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T a r t a l o m : Mi az oka, hogy a mesteremberi osztály 
olly annyira alászáll az erkölcsiségben ? — E g y h á z i t u -
d ó s í t á s o k : Magyarországból, Erdély-, Moldva-s Török-
országból. 

Mi a z ok a, 
hogy a mesteremberi osztály olly annyira 

alászáll az erkölcsiségben? 

A mi kedves anyánk, a keresztény kath. anya-
szentegyház mindenkor éber figyelemmel őrködött 
gyermekeinek viselete fölött. Örömmel emelé kezeit 
áldásra, ha az isteni Mester által kijelelt uton látta 
őket haladni végczéljok felé, s e mellett alázatosan 
imádkozott a jóban való állhatatosság isteni ajándé-
káért részökre. Ellenben ha tapasztalta, hogy gyer-
mekei letértek az örök igazság készitette útról, és 
vizetlen helyeken barangolnak, megkettőztetett szor-
galommal törekedett , őket az élővizek kutforrásá-
hoz visszaterelni, „mellyből ha valaki iszik, nem 
szomjazik örökké." S lám ez utóbbi, czélja a követ-
kező igénytelen, de a tapasztalás hatalmas argumen-
tumaival támogatott czikknek is. 

Közönséges a panasz napjainkban mesterembe-
reink erkölcstelenedése ellen *). Egy jómódú, értel-
mes paraszt ember, múltkor füleim hallatára igy só-
hajtott föl : „Én nem tudom megfogni, hogyan van 
az, hogy azelőtt ezek a mesteremberek olly értel-
mes-, és jámbor erkölcsüek voltak: most pedig tu-
datlanok ; és mégis olly büszkék, részegesek, kár-
tyások, renyhék, istenkáromlók, tisztátalanok, lel-
kiismeretlenek, botrányos viseletüek " Ugyan mit 
mondanak e vádra nyájas olvasóim? Mi legalább 
u g y vagyunk meggyőződve, hogy ha az átalános-
ságból a szükséges kivételeket megteszszük, nagyobb 
részben igaza van e jámbor atyafinak. A ki mást ta-

*) Tisztelet az e panaszra okot nem adóknak. Nem min-
den hely és vidék, nem is egyformán érzi e fogyatkozás suly-
ját . Csupán átalánosságban szólhatunk : mint átalánosan érez-
ték az orvoslás szükségét, kik nem csupán honunkban, de 
azon kivül, és még előbb, az olly áldásosán működő kath. le-
gényegyletek alapításával igyekeztek, és igyekeznek a terjedő 
vészt megelőzni. S z e r k. 

pasztal az életben, ám dobjon első követ a rosszleik ii 
rágalmazóra. — Azonban mielőtt kőért nyúlna, hall-
gassa meg azt is, mit mond egy tudományosságáról 
jeles egyházi férfi a mestersegédek osztályáról (pe-
dig ezekből lesznek ám a mesteremberek). Az emii-
tett egyházi férfi ekképen szól : „Ezen (mestersegéd) 
osztályban találtatik, vagy legalább egykor találta-
tot t , és pedig nagyobb mértékben, mint másutt, a 
természetes erő, és erkölcsi szilárdság gazdagsága ! 
Ezen osztályban találtatnak leginkább az igényte-
len okosságnak , a szelid jellemnek , és a megismert 
igazságért való buzgóságnak" (erre példát is mondok : 
egy alföldi magyar városban egy takács mesterem-
ber veté meg a kath. plébánia alapját), „a hűség-, 
őszinteség- és vallásosságnak elemei; vagy legalább 
azokat egykor lehetett találni. S ezen osztály vagy 
keresztültöri magát , és a birtokos polgárok sorába 
lép, s részt vesz a község ügyeinek vezetésében : te-
hát tevékeny befolyással leend a községek jólléte-, 
vagy kárára; vagy elsatnyul, és a proletárságig sü-
lyed, és az elégületlenek osztályát szaporítja." (Mun-
kay, Istennek földi országa, 338.1.) Én több városban 
megfordultam: de fájdalom ! mindenhol azt tapasztal-
tam, hogy egyes dicsérendő kivételeket téve, mester-
embereink, kik pedig azelőtt az úgynevezett honora-
tior osztály után álltak, maholnap miveletlenségök, és 
vallástalanságuk miat t , a pórnép után lesznek teen-
dők *). Több plébános úrtól hallottam e nyilatkoza-

*) S ennek, egyéb okokon kivül (mellyek közé a régente 
fönállott, és valláserkölcsi befolyását tekintve, nagyon is üdvös 
czéhrendszeri f e g y e l e m hiánya kétségkivül jogosan sorolta-
tik), korunk iparmüvészeténsk iránya, szaporodó gépei- s gyá-
raival, tagadhatlanul egyik tényezője: nem ugyan magában, 
mert minden tudományos előmenetel jó ; hanem a korral er-
kölcsileg is haladni nem akaró emberek hanyagsága, és föl-
dies érzelmekbe merülése miatt. A mechanikai, vegytani, s 
egyéb ismeretekben roppant előmenetelt tevő világ, azon ve-
szélylyel fenyegeti az erkölcs-vallási ismeretek-, és miveltség-
ben párhuzamosan elő nem haladó iparosokat, hogy megfeled-
kezve magasabb természetök- és hivatásukról, egészen a fiildi 
érdeknek áldozzák életöket; különösen pedig a kézművese-
ket még azzal is, hogy az emberi, értelmes munkaerőt pótoló 
gépek mellett, könnyen merő napszámosokká, sőt alantibb esz-
közökké sülyedvén le : mig az értelmesebb, vagy szerencs^ 
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tot : „Plébániám körében legtöbb bajom van a mes-
teremberekkel." 

Az orvos először is a betegség okait puhatolja 
ki betegétől; azután azokat elhárítani törekszik, és 
ugy vinni vissza az egészségi állapotot rendes ke-
rékvágásába. így a ker. kath. egyház is először az 
erkölcsi romlottság okait iparkodik fölkeresni; hogy 
azokat ismervén, a bajt annál könnyebben orvosol-
hassa. Most is azt kérdezi : „Mi az oka, hogy az em-
beriségnek ezen hasznos (a mesteremberek) osz-
tá lya, olly annyira alászállott az erkölcsiségben"? 
Avatottabbak talán több okot tudnának felhozni : de 
én saját gyöngeségem érzetében csak kettőt emlitek 
oieg 5 ugy lévén meggyőződve, hogy a kitűzött czél-
nak, legalább részben, e kettő is megfelel ; a hiá-
nyokat pedig értekezésem folytán a jó akarat , és 
szándék pótolja Hogy mesterembereink erkölcsi-
leg, és anyagilag naponkint olly igen alászállnak, 
annak egyik, és fő oka : 

I. 

A v a l l á s o s m i v e l t s é g , és t u d o m á n y o s s á g 
h i á n y a . 

Hogy ezen ok fejtegetésében annál bátrabban 
léphessünk , halljuk először is sz. Bernárdot, ki a tu-
dományról ekkép nyilatkozik (Serm. 36. in Cantica): 
„Scientia sine charitate inflat (ime a büszkeség!); 
„Charitas sine scientia aberrat: scientia cum charitate 
aedificat. Sunt , qui scire volunt, ut sciant: et turpis 
curiositas est; et sunt , qui scire volunt, ut sciantur 
ipsi: et turpis vanitas est; et sunt item, qui scire vo-
lurtt, ut scientiam vendant (v. g. pro pecunia, pro 
honoribus): et turpis quaestus est. Sed sunt quoque, 

sebb kevesek, a hatalmas gyárosok osztályába emelkednek 
föl, a hátramaradt, anyagi- s értelmileg szegényebbek, egészen 
elsorvadva hanyatlanak egy, most még nálunk nem is gya-
nított (egyedül % párisi, londoni, stb. munkások sorsából kö-
vetkeztethető) nyomorúságba. Bizonyára itt az idő, hogy még 
jókor fölébredjenek az őket fenyegető veszély láttára : mellyet 
csak is az által kerülhetnek ki, lia a szegénységet és nélkü-
lözést is megnemesiteni tudó keresztény hit-, és erkölcsi mi-
veltségben , egyéb, szükségesekké vált ismeretekkel együtt, 
fokozatosan előrehaladnak, nem pedig alászállnak. A földmi-
velő néposztály e tekintetben kevésbbé van a demoralisatio 
veszélyeinek kitéve : részint mivel a nagyobb városok-, és 
élénkebb közlekedéstől távolabb lakván, a megvesztegettetés 
nem olly közeli rá nézve; részint mivel az életnem és foglal-
kozás, melly saját ja , kevésbbé vonja el őt az ember végczélja 
felőli gondolatoktól, kevésbbé hagyja az IstentŐli függésről 
megfeledkezni; s érzékeit, az egyszerűbb örömek élvezete ál-
tal is', fogékonyabbakká teszi a Teremtő jóságának, atyai 
gondviselése-és bölcscségének hálás imádására. S z e r k . 

qui scire volunt, ut aedifícent: et Charitas est; et sunt, 
qui scire volunt, ut aedifîcentur : et prudontia est." 
Ezekből mindenki kiveheti a magáét . . . . Midőn mes-
terembereinkvallásos tudomány-, s miveltséghiánya 
felől, mint az erkölcstelenséget leginkább előmozdító 
okról szólunk, közöttük két osztályt különböztetünk 
meg: a miveltek, és miveletlenek osztályát. Az első 
osztályhoz tartozóknak állítjuk azokat, kik a reál-
ismereteknek legalább is közép-fokára emelkedtek. 
A másik osztályhoz pedig azok tartoznak,kik nek isme-
rete nagyon is korlátolt, és azon mesterségen, mellyet 
tanultak, és ama szomszédváros, vagy falu körén, hol 
vándorlási idejeket tölték, nagyon ritkán terjed tul. 

Mind a két osztály azonegy bajban szenved: 
tudnillik ama gőgös hiedelmet táplálják kebelökben, 
hogy ők a szerény földmives- (nekik pór-) osztályon 
fölülállnak ; tehát hozzájok nem illő, s állásukkal 
össze nem férő dolog lenne, magukat ez osztályhoz 
lealázni, lealacsonyítani : hanem inkább azon osztály-
hoz iparkodnak magukat felküzdeni, mellyet mi ez 
alkalommal tudákos osztálynak nevezünk ; jól meg-
különböztetvén azokétól, kik a valódi tudományt bir-
ják. A ,tudákos' osztály igy okoskodik: ,Ejh mire-
való az a hit, vallás, a mostani időben? hiszen csak 
nem lehetünk mindig gyermekek, kiknek a kisko-
rúság törvénye parancsol. Kinőttünk már mi a virga 
alól. Az ostoba, buta népnek megjárja, melly retteg 
a pokoltól, mint a gyermek a mumustól, és örül a 
mennyországnak, mint gyermek az apja által vásáron 
veendő já téknak: de mi, kik a felvilágosodás szövét-
nekét birjuk, mellynél még a halálon tul is látunk, 
hol végmegsemmisülés létezik, mit sem adunk az olly 
gyermeki, asszonyias , és bigott rajongásokra.. 
Nem gondolják meg a szanandók, hogy saját ipar-
kodásunk által, bármilly magas fokára emelkedjünk 
is az emberi miveltségnek, Isten irányában nagyko-
rúak soha sem lehetünk. De az álokoskodási kevély-
ség győz... És igy gondolkodnak mesterembereink is. 
Azoknak a templom nem kell: azért nem kell ezek-
nek sem. Azok nem böjtölnek : tehát ezek sem. Azok 
nem járnak gyónni: szintúgy ezek sem. Azok károm-
kodnak : ezek is. Azok a bordélyházakat bújják: ezek 
is. Azok örökmindig az újságokat hajhászszák: ezek 
is stb. És hogy ez igy megy, igen természetes azok-
nál , kiknél szabad pórázra van a lelkiismeret még a 
rosszban is eresztve. Hiszen még a jobb irányban 
haladni szerető emberis olly gyarló teremtmény! 
,Video meliora, proboque, détériora sequor'. Mit vár-
junk az önhitt, elbizakodott, és minden magasabb esz-
mét és indokot akarva mellőző tudatlantól? S mind-



ezt a divatos ,miveltség', és ,fölvilágosodás' hozza 
magával. . . íme uraim! itt a dolog bibéje. Mesterem-
bereinkben, ha van is egy kis képzelt ,scientia' : de 
nincsen ,chantas'; a ,scientia' pedig ,sine charitate in-
flat'. Mesterembereinkben az a kis miveltség nincs 
párosulva mély vallásossággal. Pedig csak ugy együtt, 
karöltve, szép ám e kettőt látni . . . Ásd ki házad alap-
já t : bizonyosan le fog az dőlni. Vágd ki a törzset: 
ugy nem remélhetsz többé zamatos gyümölcsöt á fá -
ról. „Non potest bene vivere, qui male credit." 

Nincs veszedelmesebb tagja akár Krisztus egy-
házának, akár az államnak, a félszeg tudós ember-
nél ! Illyenek az emberiség minden osztályában ta-
láltatnak : de talán egyben sem olly nagy számmal, 
mint a mesteremberek osztályában. — A szomorú ta-
pasztalás harczol állitásunk mellett Nem tapasz-
taljuk-e, miként mesterembereink, csakhogy e i n e 
maradjanak az emiitett tudákos osztálytól, hivatási 
kötelességeik elhanyagolásával is szüntelen hozzák a 
törvényeket, és hajhászszák a hireket. „Omnenimium 
vertitur in vitium." Némelly mesterember örök-min-
dig azt lesi : kitől hallhatna valami ujat ; hogy azu-
tán azt nagyí tva, tovább v igye , s naponkint azzal 
tépelődjék. Sőt nem gondolván meg, hogy ő milly 
parányi kis pont a világ politikusai közt, még poli-
tizálni is mer. „Ne sutor ultra crepidam." Múltkor 
egy városban egy becsületes csizmadia mesterem-
ber, ki különben csak kis misét szokott hallgatni né-
ha vasárnapon uriasan, szent beszédet pedig soha 
sem (mert, mint mondani szokta, többet tud, mint a 
pap. Hiszen miért olvasná azt a sok újságot? Gyónni 
csak házasságakor volt : pedig ennek tiz-tizenkét éve 
is lehet): annyira elmerült a politizálásba, miszerint 
megőrült ama rögeszméje mellett: hogy ha már ez 
is meghalt , amaz is, tehát ki menti már meg az or= 
szágot? Még egyszer mondjuk : „Ne sutor ultra cre-
pidam." 

