynak, miként ő az oka az 
ir nép nyomorának, mivel Irland folyóinak szabályo-
zását, mocsáros vidékeinek kiszárítását elhanyagolja. 
„Vajha — ugy mond a lelkes főpásztor rettenthetlen 
lélekkel — vajha a kormány tenne is értté már va-
lamit, és a helyett, hogy a föld minden népei iránti 
rokonszenvéről fecseg (bőven osztogatván nekik a re-
ménységi utalványokat, melyeket azonban rendsze-
rént beváltani elmulaszt,) küldjön inkább Irlandba a 
hadi készületekre forditott sok millióból legalább 
valamitskét." (L. ,Pesti Napló' 1861. dec. 17.) Való-
ban, az angol kormány kétkulacsos politikájaért a 
nyilvános megrovásra nagyon is méltó. Ime például, 
mig Olaszországban a siker-politikát támogatja , az-



alatt a keleti kérdésben a legitimitás, a torok biro-
dalom integritása mellett kardoskodik, és az általa 
is proclamált ,népfölség' ellenére nem engedi meg a 
védhatalma alatti joniaiaknak, hogy a faj- és vallásra 
velük azonegy nemzettestet képező Görögországhoz 
csatlakozzanak. Itt forradalmi, amott meg conserva-
tiv szerepet játszik, a mint érdeke hozza magával. 
Mégis, mindennek ellenére az állhatatlanságban egye-
dül állhatatos Times' a lapok szerént legközelebbről, 
az angol trónörökös nagykorúvá lette alkalmából, 
nem pirult nagy garral azt állitani : „hogy az angol 
trónbirtok czime : a nép jogainak tisztelete." Holott 
— miként a ,Pesti Napló' is bevallja 18G2-ki 8. sz. — 
„az angol nemzetnek minden időben nagyobb gondja 
van — úgymond — a pamutra, mint az idegen né-
pek szabadságára; s általán sajnos, de alkalmasint 
alapos tapasztalás, hogy a szabad nemzetek talán ön-
zőbbek az absolut államoknál. A mit külföldön ön-
zésnek mondanak, azt otthon patriotismusnak neve-
zik." Bizonyára nem is az angol gyapjuzsákon, sem 
a ,bevégzett tényeket' koholó kabinetekben, sem pe-
dig a politikai clubbok műhelyeiben, hanem a kath. 
anyaszentegyházban találtak mindenkor menhelyre 
és védpajzsra a nemzeti jogok, melyekre nézve a ha-
ladás elleneül kikiáltott XVI. Gergely pápa ezen örök 
igazságú szavakat hagyá hátra egyik elmemüvében : 
„Az igazságtalan hódoltatónak — mond fönséges lé-
lekemelkedettséggel és keresztény szabadéIvüséggel 
— soha sincs joga megfosztani valamely igazságta-
lanul meghódított nemzetet az ő jogaitól. 0 erősza-
kosan leigázhatja, fölforgathatja törvényszékeit, meg-
ölheti képviselőit: de soha az ő beleegyezése nélkül 
nem veheti el eredeti jogát saját hatóságaihoz, tör-
vényszékeihez, szóval azon formákhoz, melyek azt 
önállóvá teszik." Mi egyéb e nyilatkozat, mint bő-
vebb formulázása annak, mit köztiszteletü magyar 
jogtudósunk, Pauler Tivadar a következőben jogala-
pul állit föl: „Non opinione — mond — sed natura 
constitutum jus." S mivel ezen ejtettsebet azl815-ki 
congressus is, midőn a ,Religio' t. szemleirója szerént 
(1. az 1862-ki 36. sz.) „kisebb népfajt a nagyobbnak 
torkába dobott, katholikus népet protestáns és sza-
kadár fejedelmeknek ajándékozott", ugyanezért ismét 
csak „a pápa (VII. Pius) tiltakozott e jogsértés ellen." 

Ha körültekintünk jelen korunk vajúdásain, ko-
molyabb vizsgálódás után lehetetlen észre nem ven-
nünk , miként nem két párt, hanem két polgárisodás: 
a keresztény történeti polgárisodás, és a történeti vi-
szonyokkal szakitó siker-erőhatalmi polgárisodás közti 
harcznak vagyunk szemtanúi. A néptöbbség mindent 

absorbeáló egyetemi szabadságának pogány eszméje, 
és az egyéni szabadság keresztény eszméje küzdenek 
egymással. Mi különösen szentegyházunkat illeti: a 
korlátlan kormányuralom (máskép : szabályozott for-
radalom) és a rakonczátlanság (szabálytalan forrada-
lom) szelleme az, melytől mindenkor üldöztetett, és 
üldöztetik jelenben is. Mindketten egyesülnek anya-
szentegyházunk gyűlöletében, de szétválnak, mihelyt 
az osztalék, a koncz kérdése kerül szőnyegre. Ke-
resve keresik az alkalmat, miszerént kezetfogva mű-
ködhessenek, de tartós egyességre soha nem vergőd-
hetnek, nagyobb levén köztük a féltékenykedő gyű-
lölet, semhogy közös ellenük-, szentegyházunkkal 
szemközt állandó frigyet köthetnének egy mással 
Arábia sivatag téréin, midőn egy bárányka legelé-
szett, hirtelen körülfogá az orditó oroszlány, hogy 
fölfalja. Azonban szerencséjére ugyanazon perczben 
egy más vetélytársra akadt az állatkirály azon orosz-
lányban , mely más oldalról jőve, ott termett. S mi 
történék ? Osszeveszének a zsákmányon, egymást 
agyonmarczangolva, mialatt a szelid állat háboritla-
nul legelészett. A két viaskodó vad a világ, a bárány 
az egyház; a világ meghasonlott, egységes egyhá-
zunk pedig egyetértő! Bevies József. 

A (levecscri alespcrcsi kerület 
1862-ik évi nov. 26-án Devecserben tartott tanácskozmányának 

közérdekű határozatai. 

4-ik pont. Méltóságos R o s k o v á n y i Ágoston nyitrai 
megyéspüspök urnák azon magas figyelme- s kegyességeért, 
mely szerént a „De Coelibatu et Breviario" ritka tudomány-
nyal s fáradhatlan munkássággal szerkesztett nagybecsű mü-
vét e kerületnek is ajándékul megküldeni méltóztatott ; a ta-
nácskozmány legforróbb báláját egy hozzá intézett, s minden 
tagja által aláirt, külön iratban tolmácsolta. 

5-ik pont. A nagyméltóságú megyéspüspök urnák 
1862-ik évi sz. Mihály napjáról, a népnevelés érdekében me-
gyebeli papsága- s hiveihez intézett kenetteljes apostoli szó-
zata , mely a kath. sajtó által is magasztalva üdvözöltetett^ 
általunk is kellő fiúi tisztelettel s hódolattal fogadtatott, a ta-
nácskozmányban fölolvastatván; a kerület tagjai ezúttal is 
kijelenték, miszerént legszentebb kötelességüknek ismerik fő-
pásztoruknak , a nép hit-erkölcsi regeneratiojára vonatkozó 
üdvös intéseit s bölcs tanácsait hiven követni, és ezen életfon-
tosságú czélra annál kitartóbb erélylyel törekedni, minél in-
kább fölfogják maguk is ebbeli dicső hivatásuk becsét és azon 
magas föladatnak fontosságát, melynek megoldására Istentől 
küldve vannak. Különösen napjainkban, midőn a pogány — 
Cicero — bölcscsel méltán kérdezhetjük : „Quod enim munus 
reipublicae afferre május meliusve possumus, quam si doce-
mus atque erudimus juventutem ? His praesertim moribus ac 
temporibus : quibus ita prolapsa est, et omnium opihus refre-
nanda atque coercenda sit." Minek folytán a nevelésügy még 

50* 



—•+» 396 m 

nagyobb sikeresitésére szolgáló módok és eszközök fölött ko-
molyan tanácskozván , közmegegyezéssel a következőkben ál-
lapodtak meg : 

a) hogy az elemi tanodát továbbra is gondjaik egyik 
főtárgyául vévén, a fölügyeletet és igazgatást a fölött legna-
gyobb pontossággal és szorgalommal gyakorolni, a tanitás 
tárgyaira, rendje- és módjára minden figyelmet forditani, és 
annak czéljára leginkább a keresztény nevelés szempontjából 
erőteljesen közremunkálni fognak. Különösen a maguk és se-
gédeik között megosztott hitelemzést az anyaegyházban a 
kiszabott órákon túl is, a fiók-egyházakban pedig minden le-
hető s előforduló alkalommal kettős buzgalommal teljesiten-
dik, hogy ekkép a hit-erkölcsi tanok kifejtése s meggyö-
kereztetése által az ifjú nemzedék erkölcsi jobbítására has-
sanak ; 

b) hogy a népben az iskola iránt minél nagyobb érde-
keltséget keltsenek, raj ta lesznek, hogy a próbatételeket mi-
nél nyilvánosabbá és ünnepélyesebbé tegyék. E végre azok-
nak idejét s napját jó előre kitűzik, kihirdetik, az érdekelteket 
arra meghivják , sőt maguk is, legalább a szomszédok a föl-
ügyelő esperessel egyetemben, megjelenni igyekeznek. Mi-
vel pedig 

c) némely kerületek nagyobb kiterjedése és több elő-
fordulható okok miatt az iskolák mulaszthatlanul szükséges 
gyakoribb látogatása, az időnként fölmerülhető, s csak a hely 
szinén sikerrel elintézhető bajok megvizsgálása, s az egy hó-
napnál több időt igénybe vevő próbatételek egyenkénti meg-
látogatása, az esperes által, legjobb akarata mellett is , nem 
mindenkor teljesithető : a kerület tagjai, az alesperes ur egye-
nes kívánatára, a nagyméltóságú megyéspüspök urat íiui hódo-
lattal s alázattal jegyzőkönyvileg megkérik, hogy méltóztas-
sék az espereseket egyszer mindenkorra fölhatalmazni, misze-
rént maguk helyett ily esetekben valamelyik plebánus urat az 
eljárással megbizhasssák. Mivel továbbá 

d) a tanitás jó sikere a tanitók buzgó közreműködése 
nélkül lehetetlen ; a kerületi tanácskozmány buzditó szóza-
tot intéz a kerületbeli összes tanitókhoz, kérve, intve őket : 
hogy hivatásukat fölfogván és átérezvén, mind a tanításban, 
mind az erkölcsi példaadásban magukat kitüntetni iparkodja-
nak. Ne kövessék azon tanítókat, kik a mesteri hivatalt csu-
pán kenyérkereseti eszköznek tekintvén, a tanitást csak mint 
megunt szolgai munkát kénytelen-kelletlen, s igy természe-
tesen sikertelenül is teljesitik, a jó példaadásban hátrama-
radnak ; hanem raj ta legyenek, hogy magukat folyton-fotyvást 
tovább képezzék, s e szerént hivataluknak értelmesen és lelkis-
meretesen megfelelni törekedjenek. Mire nézve buzdításul 
és serkentésül a kerület tagjai elhatározták, hogy azon taní-
tókat, kik képességük, szorgalmuk és erkölcsi példás maguk-
viselete által kitüntetik magukat, különös pártfogásuk alá ve-
szik , s a mennyire tőlük függ , előléptetéseiket eszközölni s 
javukra közreműködni fognak ; az oly tanitókat ellenben, kik 
a tanitást hanyagul kezelik, vagy erkölcsi tekintetben bot-
rányul szolgálnak , pártfogásukban, mint arra méltatlanokat, 
egyáltalán nem részesitik. Végre 

e) kijelentik, hogy a hanyag szülőket minden hatalmuk-
ban álló módokkal és eszközökkel, sőt ha ugy kivántatnék, a 
polgári hatóság kényszeritő közremunkálása által is gyerme-
keik iskoláztatására szoritani fogják. 

10-ik pont. A sajtóra nézve tett inditvány folytán a 
devecseri esperességi kerület lelkészei kijelentik, miszerént 
ők is határozottan rosszalják és kárkoztatják a hazai sajtó 
egy részének is a katholicismus ellen tanusitott ellenséges 
magatartását, semmikép sem indokolható agyarkodását, alap-
talan támadásait , nemtelen sértegetéseit és aljas gúnyolódá-
sait , melyek midőn egyfelől a vallásos kebleket érzékenyen 
sértik és szomoritják ; másfelől a vallásosságot, egyáltalán a 
kereszténység iránti kegyeletet lerontják, a vallási békét föl-
dúlják , és a közerkölcsiség hanyatlását idézik elő ; melynek 
hajmeresztő, nemzetünket meggyalázó példái máris egy-
mást érik. 

E mellett azonban azt is kijelentik, miszerént a baj meg-
szüntetése- és a veszély elhárítására nézve csak egyoldalú, 
épen nem elegendő eljárásnak tartják az antikath. sajtót 
határozatilag kárhoztatni, attól a pénzbeli gyámolyitást el-
vonni ; hanem e fölött b. Eötvös József azon bölcs mondata 
szerént : „a rossz sajtónak legjobb orvossága a jó sajtó", ők is 
azt vallván, hogy az antikath. sajtónak legjobb, sőt egyedüli 
gyógyszere a kath. sajtó ; a kath. , vagyis az oly sajtó védel-
mezését és tettleges pártolását is elkerülhetlenül szükséges-
nek tartják, mely az igazat és jót, a törvényt és jogot, a val-
lást és vallásosságot, a rendet és erkölcsösséget határozottan 
védi és jóakaratulag terjeszti; mindennek megsértését pedig, 
bárki által és bármily érdekből történjék is az , határozottan 
kárhoztatja és üldözi. 

Mert meggyőződésük szerént nem elég csak a gyomot 
irtani, hanem a jónak magvát is kell hinteni, csiráztatni és 
nevelni. Es miként az antikath. sajtót semmi sem bátoritja 
föl annyira, mint a kath sajtónak elhagyatottsága , e miatt 
csaknem elmaradhatlan meghunyászkodása, anyagi és szellemi 
tengődése ; ugy semmi sem fogná azt inkább féken tartani, 
mint a kath. sajtónak fölvirágzása és bátorsága. 

De erre szükséges, hogy a kath. sajtó szülőanyjának, a 
katholicismusnak egyetemes istápolására támaszkodhassék ; 
és már ne egyesek önfeláldozásából tengődjék, hanem a nagy 
egésznek bőkezűségéből táplálkozzék; hogy ekkép fris élet-
erőre vergődvén, áldásos szellemével az irodalom minden ágát 
áthathassa és megszentelhesse. 

Es minthogy a Szent-István-Társulat köréből alapitói-
nak bölcsesége a politikát alapszabályilag végkép kizárta, 
idején lenni lá t ják, hogy a külföld példájára nálunk is más 
uton szövetkezzenek a jó érzésüek arra, hogy a katholicismus 
az ő nevelő, művelő, áldó és megszentelő hatását irodalmunk 
politikai ágiiban is érvényesíthesse. Máskép akármit határoz-
zunk is, czélt nem érünk soha. 

Végül ünnepélyesen nyilvánítják, miszerént a mily for-
rón óhajtják, hogy e tekintetben meddő beszédek helyett mi-
előbb a gyakorlati valósítás illetékes kezdeményezését üdvö-
zölhessék ; épen oly élénken készek az t , mihelyt életrevaló-
ságáról meggyőződnek, áldozataikkal tehetségük szerént elő-
mozdítani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
0 es. k. ap. Fölsége f. évi nov. 20-ról kelt legfelsőbb határoza-

tával II a a s Mihály, szathmári püspököt valóságos belső titkos taná-
csosi méltósággal, űij-elengede's mellett, legkegyelmesebben fölruházni 
méltóztatott. 



CSECSE (Nógrád), dec. 2-án. Tudom ugyan, hogy a 
tevékeny szeretet sem dicséret-, sem magasztalásra nem szo-
ru l t , mert magában birja jutalmát ; azonban az égő lámpát 
nem levén szabad a véka alá rejteni : ő méltósága P e i 11 e r 
Antal József, váczi püspök ur atyai jóságának egy tet tét kö-
zölni kötelességemnek ismerem. — A csécsei templom, a me-
gyei hatóság rendeleténél fogva, mint veszélylyel fenyegető, 
be volt zárva, a plébániaépülete a legrongyosabb állapotban; 
és ámbár a templom és paplak kijavitása 1845 óta szüksé-
gesnek nyilvánít tatott , és többször sürgetve is volt, az nem 
tel jesí t tetet t , mert a kegyúr javainak kezelői azt igen hosz-
szu útra terelték; és ime ő méltósága föllépése következté-
ben , mindkettő rövid két év alatt tökéletesen helyrehoza-
to t t ; pedig a munka hogy csekély nem volt , bizonyítják a 
fölhasznált összegek : a templom javitása '7000-nél többe , a 
paplaké 1600 a. é. frtba került. — De itt nem állapodott 
meg a kegyes főpásztor, mert ime önköltségéből a megre-
pedt kisebb harang helyett ujat öntetet t , a templomot ele-
gendő padokkal ellátta, uj gyóntató-széket, a sekrestyében uj 
szekrényt, u j keresztkut-medenczét és tetőt, u j rekesztéket 
a szentély és templom hajója között, nyolcz gyertyatartót, 
oltár-keresztet szerzett , megaranyoztatá mindkét kelyhet, 
kapott a templom egy vörös uj mise-mondót, 4 oltár-teritőt, 
lOhumera le t , 5 kéztörlő kendőt, 12 puriûcatoriumot, 1 cor-
poralet , 6 pallát , egy pár uj minister-ruhát, és egy térdep-
lő betakarására vörös posztót, és ez került 590 a. é. frtba. 
Mert semmink sincs, és nem akad a ki tenne valamit. A Min-
denható áldja meg bő malasztjával a kegyes főpásztort, ad-
jon neki bosszú é le te t , hogy szegény hiveivel kegyes jóté-
konyságát mennél tovább éreztethesse ! 

SZOMOLNOK, nov. 25-én. Önakarat , öntudat nélkül 
lép az ember az élet terére. Egy megfoghatatlan hatalom ve-
té őt az életzajnak virágai s tövisei közé ; egy rendkivüli erő 
.adott neki léteit , hogy a virágok közt legyen neki oka mo-
solyogni, mig ellenkezőleg a tövisek között legyen oka kö-
nyezni és panaszkodni zajgó viharral teljes élete viszontag-
ságai fölött. Észrevétlenül kezd Öntudatához közeledni, hogy 
ennek érzetében megkérdezze önmagát: Miért vagyok én 
i t t ? miért kell élnem? Azért-e, hogy e gyászos élet hullám-
zó sajkáján szakadatlanul, minden magasztosabb remény nél-
kül munkálkodva tengődjék életem ? Tehát csak e körül fo-
rog rendeltetésem : miszerént én mesterséget, kézmüvet, mű-
vészetet tanuljak, ez által megszerzendő a ruházatot és táp-
lálékot ? Oh ha csak ez a czél, ha nem létezik egy boldogabb 
jövő , akkor átkozott az élet , nyomorult a czél, mely után 
sóvárgunk: nem méltó annyi könyeire és bajaira az életnek. 
Es mégis ez látszik lenni az ember főczéljának ; mindenki ke-
res , törekedik, gyűjt napokig és évekig, hogy az éh-haláltól 
menekedjék, A kiművelt nagy ész a birodalmak legfőbb mél-
tóságai elérése után törekszik; gondolatja, vágya, szive, lel-
ke kívánsága a magas polcz, a hatalom, az uralkodási vágy, 
a dicsfény, a mások fölötti megkülönböztetés, és lelki nyu-
godtságát csak tervei kivitelében reményli föltalálhatónak. 
— A műveletlen, testalkatában erős köznép évekig gyűjt, 
keres, a legnagyobb veszélyeknek kitéve ; — valóban, élettö-
rekvésének czélja az éh-haláltól való menekedés — A föld-
mivelő verejtékezve dolgozik, szeme előtt tartva a Példabe-
szédek e szavait: „a ki szántóföldjét műveli, elegendő kenye-

re leend ; a ki tunyán cselekszik, az bolond." — A kézműves, 
művész, kereskedő, erejűkhez képest törekednek éltük, csa-
ládjuk föntartása tekintetébőL Hát a bányász ? e szánandó 
néptöredék, kinek élete fölött a hegy aknáiban egyedül a 
Mindenható őrködő szelleme lebeg; kinek földi létele, vérei 
némi jóléte egy keresztültört kőtömeg összeomladásától függ ; 
ugyan mint keresi ez kenyerét? Valljon nincsen-e neki oka 
panaszkodni viszontagságos élete ellen? Valljon nem támad-
hat-e lelkében ezen kérdés : miért vagyok én itt ? azért-e, 
hogy mindvégig tengődjék nyomorult életem ? A bánya börtö-
nében szüntelen a halál szeme közé kell néznem ; ha onnan 
nap nap utáni véres munkálataim után elsorvadt testem ki-
menekedik, családom nyomorult küszöbét lépem át. Öröm-e 
ez ? ! . . . ElFéle sohajokban törne ki e szegény nép , ha nem 
találhatná föl a hit megnyugtató lakában azon iránytűt, mely-
nek segedelmével a sötét gondolatok- és kétely zavarából ki-
szabadulhat A hit zengi füleibe e csalhatatlan igazságot : 
hogy van Is ten, kinek te hálával tartozol ; ki te t te idet , ha 
azok jók , megjutalmazandja. Ez mondja, hogy rendeltetésed 
az élet láthatárán túl esik; hogy erény által egy jobb életet 
fogsz megérdemelni; hogy pokol v á r a bűnre, menny az 
erényre ; — ezt tudja ő , és mert hiszi, meg is nyugszik ben-
ne , és a földi élet szenvedései önkénytelen is fölébresztik 
benne a magasztosabb örök élet öntudatát. Kell-e neki ennél 
több, hogy nyugodtságát súlyos munkálatai után föltalálhas-
sa , fáradalmait nyugodtan tűrje ? Oh nem ! az ily hivőt ösz-
szes sanyaruságai sem képesek elcsüggeszteni, valamint a 
halál sem elrettenteni. Ő Istenével kibékülve akar élni, azért 
évenként tízszer is eleget tesz azon fensőbb kötelezettség-
nek, mely lelkét Teremtőjével kiengeszteli. Örömmel áldozza 
föl filléreit az Ur oltárára, különösen sz. Katalin napján, a 
szomolnoki egyház védszentje ünnepén, az úgynevezett 
„Bergopfer" alkalmával . . . . Istenem ! a képzelet ereje, az 
érzelem árja hova nem sodorja a gondolat menetét ! En a 
„Bergopfer" ünnepélyének leirását tűztem ki czélomul, és 
— azon veszem magamat észre , hogy a kitűzött tárgy egy-
szerű előadásától eltértem. Bocsánat ! talán más is toll alá 
bocsátandaná fönebbi észlelődésemet, ha oly gyakori szem-
lélője leendene ezen, a lelket áhi ta t ra , Teremtője iránti há-
lára buzditó magasztos ünnepélynek... . Am forditsuk figyel-
münket a háromezer lelket magába foglaló templom belse-
jére Az Isten szentélye tágas teremébe 300 bányász szent 

áhitattal vonul, és a földalatti bánya üregéből a legszebb ércz-
kő-darabot hozza kezében vagy vállán ; ezt föláldozza Iste-
nének évi köszönetül, hogy éltét a veszélytől megmenté. Va-
lóban szivreható je lenet , látni egynehány öreget lépdelni 
Krisztus laka körül, mint viszi meggörnyedve az egymázsá-
nyi rézkövet, — ez a hála-áldozatnak egyik legmagasztosb 
symboluma... Az egyes dolgozó testületek kiválasztott 17-
vagy 18-éves ifjú vezérükkel alázatosan közelednek az Ur ol-
tára elé, és midőn a szentély lépcsőzetét átlépik, az oltár-
nál álló pontificans a legméltóságosabb Oltári-szentséggel 
áldja meg őket A munkás osztályt a városi tanács, ezeket 
a kamara hivatalnokai a bánya-kormányzó élén követik viasz-
gyertyával kezükben, mindnyájan hivatalos öltönyeikben 
A kegyelet s vallásos érzület adománya körülbelől 150 frt. 
értékű érczkőből, 394 darab negyed-, 34 fél-, 6 fontos gyer-
tyából és 10 fáklyából állott. A vérnélküli áldozatot ft. H u s z -



p a n János esperes ur mutatta be az élők Urának nt. Lesz-
nitszky Mihály, Faller Antal, a helybeli lelkész és két társa 
segédlete mellett. Az ünnepélyes szónoklatot is a közszere-
tetii és szelidlelkü gölnitz-bányai plebánus , Faller Antal ur 
tartotta a szomolnoki müveit osztály jelenléte előtt A 
„Bergopfer"-t látni kell, s lia látja a keresztény, lehetetlen, 
hogy Istene előtt a porba törődött lélekkel le ne boruljon ; 
lehetetlen, hogy az élet veszélyei, és ezekkel az Isten őrkö-
dő szelleme ne jutna emlékezetébe... . Igen, te fölséges, te 
legszentebb, a te védő lelked, tiszta szereteted örökké ké-
pem előtt lebeg ! En is e szegény bányász-néppel áldozom 
föl életemet, vagyonomat, mindenemet szeretetedért. 

n—l *) 
ROMA, dee. 1-én. A jezsuita-atyák Gesu-templomuk-

ban szerény, de magasztos ünnepet tar tot tak, a pünköst ün-
nepén a szentek sorába igtatott szerzet-tagjaik tiszteletére. 
A nép nem csak a templomot, de a háznak folyosóit is megtöl-
tö t te , s az utczán is állottak sokan a templom ajtaja előtt. 
— Az angol és a porosz koronaherczegek látogatását nem 
magam, de az angol ,Morning-Post' szavaival közlöm. Az an-
gol lap igy ir : „Különös dolog a történetben ! A két protes-
táns trónnak örököse, együtt levén Romában, egyszerre a 
kath. egyház fejének tiszteletére mennek. Ma reggel (nov. 
17-én) a walesi herczeg kíséretével, s a kormány képviselő-
je , Russell Odo, a porosz herczeg és herczegnő (az angol 
herczeg huga) kíséretével, és a porosz követ, báró Kanitz, 
öt pápai kocsiban odahagyták a Cafarelli palotát, a Vaticán-
ba mentek, melynek lépcsőin Boromeo bibornok, a pápa ma-
jordomusa által fogadtatva, a szent-atya szobáiba vezettet-
tek. Rendesen, kik a pápa által fogadtatnak, az előcsarno-
kok- és teremeken keresztül mennek, melyekben a pápai ne-
mes-őrök és házi praelatusok állanak. Ezután a maestro di 
camera által a fogadtatás csarnokába vezettetnek. A maestro 
kinyitja az ajtót s letérdel; a fogadtatandók belépnek, s a 
pápa előtt találják magukat, a ki mindég magánosan, min-
dan udvari személyzet nélkül fogadja vendégeit; a diploma-
ták és a vendégek kisérete az utolsó előcsarnokban marad-
nak , mig a maestrotól egy jel által be nem hivatnak, a pápa 
elé vezettetnek , s a pápának egyenként bemutattatnak. Az 
angol és a porosz herczeg , először magánosan bevezettetve, 
a legbarátságosabban fogadtattak. 0 szentsége ismerte Al-
bert herczegférjt , ismeri a porosz királyt is , nem rég látta a 
walesi herczeget is ; a társalgásra tehát az anyag nem hiány-
zott , s Pius pápa volt maga, ki a társalgást számos családi 
visszaemlékezésekkel tartotta. A pápa fönségesen jó volt; tiz 
perczig ő maga társalgott a herczegekkel; ezután beereszte-
te t t a berezegek kisérete és a diplomaták, kiket a berezegek 
bemutattak. — A pápától távozva a két herczeg és a kiséret, 
egyenesen az államtitkárhoz ment , de Antonelli nem volt oly 
derült szivü és arczu, mint a pápa, mivel a napokban meg-
halt édes anyja , ki iránt a leggyengédebb liai szeretettel vi-
seltetett. Ez a herczegek látogatásának a Vaticánban egy-
szerű folyama".— Patrizi bibornok ur , a szertartási acade-
miának elnöke, nov. 19-én nyitotta meg a rendes üléseket; 
az üléseken és fölolvasásokon egyedül világi és szerzetes pa-
pok vehetnek részt. — Az Academia Tiberiana is nov. 24-én 

*) ígéreté t kér jük beváltani. S z e r k. 

kezdette meg üléseit a Sabino-kastélyban, s igy a szellemi 
munkásság, daczára a forradalmi furakodásnak az egész fél-
szigeten, Romában teljes nyugalom uralkodván, e télen át 
zavartalanul fog folyni, mint mindég szokott. Nov. 22-én 
nyittatott meg, s a hivek ajtatosságának adatott át szent 
Czecziliának sirboltja a Calixtin-temetőben, via Ardeatina ; 
a nép reggeltől estig ajtatoskodik a szent helyen. Nem cse-
kély dicsősége IX. Pius országlásának, hogy a catacombákat 
a tudósok vizsgálódásainak megnyitotta, a szükséges ásatá-
sokat saját költségére megtétet te , mivel, habár a kath. egy-
háznak nem volna szüksége az ó-kor emez uj bizonyítványai-
ra , az ide utazni szokott angolok- és protestánsokra mindég 
nagy benyomást teendnek. — A pápai sorsjáték, melynek napja 
dec. 19-ére volt kitűzve, a szent-atya parancsolatjára jövő 
évi febr. 19-re vagyon áttéve. A kik 20 jegyet vesznek, ő 
szentségének arczképét kapják, akár mit is nyerjenek. Egy 
sorsjegy egy lira. — Saldanha herczeg , portugalli követ és 
tábornok , nagy kísérettel megérkezett követi állomására az 
örök városba; vár ja , mig gróf Alte megkapván visszahivási 
okmányát, a pápától elbúcsúzik, s akkor teszi hódolatát ő 
szentségének. — Az angol herczeg nov. 23-án elutazott ; a po-
rosz herczeg még néhány hétig Romában maradand. Mi-
kor Nápolyban voltak, La Marmorához nem mentek, s a pie-
monti proconsult hivatalosan fogadni, s hozzá reggelire men-
ni nem akartak ; Romában a hivatalos látogatásokat teszik 
és fogadják ; sőt II. Ferencz királyt a nápolyi rendekkel éke-
sitve meglátogatják, s az ő viszontlátogatását elfogadják. Ez 
nem fog tetszeni a turini uraknak. 