Mindennek meg van a maga ideje, s mértéke. 
A köznapok arra valók, hogy dolgozzék a mester-
ember; mert ha nem dolgozik, a meddő politizálás 
mellett felkopik az álla. „Homo ad laborem, avis ad 
volatum." Hagyjuk, mi az ország dolgait azokra, kik-
nek kötelességök azokat végezni. Mi által azonban nem 
azt akarom mondani, hogy mesterembereink ne ol-
vassanak újságokat, vagy más könyveket: nem; sőt 
azt mondom, hogy igen is olvassanak : csak hogy az 
olvasás mellett egyéb, s tulajdonképeni kötelességei-
ke t , mellyek nélkül meg nem élhetnek, el ne hanya-
golják. Ha olvasnak , a mi igen dicséretes, olvassa-
nak akkor , midőn munkájokat bevégezték; kiváló-

lag pedig vasárnaponkint iparkodjanak a fáradt lel-
ket jó irányú újságok, és könyvek olvasásával fel-
üditni. Azt mondám : ,jó irányú könyvek, és újságok 
olvasásával'; mert hogy vannak rossz könyvek., és 
ferde irányú újságok is, azt senki sem tagadhatja, 
ki az irodalmat figyelemmel kiséri. Az illyen köny-
vek, és újságok azután megzavarják a különben is 
fáradt elmét. Ha pedig nem volna olvasmányuk, 
vagy haboznának mesterembereink azok megválasz-
tásában, forduljanak lelkipásztoraikhoz. Minden plé-
bános tart egy népies kis kézi könyvtárt, mellynek 
tartalmát teszik: Fabiola, Mendlik katechismusa, 
Alvinczy erkölcsi példái, Szertartások magyarázata, 
Polémiái Hittan, Rövid bizalmas feleletek, Szentek 
élete, G-offine, Kath. Néplap, stb. Ezekből szívesen 
ád, téritvény mellett, a kérőknek olvasás végett. 
Illyen könyvektől nem lehet félni, hogy megzavarják 
az olvasók fejét: sőt elméjeket földeritvén, szivöket 
is nemesítik, táplálják. 

Ezeket, mint emlitém, vasár- és ünnepnapokon 
kellene teljesíteni : de csak azután, midőn már sz. 
misét, predikácziót hallgattak, miután a délesti isteni-
szolgálatot is elvégezték. El kellene ismerni mester-
embereinknek, hogy az Isten ád erőt karjaikba, mel-
lyekkel munkálkodhassanak, és igy mind magukat, 
mind hozzátartozóikat táplálhassák. Isten árasztja 
törekvésökre áldását, melly nélkül semmit sem te-
hetnek. És e jótéteményekért az említett napokon 
keblök hálaadóját híven le kellene róniok Istenök 
irányában, és őt a jövő hétre uj áldásért kérni. Hajh! 
de hol töretnek föl, hol szentségtelenittetnek meg in-
kább a vasár-, és ünnepnapok, mint a mesterembe-
rek műhelyeiben?. . . Mesterembereink vasár-, és ün-
nepnapokon dolgoznak legszorgalmatosabban, és jár-
nak vásárokra. Múltkor csak ugy szőrmentében jól 
oda beszéltem egy mesterembernek e tárgyban. De 
ő azt válaszolá, hogy ha már egyszer elkészítette a 
munkát, el kell azt vásárra vinnie: mert különben 
nem lesz kenyere, ha mindig csak a templomba jár. 
S azután ki tehet arról, ha a vásárok vasárnapra 
esnek, vagy legalább már akkor a hely színén kell 
l enn i— *). Mennyire ismerte Isten az emberek vál-

*) Az izraeliták, mint tudva van, szinte nem szoktak a 
vásároknál hiányozni, s jóformán részt vesznek mind az eladás-, 
mind a vevésben ; és ők soha sem érkeznek későn, vagy ma-
radnak el : pedig a maguk ünnepeit e tekintetben kissé lelki-
ismeretesebben megtartják, mint némelly keresztények A 
mi a szombatot megülőknek lehetséges, miért volna lehetet-
len azokra nézve, kiknek vasárnap az Ur napja ? Azután csak 
a k a r n á k az illetők a sz. napot nyugalomban tölteni, bizo-
nyosan a t. hatóságok is örömest közremunkálnának ez üdvös-
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tozékony- és ingatagságát, onnan is kitetszik, mert a 
villámlás és mennydörgések közt kiadott parancsok 
3-ikát ekkép szerkeszté : „Megemlékezzél róla, hogy 
ünnepeket szentelj." Még ezt is i r á n t u n k való sze-
retetből tette; mivel Istennek erre nincsen szüksége, 
hanem szükségünk van nekünk. Az anyaszentegy-
ház pedig, a mi gondos anyánk , parancsainak el-
sejét igy fogalmazta: „Az anyaszentegyháznak szo-
kott ünnepnapjait megüljed"; a 2-dikat pedig: 
„Ünnepnapokon misét becsületesen hallgass". Ezek 
átalános törvények; és egyátalában mindnyájunkat 
köteleznek Hanem a mesterembereket az Isten 
iránti kötelességek teljesítésére kötelezik még a ki-
rályaink által régebben szentesitett törvények is. 
Előttem fekszik a helybeli kovács-czéhnek b. eml. 
Ferencz királyunk által 1815-ik évben Parisban alá-
irt törvénykönyve ; mellynek 29-ik czikkében ezeket 
olvasom : „A romana catholica hitet tartók, a czéhek 
pátronusának ünnepére megjelenni tartoznak." A 30-
dikban: „Mivel pedig a jól elrendelt társaság fő 
czéljának kell az Isten tiszteletének, és félelmének 
lenni, minden mesteremberek, és legények, a k i k 
romai catholicusok, az előre rendin meghivattatására 
minden fertály esztendőben, vagy kántor hetekben 
mondandó sz. miseáldozatra diszes ruhában megje-
lenni tartoznak. Azon mesterember, vagy legény, ki 
elégséges, és a czéhmesternek előre tudtul nem adott 
ok nélkül az evangelium után jelennek meg a sz. 
mise hallgatására, vagy épen meg nem jelennek, első 
izben u g y a n , ha mester 20 , ha legény 10, a máso-
dik izben 40, vagy 20 xr. a czéhládába befizetésével 
büntettetik meg. Ha tovább a mesterember, vagy 
legény ezen ajtatosság, vagy ama két közönséges 
esztendőnként való processiók alkalmatosságával, a 
hol ezek szokásban vannak, jelesen az urnapi pro-
cession , mellyre minden catholicus czéhbeliek zász-
lójokkal elmulhatlanul megjelenni tartoznak", stb. 
íme, ajtatos királyaink milly czélszerü törvényekről 
gondoskodtak az emberiségnek olly annyira hasznos 
(mesteremberi) testület számára! Meg is tartották 
ezeket régenten mesterembereink pontosan; mert , a 
mint hallom többektől, vége-hossza nem volt sere-
göknek, midőn' a kántormiséken a sz. keresztjel csó-
kolására jöttek. De volt is rajtok Isten áldása. Most 
pedig a processiókon alig jelenik meg öt-hat ; sok-
szor zászlótartó sincs. Némelly czéh pedig esztendő-

czélra ; épen ugy, mint azt megteszik, hogy a különféle vallás-
felekezetüek folyamodására, a vásárok szokott napjai áttétes-
senek : mint erre legújabban is hoztak fel a hirlapok példát. 

S z e r k. 

ről esztendőre ki sem viteti zászlóját; hanem csak ott 
hagyja a templom falán porosodni. A kántormiséken 
alig lézeng egy-kettő. Na de látjuk is az Isten áldását 
mesterembereinken Fájdalom! hogy mesterembe-
reink csak addig mentek elő példás buzgósággal, addig 
teljesítették Isten iránti kötelmeiket, mig a törvények 
büntetést szabtak rájok ebbeli hanyagságukért. Pe-
dig meggondolhatnák, hogy most is csak ugy szük-
ségünk van az Istenre, mint ezelőtt 50—60 évvel, 
mikor a törvények pergamenten lefűggő nagy kirá-
lyi pecséttel jelentek meg. Ne kényszerűségből te-
gyünk jót, hanem az Isten iránti legtisztább, és leg-
önzetlenebb szeretetből. Hogy a régi törvények he-
lyébe ujak léptek, s ezek talán fölöslegesnek tartot-
ták , külön § ba foglalni a mesterembereknek Isten 
iránti kötelmeit: ez csak azért történt, mert föltéte-
leztetett, miszerint mesterembereink a tudomány- és 
belátásnak azon fokára jutottak már, mellynél fogva 
Isten iránti kötelmeiket, minden kötelességeik közt 
elsőknek ismerendik el. Az uj .Iparrend', átalakít-
ván polgárilag a czéheket, vallási lag nem alakította ál-
tal, vagy máskép. „Leges novae derogant prioribus," 
igaz : ez állhat a mesterembereknek világi, de nem 
v a l l á s i kötelmeikről is. Ezek nem szűnhetnek meg. 
S ezzel megmondtuk, a mit tudtunk, és tapasztal-
tunk az első okra nézve. Csak azt adjuk még hozzá, 
hogy : „a vallásos tudomány és miveltség hiánya, 
maga után huz minden más vétkeket." Áttérünk 
most a 2-ik ok fejtegetésére. 

II . 

A mi elősegíti mesterembereink erkölcsi rom-
lottságát, azon ferde nevelés, illetőleg alkalom, melly 
a műhelyekben a vétkek minden nemeinek megta-
nulására kínálkozik. Lefestettük fönebb mesterem-
bereink valláserkölcsi állapotát, melly legkevésbbé 
sincs nagyítva: sőt még nagyon is keveset mond-
tunk. Most már , igy állván mesterembereink erköl-
csileg, hogyan várhatjuk tőlök azt , hogy papjaik 
legyenek családjoknak? „Coecus coecum ducere non 
potest" ; mert mindketten árokba találnak bukni. Be 
is buknak nem csak ketten, hanem sokszor az egész 
család: ha csak az isteni kegyelem egyiket , vagy 
másikat meg nem menti. Az inas-gyermekek közt 
többnyire apa, anya nélküli árvákat szemlélünk, kik 
bizony nagyon keveset, vagy épen semmit sem me-
ríthettek a nevelés üdítő kutforrásából. Ezeknek az-
után legszánandcbb a sorsuk ; mint ezt Tárkányi is 
megéneklé : „Oh árvaság! kínos bürökpohár. Milly 
iszonyú az árva helyzete." Iszonyú bizony ; s főkép a 
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mesterembereknél mindenkinek lába kapczája. Üti a 
mester, rúgja a mesterné asszony, taszitja a leányasz-
szony,rugdalják a goromba legények. Mindent tanul 
mesterének házánál, csak jót nem. De ha találkoznak 
is becsületes mesterek, a kik lelkiismeretesen iparkod-
nak inasaikat oktatni , mégis azt mondhatjuk, hogy 
legszemesebb őrködésök daczára is, becsúsznak a mű-
helybe a legutálatosabb bűnök. Egy elkorcsosult le-
gény képes minden társait megrontani. A kik közt 
azután mi jót tanulhat az inas? Semmit. De tanul 
ám rosszat eleget: megtanulja a korhelységet, a tisz-
tátalanságot, a káromkodást, ocsmány, trágár be-
szédeket, az elöljárók elleni kikeléseket stb. Tanuló 
koromban egy mesterembernél voltam szálláson , ott 
tapasztaltam, mint romlanak el a legártatlanabb inas-
gyermekek a műhelyekben. Most már a vallástani-
tásban soha sem részesülvén *), jó példát soha sem 
látván, lehet-e egykor belölök becsületes legénye-
ket, és mestereket várni? Csak olly durvák, ol lyba-
romi bánásmódot követők lesznek ők is, mint a mi-
nőben inaskorukban maguk részesültek. Különben 
azt is el kell ismernünk , hogy napjainkban , még a 
becsületes jellemű mesteremberek is igen sokat en-
gednek legényeiknek: minek oka , mint ők mond-
ják az, hogy a katonaság alól nem lévén kivéve a 
mesterlegények, kevesen vannak: ha tehát őket ren-
detlenségükért keményebb j a v a k k a l illeti a mester, 
azonnal elmennek tőle; másokat pedig nehéz kapni **). 
Hej meg is teremnek azután az illyféle tulkapatá-
sok-, és ferde neveléseknek keserű gyümölcsei! Múlt-
kor egy városban gyűlést tartott bizonyos czéh, 
mellyben egy legény azért, mivel ezt találta egy 
késedelmes legénytársának mondani: „Ugyan bará-
tom! miért nem iparkodol előbb itt lenni, miután 
nálad van a láda kulcsa? Mit várakoztatod itt az 
egész testületet", az igazságosan, de szelíden meg-

*) Siralmas volna, ha ezt sok helyről lehetne mondani : 
mert Istennek hála mindenütt csak nincs igy. S z e r k. 

**) így minden állapotú embereket szabad fékre kellene 
bocsátani : mert a katonáskodás kötelessége alól más osztá-
lyok sincsenek kivéve. De hiszen mentségben soha sem szen-
vedtek szükséget azok, kik minden botrányt szépiteni, min-
den elnézést helyeselni tanultak, és félnek azt másban kár-
hoztatni, mire példát saját magukviselete nyújt. Kik ez utób-
bit illetőleg tisztán állnak, azok illy vétkes elnézéssel nem 
gyarapitják a bűn országát: hanem megteszik kötelességö-
ket, akármi következése legyen is különben. Jóllehet arról is 
meg vannak az illyenek győződve, hogy a rendszerető, s jó-
lelkű mesterek azért épen nem maradnak segédek nélkül. Sőt 
épen ők dicsekedhetnek rendesen a legjelesebbekkel; mert 
,similis simili gaudet', a jóban is ugy, valamint a rosszban. 

S z e r k. 

feddett barátjától ütlegekkel jutalmaztatott. A tettes 
kérdőre vonatván a czéhmester által, azt válaszolta, 
h o g y : ,ó az Atya Ur-Istent is megverné, ha őt meg-
haragítaná'. Egy másik a hivataloskodó lelkipász-
tort támadta meg a legdurvább szavakkal, csak azért, 
mert helytelen magaviseleteért őt atyailag megin-
tette. Hát éjszaka kik háborgatják a csöndesen al-
vókat , irtózatos lármájok, káromkodásaik, és ve-
szekedéseik által? A neveletlen mesterlegények. Te-
kintsünk szét egy kissé a kórodákban: és tapasz-
ta landjuk, mint feküsznek mesterlegényeink a leg-
utálatosabb betegségekben, mellyeket a kicsapon-
gásokokoztak. — Illy példák után mesterinasaink is 
vérszemet kapva követik el a legfurfangosabb go-
noszságokat, mellyek mintegy vérökké válnak De 
mit feszegetjük mi a mesterlegénység aljas ma-
gaviseletét: halljuk inkább, mit mond egy nálunk-
nál sokkal tudományosabb, és érdemesebb egyén 
rólok : „Itt lehet (a mesterlegénység közt) maiglan 
látni a szellemi szegénységet, igazi vallás- és jogfo-
galmak nélkül; itt találjuk a legveszélyesebb elvek-
től áthatott ifjúságot ; mellynek erkölcsi hanyatlását 
az utczák, csapszékek, és bordélyházak jelenleg is 
elég világosan mutatják. Vannak mestersegédek, kik-
nek egész erkölcsiségök abban áll, hogy nem lopnak, 
nem ölnek; egész vallásosságuk, hogy a templom-
ban megállnak." (Munkay, Istennek földi országa.) 

íme megfeleltünk az értekezésünk homlokára 
tűzött kérdésre, mennyire csekélységünk engedte. 
Ha valaki talán megbotránkoznék a mondottakon, 
ujolag kijelentjük, mit értekezésünk folytán is észre 
lehetett venni, mikép a dicsérendő kivételek előtt min-
digkalapot emelünk. Mindazt, a mit elmondtam, régen 
belátták egyházunk jeles férSai: s azért gondoskodtak 
is orvosságról, mellyel az emberiségnek ezen hasz-
nos tagjai (a mesteremberi testületet értjük,) erköl-
csi betegségökből kigyógyuljanak. Illyen orvosság a 
,kath. mestersegédek társulata' (a legényegylet), to-
vább az ,inasképző egyletek', a vasárnapi, és esti is-
kolák A ,kath. mestersegédek társulata', ha jól 
tudom, eddig csak két helyen, Pesten, és Egerben*) 
áll fon hazánkban. Inasképző iskoláknak nevezhet-
jük a vasárnapi, és esti iskolákat. Hogy tehát ked-
ves anyaszentegyházunk czéljának, és kívánságának 
kellőleg megfelelhessünk, arra kell minden erőnkből 
törekednünk, miszerint az emiitett egyletek édes ha-
zánkban minél inkább terjedjenek, és ne csak Pesten, 

*) A Nagyszombatban és Temesváron fönálló egyletekről 
e lapokban is többször volt emlités téve : a pozsonyi-, székesfe-
jérvári- s ó-budairól szinte nem szabad megfeledkezni. S z e r k. 
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és Egerben, hanem minden városban, kivált hol na-
gyobb számmal vannak a mesteremberek, létre ho-
zassanak. Oda kell működnünk, hogy az emiitett or-
vosságok az égető sebre, legyenek „remedium prae-
sentissimum." Végre azon buzgó óhajtással fejezzük 
be igénytelen értekezésünket, hogy a Fölséges Min-
denható minél több Kolping- és Riffeleket, Scitovsz-
k y - , és Bartakovicsokat adjon a kath. egyháznak! 

Tiszaparii. 

ECVHÀZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O os. kir. Apostoli Fölsége f. évi jun. 20-dikán kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva , a rosnyói székes-káptalannál, M a r k o v i t s 
Márton kanonok előléptetését az éneklő-kanonokságra, ugy szinte 
G r o m e r Elek kanonokét az őrkanonokságra helybenhagyni ; tovább, 
S z t r a k k a y János czimz. prépostot , alesperest és plébánost valósá-
gos kanonokká , nem különben K l u k o w s z k y András alesperest és 
plébánost a nevezett székes-káptalan tiszteletbeli kanonokává legke-
gyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi jun. 16'-dikán kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva, a kalocsai fő székes-egyházi káptalannál K 1 a s-
s a n o v i c h Marián kanonok előléptetését az őrkanonokságra, K o -
v á c s József kanonokét a sz. Pálról czimzett bácsi prépostságra , B a-
r a k o v i c s Antal kanonokét a fő-székes-egyházi főesperességre, s A n-
t u n o v i c h János kanonokét a bácsi főesperességre helybenhagyni, 
egyszersmind pedig Dr. K u b i n s z k y Mihály theologiai tanárt és 
ezimzetes udvari káplán t , valamint L i c h t e n s t e i g e r Ferenczet, 
az érseki hivatal t i toknokát , még pedig az elsőt azon joggal , hogy a 
tiszai főesperességet azonnal átvehesse , az utóbbit pedig az iskolai fő-
felügyelői hivatalnak ráruházásával a kalocsai érseki megyében , a ne-
vezett fő-székes-káptalannál kanonokká kinevezni legkegyelmesebben 
méltóztatott. (W. Z.) 

PEST, jun. 30-án. Minél inkább dühöngnek az emberi 
szenvedélyek Péter hajója, Krisztus egyházának központja el-
len, annál buzgóbban csatlakoznak a buzgó keresztények az 
igazság oszlopa- s talpkövéhez, Jézus egyházához ; jól tudván, 
hogy az Üdvözítő előre megjövendölte édes övéinek, mennyi-
re fogja őket a világ gyűlölni, mert szivvel, lélekkel ragaszko-
dandnak hozzá. De a hü keresztények azt is tudják, hogy az Üd-
vözítő meghagyta: „Kérjetek, és adatik nektek." Azért ez idén 
is számos jámbor keresztény vett kitartó buzgalommal részt Jé-
zus szentséges szive ldlencznapi ajtatosságában ; melly a hely-
beli angol-kisasszonyok templomában, folyó hó 14-én esteli 6 
órakor kezdetvén meg sz. beszéd- és litániával, naponkint 
reggeli fél 8-kor az Oltári-szentség kitétele alatti sz. misével, 
esteli 6 órakor sz. beszéd- és litániával ünnepeltetett. Az egy-
házi szónok, ft. Z s i h o v i c s Ferencz u r , a helybeli központi 
papnövelde növendékeinek lelkiekbeni igazgatója, a nyolcz 
boldogságot, mint Üdvözítőnk sz. szive legáldásosabb nyilat-
kozatait, s mintegy bucsuszózatát fejtegeté. A közbeeső va-
sárnapi esvte pedig a vallás iránti közönyösség gyászos ered-
ményeit, ellenben a vallásos buzgóság áldásait ecseteié minden 
egyes keresztény-, s az egész emberiségre nézve magyar nyel-
ven. Junius 22-kén esteli 6 órakor az ajtatosság zárbeszéddel, 
és a hálaadó ének elzengésével fejeztetett be. Vajha a jám-
bor hivek buzgósága folyton gyarapodván, az Istenige elhin-
te t t magvát bő gyümölcsre érlelné, s ajtatos imáik Isten bő 
áldását nyernék meg az annyi bajokkal küzdő emberiségre ! — 

ESZTERGOM, julius 3-án. Sz. Péter és Pál apostolok 

ünnepén ő eminentiája, a főmagasságu bibornok-herczeg-pri-
más ur az itteni belvárosi templomban 726 egyént avatott 
föl a bérmálás szentsége által az anyaszentegyház bajnokivá. 
A megyei zsinatrai elődolgozatok szorgalmasan folynak. Sep-
tember első felében szándékozik ő eminentiája a megyei zsi-
natoknak annyi évek során át megszakitott folyamát újra 
megkezdeni. A pápai breve, melly ő eminentiája kérelmének 
következtében a papságot, nehogy a lelkipásztorkodás a zsi-
nat ideje alatt hiányt szenvedjen, a fejenkinti megjelenéstől 
(in corpore) fölmenti, már megérkezett ide. — Augustus hó 
végére kedves vendéget várunk: mons. N a r d i pápai prae-
latust, és a rota auditorát. — 

ESZTERGOM, Szent-Jakab-hava 3-án. Mult hó 16-kán 
ő főmagassága, és az egész világi papság jelenlétében ünne-
pélyes szent mise mondatott a székes-egyházban, mint hamar 
tudhatja bárki, ő szentsége-, dicsőségesen uralkodó IX. Pius 
pápánkért; ki 14 év előtt e napon lőn szent Péter utódjává. 
Azóta „miképen homályosodott meg az arany ! mint változott 
el a szinarany!" (Jer. sir. 4 , 1.) Az irgalom Istene azonban 
fölkelté a gyermekek szivét, és ezek tehetségűk szerint ipar-
kodtak összehordani áldozatíilléreiket : hogy „piruljanak, és 
szégyenüljenek meg, térjenek hátra és gyaláztassanak meg", 
kik az Ur fölkentjének rosszat akarnak. Közöltük annak ide-
jén a főmegyében gyűjtött adakozások egy részét : ide igtat-
juk most az azóta begyült összegek átnézetét ; a nélkül azon-
ban , hogy lemondani akarnánk a reményről, mikép a veszély-
nek ezentúl is elválhatlanul társamarad a segély. — Kezdjük 
tehát. Az esztergomi kerületből (ujolag) bejött 17 fr t és 10 
kr a. é. A pesti kerület (ujolag) küldött 7 ar., 2 kétfor., 11 
husz., 232 f r t és 60 krt a. é. A kékkői ker. (ujolag) adakozott 
2 kétfor., 3 husz., 15 f r t és 81 krt a. é. A selmeczi ker. áldo-
zott 2 ar., 47 fr t és 80 krt a. é. A bozóki ker. küldött 64 frtot 
a. é. A szálkái ker. adott (ujolag) 15 f r t és 18 krt a. é. (Vége 
következik.) 

PÉCS, jun. 29-én. Városunkban, hol évszázadok előtt 
az Arpád-sarjadékok, Salamon és Geyza, egymással találkozva 
(1064-ben) sz. István koronája fölött testvérileg egyezkedtek, 
e hó 18—21-én szinte nevezetes találkozás történt egyház-
megyénk buzgó főpásztora, s a nemes város lelkes képviselői 
közt ; és pedig egy, a mennyei koronát érdeklő, s a hitéletet 
megszilárdító, jelentékeny egyezkedés végett. Megyénk sze-
retet t főpásztora ugyanis , miután néhány év lefolyása alatt 
egész egyházmegyéjét atyailag meglátogatta, a bérmálás szent-
ségét is kiszolgálván a hivők ezreinek (77,229-et bérmált 
meg) : szükségesnek ítélte, székvárosában is teljesiteni ezen 
egyházi látogatás jótékonyságát; mindenütt, és mindenhova 
városunk vallásos érzelmű polgármesterétől, és a városi lelkes 
képviselő uraktól kisértetve. Elkezdé pedig apostoli lanka-
datlan munkásságát a székes-egyházban, hazánk eme legje-
lesebb templomainak egyikében, akár régiségét, vagy nagy-
ságát , akár művészeti alkotmányait tekintsük. (Melly székes-
egyház 1854-ben nyeré meg külalakja díszének koronáját, a 
12 apostolt ábrázoló remek szobrok által; mellyek a székes-
egyház déli részén óriási oszlopzatokon állva, hazánkfia Bar-
talics szobrász jeles vésője által művészileg készültek. Min-
den szobor 13 láb magas, egy darab kőből, és valóban reme-
kül van faragva.) E plébániában az isteni-tiszteletre vonatkozó 
czélszerü rendelkezésen kívül, tekintve az ajtatos pécsi nép 
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valóban dicsérendő vallásbuzgalmát, sz. Mór pécsi püspök 
ünnepének nyolczadán át az esti aj tatosságot , a liivek közkí-
vána tá ra , az ekkor összetóduló sokaság mia t t , a templom 
nagy oltára előtt tartatni kegyesen meghagyta ; főpásztori fi-
gyelmét forditván ama földalatti kápolnára is, mellyben buzgó 
eleink, a kereszténység zsenge korában, a pogányok vad dü-
hét kikerülendők, tar tot ták isteni-tiszteletöket. E valóban tisz-
teletre méltó maradványa a kereszténység zsenge korának, 
megérdemli, hogy föntartására minden lehető gond fordit-
tassék. Figyelemre méltatá tovább a püspöki, s káptalani 
kryptát , mellyben eddig két főpap, Királ József ( f 1825. ju-
lius 17-én, élte 89-ik évében), és Szepessy Ignácz ( f 1838. 
julius 16-án, élte 58 évében), továbbá 17 káptalanbeli nyug-
szik az Urban. Miután végre a hit szilárdítására az erkölcs 
gyarapítására, s a jóságos cselekedetek megkedvelésére több 
hasznos és üdvös rendeletet hozott volna: e hó 21 én meglá-
togatá a v á r o s i t e m p l o m o t ; melly eredetileg török 
moschea volt, és a mint átalán mondatik, a konstantinápolyi 
Sophia-templom, és a cairói mecset után a legnagyobb. Ez 
épület tömör oszlopok nélküli és gömbölyű alakú kúpjának 
belső magassága 14 öl, és 3 láb; mellyet a törökök a keresz-
tények pénzén, és izzasztó fáradságán épitettek ; elüzetésök 
után pedig a jezuiták keresztény templommá változtattak át, 
a düledező minaret helyett tornyot épittetvén hozzá. Erre 
vonatkozólag szent áliitatra buzdult a kegyes főpásztor keble; 
s e szavakkal kezdé meg a templom-látogatási okiratot : „Ec-
clesiam parochialem, lionoribus B. M. V. Purificatae dicatam, 
in humilitate cordis subingressi, mirifice laetati sumus in Deo 
salutari nostro ; et anima nostra, magnificavit Dominum : re-
cogitantes, qualiter has aedes ante aliquot saecula a Muhame-
dis asseclis, labore et iinpendiis subiugatorum Christianorum 
pro Moschea turcica extructas, in Sanctum Sanctorum trans-
formari admiserit : ut hodie splendidum divinae Maiestati suae 
praebeat habitaculum. SicDeus, qui e malis quoque bona eru-
ere novit , suae in nos charitatis donum efïudit; et posuit 
nomen in loco hoc sancto , quod est benedictum in saecula." 
E templom a mult években nagy részben kijavíttatván , tor-
nya több öllel magasabbra emeltetvén, és kellemes hangzatu 
u j harangokkal el lát tatván, a városi bel- és kültanácsnak va-
lamint vallásos buzgalmát, ugy bőkezűségét is sokkal inkább 
magasztalja, sem mint e tekintetbeni páratlan érdemét és di-
cséretét tollúnk kifejezni képes volna. Miért is a kegyes fő-
pásztor , ér tve különösen azt is , miként tervben volna e 
templom kúpjának lemezekkeli uj befedése, szivből eredő me-
leg szavakkal fejezé ki a buzgó városi tanács iránti hála elis-
merését és köszönetét. Habár nyelvre nézve majdnem egyenlő 
három részre oszlik Pécs népessége : a tiszta magyarok leg-
inkább a szigeti külvárosban, a németek a belvárosban, 
a bosnyákok pedig a budai külvárosban lakván : mégis már 
igen kevés benszülött németajkú lakos találtatik ollyan, ki 
magyarul nem tudna , s egyátalán mind a németek, mind a 
bosnyákok szépen haladnak a nemzeti nyelv megtanulásában. 
Mit kedvesen értvén a mélt. főpásztor, elrendelni kegyeske-
det t , hogy e templomban, mellyben eddig kizárólag csak né-
met nyelven tar tatot t az isteni-tisztelet, ezentúl a reggeli 6 
órai aj tatosság, és Isten igéjének hirdetése felváltva magya-
rul és németül tartassék, a hivek lelki üdvére , és közkívána-
tára. Hasonló indokból a budai külvárosi sz. Ágostonról czim-