T U R I N , nov. 20-án. Mit i r jak , miről tudósítsak? Poli-
tikai életünk zavar, pénzügyünk zavar, egyházi életünk zavar. 
Csakhogy politikai életünknek s pénzügyünknek jövője a biz-
tos bukás, egyházi életünknek jövője pedig dicsőség. Nem 
dicsvágy, hanem az őszinte alázatosság Íratja velem, midőn 
mondom, az olasz papság törhetlen lelki ereje három év alatt 
vigasztaló és serkentő példa lesz minden időre. Az orleansi 
püspök szavaira támaszkodom , ő mondá egyik levelében: az 
egyház különösen romai egyház, mivel a romai, az olasz pap-
ság erényei példaként tündöklenek. A franczia püspökök öröm-
mel üdvözölték az 1859-ki olasz háborút , az olasz püspökök 
hallgattak ; a franczia püspökök, a szentséges atyáért kissé 
félve, Rouland cultusügyi minister körlevelére megnyugodtak, 
az olasz püspökök nem nyugodtak meg. A három év megmu-
tat ta , kinek sejtelmei valósultak. — De abbahagyom az álta-
lános visszapillantásokat, most az olasz egyház helyzetéről 
akarok szólani. Hosszú leszek kissé, és a számok, a nevek 
miatt száraz és untató, de a komoly olvasó még sem fogja le-
velemet olvasatlanul hagyni. A belügyi ministerség, melynek 
Rattazzi az elnöke, Italia hivatalos személyzetének névsorát 
jó vastag könyvben tette közzé. Vártunk biztos létszámot, s 
a névtár előszavában dicsekszik is biztos kútfőkkel. Hogyan 
is ne ? A belügyi kormányzatnak csak kell ismerni a hivata-
lok és személyek neveit? Azután pedig e névtár folyó hó 
elején, és hozzá folyó évre, tehát tiz hónappal később jelent 
meg, és igy minden oldalról tekintve pontos és valóságos lét-
számot vár tunk, melyben az alkotmányos Italiának képét 
meglássuk. S mit találtunk ezen hivatalos névtárban ? Püs-
pöki székeket, melyek nem léteznek, például „Rosati János, 
idoti püspök Umbriában ; p. 525." Ily püspökség az egész vi-
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lágon nem létezik 1). A mi bölcs Rattazzink sem Romát meg-
hódítani , sem maga számára uj Romát épiteni nem tud , ha-
nem uj várost, uj püspöki széket alapitani igen is tud — 
a papiron. Uj neme a kegyuraságnak. Előhoz püspököket, kik 
három-négy év előtt meghaltak, kihagyja, vagy más helyen 
említi az élőket. Például Belgrado Carlo már három év előtt 
meghalt, s mint élő jön elő a hivatalos és országos névtárban; 
kihagyatott pedig Alberani Antal Illés, ki 1860. mart. 23-aóta 
Astoliban püspök. A halottak közül mint élő előkerül még 
Ventriglia Gábor cajazzoi, Sterlini Miklós calvi-i ; kihagyat-
nak pedig Avanza Bertalan, ki már 1860. jul. 13-a óta calvi-i 
püspök. Püspöki székek és püspökök hihagyatnak, mások köl-
tetnek, habár három-négy év előtt meghaltak, vagy más püs-
pöki székre áttétettek ; mégis ezek élnek, s a régi megyét kor-
mányozzák. Képzelheti kiki, mily zavar lehet a belügyek 
igazgatásában! Rattazzi körlevelet meneszt a piispökökhez ; 
a kiadó-hivatal előveszi az országos névtárt , s elküldi a hi-
vatalos kormány-levelet oly városba, mely sehol nem létezik, 
oly püspökhez, ki soha sem élt, vagy már meghalt, vagy más 
püspöki székre át tétetet t ; mások, a kik élnek, hivatalos leve-
let nem kapnak. A nem létezettek, a halottak nem irnak, a 
kik nem kapták az intézményt, azok nem válaszolnak ; Rat-
tazzi megharagszik, keresetet parancsol a makacsok ellen, az 
illető kerület törvényszéke utasittatik, hogy a makacs püspö-
köt megidézze, s a püspök mostani makacsságért üldözőbe 
vétetik, midőn ő már három-négy év előtt az örök nyuga-
lomra ment ; az élő is hivatali mulasztásért kérdőre vonatik, 
pedig a hivatalos levél más név alatt máshová küldetett. Igy 
mennek nálunk a belügyek ! Ily ministerei vannak az egysé-
gesitett Italiának, kik a püspökségek névsorát sem ismerik. 
Deforesta minister házassági fölmentést adott egy szerpap-
nak ; Ricasoli legnyomósabb okmányaiban egy igénytelen 
szerzetesnek szavait lopja el; Cavour, mig csak a kis Piemon-
tot kormányozta, a kegy-adományok igazgatására kiküldött 
választmánynak elnökévé olyat nevezett, a ki sok év előtt meg-
halt. Mily könnyen nyújthatott volna legtökéletesebb névtárt 
Rattazzi az olasz hivatalok kezeibe, legalább az egyházi 
részre nézve, lia a romai egyházi névtárt nyomatta volna le. 
De ez romai mii, ezt Turinban nem használhatják, inkább bot-
rányos tudatlanságban maradnak, semmint Romától valamit 
tanulnának. Ennyit az olasz országos névtárról, melyet Rat-
tazzi 1862-ik évre, az év utolsó két hónapjára, 10 hónap alatt 
342 belügyi ministeriumi hivatalnokai által készített. Legyen 
már most a nyájas olvasó kissé béketűrő, elmondom az olasz 
püspöki székek helyzetét. Piemontban : Alba, Alessandria, 
Aosta, Fossano, Vigevano, Sarzana, Oristano, Amporias, Ca-
stello-Nuovo, Ogliastra, Bosa, Bisarcio székeknek nincs püs-
pöke : Artico u r , asti-i püspök, székéről elűzetve, számkive-

' ) A Benvist Mihálytól irott, s Migne által 1858-ban kiadott egy-
kötetii Dictionnaire de Geographie sacrée szerént volt Ida város mint püs-
pöki szék Mauritaniában, (p. 642. ) az V. egyetemes zsinatban előjön Tlieo-
dorus, ingiloni püspök, (p. 1 0 7 0 ) de hol volt Ingilon városa, eddig egy 
tudós sem kutatta ki ; a középszázadban csak hét város volt az egész vilá-
gon , mely ,i( betűvel kezdődött , s püspöki szék volt : Iesi , Iglesias, 
Imola. Ischia, Isermia , Ivica, Ivrée, s most is csak ezek a püspöki szé-
kek. (L. a. T. II. p. 1280 . ) Van Idria Illyriában, 5 0 0 0 lakost számlál, 
de ennek nincs püspöki széke, hanem gazdag kéneső-bányája. (L. a. T. 
III. p. 477.) „Italiát akarnak kovácsolni, s egy országos névtárt nem 
tudnak készíteni !" (Storia Contemp. p. 125. ) 

tésben Romában meghalt; Fransoni, turini érsek , 1850-ben 
száműzetve, Lyonban, 1862-ben meghalt; Ghilardi, mon-
dovi-i püspök, perbe fogatott, elitéltetett, tömlöczbe vettetett , 
mivel főpásztori levelében a romai poenitentiariának egyik ha-
tározatjára mert hivatkozni; e miatt Ítéltetett el s tömlöczöz-
tetik Gianotti u r , saluzzoi püspök is. Marongiù-Nurra, cag-
liari-i érsek, 1850 óta számkivetésben él Romában, megfosztva 
minden családi birtokaitól. Ne fáradjon el a nyájas olvasó, le-
gyen békével, a szabad egyházat a szabad államban még egé-
szen nem ismeri, ez csak a kis Piémont. Tanuljanak az egy-
háziak, miként higyjenek a szabadelvűeknek, miként épitse-
nek a csalók és hazugok szavaira, s végre miként csatlakoz-
zanak hozzájuk. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A H Ű LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY BÖLCSESÉGE. 

(Folyt, és vége.) 
Húsvét utáni első vasárnapon Krisztus föltámadásának 

üdvös hatásait sorolván elő, az első részben a lelkismeret 
nyugalmát — melyet a föltámadt Üdvözitőnek köszönhetünk 
— nélkülöző bűnös embernek nyomorult állapotjárói követ-
kezőleg nyilatkozik : „Az emberi gonoszság ugyan mindég 
azon volt , hogy a bűnnel a belbékét egyesíthesse, de mindég 
siker nélkül; mert örökre igaz marad a Szentlélek szava: „Az 
istenteleneknek nincs békéjük." Valljon miért nincs valódi 
békéjük? Mert ők azt vagy a földi javak birvágyában , vagy 
a testi kéjekben, vagy pedig a nagyravágyásban keresik; 
holott az emberi szivnek Istentől alkotott képessége más, 
mint az örök jó birása által ki nem elégíttethetik. Oh mily 
gyakran változnak az évekkel együtt az ember hajlamai s kí-
vánalmai is! Más élveket hajhász a bün rabja mint i f jú , má-
sokat mint érett férfiú, és ismét másokat mint élemedett ag-
gastyán; de valljon változtatná-e annyiszor hajlamait és né-
zeteit, ha azokban valódi nyugalmat és boldogságot találna? 
Isten világosan kimondotta: hogy nem a szenvedélyek kielé-
gítése , hanem inkább azok elfojtása és az önmegtagadás esz-
közölheti csak a mi boldogságunkat. De ha ezt az Isten nem 
nyilatkoztatta volna is k i , mi mégis már a bűnös embernek 
elégedetlen, kedvetlen és tűrhetetlen (türelmetlen?) maga-
viseletéből , valamint föltűnő szeszélyeiből is eléggé megis-
merhetnek, hogy ő saját elleneit, saját bakóit mindenütt ön-
magával hordozza." — Szép, húsvét utáni harmadik vasárna-
pon ezen szavaknak alkalmazása: .,Micsoda ez, a mit mond: 
egy kévéssé ? nem tudjuk , mit beszél." Beszédének tárgyát 
az isteni malaszttal való visszaélés teszi, és mondja a többi 
közt : „A kik az ő (Jézus) hallgatói közül az ajánlott malaszt-
adományokat , melyekben eleve mindég csak k é v é s s é ré-
szesité őket , készséggel fogadták és azokkal hiven közre is 
működtek, azok az igaz ismeretre, és ez által az örök életre 
is biztosan el juthat tak."— Leirja azután és bibliai példákkal 
világosítja föl, sokszor mily csekély körülmény által inti Is-
ten az embert , és szolgáltat kezéhez eszközt üdvének mun-
kálására, és folytatja : „Mint tévednek azon gondatlanok, kik 
igy hitegetik Önmagukat : E j ! mit törődöm éu vele, ha ma nem 
hallgatok is predlkácziot, jóllehet ösztönöz erre lelkismeretem ; 
mi nagy dolog az, ha e napon vagy ünnepen nem gyónom is 
meg, ámbár a lelkismeret hangosan int rá ; vagy mi van ab-
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ban, ha ma tovább heverészve nem hallgatok is misét, vagy 
a parancsolt böjtöt nem tartom meg ; mindez emlitésre sem 
méltó csekélység, melylyel kevéssé törődöm; máskor, ha jobb 
kedvem lesz, majd kipótolom. Hiu önámitás ! mert talán épen 
ezen predikáczio , ezen gyónás azon kedvező pillanat, mely-
től örök üdvösséged függ ; melyet ha most, daczára lelkis-
mereted benső sugallatának, elmulasztasz, a nélkül, hogy 
kárhoztatni akarnálak, csak azt mondom, hogy máskor a fo-
ganatosítás tán sokkal nehezebben fog sikerülni, és az önle-
győzés sokkal nagyobb erőlködésedbe kerülni." — Húsvét 
után negyedik vasárnapon e szavak fölött szónokolván : „Sen-
ki közületek nem kérdez engem: hová mégy?" ily fölosztást 
tesz: „Azt kérdezem tehát : Ember! hová mégy halandó tes-
teddel?" Es a válasz rá : a sírba; miről az első részben. „Is-
mét kérdem: Ember! hová mégy halhatatlan lelkeddel?" Es 
a válasz rá : az örökkévalóságba ; — miről a második részben. 

Azonban ismertetői tisztünkkel, olvasóink türelmével 
visszaélnénk, és felednők lapunk körét is, ha e szent-beszéd-
ben rejlő drágagyöngyöket tovább is fiizve ismertetésünket 
hosszabbitanók. Meg kell mindazáltal még említenünk a pün-
köst utáni tizenharmadik vasárnapra szóló beszédet a babo-
náról, melyben a nép közé beszivárgott, és általa nem ritkán 
gyakorolt babonás cselekedetek esztelenségét bizonyítja be, 
és némely babonás hiedelmek czélját födözi föl. A különféle 
babonás cselekedetek közül kiemeli a kincskeresést bizonyos 
imádságok, mondások , ráolvasások, ördöggel való szövetke-
zés által; a másik babonás cselekedet az úgynevezett igézés 
és kártyavetés annak megtudására : valljon e vagy amaz év-
ben mi fog valakivel történni; a harmadik az úgynevezett 
jóslat ; ha valaki lopás által vagy egyébként valami kárt vall, 
és a tettes ki nem puhatoltathatik : akkor úgynevezett jó-
sokhoz , vagy jósnőkhez megy a kárvallott, kik a mindentu-
dás hirében állanak. — A babonás vélemények közt legelter-
jedtebb a kísértetekről és hazajáró lelkekről való hiedelem, 
melyet kellő értékére szállít le, fölhozva annak leggyakoribb 
okait, melyek szerénte a gyermekkori ijesztgetések, de még 
inkább a rossz lelkismeret, mely kisérteteit látja azoknak, 
kik ellen vagy kikkel czégéres bünt követvén el, azok kép-
zelt megjelenése által gyötörtetik. — Az eddig fölh'ozottak 
bőséges tanuságaul szolgálhatnak azoknak , miket e beszédek 
minőségére nézve ismertetésünk elején fölhoztunk. A forditás 
elég hiven adja vissza az eredetit, minek bizonysága a nép-
szerű nyelvezetnek gördülékenysége is. Ezen népszerű szólás-
modornak érdekében szerettük volna némely szavaknak, pél-
dául : ruliafényelgés , hágcsó, ismervek, szük terjü, álcza stb. 
mellőzését, melyeket azonban könnyen pótolhat a szónok má-
sokkal. Szemsértő a katolikus, kszaveri-féle orthographia ; de 
ha inkább tetszik a kiejtést, mint a szószármazást venni a 
helyesírás szabályaul : az izlés ellen nem szólhatunk , de kö-
vetőre bizonynyal kevésre talál. — Sajtóhiba, mely nagyobb 
értelemzavart szülne, nem igen akadt szemünkbe; a 48-ik la-
pon előforduló is, mely igy hangzik : „sem mennyei atyánk-
nak ránk gondunk nem volna", könnyen kijavitható. — A 
szent-beszédeket megelőzi a szerzőnek életirása, mely az 
„előszóba" van fűzve. A helybenhagyást követi egy csinos 

versezet, mely „liui hódolatul a szentséges romai pápának" 
van ajánlva. A legjobb reményt lehet táplálni az oly ifjakról, 
kik hasonló tárgygyal foglalkozva, az egyházi ékes-szólásban 
ekkép is gyakorolják magukat, és a lelkipásztorok oly pél-
dányától kölcsönzik a papi szellemet, minő Weinhofer volt; 
adja az ég, hogy a jó szándoku tanítványok méltók legyenek di-
csőült mesterükhez ! Pollák. 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 19-én. Az Ungvárott elhunyt b. Bémer 

László, néhai nagyváradi püspöknek földi maradványai f. hó 
15-én vaspályán Nagyváradra érkezvén, az indóháztól gyász-
menettel az egyházba kisértettek, és az engesztelő áldozatok 
megtartása mellett a székes-egyház sírboltjába tétettek. 

— Néhány nap óta a napi sajtóban némi izgalom volt 
észrevehető Trefort Ágostonnak azon megjegyzése miatt, 
mely szerént egy nyilvános értekezés alkalmával a magyar-
országi zsidók jellemzésében ezeket „gyenge becsületérzetről" 
vádolta. — Hányszor vádoltatik a kath. egyház, annak tanai, 
intézményei zsidók részéről; ugyan azon lapok melyike tar-
totta érdemesnek az emberiség kath. osztályát védelmezésére ? 

— Legújabban többször fölmerült a lapokban azon ész-
revétel, hogy a garázdálkodó rablók közt ez vagy amaz ka-
tholikus , a másik református stb. Kár ezt feszegetni. Annyi 
bizonyos, hogy az emberiség ily szégyenfoltja, ha katholikus, 
mindég a kath. egyház tanitása ellen cselekszik ; mert hisz 
nem a kath. egyháznak a tanitása az, hogy a jó cselekedetek 
nem szükségesek az üdvösségre ; és ha napjában százszor 
paráználkodunk , gyilkolunk stb. , csak higyjünk Krisztusban, 
semmi sem választhat el tőle. 

— Verhaegen temetése megtörtént, mint ő óhajtá. Min-
den egyházi kiséret és harangszó nélkül mozgott a népes 
menet. A szabaclkőmivesek teljes díszben, jelvényeikkel ki-
sérték elhunyt főnöküket A katholikusok nem adták oda ha-
lotti kocsijukat, evvel a prot. lelkész szolgált. Az elhunytnak 
űa , szilárd katholikus, a szabadkőmiveseket nem bocsátotta 
be a halottas-házba, mondván : „Ti elvetitek a katholikus, én 
pedig elvetem a szabadkőmivesi babonát, és igy quittek va-
gyunk." Több rendbeli beszédek tartattak, a temetőben csu-
pán a földgöröngyök zuhanása hangzott. Erre nézve a ,P. L.' 
oly zsidóilag szépen mondja: „Hier wurde der Sarg ohne jede 
weitere Ceremonie, da die allgemeine schluchzende Erregung 
auf diesen Namen wohl keinen Anspruch macht, in die Erde 
versenkt, und gar bald hatten Freundeshände den Grabhü-
gel aufgethürmt.-' 

— Az emlitett uj franczia színdarabban különösen 
Veuillot Lajos hurczoltatik meg, mint olyan is, ki az egyház-
ban magának nagy szerepet tulajdonit. Veuillot erre nézve a 
,Figaro' czimü lapba a következő sorokat küldé: „Vádoltatom, 
hogy mint lelkész, sőt mint püspök is szerepelek. Én azonban 
mindég csak az egyházfinak szerepét kívántam, és mint ilyen 
a pajkos gyerkőczöket elnémítottam és kiűztem az ebeket, 
melyek az isteni-szolgálatot zavarhatták volna." Az élez igen 
találó. A piszok-darab ellen Laprade és Pelletan ragadtak tollat. 

— A portugali király levelet intézett a szent-atyához, 
melyben kijelenti, hogy ő semmikép sem vállalja el a felelős-
séget azon antikath. törekvésekre nézve, melyek kormánya 
részéről történnek, és hogy neki forró óhajtása, vajha a goai 
szomorú bonyodalnak minél előbb kiegyenlittetnének. Kö-
vetje, a 70 éves Saldanha herczeg, ki a romai széknek kitűnő 
hive, már megérkezett Romába. 

K —1 —n I-nak : A beküldött határozatok I. pontjában nem tud-
juk föltalálni az összefüggést ; az iskolába való hanyag járásról levén 
szó , a határozatban a végrendeletekről tétetik említés. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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Status és egyház közti f r igy. 
Az olasz unionisták, hogy a kath. egyházat 

Olaszhonban alapjaiban megrenditsék, benső szerve-
zetét , függetlenségét fölforgassák, azon tételt állí-
tották: föl : hogy az állam és egyház közt semminemű 
frigy és egyesülés nem létezhetik ; melyet ők követ-
kezmény gyanánt azon, elvontilag helyes, elvből hoz-
tak le: hogy a polgári és egyházitársadalomlényeg-
ben, gyökérben egymástól különbözők. A fölállított 
tételnek begyőzésére azt álliták, hogy teljes vallás-
szabadság — mely nem egyéb, mint a gondolatok, 
lelkismeret, és az egész emberi benső élet nyilvánu-
lásának a vallás dolgában szabadsága, mely a philo-
sophusoknak, papoknak, híveknek jogot ad hinni 
vagy nem hinni, tanaik szerénti hitet vallani, isteni-
tiszteletet gyakorolni és e czélra társasulni, belügyei-
ket kormányozni, szellemi és erkölcsi eszközök által 
tanítani és terjeszteni hit- és erkölcstanaikat — csak 
ezen föltétel alatt lehetséges. Ez okból akarják, hogy 
a két nagy társulat között semminemű kapocs ne 
szilárduljon, az államnak semmi köze ne legyen az 
egyházhoz; hogy az egyház az államtól ne nyerjen 
semmi külön politikai helyzetet és ellátást ; hogy az 
egyház tagjai, papok és hivek ne legyenek egyéb, csak 
egyszerű polgárok, kik vallásos cselekvényeiket ugy 
végezzék közösen, mint mások társasulnak a világi 
dolgok és czélok üzlete miatt. Ha a teljes vallás-sza-
badság csak ezen az áron lehetséges, akkor az nem 
volna egyéb, mint egy magasztos elvnek siralmas és 
szánakozásra méltó következménye. Mert igy elkü-
lönítve az állam az egyháztól, szükségkép elveszti 
erkölcsi tekintélyét, méltóságát, hatását, az egyház 
pedig biztonságát. A dolgok természetét soha sem 
lehet akár büntetlenül félreismerni, akár megtámadni, 
sérteni. A hivők és vallásos társulatok a társadalom-
ban elsőrangú és legfőbb befolyású tényezők. Az ál-
lam elismervén őket hivatalosan és törvényesen, s 

biztosítván nekik az állandóság és biztonság eszkö-
zeit, nem tesz egyebet, mint természetes fontossá-
guknál fogva megadja nekik a szükségszerű tisztele-
tet , hódolatot, és kijeleli nekik a társadalmi rendben 
azon előnyös helyzetet, mely őket megilleti. Ha a 
két társadalom egymástól elkülönítve s mintegy el-
idegenítve egymást ignorálják, azonnal lealacsonyit-
tatnak s elerőtlenittetnek. Nem levén az embereknek 
más, mint anyagi dolgokkal viszonya, a világi ha-
talom elveszti az erkölcsi erőt, melyet neki a vallá-
sos érzelmek természetszerűleg kölcsönöznek. Ezen 
kölcsönös elkülönítésben az állam anyagiasittatik, és 
a társadalmi rend nélkülözi a fensőbb szentesítést. 
Ellenben az egyház szellemi hatalomkezelői minden 
nyilvános jellegtől megfosztatván, saját hiveik előtt 
és ellenében csak bizonytalan és alárendelt helyzetet 
birnak, martalékul lesznek kitéve az emberi vélemé-
nyek folytonos hullámzásainak, a szilaj emberi aka-
rat fölfuvalkodottságának, önhittségének, könnyel-
műségének. Igy az egyház érzékies szeszélyeknek ki-
téve , veszti a maga méltóságát, fensőségét. 

Ezenfölül, a társadalom nem él csupán a szabad-
ságból. Az erkölcsi rend ép oly kévéssé nélkülözhető, 
mint a világi erős és szilárd szerkezet. A mint a pol-
gári , ugy a vallási társaságok is természetszerűleg 
óhajtanak állandóságot és tartósságot. Nem eléged-
hetnek meg azzal, hogy a nemzetségeknek, melyek 
múlnak, itt e földön ide-oda hurczolható sátorokban 
pillanatnyi szállást szerezzenek ; szükséges, hogy erős, 
tartós épületet emeljenek, hol a nemzetségek egy-
mást fölváltva állandó tanyát nyerjenek, és egymás-
nak örvendve egy erős oltalom alatt éljenek. 

Szükséges ugyan, hogy az egyházi és világi tár-
saság lényegében, gyökerében el legyen különítve, 
hogy kölcsönösen egymást meg ne támadhassák, el 
ne nyomhassák ; de nem igaz, hogy e veszély kike-
rülése végett egymás irányában idegenek legyenek, 
és a közjó s üdv miatt szövetséget nem köthetnek és 
egymásnak kölcsönös oltalmat nem nyújthatnak. Ily 
kölcsönös frigynek értéke függ a jól fölfogott, kk 
mért határoktól, melyek között mindegyik szabá-

51 Ë 
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don, egymásnak javára, és nem hátrányára mozog-
hat. Történt ugyan, és nem egyszer, hanem csak az 
emberi önzés és szenvedélyek által, hogy az állam a 
kath. egyházat megfosztá jogaitól, szabadságától, több 
mint egy pápai egyezmény tanúskodik erről; azon-
ban a nyilvános kapocs az egyház és állam között 
sem nem akadályozhatja a lelkek egyéni szabadsá-
gát , sem a vallás szolgáinak az állam által kölcsön-
zött nyilvános jelleg nem vonja maga után függésü-
ket. Okulván a százados tapasztaláson, és hiven va-
lódi rendeltetésűkhez, mind a két társaság igen jól 
közelithet egymáshoz és üdvösen támogathatják egy-
mást, mindegyik szem előtt tartván saját küldetését, 
és őrizvén saját hatáskörét s szabadságát. Igy mind a 
kettő egyesülten szilárdulhat, virágozhatik és ma-
gasra emelkedhetik. Igy , és csakis igy foglalnak az 
egyik és a másik társulatban az eszmék, intézmé-
nyek és személyek illő s természetszerű állást, gya-
korolnak illő befolyást, őrizvén törvényes álláspont-
jukat, rangjukat. 