zett plebánia-templomban is, mellyet 20-án látogatott meg, 
kegyesen megengedni méltóztatott , hogy a délesti aj tatosság 
szinte felváltva, magyarul és bosnyákul tartassék. Emléke-
zetre méltók a viszontagságok, mellyeken keresztülment e 
sz.-ágostoni templom. Építették ezt ugyanis eredetileg a kar-
inges ágostoni szerzetesek; kiket a törökök innen elűzvén, e 
templom török mecsetté változtatott át. Ezek elűzése után a 
templom , a mellette lévő házzal, az ágostoni szerzeteseknek 
visszaadatott; kik azonban, midőn azt a török szennytől töké-
letesen megtisztítva helyreállították , békés birtokukban csak 
1788-iki oct. 7-ikéig hagyat tak: ez időre esvén tudnillik e ko-
lostor eltöröltetése. 1790-től e templom és szerzetesház ple-
bánia-templommá és házzá alakult át. E viszontagságokra vo-
natkozólag illy szavakkal kezdé meg a főpásztor a látogatás 
okiratát : „Sic nihil stabile est sub sole ; et instituta quaevis 
hominum variae variis temporibus mutationi obnoxiantur. Sola 
Veritas Domini manet in aeternum ; quam inquirentes, et 
corde genuino ac docili sequentes, gaudiis per f ruuntur aeter-
nis." 21-én a főpásztori látogatás a 4-ik plébániára, az úgy-
nevezett szent-ferenczire te r jed t ki ; mellyben szinte sz. In-
tünk szilárditására, az erkölcsiség megkedvelésére hasznos 
és üdvös rendeletek tétettek. A mi mégis e püspöki látoga-
tásnak különös figyelembe vételét emeli, az a nemes városi 
bel-, és kültanácsnak e folyó hó 17-én kelt nagylelkű elhatá-
rozása, melly szerint a bel- és külvárosi plébános uraknak évi 
fizetményét, tekintve azon kivételes állapotot, mellynél fogva 
semmi rendes stoladij e városi plébániákban nem fizettetik, 
a mellékes jövedelmek meghagyása mellett, egyenkint két-
ezer száz austr. értékű frtban megállapítani ; ugy szinte teljes 
méltánylással a sz. ferenczi szerzet i rán t , melly a sziget-kül-
városi plébániát eddig minden pénzbeli jutalom nélkül látta 
el , a városi pénztárból plebánia-illetmény fejében évenkint 
500 fr tot a. é. megszavazni szives volt. Hasonló nagylelkűsé-
get fejezett ki a városi tanács az éneklők, egyházfiak, és ha-
rangozok iránt is ; kiknek évi fizetését szinte megnagyobbí-
totta. Azért szivünk egész hálájával dicsérjük és magasztaljuk 
megyés-püspökünk, és a városi hatóság közremunkálásával 
történt emez egyházi lá togatást , és abbeli intézkedést, melly 
által városunk illető lelkipásztorairól gondoskodva lőn , és 
több határozat lé tesül t , mellyek egy részről a városi hatóság 
józan keresztény érzelmeiről tanúskodnak, más részről pedig 
a közerkölcsiség és katholikus hitélet megszilárdítására az is-
teni kegyelem mellett elég hatályosak leendnek. Isten áldja 
meg e fáradozásért megyénk közkedvességü főpásztorát. Le-
gyen áldott a város is , mellyben, mint tények tanusitják, 
Krisztus egyházának szelleme még nem aludt ki. Végezetre 
mindazoknak, kik a ,Religio' 45-ik számú pécsi tudósitása nyo-
mán, a megyei zsinat megtartását még ez idén bizonyosnak 
gondolják, hiteles kútfőből tudomásukra adha t juk , hogy sze-
retve tisztelt főpásztorunknak folytonosan gyengélkedő egész-
ségi állapota miatt a kérdéses megyei zsinat , melly különben 
is az april 10-diki körirat szerint csak föltételesen, ha a kö-
rülmények megengedendik (permittent;bus rerum adiunctis), 
volt kilátásba hozva, ez idén legalább nem tartathatik meg. X. 

K Á R O L Y F E J É R V Á R , jul. 1-én. (Egy megrázó szózat 
a sírboltokból.) Folyó évi junius 26-án estve megható jelene-
tek tanúja volt Károlyfejérvár lakossága. Huszonhét kopor-
sóban kilenczvennégy halottnak félig elporhadt földi marad-



ványait szállitá át a kegyelet a bolgárok templomának kryp-
tájából a vár melletti temetőbe. Ki a koporsók hosszú sorát 
huszonhét fekete kereszt vezénylete alatt a váron át a szé-
kes-egyházba, s onnan Fejérvár csaknem összes lakosságának 
kiséretében a temetőbe vándorolni, a mult századok e tanúit 
a nagy feltámadást mintegy megelőzőleg sírjaikból kikelni, s 
e földi lét minden dicsőségét olly megrázólag hiúságnak bi-
zonyitani látta ; ki figyelemmel kisérte, mint kérdezősködik 
ez is, amaz is : „Valljon ki van e koporsóban ; ki volt ez, vagy 
amaz ?" és mint nem volt senki, ki néhány koporsót kivéve, 
feleletet adhatott vo lna :—az soha inkább nem érezte a bölcs 
ama mondatának igazságát, mint ekkor : ,Hiúság, és minden 
hiúság.' S mit a menet illy ligyelmes kisérése minden gondol-
kodni akaróban fölkeltett, azt buzgó főpásztorunk ő nagymél-
tóságának ihlet t , még a legközönyösebbnek is veséjeig ható 
szavai, iidvözitő religiónk világosságában olly megdönthet-
len tanitássá fokozá, mellynek tövise nem olly könnyen lia-
gyandja el a földiekbe merült szivet. Fonalán ez igazságnak : 
,Mi is egykor az voltunk, a mi most ti ; és ti is azzá lesztek, a 
mi most mi vagyunk', e sirból kelteket olly hatalmasan szólal-
tatá meg ő nagyméltósága, hogy velőt rázó szavaira még a 
halál torkával nem egyszer szembenézett, harczedzett hadfiak 
szemében is a megindulás könyei csillogtak. Megsemmisülve 
kellett, hogy érezze magát minden, ki akár vagyonában, akár 
szépségében, akár övéinek hálájában, szóval, akár miféle földi 
jóban bizni mer. És ki Írhatja le a ha tás t , mellyet az igy 
meghatott , letiport , megsemmisült, és megsemmisülése ér-
zetében támaszt kereső kedély érzett, midőn boldogitó eny-
hítéséül a kereszt győzelméből merített vigasztalás és élet-
üditő, éltető, s boldogitó szavaival nyugasztalá a főpásztor ? 
S valljon mi szolgáltatott okot ar ra , hogy e holtak nyughe-
lyöket megváltoztassák ? Azon bolgárok , kik I. Lipót alatt a 
török háború következtében Magyarországon, Erdélyben és 
Havasalföldön telepedtek le, ama sz.-ferencziek tartománya alá 
tartoztak lelkészetileg, kik közönségesen bolgár-barátoknak 
neveztettek, és itt Erdélyben három kolostorral birtak, tudnil-
lik Fejérvár t , Alvinczen és Déván. Fejérvári klastromuk a 
templommal együtt (melly utolsó arról nevezetes, hogy a ke-
leti részén létezett kápolnájában capistráni sz. János több-
ször misézett a hagyomány szerint, és a tetején álló szerze-
tes-szobor Capistrán szobrának mondatik a nép által máig is,) 
az 1849-ki mozgalmak áldozata lőn. A szerzet azt újból fölépí-
teni nem birván, mindkettőt eladta a katonai hatóságnak; 
melly dicsérendő készséggel a templom alatti tetemeknek, 
minthogy helyére uj épület jön. áttételét eszközlé. így múlik 
el minden e földön : csak maga a mulandóság nem. Hol van-
nak azok, kik e templom tőszomszédjában a farkast szopó Ro-
mulus és Remus szobrait álliták föl, midőn e téren még Apu-
lum létezett? Hol a Szent-György-kapuja, melly a szobor he-
lyén diszlett, midőn Fejérvár a nemzeti fejedelmek laka volt ? 
Még egy néhány év, és csak a történelem búvára törendi még 
fejét, ha valljon valóban itt, a Károly kapujától éjszakra vagy 
negyven ölnyire állott-e Capistrán kápolnája? Csak egy marad 
meg: az, mit az élet könyvébe följegyez az emberek tetteit 
kisérő ujj. 0 

MOLDVA. A bukuresti magyar lap (,Bukuresti magyar 
Közlöny') jun. 23-diki számában következőt közöl: „Szerkesz-
tőségünkhöz beküldettek : Foksányból ,Prospectus Missionis 
Romano-Catholicae in Moldavia existentis anno 1859', azaz: 
a Moldovában létező rom. kath hitkövetség átnézető. Ebből 
látjuk, hogy az ottani rom. kath. száma 50,310. Parochia 26 ; 
lelkész 26. Tiszta magyar ajkú lelkész tudtunkra csak öt vagyon, 
ugy mint főtiszt. Petrás Incze Klézsében, t. Ferenczy Bálint 
Tamásfalván, t. Tóth Anasztáz Forrófalván, t. Molnár Ferencz 
Nagypatakon, t. Funták Kozma Gorzafalván ; kik közül hár-
mat személyesen is volt szerencsénk megismerni. Sajnos, hogy 
ezen átnézetből hozzávetőleg sem lehet a moldovai magyarok 
számát meghatározni ; minthogy ebben csak a lelkek számára 
vagyon tekintet. Azonban szóbeli igéretét birjuk ezen t. atyák 
közül egyiknek, hogy ha Isten életének kedvezend, a moldvai 
magyarok eredetéről, számukról, mostani lakásukról, polgári 
foglalkozásukról stb nem sokára egy hiteles munkát fog a vi-
lág elé bocsátani. Vajha ezen annyira várva-várt Ígéretet mi-
nél előbb beváltaná." 

TÖRÖKORSZÁG. A ,Köln. Zeit.'ismeretes szellemében 
fogván föl minden olly kérdést , melly kath. érdekeket érint, 
a libanoni öldöklést is akkép adja elő, mint a ker. maroniták 
által szándékosan előidézett, és a druzok kiirtására czélozó, 
csakhogy a maroniták gyávasága miatt nem sikerült harezot. 
Azt állítja (minden eddigi adatok ellenére), hogy a maroni-
ták tizszer annyian vannak, mint a druzok (ámbátor még ez sem 
bizonyitana ellenök; mert egy vakmerő zsivány könnyen megro-
han és lever tiz békeszerető embert) : „de a maroniták itt szint -
olly nyomorult és gonosz, mint gyáva csőcseléknek ismer-
tetve *), legyőzettek " A diadalmas druzok pedig, a sze-
gény, maroknyi pogány nép', („eine Hand voll Drusen") „ke-
resztül-kasul járja, a Libanont : gyilkolva, égetve, és rabolva. 
Csütörtökön" (a tudósítás jun. 3-án kelt Beyrutból) „a ven-
déglőből 26 helységet láttam lángban." S a mi legszebb, a tu-
dósító maga megvallja, hogy: „a beyruti pasa némi kis erő-
feszítéssel az egész háborút megszüntethette volna ; de mint 
fanatikus muzulmann, nagyon is örömest látta a keresztények 
legyőzetését." (Ugy látszik, ezen a tudósító sem igen busul.) 
„Mig ő a maga seregével egészen nyugodtan feküdt táborában, 
minden oldalról égő házak- és helységekkel volt körülvéve. 
Ő azonban meg sem mozdult, a szerencsétlenséget akadályo-
zandó... Jóllehet a druzok nem valódi mohamedánok, az utób-
biak mégis" (ugy a török csapatok is) „velők tartanak." A vér-
fagylaló mészárlás körülményeiről közelebbről bővebben iran-
dunk. 

Kegyes a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége részére : 
Mária Nostráról K. J 75 kr a. é. 
Pestről S. K 1 ez. húszas. 

*) Bizonyos korszakban, melly még nem is mult el egészen, az 
irlandi szánandó nép nyomorával épen igy űzött gúnyt az angol Pro-
testantismus ; a kiraboltat még ki is csúfolván, és az anyagilag tönkre 
te t te t meg is gyalázván. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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K ATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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minden es. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Di;nasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Észrevételek az ,unio' terén történt moz-
galmakra. — II Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. I. — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és Austriából, 
Olasz-, Német- és Törökországból. 

Észrevételek az 9unio6 terén 
történt mozgalmakra. 

Történetesen a,Religio' kath.egyházi folyóirat-
ból az I. félévi 31-és 32-dik számok kezeimbejövén, 
midőn azokban a brassói ,Gazetta de Transilvania' 
czimü román lap idei 10-, és 11-ik számú mellékle-
teit , e czim alatt : ,Libertatea de tipariu si folosirea 
ei', olvasnám, értesülék az ,unio' terén Erdélyben 
történt mozgalmakról. De mivel ama mondat szerint: 
„Periculum est credere, et non credere", eleinte ké-
telkedtem; csak miután később olvastam a ,Religio' 
folyóirat 34-ik számát is, figyelmeztettem önmaga-
mat azon körülményre, mikép : ,,Res est solliciti plena 
timoris amor." 

Ugyanazért én is, mint gör. kath. pap, igen sze-
retvén az e g y , szent, közönséges és apostoli egyhá-
zunknak hitben lévő egyességét a romaival : ezen 
észrevételeimmel (ha igen tiszt, szerkesztő ur becses 
lapjaiba fölvenni méltóztatik,) a fonebb idézett ,Li-
bertatea de tipariu si folosirea ei' czikk Írójának né-
melly epés nyilatkozataira bátorkodom válaszolni*). 

*) Mi pedig szivesen közöljük a testvéri összetartás 
bizonyítványaiul tekintett efféle ellennyilatkozatokat ; mely-
lyekre főleg időnkben van nagyobb szükség, midőn a fölosz-
lás elemeit olly bőven terjeszti a kath. hitegység és egyhá-
zias érzület iránt ellenséges sajtó. Soha sem volt érthetőbb, 
mint a jelen korviszonyok közt, az Üdvözítőnek ama szent 
igéje : „Qui non est mecum, contra me est ; et qui non colli-
git mecum, dispergit." Az ingatagság, a határozatlanság, olly-
kor csak sajnálatot érdemlő gyávaság : de midőn a világegy-
ház isteni tekintélye forog kérdésben, s ellene a setétség fe-
jedelmét , hatalmának egész erejével, megsemmisítő harczra 
készülni látjuk, az, mi, előbb csak megvetendő gyengeség volt, 
árulássá válik. A vész idején mindegy, gyávaságból liagyja-e 
el őrállomását a katona, s veti el a kormányaidat a hajó ve-
zetője , vagy pedig utâlatçs haszonlesésből. A hűségére szá-
mítók kára egyenlő. S z e r k. 

I. 
Hogy a ,Libertatea de tipariu' czikk egy érte-

lemben lévő két egyénnek, „par fratrum", elmeszü-
leménye, kitetszik abból is, hogy : a) egyik, az „A.-
Maros mellől 1860." minél jobban takargatja, bur-
kolgatja vagdalódzó kifejezésekkel keserűvé tett czik-
kének irányát , annál inkább kirí az ő háborgó s in-
dulatos természete, mellyről az egész román egye-
sült hierarchiában ismeretes ; b) a másik pedig (nem 
messze a Marostól), ama nyilatkozatánál fogva, hogy : 
„a házas papok előtt végkép elzárvák a magasabb 
méltóságok" stb., elárulta magát , miszerint csak-
ugyan szeretett volna (ha mindjárt nem is a pravila, 
hanem a latinisált disciplina szerint,) ,uxorculam 
suain, ut canonissam habere.' 

Hi ergo sunt, ,quiconturbant Israel' (III. Kir. 18, 
18.); meg nem fontolván az t ,hogy : „Quidquid agis, 
prudenter agas, et respice finem." Mert mind az 
egyik az ő mennydörgő, felhevítő,és sértegető indu-
latával, mind a másik az ő bosszúálló, gőgös szellemé-
vel, nem h a s z n á l h a t n a k legkevesebbet is ; — mert 
valamint az meg vagyon irva, hogy : „non in c o m -
m o t i o n e Dominus" (III. Kir. 19, 11.); ugy örök 
igazság marad az is , hogy : ,,mundus t r a n s i t , et 
c o n c u p i s c e n t i a eius" (I. Ján. 2,17.): — á r t a n i 
pedig nagyon is sokat ártottak irataikkal; mert 1-ör: 
az egész birodalomban el van terjesztve már azon 
h í r , hogy erdélyországi gör. kath. hiveink kebelé-
ben némi bizalmatlansági jelek mutatkoznak az egye-
sült egyház irányában ; 2-or pedig, mivel azon hirte-
lenkedő, bosszús czikk, román nyelven a nem-egy-
házi lapok által is közzé tétetvén, alkalmat nyújtott 
elleneinknek, azt a legnagyobb örömmel üdvözölni. 
S ki panaszolhatja be eléggé, milly mozgalmak tör-
téntek máris, és még történhetnek ezentúl? Mert, 
„contemta saepe parva scintilla magnum excitât in-
cendium." 

Rosszalva tehát ama két egyénnek háboritó el-
járását , őket arra figyelmeztetem, hogy őrizkedje-
nek a Krisztusnak eredetileg egységes anyaszent-
egyházát a gyűlölség- és ellenségeskedésnek lelkével 
háborítani: s ezt annál is inkább, mivel: 
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II. 
Ámbátor az egyház, a szent, közönséges és apos-

toli egyház, mint a földre leszállott mennyei uj Je-
rusalem („Vidi sanctam civitatem, Jerusalem novam 
descendentem de coelo, a Deo paratam, sicut sponsam 
ornatam viro suo". Titk. jelent. 21, 2.), a külső isteni-
szolgálat alkalmával különféle ceremóniákkal, szer-
tartásokkal él: de azért csak e g y édes anyánk ő! 
Es mint illyent, „quasi sponsam ornatam monilibus 
suis" (Isai. 61, 10.), a latin és görög szertartásokkal, 
mint két öltönyekkel fölékesített Krisztus-egyházat, 
a világegyetem üdvére született Megváltó szellemi 
aráját , minden igazán hivő keresztény katholikus 
nemzetek tisztelik : holott ő , mint édes anya, két em-
lőből ömledező, egy igaz hitének üdvözítő tejével 
(„Duo ubera tua, sicut duo hinnuli capreae gemelli, 
qui pascuntur in liliis". Ének. én. 4, 5.), a latin és 
görög szertartású híveket egyaránt táplálja. 

S ez igy állván, mire való az ,,A.-Maros mel-
lől-i" czikk írójának azon félelme, s éles hangja a 
latinisálás miatt? Hogy nem csak a ruthenek, Grács-
országban, hanem más nemzetek is a napkeleti tar-
tományokban, mint az örmények, maroniták, és má-
sok, némelly latin szertartásokat, az ő elöljáróik belá-
tása következtében, vagy azért, hogy híveiket az aj-
tatos indulatok-, és istenes kívánságokra még inkább, 
és czélszerüebben fölébreszszék *), vagy pedig az eret-
nekek és szakadárok áltanitásaiktól megóvják, be-
vették : valljon ez által sérelem történt-e bármellyik 
részen? Hiszen azért mai napiglan is görög szertar-
tású katholikusok ők ! A románoktól pedig különö-
sen, jóllehet igen is szép dolog lett volna, ha ők is, 
valamint az olaszok, francziák, spanyolok és portu-
gálok (megannyi román fajok), nem csak ,sangvine 
et fide', hanem még egyházi szertartásaiknál fogva 
is r o m a i katholikusok lehettek volna : de hiszen 
azért Krisztus és az ő szentegyháza nem kivánta, an-
nál inkább soha sem kényszeritette a különféle nem-
zeteket arra, hogy valamennyien egy nemzetbe, s rí-
tusba olvadjanak: hanem hogy minden nemzetek 
megtartván az egyedül üdvözítő h i t n e k és s z e r e -
t e t n e k egyességét, az anyaszentegyház által is 

*) Minőket, például, tagadhatlanul ébreszt (hogy egye-
bet ne is említsünk) az urnapi szent menet : mellynek megható 
pompája még a nem-keresztény népekre is olly mély benyo-
mást gyakorol ; s mellyben részt venni, honunkban is olly 
örömmel látta sok évekig a görög szertartású fő-, s alrendü 
pásztorokat mindkét kath. közönségünk Vajha őket e ke-
gyeletes gyakorlatukban meg ne zavarja semmi nemű emberi 
gyarlóság és szűkkeblűség ! S z e r k. 

megszentesitett különféle szertartásaikkal „dicsőítsék 
az Atyát, a ki mennyekben van." 

Hát a l a t i n szertartású egyház, az által, hogy 
több ceremóniákat fölvett a görög szertartásuaktól, 
millyenek például a ,Recitatio Symboli Nicaeno-Con-
stantinopolitani in S. Missa; adoratio Crucis;usus 
trisagii : „Sanctus Deus, Sanctus fortis" etc.; Missa 
praesanctificatorum in Parasceve ; benedictio aquae 
in privilegio Epiphaniae'; mellőzve több könyörgé-
seket és antiphonákat, mellyekkel a romai kath. 
egyház is él (illyenek : ,In festő natae Yirginis, 8-a 
Sept., in II. vesperis antiphona: ,Nativitas tua, Dei 
Genitrix Virgo, gaudium annunciavit universo mun-
do' etc., melly szórói-szóra föllelhető a tropár sze-
rint a görög Menologiumban), nem g r a e c i s á l t - e ? 
Nem bizony : ha szinte görög nyelven mondatja, s 
énekelteti is a sz. misében a görög ,Kyrie-eleison'-t! 
Valamint a román ajkú gör. katholikusok is, nem 
latinisálnának azért , ha e szavak helyett , „fie nu-
meleDomnului (biuecu ventatu) benedictu", minden-
kor latinul ejtenék is ezt k i : „Sit nomen Domini bene-
dictum." Oh! azért a romai kath. egyház sem grae-
cisált; mert ő ennek daczára is: „quasi aurora con-
surgens, pulchra ut luna, electa ut sol" (Ének. én. 
6,9.); s „Omnisgloriaeius filiaeRegis a b i n t u s , i n 
fimbriis aureis circumamicta varietatibus." (Zsolt. 44, 
14 — 15.) ,Ab intus', a benső, nem külső dolgokban, 
a h i t - és s z e r e t e t - egységben áll a vallásosság 
tulaj don képeni lényege. Ez a fő, mellyre kell min-
den féltékenységünknek irányozva lenni. 

Maga a görög nem-egy. hierarchia is (legalább 
az austriai birodalomban,) a latin disciplina szerint, és 
több jó szokásokat vett be : illyenek például az ,ad-
ministrate Baptismi per infusionem aquae, Hymnus 
Ambrosianus: TeDeum laudamus; Expositio sepulchri 
Christi in Parasceve, Baldachinum, et celebratio S. 
Liturgiáé ante ortum solis, etc.' : s mégis azért nem 
l a t i n i s á l ! 

III. 
Mi az egyházi görög szertartású könyvek revi-

sióját illeti, az e fölötti megijedésnek épen nincs he-
lye ; mintha tudnillik azok ,,sensim sine sensu", va-
lamikoreltörültethetnének: miután azokra, mint leg-
régibb bizonyítványokra, maga a romai egyház is 
olly sokszor hivatkozik. De hiszen különben is több-
nyire a balásfalvi gör. kath. nyomdából kerültek ki 
azon szertartásos könyvek , legalább nálunk, az au-
striai birodalomban. 

Igen, de vannak ám román liturgicus, szertar-
tásos könyvek („Graeca per Ausoniae fines sine lege 
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vagantur") ollyanok is, mellyek kültartományokból 
kerültek hozzánk, és hibás, sőt gyűlöletes kifejezésü 
rubrikákat foglalnak magukban. Illyenek például az 
Oláh- és Moldvaországban nyomtatott régi Rituálék; 
mellyekben az is foglaltatik: ,hogyan kell a pápistá-
kat befogadni a napkeleti egyházba'? tudnillik: ,ha 
meg vannak is az ő püspökeik által bérmálva, bér-
máltassanak meg ujonan' stb. E minta szerint nyo-
mattak, nem régi időtől fogva, Szebenben is uj Rituá-
lék ; mellyekben hasonlóul azon rubrika áll: ,hogyan 
kell a pápistákat elfogadni'? stb., csak azon kiha-
gyással , hogy arról semmi szó sem tétetik, valljon 
meg kell-e őket bérmálni, vagy sem? De: 

Atalában a görög nem-egy. liturgicus könyvek-
ben, nevezetesen a budai és szebeni nyomtatványok-
ban, a litaniában , hol amaz ima kezdődik : ,Fölsé-
ges királyunkról' , nem ugy áll , mint a régi köny-
vekben találtatik: „Oremus pro Christianissimo Im-
peratore nostro" (románul: „rogamu pentru bine cre-
dinciosul Imperatul"); hanem a Christianissimus he-
lyett ez áll : „Preatotluminatul", azaz : „per omnia 
Illustrissimo Rege et Imperatore" stb. 

Már pedig, hogy az illy könyvek be ne csusz-
szanak az egyesült hierarchiába: igen is, a fölött a 
kath. anyaszentegyház látható fejének őrködnie kell! 
És azért a Maros mellőli czikk Írójának, valamint 
akárkinek is, nincs, de nem is lehet oka a nehez-
telésre. 

Utoljára, bezárván észrevételeimet nagy sz. Ger-
gely pápa ezen mondatával : „Qui discipuli veritatis 
esse humiliter negligunt, magistri errorum fiunt" 
(L. 7. Mor. c. 17.), emlékezzék meg a czikkiró arról, 
hogy : valamint a közönséges anyaszentegyháznak 
lelke, s első tulajdonsága az alázatosság; és ugyan-
azért valamint annak közjava nem egy-két rideg 
önhittségü és büszkeségii embertől, hanem minden-
kor a közönséges (Krisztus hatalmának erejénél fogva) 
apostoli kormányzóktól, ugy aromán egyes, hierar-
chiakülső elrendezésének autonómiája is, az ő, gyer-
tyatartóikra felmagasztalt érsek- és püspökeitől függ ! 
A hivek tehát nem maguknak többet tulajdonító, ha-
nem magukat alávető alázatossággal, gyermeki szí-
ves indulattal várják be az ő bölcs intézkedéseiket 
(quoad celebrandam Synodum provincialem summe 
necessariam). Különben: „Increpa feras arundinis, 
congregatio taurorum in vaccis populorum; ut ex-
éludant eos, qui probati sunt argento. Dissipa gen-
tes , quae bella volunt." (Zsolt. 67, 31.) 

Moys Sándor, b. p. és alesp. 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
I. 

1741-et irtak, midőn II. Fridrik Sileziát az osztrák biro-
dalomtól elszakitá. E tartomány egyházi ügyei, ez idő szerint, 
az 1707-iki augustus 22-kén, XII. Károly, és I. József közt kö-
tött altranstädti egyezmény meg az 1709-ről kelt boroszlói 
végrehajtási okmány szerint valának rendezve. Ennek folytán 
Liegnitz, Brieg, Münsterberg, és Oels herczegségekben, vala-
mint Boroszló-, s egyéb városok-, és falvakban 120 betiltott, 
és megszüntetett evangelikus templom, minden tartozékaikkal 
helyreállitatott, s az abban alkalmazott papoknak, a rendsze-
rinti plébános minden régi jogai s előnyei, még a kath. ne-
messég, és más lakosok irányában is visszaadattak. A császári 
örökös-herczegségekben pedig , hol az evangélikusoknak a 
nyilvános vallásgyakorlat el volt t i l tva , senki a kath. isteni-
tiszteletbeni részvétre nem kényszeri t tetet t , a helyreállított 
egyházaknál a tartandó papok száma, iskolák felállítása, s az 
evangelikus házi isteni-tisztelet megtartbatása nem korlátoz-
tatott. A liegnitzi, briegi, s wohlaui herczegségekben a régi 
uralkodó-ház kihaltával eltörlött protestáns consistoriumok, 
mint királyi consistoriumok helyreállíttattak. Ezenkívül meg-
engedte a császár, hogy Sagan-, Freis tadt- , Hirschberg-, 
Landshut-, Militsch-, és Teschenben protestáns templomok 
építtessenek ; melly kegyelemért az emiitett városok 300,000 
forintot ajánlottak fel. A kath. egyház a legnagyobb szabad-
ságnak örvendett főpásztora, a boroszlói lierczeg-püspök kor-
mánya alatt. — E határozmányok az osztrák tartományi kor-
mány által a leglelkismeretesebben megtar ta t tak; és VI. Ká-
roly császárnak soha eszébe nem j u t o t t , hogy a más kormá-
nyok által kath. alattvalókon elkövetett erőszakoskodásokat, 
és igazságtalanságokat a szegény ártatlan sileziai protestánso-
kon bosszulja meg ; mi mégis az ellenoldalon a legkiméletle-
nebb módon gyakoroltatott Valljon a porosz seregek bevo-
nulta után mi történt Sileziában? 

E seregek magatartása, azon düh, mellyel minden iránt., 
a mi katholikus , eltelve valának, melly a templomokat sem 
kimélte , nem a legnagyobb bizalomra buzditá Silezia kath. la-
kóit u j uralkodójok iránt. Igaz, hogy a király túlemelkedett 
mindennemű felekezetességi gyűlöleten : azonban nem volt. 
egészen ment egynémelly bizalmatlanságtól Silezia kath. la-
kosainak irányában; kiket mint Austria természetes szövetsége-
seit tekintett. Állam körüli nézetei mellett ő azt hívé, hogy 
egy katholikus szükségképen rosszabb alattvaló, mint a pro-
testáns.— XIV. Benedek pápa nagyon féltette Silezia kath. egy-
házát ; azért 1741-iki febr. 11-kén kelt brevéjében fölkérte 
Némethon egyházi, s világi fejedelmeit, hogy annak érdeké-
ben közbenjárjanak. A nagy pápa félelme csakugyan nem so-
kára igazolva lett. A katholikusok a legtöbb nyilvános hivata-
lokból kiszorittattak a) ; s kénytelenek voltak a tisztán kath. 