Ott vagyunk-e napjainkban ? Az állam és egy-
ház közti frigy olyan-e, a milyen lehet, és a minő-
nek lennie kell? A kath. egyház a keresztény világ-
ban, különösen a kath. Olaszhonban élvezi-e azon sza-
badságokat, biztositékokat, melyekhez joga van? Tá-
vol vagyunk azt elhinni. Lássuk röviden. 

Az olasz unionisták váltig vitatják, hogy a kath. 
egyház soha sem volt szabad, hogy csak ezentúl 
leend : szabad egyház, ez az elv, melyet az állam ne-
vében kikiáltanak akkor, midőn az egyház ellen har-
czot inditanak. Ha Cavour és barátjai, midőn azon 
elvet: „szabad egyház a szabad államban" fölállitot-
ták, a kath. egyházat az akkori ősi jog élvezetében 
érintetlenül hagyják, akkor azon elvnek valami ér-
telme lett volna; de a kath. egyházat egy részről sza-
badnak kikiáltani, más részről pedig birtokaitól, ősi 
intézményeitől megfosztani, alapjaiban megingatni 
akarni, jogait, törvényeit gúnyolva tiporni, játékot 
űzni hagyományaival, az egyház jogait, szabadsá-
gait hősiesen védő főpapjait minden módon bántal-
mazni, számkivetésbe küldeni, bebörtönözni, a csen-
des zárdákat kirabolni: ez nem egyéb aljas képmuta-
tásnál, és az egész történelemben nem olvasható aki-
kiáltott szabadság ürügye alatt gyakorlott hason 
zsarnokság; melybe sülyednek a legkitűnőbb tehet-
ségek is, midőn a nagyravágyás és siker ittasságá-
nak mintegy martalékul odavetik magukat. 

Ha a kath. egyház nem volna egyéb mint olasz 
egyház, ha a katholicismus csak e szép hon határai 
közé volna szoritva, akkor Cavour- és barátjainak 

álnok okoskodása, hatalmaskodása az erkölcsi rendet 
csak ott támadta volna meg, a hol az állami rendet 
változtatta; a vallásos szabadság ellen csak ott inté-
zett volna támadást, a hol alapítani akarta a politi-
kai egyenlőséget ; csak az uj állam törvénye alá he-
lyezett egyház maga kényszeríttetnék szenvedni: de 
a kath. egyház egyik ismertető jellege az egyetemi-
ség. A kath. egyház Olaszhonon kivül is van, ugy mint 
benn; azért az olaszhoni kath. egyház és feje, a pápa 
világi fejedelemségének megtámadása, anyagi hatal-
mának rövidítése megváltoztatja az összes kath. egy-
ház külállapotát és megtámadja vallásos szabadságát. 
Mit mondana, például, a protestáns egyház, ha ősi 
intézményei kül- és belszervezete ellenére, a hatalom 
a zsinatok tartását, bel- és általános ügyeinek szabad 
és független elrendezését eltiltaná, és azt mondaná: 
minden helybeli egyház, elkülönítve a többitől, tet-
szése szerént az összes protestantismust érdeklő kér-
déseket megvitathatja és eldöntheti *). Valljon a pro-
testáns egyház a világi hatalom ily eljárása mellett 
szabadnak tartaná-e magát, és elhinné, hogy vallásos 
szabadsága tökéletes, hogy vallásos jogait teljesen 
gyakorolhatja, és hogy azok biztositvák? Ha továb-
bá az angol parlament megengedné ugyan a katholi-
kusoknak a három egyesült királyságban hitüket 
vallani, isteni-tiszteletüket szabadon gyakorolni; de 
mindnyájuknak, a papoknak ugy mint a hiveknek, 
eltiltana minden viszonylatot a pápasággal, és igy 
összetépvén a köteléket, mely a pápát és a tagokat 
egybefüzi, megsemmisítené az összes kath. egyház 
kormányzatát: a vallás-szabadság a katholikusok ré-
széről fönállana-e Angolhonban? Az angol katholiku-
sok hazai és egyéni vallásos szabadság élvezete által 
tartanák-e magukat szabadoknak akkor, midőn az 
egyháznak össz-szabadsága veszélyeztetnék vagy el-
töröltetnék ? „Mert miként a test egy egész, melynek 
sok tagjai vannak, a testnek pedig minden tagjai, 
ámbár nagy számmal vágynák, mégis csak egy tes-
tet képeznek: azonképen vagyon a Krisztussal való 
egybekötés is. Azért ha egyik tag szenved, minden ta-
gok egyetemben részesülnek a szenvedésben." (LCor. 
12.) Azért midőn Cavour, a fölállitott elvnek: „sza-
bad egyház a szabad államban" daczára, sőt gúnyjára, 
a kath. egyház ellenére oly rendszabályokat hozott, 
melyek alapjait és össz-szabadságát megtámadják, 
helyzetét változtatják, a hiveknek a papjaival, püs-
pökeivel, ezeknek az egyház fejével, a pápával való 

*) Pedig a prot. elv szerént ez könnyebben történhet-
nék , mint a katholicismus szervezetében. S z e r k. 
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kölcsönös és hivatalos érintkezést-— melyben az egy-
ház egysége, mint első ismertető jellege az igaz egy-
háznak, gyökeredzik — tiltják; melyek a franczia, 
német, spanyol, angol, magyar, amerikai, és az 
egész földgömbön levő katholikusokat ugy érintik, 
mint az olaszokat, melyek ugy nyugtalanítják a chi-
nai küldéreket, és a kik az Óceán szigetein Isten or-
szágát terjesztik, mint egyéb európai áldozárokat és 
hiveket; mindezen lelkismereteket, egyházakat, nem-
zeteket egyházuk és vallásuk feje-, központja-, füg-
getlenségének ősi garantiáitól ily rendszabályok ál-
tal megfosztani akarni: ez bizonyára a bitorlásnak 
egyik meglepőbb, legelidegenitőbb cselekménye, me-
lyet a történelem valaha fölmutathat; azonban irva 
van: „Comprehendam sapientes in astutia eorum, et 
consilium pravorum dissipabo." (Job 5, 13.) 

Matuska János. 

Vallási edictum. 
Lapunk föladata levén a hitélet terén fölmerülő moz-

galmakat a jövő kor számára följegyezni : nem zárhatjuk be 
a jelen évet azon szomorú kötelesség teljesitése nélkül, mely-
nélfogva a vallási közömbösségnek ezen, a törvényhozói körben 
nyilvánult emlékjelét is hasábjainkbakénytelenittetünk fölven-
ni. Teszszük ezt a haldokló év végperczeiben leginkább azért, 
mert szeretnők napjaink hitjelenetének eme szörnyfajzatát is 
az évnek sirjába mint halva-szülöttet eltemetni. 

I. Altalános alapelvek a vallási viszonyokról. 1. Fejezet. 
(Vallás-szabadság.) 1. czikkely. Mindenkinek teljes vallás- és 
lelkismeret-szabadság, úgyszintén vallásának házi gyakorla-
ta biztosíttatik. 2. fejezet. (A hitvallás választása.) 2. czik-
kely. A hitvallás választása mindenkinek saját szabad meg-
győződésére hagyatik Azonban szükséges , hogy az ehhez 
megkívántató életkort elérte legyen , s a választás idején ne 
legyen oly kedély- vagy elmeállapotban, mely a saját szabad 
meggyőződést kizárja. 3. czikkely. A hitvallás megválasztá-
sában szükséges életkor mindkét nemre nézve az elért 18-ik 
évben állapittatik meg. 4. fejezet. (A gyermekek hitvallása.) 
4. czikkely. A gyermekekre nézve, mig a hitvallás választásá-
hoz megkívántató életkort el nem érték: a vallás, melyhez 
tartoznak s a melyben tehát oktattatniok s neveltetniök kell, 
a következő czikkelyben foglaltató szabvány szerént határoz-
tatik meg. 5. czikkely. Ha a szülők ugyanazon egy vallásúak, 
a házasságukból való, vagy ezekhez hasonlóknak tartott gyer-
mekekre nézve irányadó. Ha a szülők különböző vallásfeleke-
zethez tartoznak, az oly gyermekek hitvallása mindenek előtt 
a szülők közt ez iránt történt jogi egyezes szerent igazodik ; 
ilyesnek hiányában pedig a vallás meghatározása a fiuknál az 
atyát, s a leányoknál az anyát illeti. A házasságon kiviili gyer-
mek hitvallását az anya határozza meg. — Különben ezen 
meghatározás a nevelés jogához tartozik , s a ki ezen joggal 
valamely gyermek irányában bir, ennek vallását meghatároz-
ni is hivatva van. 6. czikkely. Az előbbi czikkely szerént va-
lamely gyermek számára történt megválasztása a vallásnak 
meg nem változtatható, mig ezt saját szabad választás által 

ő maga nem teszi. 7. czikkely. A szülők s gyámok, úgyszin-
tén a hitszolgák, a fönebbi szabványok szoros megtartásaért 
felelősek. Azok megsértése esetében ugy a legközelebbi ro-
konok, mint az egyházak s vallási községek vezetőinek jo-
gában áll, fölhivni a hatóságok segélyét, melyek az ügyet 
megvizsgálják s törvényszeriileg intézkedjenek. 8. czikkely. 
Mihelyt a gyermek a hitvallás választhatásához megkívánta-
tó életkort elérte, ezen szabadságának védelme a hatóság ré-
széről neki megadandó. 5. fejezet. (A polgáris politikai jo-
gok függetlensége a vallástól.) 9. czikkely. A hitvallás által 
a polgári s politikai jogok gyakorlata sem föltételezve, sem 
megszoritva nincsen. A közkötelmektől semmiféle hitvallás 
föl nem menthet. 10. czikkely. A valláskülönbség nem képez 
polgári házasság-akadályt. 11. czikkely. A gyermek s szülők, 
vagy azok nevelésére hivatottak közti valláskülönbség, ezeket 
a nevelés miatt megillető jogaiktól meg nem fosztja. 12. czik-
kely. Kiki valláskülönbség nélkül bármely tartományban tar-
tózkodhatik, ott megtelepedhetik, ipart iizhet, vagy más mó-
don keresheti élelmét, úgyszintén az illető községben pol-
gárjogot nyerhet.-—-E mellett kiki, valláskülönbség nélkül, 
jogositva van a különböző tartományokban tulajdont , ingó s 
ingatlan vagyont, valamint az ezek tekintetében fölmerülő 
mindennemű jogokat szerezni. 13. czikkely. A különféle val-
lásfelekezetek hivei egyenlő joggal birnak a közméltóságok, hi-
vatalok s szolgálatok elnyerésére. 14. czikkely. Az eskü, tekin-
tet nélkül a vallásra, mindenki által ezen formula szerént te-
endő : Isten engem ugy segéljen. — Azok , kiknek vallásuk 
az esküt egyáltalán nem engedi meg, hasonló érvénynyel 
erősithetik meg a fogadást egyszerű kézadás által. 

II. Egyházak s vallási társulatok. 1. Alosztály. (Elisme-
rés.) 15 czikkely. Bármely vallási közösségnek, hogy jogilag 
fönállhasson s az ezen törvény által az egyházaknak s vallási 
társulatoknak nyújtott jogokat élvezhesse , törvény által el-
ismerve kell lennie. 16. czikkely. A törvény általi elismerés 
föltétele alatt az állampolgároknak vallási közönségekké egye-
sülésük szabadsága biztositva van. 17. czikkely. A törvény 
általi elismerés valamely vallási közönségtől megtagadtatha-
tik, ha és a mennyiben a közjóra nézve kártékonyak vagy 
veszélyesek tanai, szerkezete s vallásgyakorlata. 2. alosztály. 
(Jogok s kötelmek.) 1. fejezet. (Általában.) 18. czikkely. Min-
den egyház s vallási társulat jogositva van a nyilvános val-
lásgyakorlatra, de föntartván a közrend és nyugalom bizto-
sítására szükséges rendszabályokat. 19. czikkely. Az állam, 
a csupán valamely vallás ágazatait s a lelkismeretet illető 
ügyekre semmi befolyást nem gyakorol, föntartatván a 17. 
czikkelyben emiitett megtagadhatása valamely egyházi s val-
lási társulat elismerésének. 20. czikkely. Az egyházi s vallási 
társulatok önállólag rendezik s igazgatják ügyeiket, — s a val-
lásos, tanitási és jótékonysági czélokra szánt intézeteik és pénz-
alapjaik birtokában s élvezetében maradnak. 21. czikkely. Az 
egyházak s vallási testületek az általános állami törvényeknek 
alá vannak vetve. 22. czikkely. Az állam föntart ja abbeli jogát, 
hogy vallási ügyekben is, — melyek s a mennyiben a közér-
dekeket érintik, vagy a polgári jogviszonynyal kapcsolat-
ban állnak, •—• bocsáthasson közintézkedéseket. 23. czikkely. 
A törvény minden egyháznak s vallási társulatnak egyenlő 
jogokat nyújt. \z állam által kiváltságolt vallás többé nin-
csen. 24. czikkely. Minden egyház s vallási társulat hi te , is-
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teni-tisztelete s intézményei, úgyszintén elöljárói s vallás >  

szolgái hivataluk gyakorlatában — egyenlő védelemben ré-
szesittetnek a megvetés vagy letétel ellen, a megillető tekin-
tély főntartása s a megfelelő tisztelet végett . Ezen védelem 
módjá t s mértékét a büntető törvény határozza meg. Azon-
ban egyik vallásnak a másik irányában meghatározott külö-
nös előnyösitése megszüntetendő. 25 czikkely. Az egyházak 
s vallási társulatok kifelé — megfelelő kötelmekkel biró egy-
letek s testületek jogait élvezik Az egyes egyházak s vallási 
társulatok közti viszony s érintkezés t e h á t , ezen általános 
polgárjogi törvények szerént Ítélendő meg. 2. fejezet. (Külö-
nösen.) 1. czim. Az államhatalomhoz való viszony. 26. czik-
kely. A valamely egyház s vallási társulat elöljárói s ezeknek 
alárendeltjei és hozzátartozói közötti érintkezés gátolhatlan. 
Intézkedéseik közrebocsátása csak azon megszorításoknak van 
alávetve, melyek minden más közzétételekre vonatkozólag 
állanak. Csakhogy az általános intézkedések, melyeket az il-
lető vallási közösség rendelkező hatósága a hittan, szerkezet 
és vallásgyakorlat tekintetében kibocsát, közzétételük alkal-
mával az államhatósággal hiteles másolatban közöltessenek. 
27. czikkely. Minden egyház s vallási társulat alsóbb s fel-
sőbb rangú lelkészi hivatalok fölállításánál, módositása- vagy 
megszüntetésénél, továbbá kerületei s fárái meghatározásá-
nál , s az ilynemű uj fölosztásoknál — az állam beleegyeze-
séhez van kötve. 28. czikkely. Valamely egyház s vallási tár-
sulat elöljáróinak vagy szolgáinak oly gyülekezete, mely nem 
rendesen a közönséges ügyek ellátására t a r ta t ik , történjék 
az az illető vallási közösség hozzátartozóinak részvételével 
vagy a nélkül , legalább liárom nappal a megtartás előtt a 
kormánynak bejelentendő. 29. czikkely. A kormány, ha észre-
venné, hogy valamely egyházban vagy vallási társulatban 
visszaélések vagy rendetlenségek fordulnak elő, jogosítva 
van : az egyetértés s a rend visszaállítására az illető vallasi 
közönség elöljáróit v a g y szolgáit, a h o z z á t a r t o z ó k részvéte 
mellett vagy a nélkül, saját védelme alatt gyűlésre hivni ösz-
sze , a nélkül azonban, hogy a hittan ügyeibe beavatkozhat-
nék. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , decemberben. A hála legmélyebb érzete nem 

engedi, hogy oly tettel, mely őszinte jámborság, tevékeny em-
berszeretet, fáradhatlan szívesség, minden körülmények között 
nyugodt kedély által köztisztelet- s szeretetben álló férfi jó-
tékonyságának jeles bizonyitéka, a hála némi lerovásául, köz-
tudomásra ne jusson. Ft . K r á l József , skopiaiczimz. püspök 
ő méltósága és pécsi kanonok, kinek jótéteményei már sokat 
boldogitának, kinek atyai kegye a tanuló ifjúságot több jeles 
alapítvány által szorgalom- és kitartásra buzditá : rólunk, kik 
Pes ten a pécsi megye részéről a sz. hi t tant hallgatjuk, sem fe-
ledkezvén meg, 1000 a. é. f r to t te t t le alapítványul, azon hatá-
rozattal : hogy m i n d e n t h e o l o g i a i s z i g o r l a t é r t az 
50 f r tny ikamat nekünk jutalom gyanánt fizettessék ki ; és igy 
ezen alapítvány, ily értelemben, tudomásom szerént egyedüli. 
Evvel tartozom nem csak sa já t , de utódaim nevében is, kik a 
pécs-egyházi megye részéről Pesten a sz. hi t tant hallgatand-
ják, kegyes jótevőnknek, ki a pesti növendékek iránt minden-
kor tanusitott atyai szeretetét ujolag oly fényesen bebizonyitá, 

és nevét ez által is a hálás utódoknál örökké emlékezetessé 
tevé. L. 

E P E R J E S , dec. 14-én. Igen tisztelt szerkesztő u r ! 
Sietek önnel tudatn i , miszerént egyházmegyénkben f. évi 
november-hó 11-én társulat alakulván, melynek czélja : ru then 
nemzetiségű s szegény sorsú tanuló if jak fölsegélésére egy 
tápintézetet alapitani; ezen czélra főmagasságu S c i t o v s z k y 
János bibornok s herczeg-primás ur ő eminentiája, mint e me-
gyének mélyen tisztelt s hőn szeretett metropolitája 2000 
f r to t adományozni kegyeskedett. Valóban szép adomány, mely-
ről hálás köszönettel fog megemlékezni ezen egyházmegyének 
legkésőbb nemzedéke is! Is ten fizesse meg a nemeslelkü ada-
kozónak ezen adományát százszorosan; s enged je , hogy még 
sok éveken át örvendhessen kezei müvének ! 

Ladomérszky Victor. 
NÓGRÁDBÓL. (Visszaemlékezések.) Inkább későn, 

mint soha. Ezen elv lebegett előt tem, midőn a letűnt legkö-
zelebbi nyár és őszelő szellemi élményeire visszagondolva, 
ama jótékony hatások ujulának meg lelkemben, melyeknek 
itt-ott alkalmilag részvevő tanuja, vagy épen tényezője is va-
lék. Ugy vagyunk — különösen mi falusi lelkipásztorok — 
gondolatainkkal, melyek ha jók, i t t is birnak maradó becs ér-
tékével, mint a festész, a ki valamely szép tájékot akar vász-
nára vetni, hogy legyen századok múlva is miért s hova visz-
szavágyódni a műértő lelkeknek ; legyen egy kellemes nyug-
pont minden időben, mely fölfogja az erkölcsi szépért hevülő 
gyuladozását egy sóvár pillantással a gyönyörű képre, melyet 
a művész ecsete megörökitett. Ime ! a festésznek is várnia 
kell, mig a nap teljes pompáját kifejti a vidék fölött; és még 
igy is gyakran körül kell tekintenie, ha valahonnan nem fe-
nyegeti-e redőző felleg „tabula rasá-"ját,mslynek nemsokára 
egy , Isten keze által himzett szépségek visztükrét kell mu-
tatnia ? A mi megtakarí tot t gondolataink közé is — keresz-
tülvonuló felleg gyanánt — igy csap nem egyszer a prózai 
gondok által megszakasztott csendélet szellemi gyönyörei közé 
a sors sivitó kányája. Mily életrevaló gondolatok voltak azok a 
tegnapi tartós olvasgatás, elmélkedés s jegyezgetés után, visz-
szatérve a szőllőhegyről, hogy papirra tegyük, s elküldjük pél-
dául a „Religio"-nak ! S ime ! i t thon már alig vár t a napi bal-
esetek, hátmögöt t i összekoczódások, panaszos felek rimánko-
dásai , s a ruralis élettől el sem választható, de azért a szel-
lemi papot mindannyiszor legkedvesebb föltételeiben akadá-
lyozó „prózai gondok" hosszú csoportja ! Ismét egy vallás-
erkölcsi eszmealkotmány omlott össze — a reá sok oldalról 
nehezülő teher miatt. — Használjuk e szerént az évnek azon 
részét , melyről írva vagyon : „contristans rura gelu , fr igore 
coelum." S azon ellentétes helyzetben, mely a külső merev-
ség s a benső szellemi hév között, midőn „fronde nemus mala 
nudat hyems, amnesque rigescunt — frigore" és „sub nive 
terra latét", kimondhatlanul jól esik, ha a körülünk élőhalott-
ként mozgó külvilágot van mivel a belül lángoló hitélet me-
legéből ellensúlyozni ; mintegy kivülről ridegséggel borít-
tatva, — mint a kaptáraikban döngicsélve megvonult méhek 
— belülről vegyük a melegítő s föntartó táplálékot. És ha 
szabad, kináljunk meg belőle másokat is. Amicorum omnia 
bona sunt communicativa. — Mult Nagyboldogasszony nap-
ján a mátra-verebélyi szent-kutnál voltam bucsun ; s ugyan-
ott nekem ju to t t a szerencse is , az isteni igét a bucsu nap-



j án hirdethetni. Mily szivemelő látvány volt az!j Az egész is-
mert világot csaknem általános lázroham izgatja. Nyugtalan-
ság a szivekben, kevélység az elmékben, békétlenség a népek 
között. Azt lehetne gondolni, hogy Jézus Krisztusnak amaz 
evangeliumi jövendölése, (Luk. 21.) midőn nemzet nemzet el-
len, ország ország ellen támad , s helyenként rettenetes tüne-
mények és rendkívüli jelek fognak fölmerülni, készül ismét 
teljesedésbe menni. S ime az a szerény völgy ott a nagy vi-
lág szemei elől csendes erdők s hegyek közé rej tve, ezernyi 
jámbor hivők békeimáját viszhangoztatta. Fegyverek közt s 
rettegésben hallgat a szelid d a l . . . . s mi ott az annyi felől bo-
rongó sejtelmek, aggasztó fenyegetések, mint lelki békesé-
günk száműzésére kifent szellemi fegyverek közt — a he-
lyet t , hogy erőszak ellen erővel akarnánk harczolni, ajkain-
kon a béke s szeretet Istenének magasztalását zengedeztük. 
Mily fensőbb erő, micsoda ihlet eszközle ily keresztényi bá-
torságot bennünk ? ]) hogy egy keletkező társadalmi nagy 
zivatarral, melynek előidézésére mindenütt lesben állnak a hi-
tetlenség zsoldosai, s ugy szólván, az egész kereszténységre 
irányzott halálos csapásokkal szemközt, — feledve, hogy e 
földhez némileg lekötött ragaszkodásunk s érdekeink van-
nak 2) ; feledve, hogy a keresztény katholikusoknak ilyetén 
ajtatosságát még saját hitsorsosaik közül is sokan iparkod-
nak a vallásos műveltségnek legnagyobb gyalázata-és kárára 
alacsony gúny tárgyává tenni; igazán kérdezhetjük: mi in-
díthatta azon ezereket a r ra , oly szembeötlő különbsége nél-
kül a rang- s osztályfokozatnak, hogy az annyira közönsé-
gessé lett emberi hiúságot magukban leküzdvén, ajtatos ván-
dorútra keljenek a mátra-verebélyi szent-kuthoz? Mi t? talán 
puszta évfordulali szokásból tették ezt? hogy más okokat ne 
is emlitsek. — Oh ha nem azon ezerek élő, munkás hitének 
ösztöne volt volna ez; ha nem a mi ker. kath. vallásunknak a 
szivet (még a vadak- s legnagyobb bűnösökben'is) jótékony 
melegével gyulasztó malasztja volna ez; ugy én utólagosan 
azt mondom , hogy apáink ősi szent hitének dicsősége ez 3) ; 
kiket a szepl. fogant, b. Szűz Mária iránti mély és forró nem-
zeti tisztelet lelkesített mindenkor, s kiknek magyar, vagyis 
ő s z i n t e hazafiúi kebléből e vallásos tisztelet csak haláluk 
végóráján aludt ki látszólag, hogy ott fönn az örök szeretet 
s jutalom országában az angyalokkal és szentekkel vég nélkül 

] ) Igen, nekem folyvást a szentséges atya, IX. Pius dicső pápánk-
nak egész világra kiható szelleme és példája ragyogott, (mint máskor is ; 
lásd például : ,Rel.' 1861.1. 38. sz. a „Non possumus"-t) a szent-kut vi-
zének minden cseppjéböl, a fölkoszoruzott Mária-szüzek minden virágából, 
a gyóntató-atyák kitartó türelme- s az egész bucsusereg magatartásából. 

2 ) Dicséretesen meglepő volt a számtalan műveltebb osztályú, 
asszonyi nemből való bucsujárók megjelenése, s igen kevés kivétellel, 
sokaknak mezitlábaskodó, poenitentiatartó ajtatossága. Képviselve vol-
tak : E g e r , Gyöngyös , Vácz , Esztergom ; az előbbi két város ezernyi 
számmal, s a körülfekvő falvak s városok, különösen B -Gyarmat és Szé-
csény hivei. 

3 ) E tárgynál bátor vagyok ft. szerkesztő urat biztositani, mi-
szerént a „Miért éltek ősapáink''1 czimü dolgozatot hovahamarább meg-
küldhetem. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy ámbár lélekemelő egyes 
jelenetek föltünése, mindez mégis csak üditö csepp gyanánt esik a kiá-
radt hitetlenség tengeréből, mely a ker. kath. családokat már jó rész-
ben beiszapolta, sokat végkép elnyelt.. . . Valljon azért éltek, haltak-e 
ősapáik ? ezért hagyták-e hátra dús vagyonaikat, szent ereklyéiket s 
magát, mint mindennek éltető lelkét, a mindég tiszteletben tartott isteni 
vallást ? 

folytassák azt. (I. Kor. 13, 8.) El kell ismernünk, hogy sok-
ban, de igen sokban elhanyatlottunk (kivül ugy, mint a szen-
télyben) őseink jámborsága- s vallásos kegyeletétől. A mi haj-
dan mindennapi volt , most rendkivüli gyanánt merül föl , ha 
az Isten imádását tekintjük. Engem mégis fölmagasztalt s 
megnyugtatott huszonöt év múlva, (1837-ben épen oly népes-
nek s fényesnek láttam a sz.-kuti bucsut) azon pár kellemes 
nap, mikor az egyház titokteljes csendében ugy , mint a ház-
tetőn azon szellem közlönye , vagy mint az evangéliumban 
olvassuk, annak szellemi szórólapátja lehettem , kiről sz. Luk. 
ev. 3 , 4. szól. Hol az az ember, ki egy negyed század alatt 
nem változott, s egykori ifjúsága viruló koszorújából el nem 
hullatta volna a legbecsesebb virágokat ? Nincs emberi mü, 
Ígértek bár a hiu emberek egynek-másnak örökké tartó idő-
ket , mely az idők viszontagságai közt sértetlenül maradt , s 
melyről minden habozás nélkül mondhatnánk el : hogy ime ! 
ez kifogott az időkön, meghazudtolta a ker. igazságot, mely 
csak annak biztosit örök életet, a mi egyenesen i s t e n i ; és 
ez a mi h i t ü n k , mely meggyőzi a világot. Örvend lelkem, 
ha meggondolom, hogy ez azok hite is, kikre a szent-kutnál 
visszaemlékezni (nekem legalább) annyit tesz , mint értük az 
Atyát kérni, hogy hitükben holtig állhatatosak legyenek. 
Vissza-vissza csengnek füleimbe azon ajtatos , szivből fakadt 
bucsuzokogások, föl-föl csillognak ama bucsu-könyek, melyek-
kel a bold. Szűz Máriát megtisztelték, s most ugy látom, hogy 
azoknak emléke sokkal maradandóbb, mint némelyek gondol-
ják , kik ezekkel számtalan szeretetmüvet, melyekkel a ker. 
irgalmasság méltán dicsekedhetik, vesztegetésnek tartanak — 
Judással. — Mária nevenapján egyháznapja s egy plebánusi 
installatio volt Hontban. Ez is érdekel minket. A szereplő t. 
személyek, ugy hiszem, ki lesznek ezúttal elégítve, haföljegy-
zem róluk, hogy Isten szive szerént, komolyan s meghatva 
végezték az egyházi tisztkedés minden egyes részét ama har-
monikus egészben, mely kath. isteni-tiszteletnek mondatik. A 
törvény és bevett szokás szerént is az installatusnak kellett 
volna mondani a szent-beszédet. Ez midenkor nyitánya hosz-
szasabb készület után a plebánusi teendők tágas köre, s a lelki-
pásztori nehéz pálya megindulásának. Másutt programmo-
kat adnak ; a papnak is tisztában kell állni érzelmei-, meggyő-
ződései" s népe viszonyaival, midőn a pásztor és nyáj közötti 
szoros kapcsolat törvényszerűségénél fogva, jövendő élete 
programmját körvonalozza. Tudnia kell: hogy a pap magasan 
fénylő nap a tömeg fölött , akár élűiről, akár pedig hátulról 
olvastassék: ő mindég p a p . Elülről szokás a papot olvasni az 
oltárnál és szószékben ; hátulról a közéletben , s ez a legve-
szélyesebb, miután az ember egyáltalán nem láthatja, a mi há-
tul van. Innét van, hogy a pap , mint nap, a vele s neki isteni 
hatalomnál fogva kölcsönzött erő s egészség fényével minden 
ártalmas gőzt fölszí a földről ; de készen legyen, mert hála fe-
jében a fölszálló gőzök legszebb fényét homályositják be. Ez 
annyit tesz, mint a világ átkának lennünk , hogy az evangé-
liumot kellőleg értékesítsük. És tovább — hogy a pap élő 
gyümölcsfa, melyre a világ — renyhe ihszalag — kétségbe-
esésében , hogy valamikép a földön ne rothadjon, fölkuszik ; 
de hála fejében legvirulóbb gallyait fonja össze-vissza, mig 
végre egészen le is fonnyasztja. Ámbár ezerszer is véko-
nyabb a fa derekánál, s igy képtelen a gyümölcshozásra; 
mégis szemébe esküszik, hogy a fönn gyönyörkedtető gyü-
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mölcs az övé ; végre összevág a hasonlatosság pap és világ 
között a tenger- és folyóvizekkel. A folyam valamennyi édes 
vizét egy cseppig a tengerbe ömleszti ; igy tesz a pap is. S 
midőn epedő szomjában a világhoz (tengerhez) fordul, már a 
keserűséget kell innia. Elcsüggedjünk-e azért ? A ki infra 
oetavam — a kékkői kalvária-bucsun jelen volt, s térdelt a fáj-
dalmas Szűz ama remek képe alatt a magas hegytetőn, bizo-
nyosan azt fogja mondani magában: „Oh nem, nem." Még 
többet is fogunk szenvedni, tűrni. — Ha a kard nem enged, 
mert vas és aczél ; nincs más mód, a köszörűnek kell kopni. 
De a diadal, melynek kivívásában a kard kicsorbul, — a mienk. 
A nógrádi visszaemlékezések zárkövét az oct.-hó folytán vég-
zett főesperesi látogatás képezi. „Optimae etiam leges prop-
ter fragilitatem humanam efíicacia destituuntur, nisi sollicita 
cura earundem executioni impendatur." Igy kezdődik az esz-
tergom-főmegyei zsinat 22-ik statutuma, mely a fönebbi láto-
gatásra vonatkozik. Erre tehát szükségünk volt és lesz is. Ft . 
S z á n t ó f y Antal, esztergomi kanonok és prépost ő nsga, mint 
helyettesitett főesperes a nógrádi kerületben, mindenütt meg-
jelent , mindent szemügyre ve t t , hogy ő eminentiájának a bi-
bornok-érseknek — mint a zsinati határozat mondja — in 
scripto — referáljon. 0 nsga, mint az ország fővárosának 
egyik volt plebánusa s ker. alesperes, ama gyengéd testvéri 
kötelék mellett, mely őt a lelkipásztorkodó papsághoz fűzé, 
sok tiszteletre méltó zálogát hagyta körünkben ama tevékeny 
biztositásnak, melylyel legkivált elhagyatott templomaink 
ügyét fogja kellő helyen támogatni. Ezek között minden esetre 
az ó v á r i anyatemplom igényel fő figyelmet, melynek sekres-
tyéje a szentélytől már egészen elvált s jövő tavaszig a tem-
plom alapját rongáló árokba roskad. Ájtatos képzetünkben 
egy egészen uj templom tűnik elő Óvárott szabad téren 
emelkedve, melyhez — miután a legjobb akaratú hivek óhajt-
va várják, a vallási alap részéről nem kell egyéb, — csak — 
pénz. Isten velünk ! (**) 

ROMA, dec. 7-én. A napokban került ki sajtó alól a 
hitterjesztő egyesület hirdetéseinek ez évre szolgáló hatodik 
füzete , melyben érdekes tudósításokat találunk a legszélső 
Keletről részletenként. Europa az ő forradalmaival lefogja fi-
gyelmünket, félünk, rettegünk az egyetemes kigyuladástól; 
de mig itthon az erőszakos mozgalmak annyira igénybe ve-
szik elménket, nem szabad megfeledkeznünk azon csendes 
mozgalmakról, melyek a ker. hitnek terjedését jelezik a tá-
voli országokban. Tekintve a barbár országokat és népeket, a 
fáradhatlan hitküldér lassan utat nyit a műveltségnek ezen 
országokba, melyek az emberiség bölcsői valának. Ki lenne 
képes jósolni ezen országok és népek hivatását az emberi-
nemnek nagy családjában? A hitküldérnek nyomdokait a mű-
veltség követi. A tudós utazók, a kereskedők csak a hitkül-
dér által megnyitott utakon járnak. — Az emlit.ett 6-ik füzet 
Keletről jött tudósításokat tartalmaz , melyekből általánosan 
kitetszik, hogy a mennyei birodalommal kötött békekötés 
teljes érvényre még nem jutott. A jelen kormánynak Peking-
ben lehetnek legjobb s legkomolyabb szándékai; de a meny-
nyei birodalom fölötte nagy, az összeköttetés a tartományok 
és a központ között igen lazult, a távoli tartományok főnö-
kei , kormányzói gonoszságaikat korlátlanul űzik, s álnoksá-
gukban mindég találnak módot, hogy a keresztények ellen 
te t t kegyetlenségeiket a pekingi kormány előtt eltitkolják. A 

békekötés tehát kimondta a ker. hitre a szabadságot, de tett-
leg a szabadság nincsen meg, a tartományokban az üldözés 
és a vértanúság eddig sem szűnt meg. Desmasures Tamás, 
tibeti apostoli helyettes, a Tibetnek éjszaki határain kelet-
nyugoti irányban vonuló hegységen át Hlassa fővárosba tar-
tott ; de a lámák mindeddig megakadályoztatták, a császár 
parancsa : hogy minden tisztelettel fogadtassák, mindég ki-
játszatott . Desmasures ur Renon titkárával visszatért útjá-
ról , nem hatolhatván be Tibetnek fővárosába, Hlassába ,a 
lámák székhelyére. — A tudósításokból kitűnik az is , hogy a 
keresztények helyzete Chinában még mindég bizonytalan. 
Faur ie , Koug-Tseouban apostoli helyettes, 1861-ik évi aug. 
hónapról irott tudósításában panaszkodik, mennyi veszélyek 
környezik ő t , papjait és u j kereszteltjeit. Sorsuk a mandari-
nok jó kedvétől függ. Tien-ta-jen, közkatonából magas mél-
tóságra följutván, mindenfélekép zaklatta a hitküldéreket és 
keresztényeket, sőt az alsóbb mandarinokat is leti l totta, a 
kik a császár parancsolatja szerént tisztelettel fogadták a hit-
küldéreket. Halálfenyegetés, tömlöcz, bambuszbot, kaloda, 
ez majdnem mindennapi; három papnövendéket elfogatott, s 
oly városba kisértetvén őket, hol keresztények nem voltak, 
lefejeztette; egy ajtatos nő, ki a háromnak fogságát kegyes 
adományaival enyhíteni akar ta , 1861-ki jul. 29-én lefejezte-
tett. A mandarinok gonoszsága kijátsza a pekingi kormány 
szándékait. Neél atya is három uj keresztelttel igy végezte-
tett ki. Sokszor a boszu , hogy hivatalukat vesztették, a ke-
resztények üldözésére ragadja a mandarinokat ; ha a taipin-
gek által megveretnek, a bonzok és a pogány nép vigaszta-
lására néhány keresztényt befogatnak, s azokat lefejeztetik. 
Máskor, látván, hogy az alsóbb hivatalnokok a kereszté-
nyek iránt kíméletet tanúsítva az engedelmes hivatalnok hí-
rét megszerzik, a főmandarin megboszankodva üldözi a ke-
resztényeket, üldözi az alárendelt hivatalnokokat, mindnyá-
jukat a katonaság prédájára adván. -— Egy érdekes tudósítást 
találunk Mandchouriból, ezen félig barbár , félig müveit tar-
tományból. Franclet u r , a romai propaganda papja , 1861-ki 
aug. 20-ról ír egy barátjához. Franclet ur China éjszaki tar-
tományai felé indult , Mandchouri fővárosának tartott, Ghi-
rinnek, nem félve senkitől, mindenütt a más tartományoknak 
kihirdetett császári parancsra hivatkozva, mely a hitküldé-
reknek szabad utat enged a birodalom minden tartományai-
ba. A Soungaro-folyón fölfelé utazott , hogy meglátogassa a 
szétszórt keresztényeket. A tartománynak leírása vonzó. Le-
írja a kellemetlenséget, melyet a szúró légyrajok okoznak az 
utazónak, ugy hogy az utasnak szüntelen arczát és szemét 
kell védelmezni a legyek ellen, melyek sürü fellegként ro-
hannak a tárgyra, melyet mozogni észrevesznek ; ugyszinte 
a szakadó esőt, mely hirtelen fölkerekedve életveszélylyel fe-
nyegeti az utas t , hacsak rögtön valami biztos pontra nem 
menekszik. Franclet ur ily záportól elkapatván , egy pagodá-
ba menekült, melynek egyik falát a, viz-zuhatag betör te , s a 
pagoda falánál benn álló idolummal együtt elvitte. Néhol ta-
lált zöld vidéket , kis helységgel, a hol a szent misét mond-
hatta. Franclet egész Mandchouriát át akarta utazni, beha 
tott a muszka hatóság alatt álló részbe is, Oussouri-n keresz-
tül az Amour folyóhoz ért, melyen már a muszka gőzösök jár-
nak, elérkezett Nicolaief városáig, honnan a levelet irta. Hosz-
szasan leirja, mennyit tettek már a muszkák, hogy birtokai-



kat az Amour folyónál biztosítsák ; mennyire megerősítették 
Miklósvárát, hova a muszka hajók a krimiai háború alatt fu-
tottak. A czárok ezen legtávolabbi tartományaiban, különféle 
népfajok között talált Franclet ur számos lengyelekre, kik-
nek szilárdságát a kath. hitben nem győzte bámulni, daczára 
annak, hogy annyi évek alatt sem papot nem láttak, sem 
szentségeket föl nem vettek, innen Franclet ur a mandchon 
vadászokhoz ment , kik mindnyájan pogányok. — Alcasar 
Hilárnak rövid levelében látjuk, mily nagy veszélyben vannak 
Tonkingban a keresztények. Alcasar atya sz. Domonkos-
szerzetből való, spanyol születésü, ir 1861-ki nov. 1-ről. 
Ochoa és Hermosilla püspökök lefejeztetését már előbbi tu-
dósításokból tudjuk; azóta egy benszülött pap , egy Domon-
kos-szerzetü, és két növendék szenvedett vértanúságot. A 
többi keresztények a pogányok helységeibe zárat tak, arczai-
kon tüzes vassal megbélyegeztettek. — Ázsiának több part-
jaira legújabban több hitküldér kiküldetett, ezeknek neveit a 
füzetben olvassuk; de hányan elhaltak ezek közül, mielőtt 
rendeltetésük helyére érkeztek volna ! Griffitz ur meghalt a 
Jóremény-fokán, Perracheu meghalt Soutchouenben, hit-
küldéri tisztkedésének 43-ik évében. Ez volt a chinai ál-
lomásnak legrégibb püspöke. Pallegni, mallasi püspök s 
apostoli helyettes , Siamban, folyó évi jun. 24-én halt 
meg. Ez a romai propagandának volt növendéke 1828-ban. 
Jámbor viselete által a pogányhitü mandarinok kegyeletét is 
megnyerte. Siamnak mostani u ra , mielőtt király lett volna, 
barátságába fogadta a jámbor püspököt, s általa 1852-ben 
hódoló levelet Íratott IX. Pius pápának, melyben biztosítot-
ta a szent-atyát az ő jó indulatjáról a keresztények iránt A 
bankgoki hitküldéri állomás virágzó helyzetét csak Pallegni 
püspök urnák köszönheti. Midőn Pallegni Francziaországba 
j ö t t , Siamországnak leírását közölte, Bankgokban pedig egy 
siam nyelvtant i r t , s III. Napoleon bőkezűségéből kiadta a 
szótárt is : úgyannyira, hogy ő most a siami nyelvben tekintély. 

TURIN. (Vége.) A kis Piemontban 12 püspöki szék 
üres, 5 széknek püspöke száműzetve vagy tömlöczben, mind-
össze 17. Milanóban Ballerini Pá l , ki a megyét mint helyet-
tes több évig kormányozta, 1859-ki jun. 20-án, a solferinoi 
csata előtt érseknek praeconisáltatva, máig sem foglalhatta 
••4 érseki székét, habár I. Ferencz József császár Ballerinit 
még az olasz háború előtt terjesztette elő a szent-széknek, 
azaz a kinevezés és pápai megerősités teljes joggal történt. 
Caccia, fölszentelt püspök s általános helyettes Monzában, 
számüzetési helyén tartózkodik, s lakik a papnöveldében, 
melynek egyik szárnyát a katonaság nem régen foglalta el, s 
az épületnek csak egy kapuja van. — Verzei, bresciai püs-
pök számtalan üldözést állott ki ; Speranza, bergamoi püspök 
az utczán gúnyoltatott, bántalmaztatott , a turini két kamrá-
ban a világ előtt rágalmaztatott ; Ferre Péter, cremai püspök, 
1859-ki jun. 20-án tétetet t át Páviába, de miként Ballerini Pál, 
püspöki székét máig sem foglalhatta el. A kis Lombardiában 
csak 3 püspöki szék üres, három püspök üldözés alatt van. — 
Ranza, piacenzai püspök perbe fogatott, elitéltetett, Turinba 
csendőrök kíséretében nyilt kocsin vitetet t , most tömlöczben 
ü l , mivel jun. első vasárnapján nem akart ,Te Deum'-ot tar-
tani , s a pápa szerencsés kifosztatásaért az Istennek hálát 
adni. Borgonak nincs püspöke ; Cantimorri, parmai püspök 
elűzetet t , s csak a napokban tért vissza püspöki székére. — 

Rota Pé te r , guastallai püspök száműzetve van ; Cattani Gae-
tano, carpi-i püspök perbe fogatott és elitéltetett, mivel ,Te 
Deum'-ot nem énekelt; Cugini, modenai püspök , helyettesé-
vel együtt gúnyoltatott, a haza ellenségének kikiáltatott, mi-
vel az egyházi oeconomatus egyik tagjának a misézhetést 
megtagadta. Ezen pap a szakadár-egyletnek buzgó tagja. — 
Toscanában Arezzo , Fiesole , Grossetto, Livorno, Pistoja. 
Sovana városoknak nincs püspöke; Limberti Joachim, flo-
renzi érsek botrányosan gúnyoltatot t , midőn ez évben az ur-
napi körmeneten az Oltári-szentséget vitte ; Corsi Kozma, bi-
bornok s pisai érsek bebörtönöztetett , ané lkü l , hogy tör-
vényszék előtt vádoltatott s elitéltetett volna ; Badaluzzi Fer-
dinand , sienai püspök szakadatlanul zaklattatik. — A bitor-
lott pápai államokban Cervia, Rimini, Sarsina, Loreto, Bo-
logna városoknak nincs főpásztora ; Viale Prela szívfájdalom-
ban meghalt ; püspöki helyettese a magas beteg ágyától töm-
löczbe vonszoltatott ; a káptalani általános helyettes ma a 
pallanzai tömlöczben sinylik a gyújtogatok , tolvajok társasá-
gában; Orfei Henrik bibornok 1860-ban a cesenai püspökség-
ről ravennai érseknek neveztetvén ki , máig sem foglalhatja 
el székét ; Folicardi, faenzai, Balufíi bibornok , imolai, püs-
pökök elitéltettek, mivel a pápa és törvényes fejedelmük ki-
fosztatását ,Te Deum'-mal megünnepelni nem akarták ; Mo-
retti Vincze, Comachioból Cesenára á t té te tve , püspöki szé-
két el nem foglalhatta ; De Angelis, fermoi érsek s bibornok, 
1860-ki sept. 28-tól kezdve máig Turinban tömlöczöztetik ; 
Antonucci, bibornok s anconai püspök, mezei lakára űzetett, 
hogy Valerio Lorenzo rendet csinálhasson Anconában ; Caiani 
Bonifácz, caglii s pergolái püspök, perrel , kutatással, pénz-
birsággal zaklattatott ; Vespasiani Fülöp, fanoi püspök, nagy-
szombaton a templomból a tömlöczbe hurczoltatott , hol máig 
sinylik ; Fratellini, fossombronei püspök , perrel üldöztetett, 
mivel Miglietti minister körlevelére erélyesen válaszolt; Mo-
recchini, jesii püspök, Folignoba száműzetett, hogy a turini 
ügynök erkölcsi rendet csinálhasson a kerületben, melybe a 
jesii püspökség esik ; a loretoi és osimoi püspökök szívfájda-
lomban haltak meg, látván az istentelenek berohanását és az 
egyház kiraboltatását ; Farez Kelemen, pesaroi püspök perbe 
fogatott ; Spoglia Sándor, ripatranzonei, Mariotti Lajos, mon-
tefeltroi püspök az olasz, országos névtárba föl nem vétetett , 
mivel mindkettő 1860-ki mart. 23-án neveztetett ki , ép azon 
évben, midőnUmbriaCialdini által elfoglaltatott; Vespignani 
orvietoi püspök, mivel a pápát fejedelemnek nevezte , töm-
löczre Ítéltetett; Pecci bibornok, perugiai, Luciardi, siniga-
gliai püspökök perkeresettel s pénzbirsággal zaklattattak. — 
Mit szóljak a nápolyi tartományokról? Alig van egy püspök, 
a ki el nem űzete t t , vagy másképen nem lett volna zaklatva. 
Ariano, Boiano, Gerace, Isernia, Policastro, Messina, Cata-
nia városokban canonice üres a püspöki szék. Montuoro Já-
nos, bovinoi püspök, Romában halt meg mint száműzött ; Pie-
ramico Mihály, marsicoi püspök, elűzetve megyéjétől, zarán-
dok-utjában halt meg; Rossini, acerenzai püspök, számkive-
tését Nápolyban sinyli : hol , mint száműzött, Ventura Do-
monkos ur is, amalíi-i püspök, meghalt ; Pedicini Ferencz ba-
ri-i, Ferigno Rafael brindisi-i, De Marinis Lajos chieti-i, De 
Vincentiis Jakab lancianoi, Tagliatela Vincze manfredoniai, 
Cilento Péter rossanoi, Rotondo József tarantoi, Bianchi 
Dottola trani-i, Romano Januar acerrai, Longobardi János 
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andriai, Acciado Januar anglonai, Todisco Grande Leonhard 
ascoli-i, Gallo Ferencz avellinoi, Zelo Domonkos aversai, Ma-
terozzi Vincze bitnatoi, Di Andrea lovai, Riccio Lajos caiaz-
zoi, De Rossi casertai, Pettagna Ferencz castellamarei, De 
Franco Rafael catansaroi, Sodo Lajos corretoi, La Terza La-
jos cotronei, Trascolla Bernardin foggiai, Capetta Alfonz 
gravinai, Romano Felix ischiai, Majorsini Ferencz lacedoniai 
Sellitti Ignácz melfi, Guida Miklós molfettai, D'Ambrosio Fe-
rencz muroi, Borberi Hiaczint micastroi,De Simone Fülöp 
nicoterai, Formisano József nolai, Margarita Lajos oriai, 
Lettieri Ferencz sant agatai, Girard Ferencz sessai, Milella 
Mihály teramoi, Bisceglia Vincze termoli-i, Passero Tamás 
trójai püspökök perkereset, vádolás, birói Ítélet nélkül szám-
űzöttek, az olasz földön bujdosnak, miként Salomone salernoi 
püspök, Bianchi-Dottola trani-i püspök ; némelyek halálra ke-
restetnek , mások bizonyos városba, többen tömlöczbe zárat-
tak ; Romában mint száműzöttek tartózkodnak : Riario Sfor-
za, bibornok s nápolyi érsek ; Carafa di Traetto, beneventoi 
püspök; Cammora Fülöp gaetai, Ricciardi Marian reggioi, 
Apuzzo Ferencz sorentoi, Filippi Lajos aquilai, Montieri 
aquinoi püspökök ; Cilento Pé te r , rossanoi püspök Nápoly-
ban, Gallo Ferencz Turinban tartózkodnak; Ventura Do-
monkos , amalti-i püspök holt teste a garibaldisták által ki-
ásatott, összeszuratott, földaraboltatott. Ennyi bibornok, eny-
nyi érsek, ennyi püspök, ennyi káptalani helyettes élvezi az 
uj rendnek boldogságait ; hány szerzetes-rend élvezi ezt még ? 
Hány zárda, hány templom, hány káptalan dicsekedhetik a 
boldogító kiraboltatással ? Russell szerént Italiában minden 
rendben megy : a piemonti factio az erkölcsi rendet vissza-
állította, miként ezt Victornak Anconából adatolt kiáltványa 
igérte, midőn a hú pápai sereg Castellidardo alatt lemészá-
roltatott. 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 23-án. S i m o r János győri püspök ő 

mlga a szeplőtelen fogantatás ünnepének reggelén értesülvén 
T u v o r a Antal rákosi plebánus rögtöni megbetegedéséről 
a német-ajku híveknek ő maga rögtönözve hirdette az Isten 
igéjét. A község elöljárói forró hálájukat fejezték ki a főpász-
tornak üdvös kegyességeért. (P. H.) 

— C h e r r i e r Miklós , siklósi apát , a pozsonyi társas-
káptalan éneklő-kanonokja, f. hó 18-án a haldoklók szentségei-
ben való buzgó részesülés után, életének 73-ik évében jobb 
életre szenderült. Munkássága, buzgalma, általánosan elis-
mert érdemkoszoruval övedzé halántékát. Ha szükséges volna 
jellemének némi rajzolása, ez legszebben van kifejezve a 
gyászhirdetmény következő szavaiban: „Az elhunytban a 
pozsonyi társas-káptalan élete végső szakáig fáradhatlanul te-
vékeny tagot , a kesergő rokonok szerető testvért , az iskola 
és egyház-irodalom munkás pártfogót siratnak." Áldás emlé-
kére, béke hamvainak ! 

— Előfizetőink szivesek levelűkhez némi értesitést is 
csatolni különféle ügyekre nézve : melyből kitűnik, hogy az 
antikath. sajtó elleni határozottság igen tömörül egyeseknél 
szintúgy, mint kerületenként. A többi közt az egyik igy érte-
sít : „A bácsi egyh. középkerület Hodsághban tartott őszi gyű-
lésében a pest-budai papság testvéri fölszólítása s a kor intő 
szava következtében szinte egyhangúlag ellenemondott az 

antikath. lapoknak A pest-budai papság testvéri fölszólalása 
annyival is inkább meghozza az ohajtott gyümölcsöt, mivel 
már nagyon jóllaktunk a sértegetésekkel, hozzájárul a poli-
tika meddősége" stb. 

-— S z a u t e r Antal pécsmegyei áldozár aláirási fölhí-
vást küldött szét a „Népnevelők Kalauza" czimü évkönyv II . 
és III évi folyamára. Koszorúzott pályamüvek teendik a 20—22 
ívnyi mii tartalmának nagy részét. A mü egy íve 9 uj kraj-
czárba fog kerülni ; tüzetesb ára az egésznek az ívszám bi-
zonytalansága miatt még nem határozható meg. Az első fo-
lyam 1300 példányban kelt el. 

— C s e t e László veszprémi hittanár értesíteni óhajtja 
általunk a t. olvasó közönséget, hogy „Lonkay Antalt a kath. 
érdekek melletti fáradalmainak s küzdelmeinek méltányolói 
Barabas jeles müvészünk által készitett kőnyomatu arczképé-
vel tisztelték meg." A ki tehát az említett szerkesztőnek arcz-
képét birni kivánja, azt bérmentes levélben megrendelheti a 
nevezett hittanár urnái 1 a. é. frton. 

— K u n c z László székesfehérvári tanár^ minthogy „a 
budakesziek a „Religio" hasábjain is félreismerve voltak fölem-
lítve, és mert jobbnak tartja az ilyesmit barátságos lapba in-
kább mint ellenségesbe (!) küldeni", a következő nyilatkoza-
tot kéri közzé tenni hasábjainkon: „Kellemesen esik nyil-
váníthatnom , hogy a budakeszi hivek részéről egész (ne-
gyedfél havi) ottlétem alatt tiszteletlenség helyett tisz-
teletet tapasztaltam, és az engedetlen hivek helyett min-
den vallási ügyben engedelmes hivekre találtam ; sőt ugy 
tapasztaltam, hogy a budakeszi hivek óhajtva óhajtják a bé-
ké t , és különös örömüket lelik abban, ha szent vallásukat 
külsőképen is gyakorolhatják ; és épen nem kételkedem ki-
mondani . . ." de bizony mi ezt már nem engedhetjük kimon-
dani, mert könnyen érzékenyen sérthetne másokat. Az igaz-
ság , melynek szolgálunk, ennél többet nem kiván. 

— 0 szentsége f. hó 7-én az apostolok templomába 
menvén, a sokaságtól örömnyilatkozatok közt kisértetett. Az 
örvendező hölgyek elegáns öltözéke, a férfiak nemes maga-
viselete elég bizonyságul szolgált, hogy a szent-atya a ro-
mai előkelő világnak is kedvencze, és igy hazug a lapokban 
terjesztett azon hir, mintha a romai műveltebb osztály gyű-
lölné a pápát. Saldanha portugali követ meghatva nézte e 
szívből fakadó ovatiót a Savorelli-palotából, és megutálta 
azon hazug nyilatkozatokat, melyeket a portugali újságok is 
terjesztettek a szent-atya népszerűtlenségéről. 

— A mult héten foglalta le a turini kormány Nápoly-
ban a pápa nuntiusának levéltárát. Mivel az őrtől nem volt 
megkapható a kulcs, a kiküldött ügynökök, egy apostata 
pappal élükön, az ablakon mentek be a nuntiatura termei-
be, és elvittek mindent, mi kimozdithatlanul nem volt le-
szegezve. 

— Kedves karácsonyi ajándokul fogadjuk alulírottnak következő 
nyilatkozatát : „A ,Religio' szerketőjének (szerkesztőjének ?) : Miután 
én mint papi ember, a Religio szerkesztője, mint szinte papi ember iránt, 
az elégtétel azon neméhez nem folyamodhatom, mely becsiiletsértési e se -
tekben (mint a milyen a Religio legközelebbi számában ellenem megje-
lent czikk) az egyedüli kisegítő eszköz : ezennel kijelentem , hogy ez-
úttal az emiitett czikk gorombaságaira felelni méltónak nem tartom, h a -
nem minthogy azt tapasztaltam, hogy Pollák ur mivelt emberhez illőleg 
polemizálni nem tud, bár mit beszéljen is rólam vagy ellenem, vele szóba 
állani többé nem fogok. B a l l a g i M ó r . " — E sorok elég önrajzot 
foglalnak magukban ; elvünk marad az angyal azon szózata : Pax in 
terra hominibus b o n a e voluntatis. 

gfpJT" A szent ünnepek miatt lapunk jövő szombaton 
nem fog megjelenni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1862. 
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TARTALOM : A szent-atya mint fejedelem. — Vallási 
edictum. (Vége.) — Egyházi tudósitások. —• Vegyesek. 