' ) Az 1707-iki augustus 22-kén kelt alt-ranstüdti egyezmény, 
mellyet osztrák részről gróf Wrat is lav cseh. korlátnok vezetet t , alkal-
masint a bécsi kabinet legnagyobb mesterműve: mert ez által X I I . 
Károly, ki tekintélyes svéd hadsereg élén Szászországban állott, kielé-
gí t te tet t ; és visszatartóztatva lőn, hogy Francziaországgal nem egye-
sült, s a német ügyekbe nem avatkozott ; mi valószínűleg Németorszá-
got sokkal szerencsétlenebbé teendette, mint a svéd beavatkozás a har-
mincz-éves háborúban. 

2) Menzel, N. Gesch. d. Deutschen. XI. kötet. 15. 1. Preusz, Ge-
schichte Friedrichs d. Gross.<111. kötet. Anhang. 473. 1. 
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városokban is az alpolgármesteri, meg tanácsnoki állomások-
kal megelégedni ; az első hadiköltség-kivetés is, legnagyobb 
részbenegyedül ráj ok rovatott. A katonai beszállásolás, és 
tartás leginkább a katholikusokat, kivált a papokat, kolosto-
rokat , és zárdákat terhelte ; s az illy igazságtalanság elleni 
legkisebb felszólalás a legszigorúbban megfenyittetett. Végre 
a kolostorok a legiszonyubban sarczoltattak : igy a leubusi egy-
szerre 15,000 forinttal, a trebnitzi pedig 26,000-rel; a maltai 
vitézek strigaui perjelsége a több év óta meggyült 7000 mérő, 
s 28,000 frt értékű gabonát haladéktalanul kiszolgáltatni, s még 
nagy összeg pénzt is fizetni tartozott. Hogy azonban a bizalmat-
lanság megszűnjék, s az átalános elégedetlenségnek véget ves-
sen, Fridrik 1741-iki mart. 2-án a regensburgi országgyűléshez, 
Tollman ministère által következő nyilatkozatot bocsátott ') : 
„A nyiltlevelek, mellyeket seregeim bevonulása óta Sileziá-
ban kibocsátottam , világosan mutatják, hogy tökéletesen tá-
vol van tőlem, bárkit is hitének szabad gyakorlatában aka-
dályozni ; sőt ellenkezőleg az tűnik ki azokból, hogy minden-
kit, bármell)' vallású legyen is , egyházi, s politikai kiváltsá-
gai-, jogai-, s élményeiben, mellyeknek e perczig birtokában 
volt , megtartani akarok. Miért is nagyon rosszul ismer en-
gem , a ki nyughatatlan, és üldözés után sóvárgó lelket akar 
nekem tulajdonítani; minthogy alig van nálamnál a türelem-
nek nagyobb barátja. Megmondhatja egyszersmind ön a kath. 
fejedelmek Regensburgban lévő ministereinek, hogy bizto-
sítva legyenek, miszerint én sem államaimban, sem az összes 
Németországban, soha legkisebb kísérletet sem fogok tenni 
az ellen , mi a westphaliai békekötés által a Némethonban be-
vett, és megerősített három vallás-felekezet részére biztosítta-
tott ; s hogy a legnagyobb visszatetszést okozandja nekem, 
ha csak egyetlen katliolikus is panaszolkodhatnék, miszerint 
országomban, vagy államaim bármellyik részében legkisebb 
igazságtalanságot, vagy erőszakoskodást is szenvednie kellett." 
Oh ! de ezek csak szép szavak valának ; mellyeknek a valóság 
épen nem felelt meg. 

Már october 2-án (1741.) Fridrik a rendek, a káptalan, 
és a magas clerus hódolatát fogadá el Boroszlóban. Midőn az 
osztrák fegyverek egyre szerencsétlenek voltak, és Fridrik 
Silezia birtokában maradt, meghódolt a királynak Boroszló her-
czeg-püspöke, Sinzendorf Fülöp-Lajos bibornok is; és 1742-
diki január 5-én püspöki székvárosába visszatért 

Sinzendorf 1698-ban Parisban született; hol atyja csá-
szári követ volt. Első neveltetését Bécsben nyerte. 1714-ben 
további kiképeztetés végett Romába küldetett, s a jezuiták ve-
zetése alatt álló romai papnöveldébe lépett. Kitűnő elmete-
hetségei, szép külseje, s miveltsége által megnyeré a főpapok 
legmagasabb kegyét. Kitűnő vonzalommal viseltetett iránta 
Lambertini Prosper bibornok, a későbbi XIV. Benedek pápa. 
Pappá szenteltetvén, Bécsbe jöt t vissza ; hol nem sokára fé-
nyes egyházi méltóságokra emeltetett. Kölni, salzburgi, s ol-
mützi kanonok, majd süveges apát Magyarhonban, s alig 27 
éves korában, 1725-ben, győri püspök. VI. Károly császár 
ajánlatára, november 26-án , 1727-ben bíbornoki méltóságra 
emeltetett; és 1732-ben a dúsgazdag boroszlói püspökségre 
választatott. Sinzendorf bibornoktól a tudományt, és nemes 
érzelmeket megtagadni nem lehet : azonban jelleme nem volt 

' ) The iner , illy czimii müvéből : Zustände der kath. Kirche in 
Schlesien von 1740-58 . 1. K. 5. 1. 

elég szilárd, és a fejedelmi kegyelmet kissé túlbecsülte. S in-
nen volt , hogy a csalfa Fridrik irányában tagadhatlanul ne-
héz állását betölteni képes nem vala ; s az eredmény nem so-
kára megmutatta, hogy egy részt a királynak nagyon is hitt, 
más részt pedig tőle rendén tul félt. Fridrik mihamar fölis-
merte a helyzetet; és dolgait akkép intézte, hogy a bibornok 
ellent nem állhatott. — XIV. Benedek egészen meg volt lepetve 
Sinzendorf tudósitásai által, mellyekben Fridriknek irántai 
szíves bánását nem győzi eléggé magasztalni ; s félelme nap-
ról-napra növekedett, hogy a király által mindinkább behá-
lóztatik. A bibornok gyorsan emelkedék a király kegyében. Frid-
rik minden kitelhető tisztelettel közeiedék hozzá. A czim, mely-
lyet neki a hozzá intézett levelekben adott, igy hangzott : „Sin-
zendorf Fülöp-Lajos urnák, a romai egyház áldozár-biborno-
kának, boroszlói püspöknek, Neisse, és G-rotkau herczegének, 
kedves rokonunk-, barátunk- és szeretett hívünknek." Lassan-
kint elvégre a szivélyességek leple alá takart szándokkal is 
előálltak. Hogy tudnillik egy részről Silezia kath. lakosságát, 
egyházi szervezetére, nézve megnyugtassák, más részről pe-
dig minden idegen befolyást távol tartsanak, Cocceji porosz 
fő-korlátnok azt inditványozá ')j bogy a király Boroszló püs-
pökét, az egész porosz királyságban létező kath. egyház 
átalános helynökévé (Vicarius Generalis) nevezze ki. E mód-
dal, elég ravaszul, a bibornok székhelyét Berlinbe tették 
volna át, és ott törvényszéket alakítandóttak volna a sileziai 
püspöki szent-szék fölebbezéseire nézve : olly házassági, s 
más egyházi ügyekben, mellyeket eddig más megyés-püs-
pökök , apostoli követek, és kiküldöttek szoktak a pápa ne-
vében elintézni ; hogy azokat ezentúl a király szolgálatára 
esküvel kötelezett bibornok, és átalános helynök, a királyi te-
kintély aegise alatt , habár kath. elvek szerint, végezze, s 
elintézze. „Mi által nem csak azon pénzösszeg, melly ed-
dig idegen püspökök-, követek-, és tartományosoknak , a vá-
lasztások, látogatások, és megerősitések alkalmával fizetendő 
volt , az országban maradand , hanem még e végzés-, és elin-
tézésekhez megkívántató hivatalnokok által Berlinben, az élel-
mezés is sok hasznot hajtand." Az 1742-diki jan. 15-kén kelt 
edictumban, melly által a Sileziában felállítandó fő-szentszé-
kekről tétetik emlités, már mindenütt a czélba vett királyi 
helynökségről van szó. A bibornokot maga a király tudósitá, 
egy Saloviczban, Morvában, 1742-diki martius 21-én kelt ira-
tában e tárgy felől 2). Alkalmilag néhány eleven fáczánnal is 
kedveskedett ; biztosítván a bibornokot, hogy neki mindig 
legnagyobb örömére szolgál, ha bármit is megelégedésére te-
het. Ezen alapszik azon szándoka is, hogy a helynökségre néz-
ve legközelebb kimeritőleg nyilatkozandik ; mellynek felál-
lításánál komolyan el van határozva, érdemeit figyelembe ven-
ni. Erre következett egy királyi rendelet, melly által a bibor-
nok-herczegpüspöknek meghagyatik, hogy a bécsi pápai kö-
vettel minden hivatalos viszonyt megszüntessen. Minek folytán 
megkereste Sinzendorf april 23-kán a pápát, hogy lengyelho-
ni apostoli követét, ki akkor Dresdában tartózkodott, a kellő 
felhatalmazványokkal lássa el : hogy addig is ehhez fordulhas-
son, mig az apostoli helynökség (illetőleg porosz királyi hely-
nökség) felállitatik. „A király igen óhajtja", irja a bibornok 3), 

' ) Menzel, i. h. XI. 131. 1. 
2) Boroszlói egyházi lap. II. 311 1. 
s ) Theiner, i. h. I. 12 és köv. lap. 
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hogy azt. elfogadjam. Én elodáztam magamtól: miután úgyis 
eléggé el vagyok foglalva, s nagy rajtam a felelősség terhe Is-
ten előtt. De meg az u j hivatal igen sok költségembe is kerül-
ne , a Berlinbe teendő gyakori utazások miatt". — Május 
26-án érkezett meg a pápa irata, mellyben a lengyelhoni 
követnek a kivánt felhatalmazványok megadatnak, és abibor-
noknak sürgetőleg szivére köttetik, hogy Romába mindenről 
a legpontosabb tudósításokat küldje. Eddig azon hitben volt 
Fridrik, hogy az átalános helynökségre nézve táplált vágyait 
a pápa nélkül is létesitendi. Végre engedett Sinzendorf föl-
terjesztéseinek, és május 1-én ekkép irt hozzá: „Tökéletesen 
belátom, hogy ez a romai udvar közbejötte nélkül, szilárd ala-
pokon alig szabályozható ; azért akarom, hogy e tárgyban ön 
a pápával értekezzék". Erre Sinzendorf az 1742-diki január 
15-kénkelt rendeletet, kellő felvilágosítások kiséretében, má-
jus 29-én Romába küldé. Fölterjesztvényéből világosan ki-
tűnt, hogy a király eszméjétől nem nagyon idegenkedik. XIV. 
Benedek, ki már a bibornokban nem igen, bizott, ez ügyet a 
Propaganda három, s a szent Officium öt bibornok tagjának 
adta által, és véleményöket kérte. Ezek mindjárt kezdetben 
a fölötti aggályukat tudaták a szent atyával, hogy e terv szer-
zője aligha nem maga Sinzendorf; legalább ugy látszik, hogy 
azt igen pártolja : miért is nagyon kivánatos lenne , Romába 
hivni őt , és itt vele az ügy fölött személyesen értekezni; mi-
után e két különcztől (a bibornokot, és a királyt értik) min-
dent várhatni. Ha a pápa a porosz uralkodó kívánalmait tel-
jesitendi, néni sokára Némethon tcíbbi protestáns fejedelmei 
is, kath. alatvalóik irányában, hasonló kérelemmel lépendnek 
föl; és ez által nem csak a némethoni püspökök joghatósága 
fog csorbát szenvedni, de Némethon hierarchiai rendszere is, 
melly magát a westphaliai béke után szervezte, alapjaiban meg 
fog rázkódtatni. Igaz ugyan, hogy a brandenburgi határgróf 
(Markgraf) szerte kalandozó eszméitől a legrosszabbat várhat-
juk : de azért még nem következik, hogy minden akaratja 
szerint menjen ; és igen kivánatos volna, hogy az, kinek szeren-
csétlensége , miszerint kormánya alatt püspök legyen, kissé 
több ert'-ly-, és elhatározással birjon : hogy óhajai-, s kíván-
ságainak illetlenségét, és törvénytelenségét tudtára adja , s 
előtte megfoghatóvá tegye. Mi Poroszhont illeti, tartományai 
igen kiterjedtek, és egymástól sokkal távolabb vannak, hogy-
sem illy helynökség helybenhagyathatnék. S ha a pápa , e 
helynökség elöljárójának a szükséges felliatalmazványokat 
megadná is, az , ezeket csak is a szent-szék nevében, nyiltan, 
és nem titokban gyakorolhatná ; mit a porosz udvar nem akar. 
Legkevésbbé lenne pedig megengedhető, hogy az igy alkal-
mazott helynök, e jogokat a boroszlói püspök nevében gya-
korolja: miután ennek érzelmei ismeretesek; de kivált, mert 
illy nagy, annyi szomszéd püspökök joghatóságát megtámadó, 
s megsértő hatalmat, egyetlen főpap kezébe adni nem szabad. 
Ez által pedig leginkább a Hannoverben székelő apostoli hely-
nök, kinek kormánya alatt jelenleg a poroszhoni katholikus 
missiók állnak, hatalma csorbittatnék meg. 