A szent-atya mint fejedelem. 
A Piemont-féle hóditások Olaszhonban sem a 

szabadságot általában, sem a kath. egyház vallásos 
szabadságát s függetlenségét nem biztosítják, legke-
vesbbé pedig tisztelik a népjogokat. Az uj kormány 
a kath. egyházat mind az államhozi viszonyaiban, 
mind saját benső szervezetében, századok által meg-
szentelt tulajdon jogaiban a fegyveres utonállóhoz 
hasonlólag megtámadja, ostromolja és kirabolja. 
Mindez pedig bizonyos állambölcsészeti elmélet alap-
ján űzetik. Ugyanis azon idő óta, hogy az olaszor-
szági egység eszméje megpendittetett, Olaszország 
szép virányain, festői szépségein terjedett, Cavour-
ban, G-aribaldiban, Mazziniben hatalmas védőire ta-
lált elvül állitotta föl: hogy az alapítandó egysége-
sített olasz államnak föltétlen szüksége van Romára, 
mert ez Olaszhonnak erkölcsi fővárosa, egyedüli vá-
ros, mely előtt a különböző olasz államoknak törté-
neti fővárosai lemondhatnak czimeikről, büszkesé-
gükről. Addig, mig az uj egységes Olaszországnak 
fejedelme nem székel Romában, nem lenne ő Olasz-
hon királya. Olaszhon példa nélküli állam lenne, 
melynek természetes fővárosa hiányzanék. Hogy te-
hát az olaszországi egység eszméje valóság legyen: 
szükséges, hogy Roma legyen az olasz király szék-
helye. E czél elérésére a kath. Piémont, a kath. sa-
voya-ház és ennek koronás feje lőn az istentelen for-
radalom által eszközül kiszemelve, mely a pápát bir-
tokától , souverainitásától megfosztaná, az egyház jo-
gait, szabadságait, nemkülönben a népjogokat lábai-
val taposná. 

Igaz ugyan, hogy a népjog, a vallási szabadság 
elitéli az oly politikát, mely ily postulatumokat állit 
föl; de mivel ilyetén politikának védelmére egész 
rendszert alkotnak, mely nem csak mentegesse, de 
helyeselhesse is azt: szükséges annakbonczolgatásába 
"bocsátkozni. Kiindulván tudnillik egy általános, el-

vontilag helyes elvből : — hogy a vallási és polgári 
társadalom, és az egyházi és a világi hatalom lé-
nyegben különbözők és azért el választan dók — két 
föltétlen következményt vonnak ki. Az elsőt, hogy 
e két társulat és két hatalom közt semminemű frigy 
és egyesülés nem lehet; a másikat, hogy Romában, 
hol a két hatalom van egyesítve, az egységesités 
megszüntetendő, a világi hatalom a pápaságtól föl-
tétlenül elvonandó, és a szellemi hatalom körébe visz-
szavezetendő. Az elsőről szólottam már, tekintem 
most a másikat, mint a tévesztett gondolkozásnak 
példányát, mely elfojtja az igazságot és sérti a jó-
zan észt. 

Az egyházi és világi hatalomnak egységesitése 
a pápaságban nem valami kiszámítás, önérdek által 
létrejött tény; hanem egy benső és folytonos szükség 
szülte és tartotta fön e nagyszerű müvet minden aka-
dályon keresztül. A pápaságnak — hogy hatályosab-
ban teljesítse magasztos küldetését, és hatályosabban 
gyakorolhassa egyházi hatalmát — föltétlen szüksége 
volt a függetlenségre, és bizonyos mértékben anyagi 
hatalomra, tekintélyre. Megadatott ez neki először 
Romában, azután Roma vidékén, utána Olaszhon 
egyéb részeiben, és pedig különböző czimek mellett. 
Eleinte municipalis helyhatóság, később területi tu-
lajdonos, végtére teljes és egyenes fejedelemség czi-
me alatt. A javak és a független kormányzat a pápa-
ság birtokába jött nagyszerű, magasztos egyházi hely-
zetének mintegy természetes toldaléka, szükséges 
támpontja, és pedig azon mértékben, a mint e hely-
zet fejlődött. Pipin és Nagy-Károly adománya nem 
volt egyéb, mint ezen kor, és a népek hajlama, meg 
a fejedelmek kegyelete által pártolt, elősegített szel-
lemi és anyagi kifejlődés legnagyobb eseményeinek 
egyike. 

Sikerülvén a dolgok természetes folyama és a 
helyzet fönsége által a két hatalomnak egyesítése a 
pápaságban, ezen egyesülésnek lőn egy más termé-
szetes kifolyása ; a pápaság tudnillik az, mely ezen 
két különnemű hatalomnak elkülönítését minden 
egyéb államokban megalapította és érvényesített^ ^ 
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Igen helyesen mondá Odilon Barrot a törvényhozói 
gyűlésben 1849-ki oct. 20-án: „Szükséges, hogy e 
két hatalom — az egyházi s világi — elegyítve le-
gyen a romai államban, hogy a világ egyéb részei-
ben különválva maradjon." Odilon Barrotnak ezen 
nyilatkozata egyébiránt nem volt egyéb, mint a le-
folyt századok, a keresztény társadalmak, és az eu-
rópai polgárisultság általános érdekének — melyek 
ezen szükségességet fönen hirdették — ünnepélyes 
kifejezése. A pápa mint világi fejedelem senkinek 
nem volt félelmes ; a pápai állam történelmileg meg-
szentelt területe épen olyatén kiterjedéssel bir, mely 
mellett lehetetlenség, ha ugyan valaki hódításra vá-
gyó pápát is képzelne, szomszédjait háborgatni ; el-
lenben elégséges arra, hogy kormányának kellő ön-
fentartási eszközöket szolgáltasson, s következőleg-

függetlenségét biztositsa ; elég arra, hogy onnét füg-
getlenségére , magas erkölcsi tekintélyére leghatá-
lyosabb garantiát merítsen. Hasonló a fejedelmekhez 
méltóságára nézve, a nélkül, hogy tekintve világi 
hatalmát, azoknak vetélytársa lenne; mindenfelé vé-
delmezhette az erkölcsi rend törvényeit, méltóságát, 
mint hatalmának valóságos forrását, alapját. És ha 
hivatkoznak is a forradalmárok némely pápákra, 
mintha az egységesített két hatalommal visszaéltek 
volna, mégis kétségen kivül áll, hogy a pápaság -— 
habár terjedelmére csekély világi fejedelemség — 
kikiáltotta és föntartotta Európában a lényeges kü-
lönbséget az egyház és status között, és másutt a két 
különböző hatáskör elkülönzését eredményezte. És a 
mostani polgárisultság, a mennyiben ezen névre ér-
demes , a pápaság e kettős jellegében találja eredetét 
s védelmét, és bőven kárpótolja a kérdéses, habár 
nagyon is szemet sértő színekben, fülszaggató han-
gokban ecsetelt visszaéléseket, melyeket némely pá-
pák az egységesített két hatalommal elkövettek, 
majd zavart okozva, majd szolgálatot tevén a feje-
delmeknek, a mint velük a népjogok védelmére, a 
polgárosításra nézve tusába vagy szövetségbe ál-
lottak. 

Ezen nagyszerű századokon keresztül szentesi-
tett ténynek ellenébe — mely minden viaskodások, 
elszakadások daczára föntartotta magát — a mostani 
demagogok, a szabadság hősei, feledve a történetet, 
a történeti jogot, a népek és nemzetek helyesen föl-
fogott érdekét, szabadságát, azon elvet állítják föl: 
hogy bár minő legyen alakja, határa, arányzata az 
egyháznak és államnak, a két hatalom nem csak lé-
nyegesen különböző, hanem föltétlenül összeférhet-
len, egyezhetlen is. Mi bizonyára nem vetjük meg a 

józan logica által alapított rendszereket; ezek ragyo-
gó és üdvös gyakorlatok, a hol az emberi szellem az 
igazság nyomozásában kifejté termékenységét és ere-
jét ; de mikor egy rendszer oly gyászos következmé-
nyeket von maga után; mikor oly áldozatokba kerül, 
a minőknek már eddig is voltunk tanúi: akkor ok-
vetlenül kell bizalmatlankodni a rendszer iránt, és 
követelményeit visszautasítani az absolut igazság, a 
valódi polgárisultság és népjogok nevében. Ezen ha-
talmasoknak vélt merész- meg vakmerészkedők és 
ravasz demagogok ellenébe, minekelőtte forradalmi 
rombolásukat végrehajtanák, kivihetnék, minden mé-
lyen gondolkodó, becsületes, szilárd akaratú katho-
likusnak fönen kell hirdetni, hogy a pápaságban a 
szellemi és anyagi hatalom egyesülése egyházi s po-
litikai szükség; nyíltan be kell vallani, hogy a kik 
megtámadják és fölforgatják a pápa anyagi hatalmát, 
azok megtámadják és fölforgatják egyúttal szellemi 
hatalmának független gyakorlatát, és igy a katli. 
egyházat. 

Nem szükséges épen a mult idők imádójának 
lenni ; a társadalmak változnak, az institutiok elavul-
nak , uj eszmék és nézetek uj tényeket szülnek ; de 
azoknak, kik ezen változható ügyek vezetésére be-
folynak, politikai hullámzásukban soha sem ke l lene 
megfeledkezniük, hogy nagyszerű dolgoknak, me-
lyek századokon át léteztek, létezésüknek bizonyára 
nagyszerű okuk is volt; és azért a reformok behoza-
talánál jól szem előtt tartsák, hogy a nagy társadalmi 
épületben a nagy hézagok nehezen tölthetők be, a 
főbb hiányok lassan, ovatosan, és csak igy javítha-
tók üdvösen. 

Daczára ezen politikai bölcseségnek, melyet 
messzelátó államférfiak, okulván a mult idők törté-
nelméből , szüntelen szemeik előtt tartottak, mások-
nak ajánlottak, mondják az olasz reformátorok és ál-
talában a forradalmárok , hogy a pápai államba a pá-
paság világi hatalma nem képes befogadni a politikai 
reformot; és ha mégis az európai hatalmasságok főn 
akarják tartani a pápa világi hatalmát, akkor a né-
pet, mely törvénye alatt él, kárhoztatniok kell arra, 
hogy egy gyűlöletes és gyógyithatlan kormányzatot 
tűrjön. Ezen áron vetheti csak meg Europa a fönálló 
rendnek és jelenlegi állami rendszernek állandóságát 
a pápai területen. Akarja-e ezt Europa? Yan-e joga 
hozzá? kérdik a forradalmárok. 

Ámbár ki tudnám mutatni, mit már mások is 
alaposan tettek, a pápai kormányzat hibáinak túlsá-
gos nagyítását; ámbár be tudnám győzni: hogy a 
kormányzat a pápai területen nem csak nem önké-



nyes, zsarnoki, hanem az igazság és szelídség szel-
leme által nagyon is van mérsékelve; mégis hogy az 
elfogultság- s részrehajlásnak még árnyékát is kerül-
jem, megengedem egy részről, hogy a pápai kor-
mánynak szüksége van reformokra ; hanem más rész-
ről azt is hiszem, hogy a rossz még nem javithatlan, 
hogy a gyógyitási eszközök és orvoslási jóakarat egy 
időben sem hiányoztak, hogy a kivánt reformok nagy 
része teljesitve van, és ha több reform-törekvések 
hajótörést szenvedtek, nem a souverain és kormánya, 
hanem inkább mások helyezendők vád alá. Fölhozom 
itt Európát, mert Európának van része, és pedig 
nagy része azon szemrehányásokban, melyeket az 
agitatorok a pápai kormány ellen szórnak. Europa 
elismerte, kikiáltotta a reformok szükségét, sőt 1831-
ben maga követelte azokat, következőleg Europa 
maga nyújtott okot a panaszokra, nyitott utat a re-
ményekre. De mi történt? Az, a mit az avatott ál-
lamférfiak is egész őszinteséggel elismertek: hogy 
Europa volt az, mely Romának a reformok felé való 
hajlamát megakasztotta és visszahatásra kényszeri-
tette. Azért Gruizot, bár protestáns, de sok őszinte-
ségü és messzebb látó államférfi, látván maga előtt 
a feneketlen ürt, mely a pápai fejedelemség roska-
dása után minden intézményt beránt és eltemet, nyil-
tan vallja: „Akár a katholikus, akár a politikus Eu-
rópának elég befolyása s hatalma van a pápai kor-
mányt oly körülményekbe helyezni, hogy magától 
leküzdhessen minden akadályokat, melyek a szüksé-
gesnek elismert politikai változásnak útjába állanak, 
szerezvén neki határozottságot és szilárd támpontot." 

Victor-Emanuelnek is nem a reformok, nem a 
népek jóléte, boldogsága, hanem saját dics- és nagy-
ravágyásának vétkes kielégítése lebegett szemei előtt, 
midőn a százados népjogok által szentesitett pápai te-
rületre betört serege. Azonban a koronás demagóg-
nak nem teljesültek minden vágyai. Ö azt mondá, 
hogy Olaszországot le nem csillapíthatja, ha nem lép 
föl a Capitoliumra; és még a jelen év elején a genuai 
küldöttséget, habár jogtalanul, azon biztatással bo-
csátá el, hogy Romába be fog vonulni; de nem csak 
hogy nem valósultak szavai, hanem ma sokkal távo-
labb állanak az olasz unionisták azon czél elérésétől, 
melyet maguknak a jog és igazság gúnyjára kitűz-
tek ; mint csak egy pár hónappal ezelőtt, midőn egy 
hirhedt vezér „Roma vagy halál" kiáltással csapato-
kat gyűjtött és Romába készült indulni, hogy azt — 
mint mondá — „megszabadítsa a rákfenétől és a ha-
lálvésztől, mely emészti"; s reá a válasz volt: Halál, 
de Roma nem ! A demagógiának vezére földre terít-

tetett, lobogója letiportatott. És ha a történelem kér-
dezni fogja: minő joggal szerezte Victor-Emanuel 
Umbriát és a Márkákat, Nápolyt és Siciliát, Parmát, 
Toscanát, Modenát, Lombardiát? a felelet lesz: az 
erőszak brutális jogánál fogva, melylyel az is bir, ki 
az országúton fegyveres kézzel megtámadja és kira-
bolja az utasokat. Nem is fog mentségül szolgálni a 
titkos forradalmi társulatok által elrendezett általá-
nos szavazás — suffrage universel — csalfa játéka, 
ennek előidézése eléggé igmeretes. Az egyház 18 szá-
zad óta sok üldöztetést szenvedett, 18 század óta elég-
szer voltak kényszerítve a pápák menekülni Romá-
ból ; de mi lett mindég az üldözőkből és hóditókból ? 
Rettentő például szolgálhatna Desiderius, Lombardia 
királya, és a világhódító, ki sz. Ilona szigetén vé-
gezte be életét. Most az olasz mozgalom szünetel csak, 
és mily irányt fog a közel vagy távol jövőben venni, 
az olasz kérdés hogyan fog megoldatni, az olasz ügy 
mire lóg kifejlődni? azt az emberi véges ész eleve 
meghatározni nem képes. Azt azonban hiszem, hogy 
Isten haragja sújtani fogja azt, ki helytartóját a föl-
dön megrablá és egyházát üldözé. Vajha Victor-Ema-
nuel kinyitná szemeit, és szűnnék meg eszköze lenni 
az önző demagogok káros czéljainak; mert irva van: 
„Dissipabo cogitationes malignorum, ne possint im-
plere manus eorum quod coeperant." (Job, 5, 13.) 

Malnska János. 

Vallási edictum. 
(Vége.) 

30. czikkely. Az uralkodónak az egyházi hivatalokra va-
ló kinevezés, választás, vagy kijelölés tekintetében azon jo-
gai vannak, melyeket neki az illető egyház vagy vallási tár-
sulat szabványai megadnak, vagy ezek értelmében neki kü-
lönösen megengedtetnek. 31. czikkely. Minden egyház s vallá-
si társulat elöljárói s szolgái, hivatalba lépésük előtt a csá-
szárnak hűségi s engedelmességi esküt, a törvények szoros 
megtartása s kötelmeik lelkismeretes teljesítése iránti foga-
dást tenni köteleztetnek. 32. czikkely. Az illető egyház vagy 
vallási társulat szabályai szerént elöljáróinak az alattuk álló 
hitszolgák fölötti hivatali hatalma, a büntető bírósággal 
együt t , általuk azon szabályok értelmében fog gyakoroltatni. 
— De az erre vonatkozó intézkedések kényszer melletti ke-
resztülvitele a világi hatóság által eszközlendő, mely csak 
az előzmények rendszeres menetének kimutatása után adhat-
ja beleegyezését. 33. czikkely. Az állam jogositva van, tör-
vény ut ján meghatározni, hogy a közérdek kívánja-e vala-
mely egyház vagy vallási társulat elöljáróinak vagy szolgá-
jának hivatalától való elmozdít tatását ; a kormány jogositva 
van, a törvényt egyes esetekben alkalmazni is. 34. czikkely. 
Az egyházak s vallási társulatok elöljárói s szolgái, a többi 
állampolgárokkal egyenlő jogokkal s kötelességekkel birnak, 
polgári ugy mint politikai tekintetben. Ezekhez hasonlólag 
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a polgári s büntető törvénynek, mint szintén a hatóságok- s 
törvényszékeknek alá vannak vetve. 35. czikkely. A mi a kül-
ső isteni-tisztelet helyét, idejét s számát illeti, az állam semmi 
megszorítást nem tehet. 36. czikkely. De az állam jogosítva 
van, tekintettel polgárainak vallási szükségleteire vagy külön 
ben közérdekből — az egyházak s vallási társulatok elöljárói- s 
szolgáinak, a külső isteni-tiszteletre vonatkozólag a fönebbi 
irányban kötelességeket szabni elő. 37. czikkely. Az isteni-tisz-
teletre való gyülekezetek s járdalatok, a mennyiben rendkívü-
liek, megtartásuk előtt három nappal a közrendre s biztosságra 
ügyelő hatóságoknak jelentendők be, melyeknek kerületében 
terveztetnek, s ezek a közérdek szempontjából be is tilthatják 
azokat. 38. czikkely. Isteni-tiszteletre való titkos gyülekezetek 
tiltvák. 39. czikkely. A mennyiben a közbiztonság s a méltá-
nyosság kívánalmai megengedik, minden egyház s vallási tár-
sulat templomai- s imaházainak egyaránt, immunitás van biz-
tosítva. 40. czikkely. Oly vallási intézetek, melyeknek tagjai 
ünnepélyes fogadás folytán meghatározott szabály szerént s 
külön vezetés alatt közösen élnek s érintkeznek, az államha-
talom beleegyezéséhez kötvék. Az ily intézetnek ugy fölállí-
tása. mint módosítása alkalmával, szabályai megengedését az 
államhatalomtól kell kérnie. — Az állam az általa már meg-
erősített s fönálló intézeteket, mihelyt az államczélokra kár-
tékonyak- vagy veszélyesekké válnak, megszüntetheti s el-
nyomhatja. 41. czikkely. Az egyházak s vallási társulatok 
külön saját községének alakításához, a kormány engedélye 
szükséges. A föltételek azok, hogy a tagok kellőleg képesek 
legyenek a hitszolgák eltartására, az imaházak fölállítására, 
fölszerelésére s jó karban tartására, úgyszintén az isteni-tisz-
telet költségeinek viselésére , — vagy ha legalább törvényi-
leg megengedett módon összegyűjteni tudják a szükségese-
ket. 42. czikkely. Az egyház- vagy vallási társulaton belül 
történő társalkozások, az általános egyleti törvény alá tar-
toznak. 43. czikkely. Minden egyháznak s vallási társulatnak 
befolyása az iskolákban, csupán az illető vallástan tanítására 
szorítkozik. 44. czikkely. Az államnak fölügyelete oktatás és 
nevelés tárgyában, a vallásban való tanításra s nevelésre is 
kiterjed. — Az állam ezen fölügyeleti jog gyakorlatában kü-
lönösen jogosítva van, a hitszolgák tanitására s nevelésére 
czélzó intézetek tekintetében rendeleteket kibocsátani s azok 
megtartását ellenőrizni. 45. czikkely. Censurának, bármely 
egyház s vallási társulat könyvei- s más irataira vonatkozó-
lag nincs helye. De az állam sajtótörvénye a vallásos tartal-
mú nyomtatványokra is kiterjed. 46. czikkely. A házasságkö-
tésre s egybekelésre vonatkozó törvényhozás, a mennyiben 
azok polgárjogi érvénye s hatálya jő tekintetbe, csupán az 
államot illeti, s ez az idevágó törvénykezést világi bíróságok 
által gyakorolja. — A házasság polgárjogi érvényéhez, az 
egybekelőknek egyikük rendes lelkésze előtt ünnepélyesen 
nyilvánított beleegyezése szükséges. De ha az ily kijelentett 
beleegyezés fölvétele a polgári jogban nem foglaltató aka-
dály miatt megtagadtatik, a házasulóknak szabadságukban 
áll, a házasságot a világi hatóság előtt érvényesen megkötni. 
47. czikkely. A mostani házassági törvény revisio alá veen-
dő. 48. czikkely. Az egyháziaknak a házassági ügyekben va-
ló bíráskodása, egy meghatározott időpontban a világi tör-
vényszékekre megy által. 49. czikkely. Az elhaltaknak nyug-
helyéről a község tartozik gondoskodni, a halottak elteme-

tése pedig oly ü g y , mely az állam törvényei által lesz sza-
bályzandó. Az illető egyház vagy vallási társulat a temeté-
seknél az isten-tiszteleti cselekvényeket teljesiti saját mód-
ja szerént. 50. czikkely. Az anyakönyvek (születettek, háza-
sulok s elhaltak jegyzékei) a lelkészek, vagy az államtól be-
helyezett hivatalnokok által, nevében s az általa előirt szab-
ványok szerént fognak vezettetni. 51. czikkely. Az egyházak 
s vallási társulatok, a jószág- s tulajdonszerzés, mint szintén 
az ezekkel való rendelkezés tekintetében, az állam részéről 
semmi megszorításnak alá nem vettetik. 52. czikkely. A val-
lási közösségek vagyona s bevétele, másokhoz hasonló jo-
gokkal van fölruházva, s másokhoz hasonló terheknek van 
alávetve is. 53. czikkely. A különféle tartományokban létező 
vallási pénzalapok azon egyháznak, melyeknek vagyonából 
alakittattak, visszaadandók, addig is jövedelmeik azok javá-
ra s czéljaira forditandók. Ugyanez áll az egyes tartományok-
nak a tanulmányi alapba bevont egyházi vagyona tekinteté-
ben is. 54. czikkely. A mennyiben az egyházak s vallási tár-
sulatok sem alapítványokban vagy más vagyonban, sem szer-
ződésszerű vagy önkénytes adakozásokban nem bírnának 
elégséges eszközökkel egyházi szükségleteik fedezésére, 
és igy a hozzátartozóikra ily czélból bármilynemü s neve-
zetű tartozásokat s fizetéseket rónának, az ez iránti intézke-
désekhez az államhatalom beleegyezése szükséges. Hasonlag 
az illető egyház vagy vallási társulat isten-tiszteleti functioi-
r a , vagy elöljárói s szolgái hivatali fáradságaik dijazására a 
hozzátartozóktól kívánt illetékekhez az állam engedélyét kell 
kinyerni. — A rendes módon megállapított illetékek kényszer 
utjáni behajtása a világi hatóságok által történik, melyeknek 
az ehhez megkivántató jogos föltételek kimutatandók. 55. 
czikkely. A valamely egyház vagy vallási társulat körében 
még fönálló s az elöljárók- és szolgáknak fizetendő tized vagy 
más oly járulékok, melyek a földtehermentesités tárgyát ké-
pezték , — kárpótlás mellett megszüntetendők, s ezen kár-
pótlásnak azon alapelvek szerént kell megtörténni, melyek a 
földtehermentesitésre vonatkozó törvényekben a tizedet ille-
tőleg általán s az egyes tartományokra vonatkozólag különö-
sen megállapittattak. — A mennyiben az ily tized vagy ha-
sonló illeték már meg van szüntetve, de a kárpótlás még meg 
nem történt volna, ez az emiitett alapelvek szerént utólag 
eszközlendő. 56. czikkely. Szükség esetében az egyházak s 
vallási társulatok, — ugy hitszolgák eltartása, mint isten-tisz-
teleti épületeik fölállítása, fölszerelése s jó karban tartása te-
kintetében — az efféle költségek fedezésére az állam részé-
ről arányos igényt formálhatnak. 57. czikkely. Az egyházak-
nak s vallási társulatoknak, az elöljáróik s szolgáik tulajdon 
birtokára, ezek elhalása esetében, semmi más jogaik nincse-
nek , mint a melyek a polgári törvények értelmében s a vég-
rendelkezők jogérvényes intézkedései által nyitva hagyatnak. 
58. czikkely. Mig valamely egyház vagy vallási társulat elöl-
járói s szolgái hatáskörük határait át nem lépték, jogaik s 
szabályaik minden megsértése ellen az államhatalom védel-
mét vehetik igénybe, melyTet a hatóságok meg nem tagad-
hatnak. — De az egyház s vallási társulat hozzátartozói s 
az alárendelt hitszolgák szintén jogositvák, azon esetben, ha 
a fölöttük álló vallási hatalom a megállapitott rend ellen ten-
ne , az állam s ennek hatóságai védelmét fölhívni, s azok azt 

vmegadni kötelesek. 2. czim. (A hívekhez való viszony.) 59. 
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czikkely. Az egyház vagy vallási társulat elöljáróinak s szol-
gáinak hatalma s hatásköre a hozzátartozók irányában, s 
ezeknek kötelmei azok irányában , — magának az illető egy-
háznak vagy vallási társulatnak szabályaihoz alkalmazandók, 
de a következő czikkelyekben foglaltató megszorításokkal. 
60. czikkely. Az egyház vagy vallási társulat egyik hozzátar-
tozója sem kényszeríthető isten-tiszteleti cselekményre , sem 
egyháza vagy vallástársulata szokásos ünnepeinek megtar-
tására. De senkinek sem szabad magaviseletével a többit az 
isteni-tiszteletben háborgatni , sem azon kegyeletet megsér-
teni, melyet bármely egyház vagy vallási társulat aj tatossá-
ga , vallási szokásai gyakorlatánál mindenkitől megkívánhat. 
61. czikkely. A mennyiben valamely egyház vagy vallási tár-
sulat szabványai szerént elöljáróit s szolgáit a hozzájuk tar-
tozók fölötti bíráskodás illeti meg, — e tekintetben tisztán 
vallási ügyekre, t. i. a hit s lelkismeret dolgára s a vallási kö-
telmek teljesítésére a maguk tanai s szabályai értelmében, 
— kell szoritkozniok. 62. czikkely. Az egyház vagy vallási 
társulat elöljárói- s szolgáinak hozzátartozóik fölötti büntető 
hatalma csak kizárólag oly bűntények ellen alkalmazható, 
melyek az isten-tiszteleti előnyök s a vallástársulati jogok 
megvonásában állanak, egész a közösségből való kizárásig. 
63. czikkely. Csak a mennyiben az egyházak s vallási társu-
latok sem alapítványokban vagy más vagyonban, sem szer-
ződésszerű vagy Önkénytes illetékekben nem birnak elégsé-
ges eszközökkel vallási szükségleteik fedezésére : róhatók a 
hozzátartozóikra ily czélból fizetések vagy más járulékok, 
ezen vagy azon czim alatt. De egyik sem kényszeríthető a 
teljesitésre, ha az 54. czikkelyben kívánt állami beleegyezés 
ki nem nyeretett. Az isten-tiszteleti kiadások, vagy az elöljá-
rók s hitszolgák dijainak fejében sem köteles az illető egyház 
vagy vallási társulat hive a járulék teljesítésére, ha az emii-
te t t czikkely értelmében ahhoz az álladalom engedélye ki nem 
eszközöltetett. 3. czim. (A más vallásbeliekhez való viszony.) 
64. czikkely. Az államban létező egyházak s vallási társulatok 
kölcsönösen egyforma tisztelettel tartoznak egymás iránt , s 
annak megtagadásaért a hatósági védelem igénybe vehető. 
Ez meg nem tagadandó, de minden önbíráskodás ki van zár-
va. 65. czikkely. Minden egyház s vallási társulat kívánhatja, 
hogy vallásos cselekményeiben a máshitüek által ne hábor-
gattassék. 66. czikkely. A semmi egyházhoz vagy vallási tár-
sulathoz sem tartozó egyének nem kényszeríthetők a többi-
nek isten-tiszteletében való részvételre. — Egyik felekezet 
sem köteles , a másiknak különös megnyugvási vagy ünnep-
napjait megtartani , hanem szabadságában áll , ily napokon 
is folytatni üzletét s munkáját, de a 60. czikkelyben foglalta-
tó megszorításokkal. 67. czikkely. Valamely egyház vagy val-
lási társulat tagjai soha sem kényszeríthetők arra , hogy egy 
másik vallási közösség vallási, tanitási, nevelési vagy jóté-
konysági czéljaira adakozzanak. 68. czikkely. Az egyik val-
lásfelekezetből a másikba való átlépés mindég nyitva áll ; de 
ugy az ujon-választott egyház vagy vallási társulat elöljáró-
jánál vagy lelkészénél, mint az elhagyni kivántnak ily állású 
egyéneinél — személyesen kell a kijelentést megtenni. 69. 
czikkely. Egy vallásfelekezetnek sem szabad kényszer vagy 
csel által egy másiknak hiveit átlépésre bírni. 70. czikkely. 
A vallásváltoztatás által megszűnnek az elhagyott egyház-
nak vagy vallási társulatnak hitközösségi jogai a kilépett, 

valamint ennek igényei az elhagyott iránt. 71. czikkely. Az 
eddigi törvényeknek a íönebbi elvekkel s szabályokkal ellen-
kező határozmányai, bármily alapon nyugodjanak, s bármily 
alakban bocsáttattak is ki azok : azon királyságokban s tarto-
mányokban , melyekre vonatkozólag e törvény ki fog hirdet-
tetni , többé alkalmazásba nem jöhetnek." 

Ekkép azon választmány többsége , mely a birodalmi 
tanács tagjaiból alakult. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 26-án. A Szent-István-Társulat dec. 4-én 

tar tot t nagy-gyűlésének részleteit a következőkben foglaljuk 
össze : 1. D a n i e l i k János alelnök ő mlga elnöki előadásában 
korszerű elmélkedést tartott a fölött, hogy a hazánknak anya-
gi fölvirágoztatását czélzó sürii törekvések közt nem szabad 
részvét és figyelem nélkül hagyni azon szellem-erkölcsi ténye-
zőket sem, melyek e hon lelki jóllétének, szellemi és erkölcsi 
gyarapodásának szentelik törekvéseiket. 2. H o p f János al-
elnök-igazgató előadta, hogy a társulati tagok évi illetmé-
nyéül eddigelő az ,Encyclopaedia' IV. kötete, a ,Szent-irás' I. 
füzete, és a Szent-István-Társulat naptára 1863. évre már el-
készültek ; a,Szentek élete' II. kötete pedig a jövő évi január-
havában elkészülend. 3. Ezen előadás fonalán gr. K á r o l y i 
István elnök ő mlga inditványozá, hogy a közönség óhajtását 
tekintve, a nagy munkák mellett a társulati tagok más kisebb 
müvekben is részesittetnének. Az indítvány elfogadtatott , és 
e végből rendező bizottmány alakittatik. 4. A tót nyelven ki-
adandó kath. néplapra eddig szerkesztő nem találtatott 5. A 
társulat ujabb helyiségén a gyülésterem olvasó-teremül is szol-
gálhatván , a társulat lapjain és könyvein kivül L o n o v i c s 
József érsek 6 exclja, gr. K á r o 1 y i István és D a n i é l i k 
János ő mlgaik több folyóiratokat saját költségükön ajánlot-
tak meg az olvasó-terem számára. 6. A pénztárnoki jelentés 
szerént ez évben a bevétel volt : 55,662 frt. 88 kr. és 300 frank 
pápai kötvényekben ; ak iadás pedig 55,705 frt . 821/2 kr. A 
tőkepénzek össszege tesz 17,077 fr. 50 kr. és 300 frankot. 7. 
Az ügynöki jelentés szerént a társulat activ követelése 44,178 
fr. 88 kr. ; tartozása pedig 7688 fr. 16 kr. 8. A társulati tisztvi-
selők hivatalaikban továbbra is megerősíttettek. 9. A választ-
mányi tagok száma 60-ról 100-ra emeltetett 10. K o v á c s 
József k. t. tábl. praelatus ő nsga inditványa alkalmából a 
nagy-gyűlés ideje november-hó elejére tüzetett ki. 

ROMA, dec. 1-én. Figyelemmel kisérjük a piemonti 
kormánynak te t te i t , melyekkel az egyházat nem csak el-
nyomni vagy üldözni, hanem ha lehetne,kiirtani törekszik. Va-
lóban ördögi sugalattal telt léleknek kell lenni, a mely mindezt 
véghezvinni képes. Palermoban néhány nő , nem csak pénz-
ben, de forradalmi szenvedélyben is bővelkedve, Victor király-
nak egy agát-serleget, domború metszéssel készitve, ajándéko-
zott. Fölül Ceres istennő fogadja a hat siciliai hires nagy fér-
fiúnak hódolatját. Ezen serleg közszemlére kitétetett szent 
Miklós templomában az oltáron. — Az egyházi pénztár igaz-
gatója Sinigagliában az ottani apáczákhoz rendeletet küldött, 
hogy oct. 20-án ürítsék ki kolostorukat. Az apáczák, a városi 
hatóság pártfogása mellett a ministeriumhoz kérvényeztek, 
hogy legalább jövő martiusig szabad legyen nekik a kolos-
torban maradni. A minister a kérvényt Cialdinihez Bolognába, 



Cialdini pedig Casanova úrhoz Anconába küldte vélemény-
adás végett. Casanova visszairt Cialdinihez, hogy az apácza-
kolostor laktanyára alkalmatlan, s a városi hatósághoz, hogy 
az apáezák maradhatnak. A püspök és bibornok ur gondolta, 
már a dolognak vége van, de az egyházi pénztári gondnok, 
megbosszankodván, hogy üldöző szándéka füstbe ment, saját 
hatalmánál fogva másodszor rendelte, hogy az apáezák 24 
óra alatt a kolostorból kihúzódjanak. Az apáezák nov. 2-án a 
kolostort odahagyták, most már könyörületig szabadok. — A 
piemonti kormány gondoskodik arról is, hogy a nép erkölcsei 
megromoljanak. Bolognában egy hitehagyott nyilvános fel-
olvasásokat tart a népnek az atheismusról, s a kormány nem 
csak hogy le nem t i l t ja , de csendőröket küld a fölolvasás te-
remének ajtajához, hogy a jeles tanárt senki se merje akadá-
lyozni. A hallgatóság 200 utczai ácsorgóból áll, kik nem 
mintha tanulni akarnának, mennek a fölolvasásokra, hanem 
hogy dobzódjanak utána, a mi soha el nem marad. A fölolva-
sás mégis már azt a gyümölcsöt hozta, hogy három szülő nem 
akarta engedni, hogy szülöttje megkereszteltessék, mivel a 
keresztség, az ő tanáruk szerént, a papok csalása. —Terniben 
az egyházi pénztár hivatalnokai közül néhányan csendőrök 
kíséretében az Oro nevü szent-ferenczièk kolostorába mentek, 
s megparancsolták a szerzeteseknek, hogy naplenyugta előtt 
vonuljanak ki a zárdából, s menjenek, hova tetszik. Ez a pie-
monti szabadság ; házadból kivernek, szabad ég alá kergetnek ; 
a minorita-atyák is estve , a hideg éjszakán a szabadban ta-
lálták magukat. Ily szabadok lettek másnap sz. Proculus zár-
dának apáczái is. Ezen apáezák hajlékba fogadták a San-
tissima Annunziata zárdának apáczáit is ; most mind a két 
háznak lakói kiűzettek A terni-i püspök megkereste a sarut-
lan karmelita-apáczákat, befogadnák-e a kiűzötteket ? „Csak 
jöjjenek, legyenek velünk, mig mindnyájunkat innen is kiűz-
nek", ezt válaszolták ők. Most a három zárdának lakói egy 
födél alá vannak szoritva; s miből 22-en alig éltek, most 73-an 
kényszerülnek abból tengődni. — „A piemonti politikusok, 
ir ja az ,Eco di Bologna', nem csak tömlöczözik a püspököket 
és kiűzik zárdáikból a szerzeteseket, hogy erkölcsi rendet csi-
náljanak Italiában ; hanem feledik is, hogy ők laicusok. Már 
a templomban szónokolni kezdenek, a püspököknek oktatást 
nyújtanak, mi a religio, mi az erkölcs. A zavar annyira ment, 
hogy Magenta, bolognai prefetto örökösei, a megholtnak sír-
keresztjére vésették ,beato', ,divo'. A bolognai nép , ajtatosan 
látogatván a temetőket, gunyoros élezeket ejtegetett ezen 
,beato'- s ,divo'-ról, ismervén, milyen életű volt a prefetto ur. 
— Don Francesco Tavaroni, tordenasoi plebánus, meggyil-
kolva talál tatott , a nélkül hogy a rablásnak legkisebb nyoma 
lett volna a szobában. A piemonti szabadság csakugyan nagy 
gyűlölettel tölti el az ő hiveit az egyház ellen, midőn a pap, 
csak azért, mivel pap , orozva meggyilkoltatik. — Caltani-
setta, siciliai városnak hatósága törvényszék elé állitotta az 
ottani plebánust, mivel egy megkereszteltnek nevét Garibaldi 
Jánosra nem akarta az anyakönyvbe bevenni. A forradalmá-
rok egész őrjöngésig mennek vak szenvedélyeikben, hogy 
fiaikat nem valamely szentről, hanem a lefejeztetett, vagy élő 
hires forradalmártól nevezik, s neveztetik ; igy tet t Garibaldi 
maga , midőn fiának Menotti nevet adott. A turini ,Gazzetta 
ufficiale' napról napra hoz rendeletet, melylyel ez vagy amaz 
kolostor laktanyává alakittatni parancsoltatik. Sőt már a ren-

deletet sem teszik közzé, elég egy rövid távirat, s a szerzetesek 
kivonulni tartoznak. — A milanói ,Pungolo', (ut pungat,) 
mondja : „a külföldi pocsék nemesség Romába jö t t , hogy a 
pápát védelmezze; a tréfa csak 65 milliom frankba került. A 
pápai kormánynak kiadása, a castelíidardoi csata után szen-
vedett kára, és Spoleto, Perugia, Ancona, Loretto pénztár-
ban fekvő összegeknek, Cialdini által tett elfoglalása után 
21,400,000 frankra becsültetett; a ,Pungolo' tehát csak 39 
milliommal számit többet. Ez csekély összeg Piemontban, hol 
két milliárdot elköltenek egy év alatt. Beszél a szent-szék 
hadi kiadásairól is, s ezeket 12 milliomra teszi, a katonaságot 
pedig 8000-re, ide nem számítva, úgymond, azt , mit Merode 
közvetlen a pápától kap. A pápai sereg áll most 9000 fejből, 
a havi költség 108,OüO scudit tesz havonként ; tehát 2,196,000 
scudit évenként ; vagyis 6,933,600 frankot. Ebben a ,Pungolo' 
csak 5,660,400 frankkal tévedett. Ez még csekélyebb összeg, 
mivel ennyi egy-két piemonti főhivatalnok kezében is el szo-
kott olvadni. 

T U R I N , nov. 30-án. Ismét a gyászos nevezetességű 
Passagliáról kell irnom a hires aláirási ügyben, talán utoljá-
ra. Többször mondám , s be is bizonyitám, a lapokban állítá-
somat közzé tettem, hogy a Passagliának fölirata alatti aláirá-
sok nem más, mint nyilvános csalás. I t t Passaglia szemei 
előtt olvastatott állitásom , vár tam, hogy ha ártatlannak ér-
zi magát , bizonyosan perbe fog ; ha pedig nem b á n t , u j bi-
zonyíték , hogy igaz, a mit állítottam. Azonban a bel- s kül-
földi lapok még mindég mint valódi történeti tényről beszél-
nek, miszerént 12,000 fölszentelt pap a pápa ellen szerkesz-
tett föliratot valóban aláirta. Először azt h i rdet ték, hogy 
12,000 pap irta alá; később 10,000-ről volt szó; Passaglia 
pedig mondá, hogy 9000-en fölül; utoljára kinyomatván az 
aláirásokat, találunk 8943 aláirást. Kiki el volt készülve, hogy 
az aláirók között legtöbb lesz a szerzetes, azonban csak 
767-et találunk, a min igen örvendünk; nem mintha gondol-
nánk , hogy 767 szerzetes szentségtörő aláirásra kész lenne ; 
oh nem ! az egész világ szerzeteseiből sem szedne annyi alá-
irást , annál kevesbbé a mi, a csapásoktól annyira látogatott 
olasz földünkön ; hanem mivel a szerzetesek neveivel nehe-
zebb volt a csalás, miután ki kellett tenni , melyik szerzet-
nek , melyik tartománynak, sőt melyik kolostornak a tagja ; 
s igy a szerzetes-főnök, őrködvén a szerzet becsülete fölött 
az anyaszentegyházban, a csalást azonnal fölfedezte volna. 
De a papok neveivel már könnyű a csalás, mivel itt nem kel-
lett mást, mint ,sacerdote', ,dottore in teologia' a névhez ten-
ni ; koholtattak tehát nevek mázsa-számra. Ha Passagliának 
tiszta lelkismerete volna, kitenné a papok neveit , czimét, a 
megyét, a lakást, ha valóban aláirta ; igy lehetvén csak a 
személy ugyanazonosságát fölismerni. Némely neveknél ugyan 
megvan a czim, a hivatal, a hely, hol az illető lakik ; tehát 
a mely névnél nincsenek meg ezek, jele , hogy azon személy 
nem létezik. Hiszen a fölirat nyilvános okmány, a ki ezt alá-
írja , annak nyiltan ki kell lépni a világ szine előt t , külön-
ben az álnév alá búvot t , vagy bár miként elrejtődzött alá-
irás, nem aláírás. Ha az álnév alá búvott aláirás valamit ér-
ne, akkor milliomra lehetne szaporitani ezt. Nem is volt ok 
rejtődzni, miután Passaglia Ricasoli nevében előre biztosí-
totta az aláírókat, hogy ha ezál ta l csak legkisebb kárt is 
szenvednének, a kormány kármentesítést, sőt jutalmat fog 
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adni. És ime a turini papok közül, kik a forradalmi uralkodó 
factionak torkában vannak , hol maga Passaglia lakik , egy 
aláirót sem találunk; persze, mivel ha egyetlennek is a ne-
vét Passaglia oda irat ta volna, ez tudta volna a tudor urat 
számadásra vonni. Az aláirók messze laknak Turintól. Kik hát 
ezen aláirók ? Hogy biztosan Írhassak , azon könyvnek , mely 
az aláírásokat magában foglalja, lapjait is idézni fogom. A 
28-ik lapon áll: ,Colonna D. A ' Ki ez a Colonna D. A.? 
Nem tehette-e Passaglia még Capitello C. B.? Piedestallo 
S. T . ? stb. vég nélkül? k i f o g ez ellen tiltakozni? Igy van 
ez: a 36. 1. Benoldi D kanonok, 41. 1. Gissi D. . . , 55. 1. 
Lilla D . . . . kincstárnok, 60. 1. Tommaso kapuczinus , Angelo 
kapuczinus, 63. 1. Celsa D . . . . , 149.1. Lorenzo D stb. Kü-
lönös előszeretet a D. betühez ! Minden lapon találni ponto-
kat ; mily becse van oly aláirásnak, hol név helyett csak pon-
tok vannak ? Nem csalás ez ? Egy bizonyos , ki magát a 60. 
lapon olvasható ,P. Tommaso , kapuczinus' aláirás alatt sej-
te t te , irt Passagliához : „A törvény erejével fölszólitom önt, 
tudassa velem, ki az a Tommaso az ön álnok és szentségtö-
rő fölirata alatt aláirva, mivel a világ azt gondolja, hogy én 
vagyok. Követelem ezt öntől társaim nevében is, kik Tomma-
so nevet viselnek és ezen rendhez tartoznak, s a bolognai 
tartományban élnek, kik mindössze 400-an vannak, többen 
a tömlöczben ülnek, többen per alatt vannak, mivel a 
forradalmároktól gyiilöltetüuk, üldöztetünk ; de él az Is-
ten ! ön a 400 közül egyet sem fog fölmutátni, a ki az 
ön föliratát aláirta volna. Assisi szent Ferencznek fiai va-
gyunk, vele engedelmességet esküdtünk a pápának és a 
kath. püspökségnek; helyeseljük, mit ők helyeselnek ; kár-
hoztat juk, mit ők kárhoztatnak; hódolunk a fölséges ro-
mai pápának, kivel hármas kötelékkel vagyunk egyesülve: 
mint katholikusok, mint sz. Ferencz liai, s mint hű alattvalói." 
S hinné talán valaki, hogy ily ünnepélyes fölhivásra Pas-
saglia megmondá, ki az a Tommaso? Nem, de a 129-ik 

lapon jegyzetben ily választ a d : „Hazudtok, barátok, ha-
zudtok! ti Victor alattvalói vagytok , s hűségtelenségtekkel 
iránta hetykélkedtek ; hazudtok, ti korcs f a j , lelketlenek, pa-
pagályok, hazugok vagytok." Don Carlo tehát sértésekre ta-
lál szót, de ki az a Tommaso ? arra nincs szava ; mégis ezen 
aláirásnak becse van, azt mondja. — Még több; s ki hinné, 
hogy ily aláírást is lehessen készíteni : a 75. lapon csak ez 
látható: és semmi több , a 103., 109., 113. lapokon 
is semmi, csak pontok vannak. A 121. lapon egy név 
van : Giuseppe kapuczinus, a többi sorok merő pont. És mégis 
mindenütt , hol csak pontok vannak , ott áll a szám is, tehát 
a néma pontok egy aláirás. Ká r , hogy 12,000-ről 8943-ra 
szállott, mivel pontokkal 200,000-re is tehette volna az alá-
irók számát. — Tovább megy még a tudor ur. A 156. lapon 
ez áll : sacerdote. Ki ez a pontok a la t t? Nem Írhatta 
volna vescovo? 158. 1 Luigi capucino vicario, 159. 
1. Luigi vicario capucino ; először aláirta capucino vicario, má-
sodszor vicario capucino, harmadszor aláirhatta volna vica-
rio capucino Luigi, negyedszer capucino Luigi vicario stb. 
Nem nyilt csaló-e ez a szerencsétlen pap? 159. 1. Ma-
terosso D . . . . , 160. 1. Milasso D , 161. 1. Penna D . . . . , 
95. 1. Santo D . . . . , 89.1. Broggi D . . . . , 82.1. Stecchini D . . . . , 
71.1. Biafe D . . . . , 67.1. Perruci D . . . . , 63.1. Catalduni D , 
49.1. Agostinelli D . . . . , 47. 1. Tiraboschi D — , és igy végig, 

a D betű majd minden lapon előjön a kedves pontokkal. A 
csaló eszét is vesztette a sokszor alkalmazott D betűvel. Azon-
ban hol élő és igaz személy az aláiró, a név és minden czim 
oda van irva, például: 88. 1. Bravi cav. D. Giuseppe, profes-
sore, et prev. emerito, deputato al Parlamento ; csak hogy 
ilyen igen kevés van, a 8943 között alig van 100. Ha a többi 
nevek is igaz személyek volnának, Passaglia bizonyosan oda 
iratta volna, tudván, hogy az aláirásnak csak igy van nyo-
matéka. Megjegyezzük még, hogy azon papok közül, kik Pas-
saglia föliratát aláirták, sokan megcsalatván a fölirat szövege 
által tették ez t , azért később megtudván annak horderejét, 
alázatos bűnbánattal vonták vissza aláirásaikat. Gondolják 
ta lán , hogy Passaglia csak egy ily retractatiot is közölt? 
Nem, hanem mint az ördög, ki egy lelket körmei közé meg-
kerit. nem ereszti azt ki onnan soha ; Passaglia is kinyomatta 
az ilyenek neveit , mintha vissza sem vonták volna, mit alá-
irtak. „Fájlalom, tisztelendő u r , de már késő", ezt válaszolá 
mindenkinek. Pedig, miután annyi csillag , annyi jegyzet van 
a könyvben, a becsület megkívánta volna, hogy Passaglia 
csillag alatt megjegyezte volna : ,ez visszavonta az aláírást.' 
Sokan az aláirók közül inveterati dierum malorum, kiket sem 
Is ten , sem ember uem fog az engedelmességre hozni. Ezt 
értjük a könyvből is. Igy 163-ik lapon olvassuk: „már 1859 
óta megszokta a püspök üldözését, mivel a püspök megtud-
ván, mily politikai érzelmű, a szerpapságban meghagyta"; 
153-ik lapon olvassuk: „én pap vagyok , kit a püspök a divi-
nis fölfüggesztett 1860. nov. 4-én." Ilyen pap elégséges szám-
mal van aláirva. Egy püspök sem irta alá ; pedig Passaglia 
maga is elismeri, hogy apüspök a magister in Israel, a püspökök 
pedig ép ellenkezőt tanítanak, mint a fölirat. Tehát ex ore tuo 
te judico serve nequam. Passaglia e föliratában, minden alá-
írásaival, ha igazak is lennének, hogy a 120,000 olasz világi 
és szerzetes pap közül 8943 találtatik , a kik kötelességeiket 
sértették, az arány még mindég kedvező, mivel tizenkettő áll 
egy ellen. De az olasz papság dicséretére kell mondanunk, 
hogy a 8943 aláirás nyilt csalás és hazugság, mivel ezek-
ből le kell vonni 1) a hamisított neveket; 2) azoknak ne-
veit , kik soha sem éltek; 3) az ismételt neveket , mit 
maga Passaglia is megenged ; 4) oly aláirást, mely sem-
mit sem jelent , mivel csak pontokból áll; 5) a régen meg-
haltak neveit, kik a mai kérdésben mit-sem nyomnak, 
ha igy vélekedtek is volna ; 6) azoknak neveit , kik az adott 
aláirást visszavonták; 7) a kispapok és szerzetes laicu-
sok neveit , kik a ,pap' név alatt nem értethetnek ; 8) azok-
nak neveit, kik államhivatalt viselnek, például hadi káp-
lánok, mivel ezek azért írták alá, hogy hivatalaikat meg-
tartsák , hogy fölebb léptettessenek ; 9) azoknak neveit, kik 
aláirták, mivel tőr volt nyakukra szegezve, ilyenek a nápo-
lyiak ; 10) azoknak neveit , kik saját püspökük ellen föllázad-
tak , mivel ilyeneknek tömlöcz az intézkedési helyük, nem 
pedig a concilium, s kik már a papi ruhát is elvetették, mi-
ként Passaglia, ki az adventi beszédekre a milanói sz. Károly 
templomában laicus-ruhában prédikál 1). Egy beszédet mon-
dott super eo : in principio erat verbum ; igen tudósnak akar-
ván magát mutatni , nyelvészeti értekezésekbe ereszkedett, 

' ) Sz. Ambrus szertartása szerént advent első vasárnapja ez év-
ben nov. 16-án volt. 
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ugy hogy görög mondatokat is idézet t , habár görögül nem 
sokat tud. Az ily beszéd a legkedvesebb szónokot is untató-
vá teszi; hát még Passagliát , kin a nép megbotránkozott, 
hogy ő mer a templomban , és hozzá világi ruhában megje-
lenni , és igy a szószéket meggyalázni. A plebánus az oka 
mindennek, ki ugy is bará t ja Passagliának, s vele a szent-atya 
ellen egy követ fuj. Caccia püspök, és káptalani helyettes ur, 
Rohban ta r to t t lelki szent gyakorlatokról hazatérve, megtudta, 
mi történik sz. Károly templomában, megtiltotta Passagliá-
nak a prédikálást. Ezen szerencsétlen pap életföladatul tűzte 
ki magának, hogy az egyházi fegyelmet lábbal tapossa , és 
szemtelen viseletével az egyházi tekintélyt kihivja ; legalább 
elég tény ezt mutat ja . A letiltó parancs a Milanóban székelő 
alhelyettes úrhoz küldetett , ki azt a sz. Károly templomának 
plebánusához j u t t a t t a , s választ kért a plebánus és prépost 
úrtól. Az irott válasz meg nem adatván, a provicarius ur ti-
toknokát küldte ; ennek válasziü adá a plebánus ur, miszerént 
ő jól meggondolta, mit irjon a helyettes úrhoz Monzára, hogy 
Passaglia a romai Poenitentiáriától fölhatalmazást bir minden 
papi ténykedésre, hogy Passagliának megakadályozása bot-
rányt szülne (a garibaldistáknál) , s hogy még a világi ható-
ságtól is vár illető rendelkedést ez ügyben. Caccia püspök és 
helyettes ur kapván a plebánus urnák ezen kitérő válaszát, 
ismételt letiltást küldött a plebánushoz, fenyegetvén őt sus-
pensione a divinis. Erre a plebánus nem tudott mást vála-
szolni, mint az engedetlenkedők szokott és kiaszott szólamát : 
hogy ő a püspöknek csak canonszerü engedelmességgel tar-
tozik. Az engedetlenség tehát canonszerü ! J ö t t a harmadik 
letiltás ; ennek eredményét várjuk. Ha nem engedelmeskedik 
a plebánus, a templomot kell interdictum alá tenni , mivel 
más mód nincs a fegyelmetlenkedők megzabolázására. Eny-
nyire megy a szerencsétlen. Peccator cum in profundum ve-
ne r i t , contemnit. A ,Giornale di Roma' 261. sz. nov. 15-ről 
következő adatot közöl a hires fölirat történetéhez : „A dél-
szaki tartományokban egyik székesegyházi káptalan , kivéve 
néhány kanonokot, aláirta Passagliának föliratát ; megbánva 
ezen cselekedetét , hódoló iratot küldött számkivetett püspö-
kének , melyben fölötte nagy fájdalmát jelenti k i , hogy oly 
tényre ragad ta to t t , s kéri a főpapot , legyen kegyes neki 
megbocsátani , s hogy ezután nem fog mást tenni, mint a mit 
a főpap , kivel egyesülve akar maradni, parancsolni kegyes-
kedik. Ezen levélben kijelenti egyszersmind a káptalan, hogy 
holtig hódolólag engedelmes s egyességben lesz a szent-
atyával , kérve a főpapot , hogy ezen hódolatját a szent-
atya tudomására juttassa, s a szent-atyához szóló föliratot ez 
értelemben szerkesztve csatolta a levélhez : ezen föliratnak 
zárszavai ezek : „Alulírottak teljesen meg vannak győződve, 
hogy a hol van P é t e r , ott van az egyház is ; fiai és papjai az 
egyháznak, ennek kebelében akarunk az Isten szent malasztja 
által élni és halni , kárhoztat juk ama szentségtelen föliratot 
és az aláírásokat, s ki je lent jük, hogy mi egészen azon véle-
ményben vagyunk , melyet szentséged és a püspökök kijelen-
tettek. Kötelességünknek tartottuk ezen megalázásunkkal hi-
bánkat jóvá tenni , éret te bűnhődni , s szentségednél, ki oly 
kegyes a tya , bünbocsánatért esedezni." Passagliának szemei 
mindég a turini kormányon nyugosznak, tőle kapja a 7000 lí-
rát , most kérte Rattazzit , hogy a küldéreket, kik az aláirások 

gyűjtésében annyit fáradoztak, illetékesen megjutalmazza; 
de Rattazzi há ta t forditott a szerencsétlennek, s kezdett má-
sokkal beszélgetni. Nemde a synagoga szavai : quid ad nos ? 
tu videris? 