Julius 14-én közié Benedek abibornokkal a congregatio 
nézeteit, és aggályát a felállitandó helynökségre nézve 
„Hogy ön", igy ir a szent atya, „jóakaratot, bizalmat, és tisz-
teletet talált uralkodója előt t , hogy az, ön püspökségének 

' ) Theiner , I. 24.1. ; I I . Doc. Nro. 36. Menzel, XI. 133. 

világi hatalmát sértetlenül meghagyta, hogy önt , és egész 
papságát joghatósága, valamint a tized-, stola-, s egyéb jöve-
delmeinek élvezetében nem háborgatá, s hogy megigéré, misze-
rint kath. alattvalóit a hit dolgaiban nem bántandja, sem lelki-
ismeretöket kisérteni nem fogja: e pontok nagy örömmel töl-
tötték el lelkünket ; miután mi önnek személyét tiszteljük, és 
nagyra becsüljük, s kath. szent hitünknek, az emiitett ural-
kodó államaibani föntartása, nem kis szorongást okozott szi-
vünknek. És ha az ön előtt ismert körülmények nem hátrál-
tatnának , hogy hozzá Írjunk, a legörömestebb tennők azt 
meg; és mindezt neki szivünkből megköszönnők. Minthogy 
pedig ezt nem tehetjük , sürgetőleg önt keressük meg : hogy 
adandó alkalommal, lekötelező elismerésünket tudassa vele 
azon eljárásért , mellynek folytán hitünk gyakorlatát államai-
ban szabadon hagyni óhaj t ja; s meg vagyunk róla győződve, 
hogy ön e köszönetünk kifejezését, az önnek természetes ékes-
szólása által hatványozni fogja," — Ezután átmegy a pápa az 
apostoli helynökség ügyére, s kiemeli: 1) hogy ha az valaha 
felállíttatnék is , annak az apostoli szent-széktől kellene függ-
nie ; s kell, hogy e függés ne névszerinti, hanem valóságos le-
gyen. 2) Mindennek a sz. canonok, és kath. egyház szent tör-
vényeinek értelmében kell rendezve lenni. Erre elősoroltat-
nak a congregatio aggályai: valljon az államok nem igen nagy 
terjedelmüek-e arra, hogy egy helynök azokat itélő-széke segé-
lyével kormányozhassa; ki fogja az itélő-szék tagjait kine-
vezni, és fizetni; valljon mind katholikusok lesznek-e? A zá-
radék igy hangzik : „Levelünk tetemes értekezéssé változnék, 
ha mindazt elősorolni akarnók, mi egy illy helynökség eszmé-
jének gyakorlati keresztülviteléhez , szükségesül a gyüleke-
zetben felhozatott. Ebből mi következést vonunk ; melly abban 
áll, hogy : o t t , hol egy uj ültetvényről van szó, s oily ügy-
ben , mellynek olly sok ágai vannak, a levelezés kivánt ered-
ményhez soha sem vezet ; hanem szükséges a szóbeli érteke-
zés : miután a tapasztalás tanitja, hogy az, mi a levelekben 
mint megmérhetlen hegy tűnik fel, szép lapálylyá változik an-
nak szóbeli előadása által, kinek az ügy hatalmában van. Mi 
néhány évvel önnél idősbek vagyunk ; s elmultak az idők, mi-
dőn a pápák utaztak. Minthogy tehát mi Boroszlóba nem me-
hetünk, önnek kötelessége Romába jönni ; minden, fájós lá-
bai miatt tet t kifogásainak daczára. Mert épen ugy, valamint 
eljönne ön Romába, rossz lábaival is , egy uj conclave ese-
tére : ugy most is megteheti ezt ön rossz lábainak daczára ; 
annyival is inkább, mert a nélkül, hogy meg akarnók hatá-
rozni , mellyik nagyobb fontosságú a két eset közül, ki kell 
nyilatkoztatnunk, hogy ön nélkül is lehet jó pápaválasztást 
tartani , de nem lehet a jelen ügyet tárgyalni, s végrehajtani. 
Ön van leginkább érdekelve, mind a boroszlói egyház-, mind 
a helynökségre nézve. Ön bárkinél is jobban ismeri a ténye-
ket, a körülményeket, és mindazt, a mi szent hitünkre nézve 
üdvös és előnyös leend. Ön, mély belátás-, tudomány-, ékes-
szólás- , és szép lelki tehetségekkel felruházott férfi ; mind 
olly dolgok , mellyek azon édes reményre jogositnak minket, 
hogy egy óra alatt önnel szemben többet végzendünk Íróasz-
talunk mellett , mint egy év elforgása alat t , fárasztó levele-
zéseink által. Ha azonban ön a mi legnagyobb fájdalmunkra, 
s az ügy nem kis hátrányára, nem volna képes eljönni, nem le-
end ön hiányában egy alkalmas egyéniségnek, kit ellátva a le-
hetőleg kimeritő utasításokkal, hozzánk küldend. Mégis őszin-
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tén megvalljuk, hogy önnek e helyettesítési határozatunkat a 
legkedvetlenebbül adjuk tud tá ra ; miután haj lamunk, s ön 
utáni vágyunk határozottan ön mellett nyilatkoznak , s addig 
is , mig lá tandjuk , atyai szeretettel adjuk önre apostoli ál-
dásunkat." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 5-dikén. A Szent-István-Társulat mai napon 

megtartot t havi választmányi gyűlésén, a társulat ez évi 
nagy-gyűlésének ideje novemberhó 15-dikére tüzetet t ki : 
azon hozzáadással, hogy miután ez alkalommal az elnöki szo-
kot t előadáson kivül, sz. István első apostoli királyunk tisz-
teletére külön szónoklat is tartatik azon eset re , ha a társu-
lat ügyeinek tárgyalására egy nap elegendő nem lenne, az 
ülés más napon is folytattassék. Nt. Szabóky Adolf ur-, mint a 
pesti kath. legény-egylet elnökének előterjesztésére, e köz-
hasznúnak ismert közintézetnek a társulat részéről is (éven-
kint 25 p. forintnyi segélylyel) hat éven át folytatandó rend-
szeres gyámolitása elhatároztatott. Továbbá sz. István első 
királyunk, aug. 20-dikára eső , egyszersmind országos ünne-
pének, a társulat által is annál nagyobb fény nyel leendő meg-
ülése végett , abban lőn megállapodás , hogy a társulatnak 
Budapesten levő tag ja i , a sz. menetben testületileg, és az el-
nökség vezérlete alatt vegyenek részt : gyiilhelyül az illetők-
nek a pesti belvárosi plébánia nagy tereme , időpontul pedig 
az ünnepnapi reggel 6-dik órája szolgálandván. 

ESZTERGOM. (Pápa ő szentsége részére az érseki fő-
megyében gyűjtöt t adományok lajstromának vége.) A lévai 
kerületből küldetett 3 régi tiz., 7 ar. , 4 egyfor., és 98 f r t a. é. 
A lekéri kerületben begyült 1 ar . , 1 egyfor., 16 husz., 189 
f r t és 86'/2 kr a. é. A sz.-benedeki ker. küldött 2 ar. , 1 husz., 
82 f r t és 77 krt a. é. A verebélyi kerület adakozott 2 ar., 
4 egyfor., 1 kétfor., 3 husz., 1 tiz., 88 f r t és 70 krt a. é. A ko-
máromi ker. (uj.) küldött 38 f r t 80 krt a. é. Az érsek-ujvári 
ker. adott 5 ar., 10 egyfor., 3 husz., 206 f r t és 56 krt a. é. A 
nagy-czéthényi ker. áldozott 2 kétfor., 42 husz., 180 f r t és 34 
krt a. é. A sellyei kerületből küld 1 kétfor., 7 husz., 119 f r t 
és 38 kr a. é. A nagy-tapolcsányi ker. küldött 5 frank., 4 két-
for., 1 husz., 131 f r t és 16 krt a. é A radosnai ker. adakozott 
5 frank., 2 ar., 3 egyfor., 2 kétfor , 2 husz. és 162 f r t a. é. A 
galgóczi ker. küldött 5 ar., 8 egyfor., 9 kétfor., 11 husz., 1 
tiz., 292 fr t és 77'/» krt a. é. Az újlaki kerületből begyült 87 
f r t 2 kr a. é. Az ürményi ker. adott 1 ar., 3 egyfor., 2 kétfor., 
2 husz , 85 f r t és 21 krt a. é. A szent-jánosi ker. (uj.) küldött 
20 ujfrtot. A miavai ker. áldozott 64 fr t 50 kr t a. é. A sze-
niczi ker. adakozott (uj.) 57 f r t 83 krt a. é. A jókeői ker. kül-
dött 2 ar., 1 egyfor., 6 husz., 95 f r t 48 krt a. é. A nagy-kosz-
tolányi ker. adott (uj.) 16 fr t a. é. Pozsonyból küldetett (uj.) 
20 frank, 2 ar. Nagy-Szombat városából jö t t 4 ar., 11 egyfor., 
3 kétfor., 26 husz., 2 tizfrtos szelvény, 1 emlékpénz, 1 tizes, 
360 fr. és 82 kr a. é. A somorjai ker. küldött 180 for. 20 krt 
a. é. A malaczkai ker. adott 136 for. 24 krt a. é. A stomífai 
ker. küldött 2 ar., és 160 ujfor. A szempczi ker. adakozott 
100 frank., 6 ar., 3 egyfor. 9 kétfor.. 26 husz., 356 for. és 18 
kr t a. é. A szomolányi ker. küldött 1 kétfor., 29 husz., 2 tiz., 
164 for. 35 krt a é. A kormosi pleb. küldött 4 ujfor. Egy név-
telen adott 6 aranyat , a pesti szerkesztőségek ut ján bejött 

(uj.) 10 scudi, 10 frank, egy egyfor., 4 kétfor. 7 húszas.— 
Mit az előbbi összeggel összeadván, s még ő főmagassának ki-
egészítésül hozzáadott 91 for. és 75 krját is hozzávevén, mai 
napig az esztergomi főmegyei hivatal által összesen 15 scudi, 
417 ar., 281 frank, 20 lira, 189 egyfor., 137 kétfor , 810 hú-
szas, 52 db. % ftos, 3 bajor hatos, 10 tizes, egy arany szelen-
cze, egy emlékpénz, 2 tizftos szelvény és 11,868 a. é. f r t és 
1 kr. küldetett ő szentségének. Isten áldása legyen ra j t a ! — 
Szent Péter és szent Pál apostolok ünnepén a királyi város-
ban bérmált ő főmagassága, melly alkalommal 700-at és né-
hányat kent fel a hit bajnokaivá. — 

CSONGRÁD-ról a következő pályázati hirdetményt vet-
tük az ottani kántori állomásra. Csongrád megyében kebele-
zett C s o n g r á d mezővárosában a megürült k á n t o r i ál-
lomás a folyó 1860-dik évi augustushó 23-án, a csongrádi ple-
bánia-templomban tartandó pályázat u t ján betöltendő lesz. 
Ezen állomás éves 400 a. é. forint fizetés-, a templom közelé-
beni szabad lakás-, & várostól fél telek föld utáni legelői járu-
lék-, az egyházi pártfogó, mélt. gróf Károlyi István úrtól ala-
pitvány u t ján fél telek tanyaföld-, s egyéb meghatározott sto-
laris jövedelemmel van összekötve. A pályázók közül előny 
adatik annak, ki az orgona-, s énektudomány tökéletes értése, 
és alkalmas hangja mellet t , a zenetudományban is jártasság-
gal bir. A pályázni szándékozók folyamodványaikat, a kellő 
bizonyítványokkal fölszerelve, a fönebb mondott időig a Cson-
grád városi polgármesteri hivatalhoz küldjék be. Bővebb fel-
világosítások, és utasitások a városi jegyzői hivatalnál meg-
tekinthetők. Csongrád, julius 10-én, 1860. Csongrád város 
községi választmánya. 

AUSTRIA. Fickernek imént megjelent statistikai müve 
után : ,Bevölkerung der österreichischen Monarchie in ihren 
wichtigsten Momenten statistisch dargestellt von Dr. A. Fic-
ker, k. k.Ministerialsecretär'. (Gotha, 1860, K. 8-r. Tizenkét szí-
nezett térképpel; mellyeken a birodalom különféle népei, a la-
kosság sűrűsége, a férfi- és nőnem közti arány, nemzetiség, val-
lás és foglalkozás szerint vannak előtüntetve, diszkötésben : 1 
fr t 96 kr. a. é. kapható Pfeifer Ferdinand pesti könyvkereskedé-
sében), az austriai birodalom összes lakossága, vallási tekintet-
ben következőleg osztatik föl: katholikus van 27,502,093; kik 
közül latin szertartású 23,965,405; gör. szert. 3,526,951 ; ör-
mény 9,738. Nem-egyesült görög 2,918,126 ; nem-egy. örmény 
3513, ágostai vallású 1, 218,831 ; helv. vall. 1,963,785; unitá-
rius 50,870 ; izraelita 1,050,036. Különféle más felekezetűek 
összesen 3955. (Ez utóbbi rovatba tartoznak nevezetesen a 
galicziai mennoniták, a lippowanok, kevés angol egyházival 
stb.) Magyarországra esik a nevezett számból 4, 393,468 lat., 
673,929 görög szertartású, és 233 örmény katholikus ; 403,842 
nem-egy. görög, 505 nem-egy. örménye; 738,923 ágostai, 
1,477899 helv. vallású, 410 uni t , 365,171 zsidó, s 91 idegen 
vallású. A szerb vajdaság- és Bánságban 698,189 la t , 2.6126 
gör., 118 örm. katholikus, 691,605 nem-egy. gör. , 223 nem-
egy. örm. ; 56,871 ágost., 29,281 helv., 483 unit., 23,203 zsidó, 
6 idegen. Horvát- és Tótországban 757,602 lat., 842 gör. , 5 
örm. kath, ; 83,026 nem-egy. gör., 7 nem-egy. örm., 507 ágost. 
4366 helv., 29 unit., 2132 zsidó. Erdélyben 237,742 lat., 
674,654 gör., 5633 örm. katholikus; 679,896 nem-egy. gör., 
276 nem-egy. örm.; 196,375 ágost., 312,223 helv.,48113unit. , 
18792 zsidó. A katonai határőrvidéken 448,703 lat., 5533 gör.. 
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2 örm. katholikus; 587,260 nem-egy gör., 19 nem-egy. örra., 
15864 ágost. 4274 helv., 4 unit., 404 zsidó. E szerint akatho-
likusok, még Lombardia nélkül is négyötöd részét teszik az 
austriai birodalom összes lakosságának. A minden hitfelekeze-
tüek egyházi férliai 58,409-re mennek; melly számból Ma-
gyarországra 11,268, a szerb vajd. és Bánátra 1793, Horvát-
és Tótországra 1259, a határőrvidékra 1051 esik. 

ROMA az őt legközelebbről érdeklő, s tulajdonképen 
miatta, és lelki hatalmának megdöntése végett előidézett vi-
lágrenditő események közt, az elhatározó harcz előestéjén, 
komoly nyugalommal üli meg ama nagy ünnepeket, mellyek 
az egész kereszténységre ugyan, de különösen mégis a világ-
városra nézve legmélyebb jelentőségűek. Sz. Péter és Pál 
napja nevezetesen az, mellyről több mint ezer évek előtt már 
Nagy-sz.-Leo pápa elmondta : „Omnium quidem sanctarum so-
lemnitatum totus mundus est part iceps. . . verurcitamen ho-
dierna festivitas speciali et propria nostrae urbis exulta-
tione veneranda est ; ut ubi praecipuorum Apostolorum glori-
íicatus est exitus, ibi in die martyrii eorum sit laetitiae prin-
cipatus. Isti eniin sunt viri , per quos tibi evangelium Christi, 
Roma ! resplenduit ; et quae eras magistra erroris, facta es 
discipula veritatis. Isti sunt sancti patres tui , verique pasto-
res, qui te regnis coelestibus inserendam multo melius, multo-
que felicius condiderunt, quam illi, quorum studio prima 
moenium tuorum fundamenta locata sunt : ex quibus is , qui 
tibi nomen dedit , fraterna te caede foedavit. Isti sunt , qui te 
ad hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta, populus ele-
ctus, civitas sacerdotalis et regia, per sacram B. Petri Sedem 
caput orbis effecta, latius praesideres religione divina, quam 
dominatione terrena. Quamvis enim multis aucta victoriis, ius 
imperii tui terra marique protuleris, minus tarnen est, quod 
tibi bellicus labor subdidit, quam quod pax Christiana subie-
cit" (Serm. LXXXII. al. LXXX. in Natal. App.). De ezt az 
örökkévaló javak megvetői, a hitetlenek nem értik. Ok, a va-
lódi hazájokat elárulok , a mennyet földiekért megtagadók, a 
mulandó, rövid életnél becsesebbet nem ismerők, egy rosszul 
értett nemzetiség ábrándjaitól elkapatva, igazi sörök dicső-
ségüket készek olly kétes hírnévért elvetni, s porba tiporni, 
mellyel a hízelgő haszonlesés , vagy csúszkáló félelem , a pol-
gárvérben fördött Syllákat és Mariusokat is megdicsőíteni 
vélte. Mikép is tudnák ők, olasz létökre is Roma valódi nagysá-
gát megérteni, kik a kereszténység isteni szellemét és áldásait 
félreismerni, megvetni tanulták... Azonban Roma nem illy hi-
tetleneket számit egyedül lakói közé. Még mindig nagy 
azok száma, kik az ,aeterna urbs' nevének jelentését és 
hivatását kellőleg felfogva, azon vannak, hogy e dicsősé-
gétől meg ne fosztassék. Az ez évi ünnepélynek egyik szem-
tanuja (Dr. Kerschbaumer), lelkesedéssel szól azon megható 
komolyság- és magábaszállás-, ama fény- és pompáról, mellyel 
az apostolok fejedelmeinek magasztos ünnepét virágokkal éke-
sített sirjok fölött , egyik legméltóbb utódjok, IX. Pius pápa, 
a politikai világ egét elsötétítő fellegek daczára megülte. A 
sz. Péter templomának óriási kúpján arany betűkkel ragyogó 
isteni ígéret : ,Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus 
earn,' minden igaz hívőt mondhatlan nyugalom- és rendület-
lenséggel képes azon sir láttára betölteni, melly körül csak-
nem kétezer év folyta alatt annyi harczok küzdettek az em-

beri dicsőség- és birvágyat ingerlő birodalomért, s melly 
mégis ezek daczára folyvást központjául szolgál a hivő világ-
nak: épen ez által jót állván arról, hogy szolgáland örök 
időkig, valamíg csak létezni fog a kath. egyház, és hivők ta-
láltatnak a földön. Roma tehát az ,örök város', és marad is; 
mint örök és ki nem irtható a h i t . melly azt a kereszténység 
fővárosává tette. Ezt Roma értelmes lakói jól tudják : mint 
tudják azt is , hogy pápa nélkül ismét azzá lenne a világváros, 
mi Avignonbani tartózkodásuk alatt volt: egy 16,000 lakos-
sal bíró, s a világ szemében vajmi keveset nyomó község. 
„Midőn ma (jun. 29-én) sz. Péter templomába mentem", irja 
a fönebb idézett szemtanú, ,,s az egyptomi gúlán, melly a 
pompás sz.-Péter-tért ékesíti, olvastam a fölirást: ,Vicit Leo de 
tribu Juda ' ; midőn a szelíd emelkedésű lépcsőkön haladva 
följutottam ad limina Apostolorum, mellyeket annyi császá-
rok , királyok és püspökök üdvözöltek tisztelettel, kelet- és 
nyugotról érkezve ; s midőn a templom nagyszerű téréin át-
menve, az ugy nevezett ,Confessio'-hoz, vagyis a galilaeai ha-
lász tulajdonképeni sírjához ér tem, melly iránt előttem már 
annyi ezerek és milliók tanúsítottak hódolatot : ekkor boldog-
nak éreztem magamat, hogy a romai katholika egyház fia va-
gyok ; ekkor napnál világosabban állott előttem , hogy a pá-
pák hatalma az Istennek országát képviseli a földön, mellyen 
a pokol kapui nem győzedelmeskedhetnek." (Vége köv.) 

MÜNCHEN, jul. 2-án. „Mint hiteles kútfőből tudjuk," 
irja az ágostai postalap, „ő eminentiája, gr. Reisach bibor-
nok, Romából Boroszlóba utaztában, legközelebbi napok-
ban ide fog érkezni, s igen rövid itt-mulatás u tán , azonnal 
tovább menend. Utazásának czélja : a sz. collegium megbízásá-
ból , azon két theologiai tanár ügyét megvizsgálni, kiket ő 
excellentiája a boroszlói herczeg-püspök nem régen az okta-
tástól felfüggesztett." — A freiburgi érsek, hír szerint, tilta-
kozni fog a kamara elé terjesztendő törvényjavaslat ellen, s 
e tiltakozáshoz az egész badeni clerus fog csatlakozni. 

— A nassaui herczegi kormány a limburgi püspököt 
egy, őt minden időben és valamennyi ker. törvényhozás által 
elismert jogától akarja megfosztani; megtagadván tőle a bir-
liatási jogot , azon oknál fogva, mivel a nassaui törvények a 
püspökség jogszemélyiségét el nem ismerik. A nassaui törvé-
nyek tehát az egész keresztény világ elvei-, s gyakorlatával 
ellenkezhetnek az egységes Németországban, melly legújabb 
időkig a r o m a i sz. birodalom nevét viselte ; s egy romai kath. 
püspöktől, az imént még papi választó-fejedelmekkel is di-
csekedett birodalomban, megtagadtatik azon jog , mellyben 
még nem keresztények, tudnillik izraeliták is részesittetnek. 
Dr. Schulte Prágában, a jelenleg élő canonisták egyik leg-
kitünőbbike, indíttatva érzé magát, e tárgyra vonatkozólag 
külön értekezetet írni ; melly Prágában a következő czim alatt 
jelent meg : ,Die Erwerbs- und Besitzungsfähigkeit der deut-
schen katholischen Bistliümer und Bischöfe überhaupt, und 
des Bisthums und Bischofs von L i m b u r g insbesondere. Prag.' 

TÖRÖKORSZÁG. Mig a ,Patrie' erővel azt, akarja el-
hitetni a világgal, hogy a Libanon teljes nyugalomban van, 
legalább ezután l e s z (talán ha a pogányok vad dühe nem ta-
láland többé keresztény lakosokra, kiket kiirtson), addig más 
oldalról egymás után érkeznek az iszonyú mészárlásról tudó-
sitó szomorú hirek. Legújabban is távirati sürgöny értesít 
róla, még pedig Marseillen át, hogy a kurdok- és beduinokkal 
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egyesült druzok Zahlet megrohanván , 1000-et öltek meg a 
maroniták közül.... Vajha ezt is meghazudtolhassák akeresz-
tény-ellenes lapok, mint az előbbi pusztításokat tagadják: 
addig azonban, mig a ,Patrie-nál hitelesebb lapok nem fognak 
az ellenkezőről meggyőzni, kénytelenek vagyunk igaznak tar-
tani, mit az ,Oesterr. Volksfreund' damascusi levelek után 
(jun. 14-dikéről) ir : „A kiontott keresztény vér , a vagyon el-
pusztítása, és leégetett házak fölötti jaj-kiáltás, segélyt kérő-
leg száll fel az Isten trónjához; és a háború borzalmai napról-
napra siralmasabbakká lesznek : ugy, hogy már alig lehet a 
felölök vett tudósításokat hallani. A halál illy körülmények 
közt az érző kebliiekre nézve kívánatosabbá válik, hogy sem 
az élet. Mi történt nálunk, röviden akarom elmondani. Hash-
bajja- s Rashajjának, Isten különös kegyelméből életben ma-
radt, részint görög-katli., részint nem-egyesült görög lakói, 
valamint az azon vidéken levő más helyekről is mintegy 
2000-en, szivszaggató nyomorult állapotban idemenekültek ; 
s részben főtiszt, patriarchánk lakásán, részben pedig a nem-
egy. gör. patriarcha házában találtak kitelhető fogadtatásra. A 
nemzetünkbeliek őket, a mennyire csak birják, ellátják a leg-
szükségesebbekkel. Ainshara lakói, s több mások ama tájékról, 
libellán tanományban Knaaker helységbe jövének aratásra. 
Megérkezésük után öt-hat napra, Ismael-il-Attrash a druzok 
haurani hegységéből 1000 lovassal odajővén, a knaakeri shei-
lcet maga elé idézte, s kívánta, hogy valamennyi kereszténye-
ket állitson eléje. A sheik kénytelen vala engedelmeskedni, s 
a keresztényeket, nők és gyermekek nélkül, szám szerint 800-at, 
eléje vezette. A mint odaérkeztek, a druzok vezére azonnal 
parancsot adott övéinek , hogy a keresztényeket fejezzék le. 
Némellyeknek sikerült a megszökés : de 120-an megölettek, 
és a levágott fejeket elvitték. Másnap Ismail-il-Attrash a ma-
ga csordájával Hashbajja- s Rashajjába ment; hol sorra le-
gyilkolta, legelőször is Sad-el-din emir gyermekeit, azután uno-
káit, és mindazokat, a kik nemzetségéhez tartoztak, kicsinyétől 
fogva nagyjáig valamennyit, ugy hogy a 101 személyből álló csa-
lád egészen kiirtatott. Maga az emir, Raschid effendihez, az ot-
tani kaimakámhoz menekült, s a kormány oltalmát kérte. Ő azon-
ban segélyt nem nyújthatott. A mint Il-Attrasli az emir csa-
ládjának fejeivel készen volt, magát az emirt is megragadta, 
s fejét a kajmakám ölébe tevén, ott ölte meg őt, hol védelmet 
keresett. A levágott főt magával vitte. Ezután a többi, még 
életben maradt keresztényeket, nőket és gyermekeket , szám 
szerint 410-et előhozatván, valamennyinek fejét levágatta. Ez 
megtörténvén, a templomok és házak felgyújtattak, s kirabol-
tatván, földig rontattak. Ez ember szeret mindent tisztába 
hozni. Ekkor elhagyt a Haslibajját, és elment, nem tudni mer-
re ; azt hiszik, hogy Z a h l e (!), vagy II-Mochtara leié for-
dult". .. Ez iszonyuságok azonban a Patrie előtt vagy merő 
költemények, vagy pedig szót sem érdemlő csekélységeké 
mert most egyszerre, nincs ideje a keleti kérdéshez franczia 
részről szólni, s teljes békét kell hazudni ott, hol nem lehet 
a kevéssel előbb önkényt is előidézendett zavart — föl-
használni. 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
Megjelent és P f e i f e r Ferdinand könyvkereskedésé-

ben Pesten (a Fejér-hajó átellenében) megszerezhető : 
,Der verborgene Schatz. Oder : Homilien über die Ge-

heimnisse, die Glaubenslehren und Beispiele', welche in dem 
evangelischen Geschichte des Leidens Unsers Herrn Jesu 
Christi enthalten sind. Vorgetragen in der Basilika des Va-
tikans von P. Joachim V e n t u r a Exgeneral der Theatiner. 
Nach dem italienischen, in Rom approbirten Originale zum 
erstenmale vollständig ins Deutsche^libersetzt. Erster Theil. 
Regensburg, I860.' 8-r. XXXII. és 440.1. Ára , fűzve : 2 f r t 
63 kr a. é. — E kötet tartalmát 18homilia képezi; mellyekben 
szerző főleg a korunk hitetlenségének fő sarkát, az ur Jézus 
istenségét kétségbe vonó, vagy nyiltan megtagadó áltanitást 
ostromolja, s igy a kath. meggyőződést legbensőbb alapjá-
ban erősíti meg és szilárdítja. 

,Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini Canones et 
Décréta. Des heiligen und allgemeinen Concils von Trient 
Beschlüsse und Canones nebst den bezüglichen päpstlichen 
Bullen. Nach der Ubersetzung des Jodok E g l i neu bearbei-
tet von Joh. Georg W e s s e l a c k . Mit gegenüberstehendem 
lateinischen Texte der neuesten römischen Ausgabe (1845). 
Dritte Auflage. Mit bischöflicher Genehmigung. Regensburg, 
I860.' 8-r. XXVIII. és 312. 1. Ára , fűzve : 2 frt 10 kr a. é. A 
latin szöveg mellé adott német forditás az e nyelvet értőkre 
nézve a tiszta és olcsó kiadást igen használhatóvá teszi. 

,Hirtenbriefe, Predigten, Anreden von Joseph Othmar 
Kardinal R a u s c h e r , Fürst-Erzbischof von Wien. Neue 
wohlfeile Ausgabe. Wien, I860.' N. 8-r. 553.1. A főmagass. szer-
ző aczélmetszetü képével. A disznyomatu munkának ára, fűzve : 
2 fr t a. é. — Ámbátor a legújabb, emlékezetes, és a ,Religio'-ban 
időnkint kellőleg méltányolt főpásztori levelek nincsenek meg 
e gyűjteményben, az mégis sok olly nagy fontosságú kérdést 
tárgyaló, s nevezetes alkalmakkal mondott beszédeket tar-
talmaz, hogy az aránylag igen olcsó, és szép könyvre örömest 
figyelmeztetjük t. olvasóinkat. 

,Eligius. Lebensbilder aus dem niederösterreichischen 
Gebirge. Von Dr. Anton Kerschbaumer. Freiburg in Breis-
gau, I860.' 8-r. VIII. és 283.1. Ára , fűzve: 25 kr a. é. 

Szerző , ki népszerű elbeszéléseivel nevét máris eléggé 
ismeretessé t e t t e , jelen munkájában a valónak élethű ábrá-
zolását olly lélekismeretes kötelességnek nézte , mintha tör-
ténetet irna, s főleg a munkás néposztályt tartotta szem előtt; 
nehogy azt az ipar és ismeretek előhaladásának szine alatt 
az őt boldogítani egyedül képes isteni hit jótéteményeitől, a 
könnyelműség, az anyagias érzet, és az álbölcseség rossz el-
veire támaszkodó szenvedély mindinkább megfoszszák. Az el-
beszélés századunk elején történt dolgokra vonatkozik, és az 
alsó-austriai hegyi nép jó és rossz szokásait, azóta hihetőleg 
nagy részben elfeledett babonáival együtt, ártatlan életkedv-, 
sokszor talán kelleténél is elnézőbb jóakarattal, de azért val-
lás-erkölcsi mély meggyőződéssel vázolja : a dolgozó néposz-
tály becsületes igyekezetére szállni szokott isteni áldást kel-
lőleg kérni, keresni, és megérdemelni tanitván. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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Még egy kívánat. 
T. szerkesztő u r ! A mult félévi ,Religio' 49-ik 

számában megjelent szép, és igen korszerű értekezés 
bátorságot öntött belém, néhány igénytelen sornak 
becses lapjaiba fölvételét kérni ; mellyeket az emii-
tett czikk folytatásául, vagy függelékeül kivánnék 
tekintetni. 

Ujat ugyan keveset, de kevéssel mégis sokat 
akarnék mondani, midőn az alsóbb clerus jobb ellá-
tásaért buzgólkodva, az Ur szőllejében munkálkodó 
segédekre, a káplánokra is kivánnám a magyaror-