VEGYESEK. 
P E S T , dec. 30-án. O emtja, a bibornok berezeg primás 

karácson ünnepén az ünnepélyes szent misén kivül az egyházi 
beszédet is tartotta. 

— Kassai püspök , F á b r y Ignácz ő exclja, sz. András 
napján ülte meg, és vele a hivők nagyszámú sokasága, püs-
pöksége tizedik évfordulati napját. 

— Z a b o j s z k i László szepesi püspök ő mlga az Eper-
jesen alakuló fiunövelde alapítványához 100 fr t tal méltózta-
tot t járulni. 

— Az irodalom több termékeiről kell emlitést tennünk. 
G a r a y Alajos kiadta K u l i f f a y Edének „Szentelt ko-
szorú" czimü költeményfüzérét ; szakértők dicsérőleg nyilat-
koznak róla. Ara 40 kr. Kapható a Szent-István-Társulat 
ügynökségében ; vagy a kiadónál. ( P e s t , zöldfa-uteza, 7. sz.) 
— V e s z e 1 y Károly a „Gyulafehérvári füzetek" II. füzeté t 
te t te közzé. Tartalma változatos, érdekes. Ara 1 fr. a. é. —• 
Egy névtelen mü is jelent meg Lipcsében, czime: ,Kirchliche 
Zeitfragen' von einem kath. Kirchlichen.' Tartalma a simo-
nia , a javadalmak betöltése, a tartományi és megyei zsinatok 
körül forog. A sok konkoly közt találkozik buzaszem is. Az 
előszó kíméletlen, igazságtalan megrohanása a püspöki kar-
nak ; ugy látszik, sértet t érdek mondat vele sok valótlant, túl-
ságost. Az emiitett pontok szabad discussio tárgyai lehetnek 
ugyan ; de szerző, bár ki legyen az, sem igazságtól , sem sze-
retettől nem vezéreltetik tárgyalásában. Ha a magyar egyház 
ezen, általa hit t sérveinek orvoslását papi lelkülettel akarta 
volna eszközölni, vagy, mi hozzá egyedül illő, arra figyelmez-
t e t n i : e l e g e n d ő l e t t v o l n a a z t m a g y a r n y e l v e n k i a d n i ; d e u g y 
látszik, minden tiltakozásának daczára , neki más czélja is 
volt Bővebben nem szólunk a müvecskéről, hacsak fölszóla-
lása által nem kényszeríttetünk a szerzőnek, ki tehetségét 
valóban iidvösebbre fordíthat ta volna. Audi Israel mandata 
vitae, et disce prudentiam 1 

N y i l a t k o z a t . Az 1863-ik évre megjelenendő „Egye-
temes magyarországi kath. egyházi névtár" a legújabb ada-
tok nyomán állíttatik össze, s minthogy a plébániákat illető 
utolsó postaállomások kitételét a nagy közönségre nézve is 
czélszerünek ta lá l tam, az pedig sok időt igényel : az ér inte t t 
mü csak 1863-iki januárhó végével kerülhet ki saj tó alól; — 
annálfogva még az 1 frt 50 krrali előfizetések s csupán meg-
rendelések is egész 1863-iki január-hó végéig Pesten, Erzsé-
bet tér 4-ik sz. alatt Wodiáner F. ur nyomdájában folytonosan 
elfogadtatnak. Az „egyetemes magyarországi kath. egyházi 

névtár" szerkesztője. 

Lapunk 42-ik száma fato quodam mind elfogyot t , e's igy a r e -
clamált számot nem pótolhatjuk. Innen bizonyára pontosan szétküldetik 
a lap, a többiről mi nem lehetünk felelősek ; mindazáltal mig van, szíve-
sen pótoljuk. 

A p a r r a : Kérjük a megrendelendő szőnyegnek nagyságát tüze-
tesen meghatározni. 

D. G.-nak: Azon könyvek megszerezhetésére szükséges az illető 
föpásztornak bizonyítványa a megrendelők papi állásáról, s hogy azok 
képesek is a kijelölt szent miséket elvégezni. Ez meglevén, a kiadóhoz 
kell egyenesen fordulni. 

S z e k t s ő-ről egy levelet kaptunk előfizetési pénzzel : de minden 
név nélkül, az írás sem ismeretes előttünk; kérünk fölvilágosítást. 

Kegyes adomány: 
B. Bajzáth László a Szent-László-Társulatnak . 20 fr. a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sa rkán , 9. sz. a.) Pe s t en , 1862. 



Nagyváradról, augustus-hó 10-én 1862. 

Előleges nyilatkozat 
a debreczeni „Hortobágy" czimü hetilap 12., 13., 14. számaiban megjelent ily föliratú czikkre : 

,Sz. k. Debrcczen város árvái javára Mária Theresia ő Fölsége által alapított árvatartó pénztár ügyének jelenlegi 
állása s történelmi előadása." 

A nyilvánosság elébe vont ügy egy a nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyei hatóság, mint jogilletékes fé l , és Debreczeu 
városa mint kezelő közt fönnforgó magán alapítványi kérdés, 
mely jelenleg a magas kormány előtt a végleges befejezés 
pontján áll Oly tárgyakra nézve, melyeknek megbirálása csak 
a kormányzat levéltáraiban fekvő hivatalos okiratokból, s a 
két részről beterjesztett irományokból lehetséges, s általában 
nem az ügygyei ismeretlen közönséghez, hanem az illetékes 
politikai hatósághoz tartozik ; mi a nyilvánosságra való hivat-
kozást nemcsak bizalmatlanságot szitó indiscretiónak, hanem 
kedélyeket zaklató kártékony modornak is tartjuk. E nézet-
ből mi a m3gpenditett árvaházi ügyet történelmi szempont-
ból sem akarjuk vala mindaddig a nyilvánosság elé terjesz-
teni, mig az végképen befejezve nem leendett , s mig maga a 
nagyemlékű Mária Therezia királynő által Debreczenben ka-
tholikus árvák részére kegyesen alapított árvanevelő intézet 
hosszas vajúdások után valahára létre nem jövendett. 

Azonban az ildomos tartózkodással föl kelle hagynunk, 
miután más oldalról provocalva vagyunk ; a jogi alapmondat 
is azt tart ja : a u d i a t u r e t a l t e r a p a r s ; de föl kelle szó-
lalnunk még azért is, mert az idézett hirlapi czikkben törté-
nelmi hűség czége mellett ez az alapítványi kérdés oly ferdén, 
a történtekkel annyira ellenkezőleg, a valóságtól oly eltérőleg 
adatik elő, hogy azt szó nélkül hagynunk lehetetlen , ha csak 
a vétkes hallgatás hibájába magunk esni, s egy bár kisebb 
mérvű, de mégis kath. hazai ügyet védtelenül elhagyni, s kath. 
árváknak szánt alapítványt a magához ragadó félnek könnyű 
zsákmányul odaengedni nem akarunk. 

Közlésünket e l ő l e g e s n y i l a t k o z a t n a k nevez-
zük, s csak annak is akarjuk vetetni, mivel tudtunk szerént 
gondoskodva van arról, hogy ezen árvaházi ügy egy terjedel-
mesebb, okmányokkal fölvértezett emlékiratban sajtó utján a 
köznyilvánosság elé állittassék ; miszerént módja és alkalma 
lehessen minden igazságszerető, bármily vallású hazafinak 
megítélni: ha igazak, és a történettel megegyezők-e Debre-
czen városa képviselő testületének ez árvaházi alapitványra 
vonatkozó történeti előadásai ? s ha helyesek-e a debreczeni 
képviselő testület nevében történeti adatok helyett sok üres 
szóval a történeti igazság elferditésére fölbordott okosko-
dások ? 

Ezeket előrebocsátván a tárgy előadásához fogunk, ugy 
a mint az okiratokból előttünk ismeretes. — Azonban félre-
értés kikerülése végett, előbb figyelmeztetnünk kell olvasóin-
kat már magának az általunk megrostálandó czikk föliratának 
helytelenségére, a mennyiben t. i. Mária Therezia Debreczen-
ben nem „árvatartó pénztárt" alapított, hanem árvaházat, és 
ezt nem általában Debreczen városa árváinak javára, hanem a 
városban s közel eső helységekben találtató kath. árvák javára, 

azaz : ápolására és nevelésére. Az árvatartó pénztárnak a hi-
vatalos okmányokban nincsen semmi nyoma, sem pedig alapja, 
ezt az elnevezést Debreczen városának tanácsa az ujabb idők-
ben találta föl s kezdette használni ; mi tehát hivek kivánván 
maradnia történethez, Debreczen városa,,árvatartó pénztárá"-
val nem bajoskodunk , szónk csak a Mária Therezia által ala-
pitott kath. árvaházról lehet és lesz, melynek tőkepénzeit ed-
dig Debreczen városa kezelte, s épp a miatt az árvaház létre 
nem jöhetett. Azért előbb hallják olvasóink tőlünk is a tör-
ténetet, s azután Ítéljenek a „Hortobágy" czikkének történeti 
hűsége fölött. 

A mult század folytán Debreczenben, ezen helvéthitval-
lásu városban a katholikusok még sokféle polgári megszorí-
tásoknak voltak alárendelve ; ők csak fölsőbb rendeletek ere-
jénél fogva juthattak városi hivatalokra, vagy sokszor épen 
a polgári jogok közös élvezetébe is. 1774-ben városi ügyek 
rendezésével gróf F o r g á c h Miklós volt, mint királyi biztos 
Debreczenbe kiküldve : megbízásai nyomán a katholikusok 
panaszos ügyeit is kellett elintéznie. A jelentésére kiadott 
fötsőbb határozatokból megtetszik, hogy Mária Therezia di-
cső uralkodása alatt azoknak kellő elintézésére nagy gond 
fordittatott. Jelesen a határozatok 32. pontja meghagyja De-
breczen városának, hogy minden gond és figyelem fordittassék 
a r ra , miszerént a vagyontalan, elhagyatott, vagy kitett árva 
gyermekek k ü l ö n b s é g n é l k ü l az i g a z r o m a i k a t h o -
l i k a h i t b e n n e v e l t e s s e n e k f ö l . Az időben Debreczen 
városa azon activ adósságok közül, melyekkel neki a királyi 
kincstár tartozott Maria Therezia ő Fölségének 30,000 forin-
tot szabad rendelkezésére fölajánlott, melyet a királyné ke-
gyelmesen elfogadván, azzal a határozatok 53. pontjában ek-
kép rendelkezett : „hogy az forditassék mint jövedelmező tő-
kealap egy Debreczenben fölallitandó árvaházra, és e végből 
a kath. lakosok közt kiosztandó háztelkek során ezen árvaház 
számára is jelöltessék ki egy arra alkalmas telek, az épülettere 
pedig a kir. kamara utján terjesztessék föl ő Fölségének." 
Történt ez 1775-ben jan. 26-án 5353. sz. alatt a városi ta-
nácshoz menesztett Helytartó-tanácsi intézménynyel. 

A város ezen hozzá küldött rendeletből megértette, mi-
szerént a királyné kath. árvaházat rendelt Debreczenben föl-
állittatni ; mire nézt aggodalmasan irt föl, hogy abból a hel-
vét vallású árvák kirekesztetnek. De következő évben (1776) 
september-hó 9-ről 4554. sz. alatt következő határozott vá-
lasz küldetett le a városhoz : „Dignata est sua Majestas Sa-
cratissima caesareo-regia apostolica sequentia benigne sta-
tuere, et quidem relate ad ejusdem instantiae punctum 1-uin 
ut omnes facultatibus penitus destitutae, aut absque omni ad-
jutorio perfide derelictae proles citra omnem distinctionem 
in fide r. catholica educari debeant. Ad 8-vum : De 30,000 
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finis suae Majestati Sacratissimae ad benignam dispositionem 
oblatis, ulterius etiam ea est benigna intentio et voluntas cae-
sareo-regia, ut in civitate hac Debreczen Orphanotrophium 
tam pro ejusdem, quam et illarum omni simili adjutorio de-
Stitutarum partium orphanis, et quidem praecise r. catholicis 
er igatur , et finem in hunc praeattacti 30,000 fini alioquin 
ad benignam dispositionem oblati omnino convertantur ; eo 
per expressum declarato, quod ad liocce Orphanotrophium 
etiam acatholici, si eorsum dati fuerint , recipi possint." Ilyen 
volt a dicső alapitó királyné szándékának nyíltabb, s határo-
zottabb kijelentése. Ez Debreczen városának nem igen tetsz-
hetet t ugyan, de elég az, hogy világosan és félreérthetlenül 
ki volt mondva: miszerént az alapítvány katholikus árva-
házra, s tüzetesen kath. vallásban nevelendő árvák számára 
rendeltetet t , egyébiránt bevehetők levén ezen árvaházba a 
nem-katholikus árva gyermekek is, ha oda beadatni fognának 

A város e dolgot tovább nem is feszegette, mivel ellene 
mitsem tehetett. Az, hogy bárki is mi czélt tűzzön ki alapít-
ványával , egyenesen csak tőle függ , s ha egyszer alapitói 
szándékát s akaratát kijelentette, az ellen nem lehet, és nincs 
föllebbezés. Igy Debreczen városa nem látta jónak ujabban is 
repraesentalni, hanem a helyett a következő évben (1777.) 
aug. 19-én az árvákra vonatkozólag igy irt föl a kormány-
nak : „Olyan árva gyermekek, kik a kegyelmes királyi hatá-
rozat körébe esnek, a r. k a t h o l i k a h i t b e n n e v e l t e t -
11 e k" ; és alább ismét : „a külvárosokban a telkek a r. katho-
likusok számára már kihasittattak, az árvaház részére a ke-
gyelmes királyi határozat értelmében elegendő térség hagya-
to t t fönn. Azonban az árvaház fölépítését megkezdeni még 
nem lehetett." 

A város továbbá 1780-ban egy általa adósságban le-
foglalt Kállai-féle házat, mivel fekvésére nézve (a kath. tem-
plom és iskolák közelében) kath. árvaháznak igen alkalmas-
nak talál tatot t , az építendő árvaház helyébe az alapítvány 
részére átbocsátott , s erre a fölsőbb helybenhagyást kérel-
mezte és megnyerte. 

1782-ben tartozván a város gróf Buttlernek 60,000 
irtokkal, az alapítványi 30,000 ftról szóló kincstári kötelez-
vényt ezen adósság fele részében a fölmondó grófnak kész-
pénz helyett átbocsátotta, és mivel ez idő óta maga a város 
lőn adósa az általa kezelt árvaházi alapítványnak, s a tőke 
kamatainak kezelésével ugy gazdálkodott, hogy ön vallomása 
szerént az ide-oda való átirogatás által igen neliezzé vált, 
1807-ben november 18-án a város tanácsa és képviselő testü-
lete, az alapítványi tőkéről egy hiteles, okiratszerü adósleve-
let adott ki, melyben ezen alapítványnak történetét is az utó-
kor számára beigtatta. Ezen, az önbevallás erejével biró ok-
levél a fölvett kérdésben annyira döntő és határozó, hogy 
csodálkoznunk kell: mily arczczal és mily öntudattal tagadhatá 
el, vagy hozhatá kétségbe 1861-ben ugyancsak a debreczeni 
városi képviselet azt , hogy Mária Therezia a szabad rendel-
kezésére fölajánlott alapítványi tőkét kath. árvanevelő házra 
szánta, adta, és rendeltetni parancsolta? 

Mi egyébiránt elégnek tartjuk ezen okmányt további 
commentár nélkül ide igtatni, 1) ebből az olvasó megítélheti : 

3) Mi szabad királyi Debreczen városa főbírája , polgármestere, 
tanácsa és választott hites communitása recognoscáljuk és adjuk tud-
tokra mindeneknek , a kiknek illik ; hogy a nemes város az idevaló or-
phan otrophialis cassának tartozik 30 ,000 , azaz harmincz ezer rft. ca-
pitalissal és annak esztendőnként 4 pCentum fizetendő interesével. — 
Mely adósság mikor és mi módon háromlott a nemes városra, minden 
jövendőbeli involutióknak elkerülése végett szükségesnek tartottuk itt 
feljegyezni ; úgymint : 

1773- ik esztendőben tartozván az aerarium a nemes városnak 
egynehány rendbeli obligatiok szerint mindöszve 105 ,000 forintokkal, 
ezen adósságból a következett 1774- ik esztendőben relaxálta a nemes 
város és akkor dicsőségesen uralkodott Felséges Mária Therezia csá-
szárné és apostoli királyné asszonyunknak szabad dispositioja alá hagyta 
a z l 7 6 0 - i k esztendőben május 14-én költ cameralis obligatorián lévő 

ha nem ildomosabb eljárás lett volna-e a városi közönség ré-
széről saját levéltárának ezen alapítványra vonatkozó előira-
tait átvizsgáltatni, s a dologhoz azután szólani, mintsem a 
történteket elhallgatni, az ügyállást el csürni-csavarni s té-
nyek ellenében az álliberalismus szótárából kölcsönzött ujabb 
eszmékből fontoskodásokkal vitatkozni ? 

Ugy de, ha az elhagyatott árvák ügye, valamint másutt, 
ugy hazánkban is a kormány különös gondoskodásának egyik 
ágát teszi , a nagyváradi 1. sz. egyházmegye Főpásztorainak 
is lelkismeretes kötelességükben állott a megyéjökben létező 
ezen speciíicus kath. alapítvány körül őrködni, s annak vala-
hárai életbeléptetését a magas kormánynál annál is inkább sür-
getni, mivelDebreczen városának hatósága önkényüleg kezdett 
vala vele rendelkezni, s intézkedéseiből azt lehetett következ-
tetni, hogy távolról sincs szándékában az alapitó királyné 
rendelete szerént a kath. árvaházat valahára életbeléptetni. 
1821-ben ugyanis Debreczen városa, ámbár reá csak a kezelés, 
nem pedig a rendelkezés vala bízva, megkezdette ezen ala-
pítványból az árvák segélyezését, a mi abban állott, hogy a 
szegény elhagyatott árvákat a városban vagy tanyákon csak-
nem ép oly szegény embereknek tartás végett kiadta s tartá-
sukra évenként 10, 15, 20 , 25, 30 frtot utalványozott a Ma-
ria Therezia-féle alapítványból, melyet az idő óta városi ár-
vatartó pénztárnak kezdett elnevezni. Egy előttünk fekvő 
1854-iki hivatalos kimutatás szerént, azon évben a város ezen 
alapítványból 414 árvát segedelmezett, '/, 0-e sem volt kath. 
árva ; kiadott pedig ezen árvák tartására összesen 7860 fr tot 
váltóban ; miből kitetszik, hogy egy-egy árva évi tartására s 
nevelésére alig jutott 7 forint conv. pénzben. És ezen árva-
tartást a czikkiró áldásos gyakorlatnak nevezi ! 

Ezóta már nyilvánossá lőn a protestáns nagy többségű 
város hatóságának azon már többé el nem titkolhatott törek-
vése , hogy ezen, az árvák kath. hitbeni nevelésére rendelt 
magán alapítványt eredeti rendeltetéséből kiforgassa, s de 
facto községi árvatartó pénzalapra átváltoztassa. 

30 ,000 rforintot , m e l y e t ö F e l s é g e a r r a a v é g r e m é l -
t ó z t a t o t t r e n d e l n i , h o g y a n n a k i n t e r e s e m i n d a d -
d i g s z a p o r i t t a s s o n , m i g a b b ó l i t t a r ó m a i c a t h o l i -
c u s o k n a k s z á m á r a o r p h a n o t r o p h i a l i s h á z é p í t t e t -
h e t i k . A mint ez megtetszik a nagymélt. magy. kir. helytartó tanács-
nak januarius 26-án 1775-ben az 5350- ik sz. a. költ kegyes resolu-
tionak 53-ik punctumából. Ezen orphanotrophialis fundusra szánt 3 0 , 0 0 0 
ftoknak 4 pCentum interesét folyvást fizette az aerarium az 1782- ik 
esztendeig, a midőn osztán ilyen fordulás esett a dologban , hogy t. i. 
a nemes város tartozván gróf Buttler ö nagyságának 6 0 , 0 0 0 ftokkal, a 
gróf ezen adósságát visszakívánta, hogy az általa impetált Bárdáni j ó -
szág árát kifizethesse. De a nemes város egyszerre le nem tehetvén, en-
nek pótlásául denominálta a közelebb emiitett 3 0 , 0 0 0 f t o t , mely csak-
ugyan április 16-án 1782 . az aerarium részéről a nevezett jószág árába 
imputáltatott. 

Mindazonáltal ezzel az o r p h a n o t r o p h i a l i s F u n d a t i o -
nak semmi csonkulása nem ese t t ; mert május 1-sö napján 1779 . adván 
a nemes város költsön az aerariumnak 4 pCentum interesre 3 7 , 5 0 0 
f t oka t , melynek interese attól fogva , mindez ideig, az esztendőnkint 
előforduló téli és nyári semestralis computusokon a királyi adóban szo-
kott kész pénz gyanánt acceptáltatni, ezen capitalis-ból szakasztatott a 
nemes város az orphanotrophialis fundationak 3 0 , 0 0 0 f toka t , és annak 
4 pCentum obveniáló interesét minden félesztendei Computus után 
kifizette 

Mivel pedig ezen interesnek manipulatiója , a tapasztalás szerént 
nagyon terhessé vá l t , a miat t , hogy azt a contributionális Cassából az 
Oeconomicába, onnan ismét az orphanotrophialis Cassába megannyi Ma-
gistratualis Commissio mellett kelletett által meg által fizetni, és a dol-
got haszontalanul szaporítani, — ennek elkerülése véget t , a feljebb ki-
tet t 3 7 , 5 0 0 ftokat a nemes város activumai között egészen meghagy-
ván , az orphanotrophialis Cassât illető 3 0 , 0 0 0 Rftokról, melynek 4 
pCentum interesse a közelebb mult october utolsó napjáig egészen ki 
van fizetve, adjuk ezen városunk pecsétjével megerősített obiigatorialis 
levelünket, Debreczenben november 18-án 1807- ik esztendőben. 



III 

Az alapítvány 1827-ben már 125,202 ftra emelkedett 
volt, mire nézve a m. k. Helytartó-tanács ekkor eljöttnek látta 
az időt, az árvaház életbeléptetésére ; valamintliogy azt még 
akkor a városnak meg is hagyta , és tüzetesen el is rendelte ; 
de ez, bár a tervet elkészítette és többszöri sürgetések után 
három év múlva föl is terjesztette, más részről mindent elkö-
vetett, hogy annak kivitelét megakadályoztassa. 

Nem tetszett a városnak az , hogy a dicső alapitó ki-
rályné rendeleténél fogva az árvaházat fölveendő árva gyer-
mekek a kath. hitvallásban fognának neveltetni ; de sej tet te 
azt is, hogy ha ezen árvaház létesül, ő az alapitványnyal kénye 
kedve szerént többé nem fog rendelkezhetni ; innen támad-
tak a kivitel ellenébe gördített kifogásai, fölterjesztései, a ki-
térő lépések, sakkhuzások. 

A város ellentállásának czélja volt, oda működni, hogy 
Debreczenben kath. árvaház ne létesüljön, s erre bármi ürügy 
fölhasználtatott, mely annak életbeléptetését függőben tart-
hatá. De az igazságot s jogot elnyomni, út jában torlaszokkal 
meggátolni lehet , de elnémitani nem. A kath. árvák nevében 
is tehát ujabb fölterjesztések té te t tek, s azok a királyi trón-
hoz is följutottak. Az innen keletkezett hivatalos tárgyalá-
soknak végeredménye az lőn, hogy ő es. kir. apostoli Fölsége, 
a protestáns árvák kirekesztése miatt neheztelő várost meg-
nyugtatni akarván, 1859-ben deczember 8-ról kelt legkegyel-
mesebb határozatával abba kath. árvákon kivül, a két evan-
gelikus vallású árvák fölvétethetését megengedni, s egyszer-
smind azt is megrendelni méltóztatott, miszerént ezeknek val-
lásukbani oktatásáról is czélszerüen gondoskodva legyen. 

Ennek folytán az akkor még fönnállott nagyváradi 
helytartósági osztály 1860-ban január 19-iki intézményével, 
az alapítvány állapotának megvizsgálása, és a fölállítandó ár-
vaházi intézet tervének elkészitésére, éjszak biliar megye fő-
nöke elnöksége alatt egy bizottmány kiküldetését találta leg-
czélszerübbnek, melybe, hogy küldöttje által részt vegyen, a 
nagyváradi 1. sz. megyés püspök ur ő nagyméltóságát is 
meghivta. 

A bizottmány junius és julius hónapokban két izben 
ülést ta r tván, az elébe tűzött pontokra felelőleg elkészítette 
a javallatot , melynek lényege abban áll, hogy a vegyes val-
lású intézet fölállítását, mint a vallásos nevelés czéljával egy-
általában össze nem egyeztethetőt el nem fogadhatván, in-
kább a meglevő alapitványi tőke fölosztását hozta javaslatba, 
miszerént kath. és protestáns árvák külön-külön illető egyhá-
zaik fölügyelete s akadálytalan befolyása alatt élvezhessék a 
legkegyesebb alapitvány jótéteményeit. 

Ezen elv megállapítása után, az vala még a bizottmány 
által megállapítandó, hogy miután a dicső alapitó királyné 
ezen alapítványt tüzetesen és világosan kath. árvanevelő in-
tézet fölállítására szánta, s ő cs. k. apostoli Fölségének leg-
újabban kiadott legfölsőbb akarata szerént is, ezen árvaház-
nak kath. rendeltetése nem volna megváltoztatva, hanem 
csak annyiban módosítva, hogy megengedni méltóztatván ab-
ba protestáns árvák fölvételét is, ezeknek itt saját vallásuk-
bani oktatását is engedélyezé ; mily mértékben részeltessenek 
az eredetileg ily kedvezményre nem jogosult protestáns ár-
vák ezen alapitványból? 

E kérdést kétségkivül véglegesen csak maga ő cs. kir. 
apóst. Fölsége dönthette el , kinek mint a dicső alapitó ki-
rályné törvényes utódának egyedül állhatott hatalmában az 
alapitó meghatározott és bevallott szándékát módosítani, 
vagy megváltoztatni. A bizottmány a kath. és protestáns ár-
vák közt a két egyenlő részbeni fölosztást hozta javaslatba, s 
akkor ezen eljárása Debreczen városában közhelyesléssel ta-
lálkozott. Hogy is lehetett volna ez különben, midőn ezen ja-
vaslat szerént a kath. fél békeszeretete lemondott sajátjának 
fele részéről, hogy azt protestáns atyafiaival barátságosan 
megoszsza; beleegyezett tulajdon fele vagyonának elveszté-
sébe , hogy annak másik felét békésen használhassa ! Ily tü-
relmes s atyafiságos szeretet példájával hol találkozunk a 
protestantismus történetében ? S mégis, ki hitte volna, hogy 

miután ő cs. kir. apóst. Fölsége mult évi január-hó 5-én kelt 
a m. kir. Helytartó-tanács aug. 14-iki üléséből leküldött leg-
magasabb határozatával ezen javalatot elvben elfogadni, meg-
erősíteni, s igy azt legkegyelmesebben helybenhagyni méltóz-
tatott : az ily ön jogáról is lemondó legszélsőbb engedékeny-
ség Debreczen városának közönségét már más hangulatban 
találandja, s hálás elismerés és őszinte belenyugvás helyett 
egy pártszenvedély sugallta ellenfölterjesztésre inditandja? 

És Debreczen városa közönségének alkotmányos képvi-
selete ezt tette 1861-ben octob. 2-án tartott gyűléséből. 
Volt-e oka a protestánsoknak annyira kedvező megoldás el-
len föllépni ? Az általunk eddig előadottakból is minden elfo-
gulatlan ember könnyen megitélheti. A város ezelőtt mindég 
abban akadt fönn, hogy egy, kebelében alapított árvanevelő 
intézet jótéteményeiből a protestáns árvák kiszorittatni szán-
dékoltatnak; ím a miért nehezteltek megszüntettetett, az ala-
pitványi tőkének hason fele nekik átengedtetett ; de nekik ez 
nem elég, ők most a kath. árvákra tett alapítványt merőben 
megtámadják, s bár világos, ezt maguk is bevallják, hogy az 
alapitó királyné Debreczenben „árvaházat", azaz : árvaneve-
lő-intézetet rendelt fölállitatni, ennek ellenére azt sürgetik 
hogy az alapitó királyné kegyes szándéka végre ne hajtassék, 
hanem maradjon az egész alapitvány, mint azt Debreczen vá-
rosa elrendezte , községi árvatartópénztárnak. Valóban itt az 
oroszlány osztálya jut eszünkbe. 

Mikép a czikk bevezetése s befejezéséből megtetszik, 
az idézett fölterjesztés félhivatalos alakban a végett lőn kö-
zölve a debreczeni hetilapban, hogy az olvasó közönség véle-
ménye a debreczeni nézetnek megnyerettessék. Az ügye igaz-
ságában kevesbbé bizó fél szokott rendesen liirlap-uton ma-
gának pártot keresni ; ez uton legkönnyebb a tárgy ismere-
tébe nem avatott, az ügyállást mindkét oldalról nem szemlélő 
olvasókat föllármázni, s tévútra vezetni. Igy készül többnyire 
napjainkban a közvélemény, melynek súlyával azután a hatá-
rozó körökre is hatni, ildomos taktikának tartatik. 

De hazánkban minden viszályos helyzete mellett is , az 
igazság érzete annyira még el nem tompult, magyar nemze-
tünknél a méltányosság geniusa annyira még el nem törpült, 
s a pártérdekeket ellensúlyozó fölsőbb hatalom igazságsze-
retete még jelenleg is tisztább fényben ragyog, hogy sem 
tartanunk kellene at tól ; miszerént ezen hamis föltevésekre 
fektetett fölterjesztés ő cs. kir. apostoli Fölségének a debre-
czeni közönség hálás elismerésére jogosult végleges határo-
zatát megváltoztathassa vagy annak végrehajtását csak egy 
ideig is föltartóztassa 

Sőt attól sem tar tunk, hogy a fölterjesztésnek a valódi 
tényállásokat elferditő s elcsavaró okoskodásai, az igazat és 
valót oklevelekből ismerő fölsőbb kormányhatóságok előtt 
más nézetekre nyissanak kilátást, mint a melyekből ezen ügy 
körül szinte már egy század lefolyása alatt intézkedtek. 

Ezen debreczeni árvaházi ügyben a főkérdés az volt 
mindenkor, s most is ott fekszik, ha vájjon a dicső királyné 
az általa alapított árvanevelő intézetet katholikusok számára 
alapitotta-e, s az volt-e szándéka, hogy ebbe fölveendő min-
den árvák a kath. hitben neveltessenek? 

A dicső alapitó királyné, a kormány községei által elég 
tisztán és világosan kijelentette, hogy a szabad rendelkezé-
sére fölajánlott 30,000 ft. tőkepénzt, kath. árvaház alapítá-
sára szánta, az alapítványhoz kötött ezen szándékát magának 
Debreczen városának hivatalos irataiból is világosan megle-
het mutatni. 

S ha Debreczen városa képviselői testülete az emiitett 
fölterjesztésben 85 év múlva másfelé csavarja a dolgot, ha az 
alapitó királyné szándékának még csak morális lehetőségét 
is kétségbe vonja, saját városi levéltárának hivatalos iromá-
nyaival, és egy elődei által kiadott ünnepélyes oklevéllel 
hozza magát ellenmondásba; egy csaknem százados időfo-
lyamnak szájról szájra adott nyilvános traditioit hazudtolja 
meg, s mint halhatatlan morális testület önmagával jön el-
lenmondásba. 



IV 

A fölterjesztésnek szóvivői azért látszanak az october 
2-diki községi fölterjesztésnek nagy fontosságot tulajdonítani, 
s azért tekintik azt ezen alapitvánvi kérdésben egyedüli ta-
lismánnak, mivel az az alkotmányos képviselő testület irodá-
jában annak végzése nyomán készült. 

De lia a fölterjesztés alkotmányos szellemben készült 
volna, s hazai törvényeinket tartotta volna szem előtt, akkor 
nem találnánk benne annyi ferde, és alkotmányellenes állí-
tást, minők például a következők : hogy Mária Therezia mint 
Magyarországnak uralkodó királynéja a szabad rendelkezé-
sére fölajánlott pénzösszeggel szabadon nem rendelkezhe-
te t t , hogy azt kath. árvák nevelésére nem fordíthatta ; s 
több efféléket. Hiszen egy alkotmányos testületnek nem kel-
lett megfeledkeznie hazánk sarkalatos törvényeiről, melyek 
szerént honunkban : „quilibet dominorum et nobilium super 
bonis suis liberam habet disponendi facultatem." Lásd Tri-
part. Part . I. Tit. 57. és ismét : „Decrevimus regali nostra po-
tent ia , ut unusquisque liabeat facultatem sua dividendi, tri-
buendi." Lásd S. Stephani Lib 2-o art. 5. Ha a városi képvi-
selet erre nem átallá azt mondani: hogy a város által fölaján-
lott 30,000 ft. nem a királyné személyét illette, hanem a 
kincstárt ; kérdjük, valljon mit használt a dologra nézve 
ezen illetlen ráfogás ? nem volt-e magyar királyToknak joguk 
és hatalmuk a kincstári javakat is adományozni, s jóté-
kony alapítványokra forditani ? nem ezt bizonyitja-e gróf 
Buttler példája is, melyre a képviselő testület elég helytelen 
alkalmazással hivatkozott? De továbbá Debreczen városa kép-
viselői hatóságának, ha alkotmányos szellemben akart volna 
ezen kezelésére bizott alapítvány ügyében eljárni, nem lett 
volna szabad sem önkényüleg avval rendelkezni, sem arra 
törekedni, hogy az eredeti rendeltetésétől elvonassék; mert 
meg van irva, és pedig a sarkalatos vallási törvényünkben : 
Fundationes ad mentem fundatorum administrentur. Funda-
tiones catholicorum pro Catholicis, Evangelicorum vero pro 
evangelicis convertantur. Lásd. 1790. art. 23. 26. §. 10 12. 

Es ha ezen fölterjesztés a Mária Therézia-féle alapít-
ványnak történetét kezdettől fogva a legújabb időkig e g é s z 
r é s z l e t e s s é g b e n s t ö r t é n e t i h ű s é g g e l k í v á n -
t a e l ő a d n i , s a „Hortobágy" czimü hetilap olvasóival 
megismertetni; kérdjük; ugyan t ehá t : miért mellőzte hallga-
tással ép a leglényegesebb adatokat ; például a dicső király-
nénak azon rendeletét : hogy minden vagyontalan , hűtlenül 
elhagyatott vagy kitett árvák k ü l ö n b s é g n é l k ü l a k a -
t h o l i k a h i t v a l l á s b a n n e v e l t e s s e n e k f ö l ? és 
ismét, miért hallgatá el az 1776-ban kiadott rendeletet, mely-
ben az alapitó királyné kegyes szándéka és akarata ezen fél-
remagyarázhatlan kifejezéssel adatott elő : „A 30,000 írtról 
t o v á b b á i s a b b a n n y i l v á n u l a c s á s z á r i k i r á l y i 
s z á n d é k é s a k a r a t , hogy ezen Debreczen városában 
árva-nevelőház állittassék föl, mind a városban, mind pedig 
azzal szomszédos községekben találtató elhagyatott árvák 
javára , és pedig t ü z e t e s e n r. k a t h o l i k u s á r v á k 
r é s z é r e ; és hogy azon 30,000 f t , mely különben is a kirá-
lyi kegyelmes rendelkezésre fölajánltatott m i n d e n k é p e 
c z é l r a f o r d i t a s s é k ? Miért nem tet t csak egy árva 
szóval is emlitést a város közönsége által 1807-ben nov. 
18-án kiadott s ezen alapítványra vonatkozó ok- és adós-
levélről ? 

Ezekből tehát az a tanúság, hogy a pártszellem és párt-
érdek az alkotmányosság palástjával takaródzó testületeket 
is az igazság és méltányosság útjáról elvezetheti, és pedig 
annál könnyebben, mert az ily tanácskozásokban a nagy tö-
meg egy-két pártvezetőnek előadására reá mondja az „áment", 
a többit aztán a jegyzőnek találékony esze, csavargó tolla, s 
sujtásos fogalmazása teszi meg. A fölterjesztésben kifejtett 
elvek bizonyára nem a magyar alkotmány szelleméből merit-
vék, hanem a modern liberalismus minden históriai jogot föl-
forgató tanaiból ültettettek át az egykor conservativ szellemű 
Debreczen városa községi tanácsába. 

Tempora mutantur , et nos mutamur in illis. 

Pes t , 1862. Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán , 9. sz. a.) 



A romai utra vonatkozó főpásztori körlevelek. 

I. A bibornok herczeg-primás körlevele. 

Krisztusban kedves hiveim ! 

Krisztus Jézusnak e földön helytartója, az egy, szent, 
apostoli s közönséges romai anyaszentegyháznak látható 
feje , IX. Pius romai pápa szentséges atyánk, Istennek 
dicsőségét s a szenteknek tiszteletét növelni kívánván a hivek 
között , a japani császárságban 1597-ben keresztre feszítte-
tet t azon hivek neveit, kik boldog emlékezetű XIV. Bene-
dek romai pápa rendelete szerént a vértanuk könyvében b o l -
d o g előnévvel emlittetnek , február-hó 5-dikére , a közeledő 
pünkösdi ünnepek alkalmával a s z e n t vértanuk lajstromába 
szándékozik igtatni , hogy ezen, az Ur Jézus szent hitének 
vallása miat* megöletett huszonhat vértanú az egész keresz-
tény katholi'ca anyaszentegyházban mint szentek tiszteltes-
senek , és s< gitségül hivassanak. 

Az ily ünnepély mindég ugy tekintetett , mint az isteni 
malaszt hatalma-, erejének diadalünnepe. Ugyanis szentjei-
nek diadalaiban maga Isten a dicsőséges, mert Isten malaszt-
jának segítségével küzdöttek és győztek a szentek. Istent il-
leti tehát mindenek fölött a dicsőség , dicséret és hálaadás : 
de örvendezünk a megdicsőült szent vértanuk boldogságán 
i s , hogy ők méltóknak találtattak Isten végnélküli kegyel-
mére. Az egész egyház örvend a szerencséseken, s hirdeti 
dicséretöket. 

Az egyház ily közös ünnepére mindég sokan szoktak 
volt megjelenni Romába, a katholika anyaszentegyház e kö-
zéppontjára, hogy a honnét szétterjedt a h i t , onnét nyerjen 
az táplálékot is. Mert lehetetlen a hiveknek nem lelkesülniök 
az édes Üdvözitő hite i ránt , ha látják a szent vértanuk di-
csőítését , s hallják erősségűket, mindezekben pedig, imád-
ják Krisztust magát , mint a martirok erősségét és a minden-
szentek koronáját , ki ő maga bajnokainak osztály-része, ko-
szorúja sjutalma. 

Ez oka, hogy szentséges atyánk az egész keresztény-
ségnek tudtára adta a tervbe vett ünnepélyt, meghiván arra 
különösen az egyház valamenynyi püspökeit. 

Noha előrehaladt korom, lábbajom s főpásztori teen-
dőim az itthonmaradást javallani látszottak : készséggel fo-
gadtam mindamellett a tisztes meghivást ; mert forrón vá-
gyom az anyaszentegyház zaklatásai közepett mutatkozó ez 
ünnepen együtt dicsérni püspöktestvéreimmel s a hivek soka-
ságával Krisztust , ki erőt , kitartást s győzedelmet nyújt a 
benne bizóknak, s ki el nem hagyja egyházát, sőt a keresz-

tek közepett is növeli s gyarapitja az t , folyvást figyelmez-
tetvén , miszerént ne csüggedjünk mint a kicsinyhitűek. 

Nagyon fogok továbbá örvendeni, ha alkalmam lesz 
püspöktestvéreim társaságában vigasztalására lenni szentsé-
ges atyánknak, s biztositni őt fölséges személye iránti, szi-
vünkben táplált résztvevő sajnálkozásunk-, határtalan tiszte-
letünk- és fiúi kiolthatlan szeretetünkről. Ha a testnek legne-
mesebb része, a fő szenved : lehetetlen nem éreznünk nekünk, 
kisebb tagoknak, az ő fájdalmát. 

Meg fogunk, jelenni teljes készséggel szentséges sze-
mélye előtt azért is , hogy köszönetet mondjunk neki azon 
bámulandó tántorithatlan állhatatosságaért, melylyel szent 
Péter öröksége s közvetve az egyházi kormányzás független-
sége fölött annyi sanyaruság között , annyi árulás , és gya-
lázatos rablás ellen őrködik. Tudjuk, hogy szivünk érzéseit a 
katholikusok milliói osztják. 

Kedves fiaim! Jól esik lelkemben tudnom , hogy az em-
lítettem résztvevő fiuk közzé számlálhatlak titeket. Elég ke-
zességet nyújt nekem erre azon emlék-könyv, melyben szent-
séges atyánk iránt 1860-ban főmegyém hivei közül ötven-
nyolczezernél többen nyilvániták szeretetöket és sajnálkozá-
sukat ; biztosit továbbá a részére tett adakozásoknál mutat-
kozott és folyvást mutatkozó készségtök. Legyen áldott mind-
ezekért az ur Jézus szent neve. 

Elmegyek t ehá t , már harmadszor Romába, Istent az ő 
szentjeiben dicsérni, s szentséges atyánkat tisztelni, s őt én 
és a ti szeretetekről biztositni ; de azért is , hogy mint más-
szor i» tet tem, leboruljak az apostolok fejedelmeinek, szent 
Péter és szent Pálnak, sírjainál s esedezzem az egész egy-
házér t , jelesül annak fejeért és kedves híveimért, kiket az 
Ur gondomra bizott ; lekérjem Isten áldását s a szent aposto-
lok közbenjárását fölséges Fejedelmünkre , urunk-királyunk-
ra , s az egész magyarhazára, hogy az allandó béke áldásai 
szálljanak mindnyájunkra. 

Imádkozzatok ti is , kedves fiaim, érettem , hogy Isten 
s az ő szent angyalai legyenek velem, mind mentemben, mind 
jöttömben. 

A mi urunk Jézus Krisztusnak s az ő sz. anyjának oltal-
mába ajánlak benneteket. 

Esztergomban , maj. 20-án 1862. 
Titeket forrón szerető lelki-atyátok 

János bibornok-érsek. 

II. A győri püspök ö mlgának körlevele. 
J á n o s , Isten irgalmasságából s az apostoli szent-szék 

kegyelméből győri püspök. — Egyházmegyém minden hívei-
nek üdvöt az Urban s atyai áldást ! 

Krisztusban szeretett hiveim ! 
„Egy az U r , egy a hit", tanitja sz. Pál apostol, fi-

gyelmeztetvén bennünket, hogy a mint egy a mi legfőbb 
Urunk az Is ten, ugy egy a kapocs is, mely minket hozzá csa-
tol , egy az ut is, mely minket hozzá vezet, tudnillik az igaz 
hit. Gondoskodott is a végtelen bölcseségii Is ten, hogy a 
hozzá vezető ezen egyetlen utat se az ó , se az uj törvényben 
az ő igaz hivei el ne téveszszék ; hanem szem előtt tartván, 
csak akarják, mindég biztosan követhessék. 

Ez okból, mintegy összetartó éket , mintegy a sötétben 
világitó tornyot , tűzte hivei elé az ó törvényben először 
ugyan a frigyszekrényt, azután pedig a jeruzsálemi templo-

])Ef. 4 , 5. 

mot , hova és nem máshova az ő elválasztott népéből minden 
férfiúnak minden évben az Isten imádása végett el kellett 
mennie, hogy az egységnek ezen középpontja által ujitsa 
meg időről időre az Istennel való szövetségét, és nyilvánitsa 
magát az egyetlenegy igaz hit követőjének. 

Ez okból rendelte az uj törvényben sz. Péter apostol 
személyében , és ennek utódaiban , az időről időre szakadat-
lanul egymást követő romai pápákban az üdvözitő igaz hit 
egységének középpontját. Ez okból választotta el az isteni 
gondviselés az anyaszentegyház látható fejének székhelyéül 
Roma városát is , azon várost , hol sz. Péter apostol, a leg-
első pápa , é l t , hol püspöki széket alapitott és meghalt, hogy 
ide figyelvén , ide járulván, magukat az üdvözitő egy igaz 
anyaszentegyháznak kebelében megőrizzék. — De miként tör-
ténik ez meg? h Í 3 z most minden keresztény katholikus nem 
tartozik, nem is köteleztethetik a Romábani megjelenésre, 
mint az ó törvénybeli hivek kötelesek voltak Jeruzsálemben 
megjelenni. Értsétek meg. Megtörténik ez az anyaszentegy-



ház látható fejével, a szentséges romai pápával való egyesü-
lésnek idóről ifiőre megújítása, a püspököknek, mint főpász-
toroknak, Roinábani megjelenése által. Ugyanis minden ke-
resztény katholikus hivek egyek a hitben az ő lelkipászto-
raikkal, a plebánusokkal, ezek ismét egyek a püspökkel, a 
püspökök ismét egyek a szentséges romai pápával. Ezen hit-
beli egységnek föntartása és megujitása végett köteles min-
den püspök az egész világból minden ötödik esztendőben, ha 
csak lehet személyesen, ha pedig igy nem történhetik, kül-
dött vagy irás által Romában megjelenni ; köteles a gondvi-
selésére bizott egyházmegyébeni hitállapotról a szent-atya 
előtt számot adni ; köteles a szent-atyávali lelki egyesülést 
igy külsőképen is bevallani, megújítani, föntartani. 

Krisztusban szeretett hiveim! közteteki főpásztorkodá-
snra ötödik esztendejében ily kötelességbeli útra indulok Ro-
maba, hol már egyszer megfordultam ; most tehát indulok ti 
miattatok, és a ti vallásos legszentebb érdeketekben. Messze 
útra indulok, hogy a szent-atyát, IX. Pius pápát , megvi-
gasztaljam bennetek, hogy megörvendeztessem őtet , megje-
lentvén neki a, ti kebletekben élő keresztény katholikus hit-
nek virágzását ; hogy bizonyossá tegyem őtet a győri egyház-
megye fiainak és leányainak ő éret te , mint közös édes aty-
jokérti lángoló szeretetéről, melyet minden jó- alkalommal 
tettleg és áldozatokkal is készek vagytok nyilvánitani, midőn 
a tőle helybenhagyott ajtatos társulatokba magatokat számo-
san behat já tok, midőn őtet , majdnem mindenéből kifoszto-
gatot ta t , szereteteteknek filléreivel segittitek, hogy terhes 
hivatásának, melynél fogva az egész anyaszentegyház sokféle 
szükségeit fedeznie kell, megfelelhessen; midőn a Krisztus 
sz. hite egységének köntösét széttépni vágyó ellenséges ki-
sértetek ellen résre álltok, és sz. hitetekért , az Istennek ezen 
legdrágább adományaért, küzdeni és mindent eltűrni készek 
vagytok, nem engedvén azt a mindinkább elharapódzó po-
gány szellemnek inartalékavá esni. Isten áldjon meg benne-
teket vallásos minden jobb mozdulatotokért! nem egyedül a 
t i , hanem inkább a ti lelketekben munkáló Szentlélek Isten-
nek müve ez, Otet dicsérjetek. í rva van : „A bölcs flu meg-
örvendezteti a ty já t , a balgatag búbánata anyjának' - Vi-
seljétek magatokat mint bölcs gyermekei a keresztény katho-
lika anyaszentegyháznak. Dicsőség legyen Istennek, nem 
aludt még ki a ti sziveitekből a vallásos buzgalomnak áldott 
szikrája. Azért folytonosan ébrenkedjetek sz. hitetek mellett, 
és az ő ellenségeitől ép a jelen korszakban sokféleképen ke-
seritett közös atyánknak, a dicső IX. Pius pápának legyetek 
örömére, kinek hősies elszántságát az anyaszentegyház és az 
apostoli sz. Szék jogainak védelmében, bölcseségét, angyali 
szelidségét, jótékonyságát és egyéb kitűnő magas erényeit 
még ellenségei is bámulják. Én sz. Péter és 3z. Pál apostolok 
sirjánál Romában imádkozni fogok érettetek, hogy a két 
megdicsőült apostoli fejedelemnek esedezése által adja meg 
Isten nektek a hitben való állhatatosságnak malasztját. De 
szeretettel kérlek benneteket, ti is könyörögjetek érettem 
lelketek főpásztoráért, hogy az Istennek oltalma legyen ve-
lem utamban , hogy segítsen kegyelme minden fáradozásim-
ban érettetek, hogy adja meg az akaratot a j ó r a , és az erőt 
annak véghezvitelére. 

De a püspöki hivatalos megjelenésen kivül van még 
egy más nevezetes ok is, mely miatt szentséges romai pápa-
atyánk a folyó évi Pünkösd ünnepére maga körébe óhajtja 
az egész föld kerekségéről a Romában megjelenhető püspö-
köknek nagy számát. Tudjátok, ajtatos hivek! hogy a katho-
lika anyaszentegyház nem elporló és sokfélekép csakhamar 
romba pusztuló szobrokban vagy fölirásokban — hanem hí-
veinek szivében örökíti meg legérdemesb fiainak és leányai-
nak emlékét, és tiszteli ugy, miként a hívságos világ semmi 
erőködéssel nem képes csak meg is közeliteni Ugyanis mi-
után a Szentlélek Istennek segítségül hívása mellett a legna-
gyobb szigorral és óvatossággal megvizsgálta legérdemesb 

Péld. 10, 1. 

fiainak és leányainak szent és jámbor életüket, hősies eré-
nyeiket , dicsőséges cselekedeteiket, szóval az Ur Krisztus 
kegyelme által szerzett érdemeiket, ünnepélyesen kijelenti 
őket, mint a kik már szinről szinre látják az Is tent , és ural-
kodnak Krisztussal a mennyekben, kijelenti őket a hivek kö-
vetésére és tiszteletére méltó jeleseknek. És ezen ünnepély 
neveztetik a Szentek sorába igtatás ünnepélyének. A folyó 
évi Pünkösd napján is egy ily rendkívüli ünnepély fog meg-
tartatni Romában Ezer ötszáz kilenczvenlietedik esztendő-
ben történt tudnillik, hogy a tágas és népes japáni biroda-
lomban iszonyú dühöngéssel irtotta ki a pogány vadság a 
xaveri sz. Ferencz által nagy fáradsággal, de örvendetes si-
kerrel megalapított keresztény katholikus hitet. Ez alkalom-
mal főleg huszonhatan tüntették ki magukat, kik örömmel 
tettek tanúságot vérükkel az Ur Jézusért. Ezen vértanuk 
többnyire ugyan sz. Ferencz-rendbeli szerzetes férfiak vol-
tak , mert akkor is főkép a hivő nép pásztorai ellen irányoz-
tatott az üldözők kegyetlensége ; de a huszonhat vértanú kö-
zött tündöklött ké t , az egyik tizenhárom, a másik tizenegy 
éves, gyermek is , kik visszautasítván minden fényes Ígéretet, 
ellenállván minden csábitásnak , megvetvén minden kínt és 
gyötrelmet bámulatos elszántsággal, a legnagyobb készség-
gel haltak meg szent hitükért. Ezen vértanuk emlékét az idő-
től maga az Isten is több tagadhatlan jelekkel és csodákkal 
megdicsőítette. Most tehát Krisztus ezen huszonhat vitézei-
nek a dicső szent martyrok sorába igtatása fog megtörténni, 
és emlékezetük a legnagyobb ünnepélylyel fog a hivek tisz-
teletének átadatni. Ezen ünnepély dicsőségének nevelésére is 
kívánja tehát szentséges atyánk a püspököknek megjelenését 
Romában 

Már sz Pál apostolról olvassuk, 3) hogy elment Jeru-
zsálemi.e Péternek látogatására és tizenöt napig maradott 
nála. Miután pedig sz. Péter-apostol Romába j ö t t , onnét az 
Anyaszentegyházat kormányozta, és ott Krisztusért életét is 
adta, minden egyházak a romait mint fejőket tisztelték, ügyeik-
ről oda tettek jelentést és azoknak elintézését onnét várták 
annyira, hogy már 1. Gyula pápához imigyen imának a ne-
gyedik században egy sz. zsinat atyái : „Legjobbnak és leg-
illőbbnek látszik, ha a főhöz, azaz Péter apostolnak székéhez 
minden tartományból a papok jelentést tesznek." „lloc opti-
mum et valde congruentissimum esse videtur, si ad Caput, id 
est ad Petri Apostoli Sedem de singulis qui busqué provineiis 
Domini référant Sacerdotes" 2). Sz. Ireneus, második század-
beli atya pedig kifejezi magát, mondván: „Ezen, t i. a romai 
egyházhoz szükség gyűlni minden egyháznak , az ő hatalma-
sabb fölsőbbségeert." „Ad lianc enim (romanam) ecclesiam 
propter potiorem principalitatem necesse est omnem conve-
nire ecclesiam" a). 

Ugy van , Roma a kereszténységnek Jeruzsaleme, a 
hit tekintetében főhelye, ide kell függesztve lenni minden 
keresztény katholikus szemének. Romával és Roma által az 
anyaszentegyház látható fejével, az által pedig az ur Jézus 
Krisztussal kell minden hivő kereszténynek magát kapcso-
latban tartania. Itt kell a sz.-atyánál, sz. Pál apostolnak és 
a mindenkori főpásztoroknak nyomdoka szerént hódoló tisz-
teletét püspöke által megtennie. A pokol kapui most különö-
sen erőködnek Roma, vagy igazabban a kereszténységnek 
feje szentséges Pius atyánk ellen, most tehát kétszeresen 
szükséges ezen fiúi kötelességet teljesiteni. Legyen tehát, mi-
ként Isten akarja ! Én a ti imádságtoknak segítségével elin-
dulok a hosszú ú t ra , és az Atya , Fiu és Szentlélek Istennek 
oltalmába ajánlak benneteket. Dicsértessék az Ur Jézus Krisz-
tus ! Mindörökké Amen. 

Kelt Győröt t , Pünkösd-hó 16-ik napján 1862._ 

János s. k. püspök. 

' ) Gal 1 , 18. — Epist. Synodi Sardicensis ad Julium urbis 
Romae Episcopum. — 3 ) Adv. Haeres. III. 3. 

P e s t , 1862. Nyomato t t Beimel J . és Kozma Vazulnál . 


	Tartalom
	1. szám
	2. szám
	3. szám
	4. szám
	5. szám
	6. szám
	7. szám
	8. szám
	9. szám
	10. szám
	11. szám
	12. szám
	13. szám
	14. szám
	15. szám
	16. szám
	17. szám
	18. szám
	19. szám
	20. szám
	21. szám
	22. szám
	23. szám
	24. szám
	25. szám
	26. szám
	27. szám
	28. szám
	29. szám
	30. szám
	31. szám
	32. szám
	33. szám
	34. szám
	35. szám
	36. szám
	37. szám
	38. szám
	39. szám
	40. szám
	41. szám
	42. szám
	43. szám
	44. szám
	45. szám
	46. szám
	47. szám
	48. szám
	49. szám
	50. szám
	51. szám
	52. szám
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������


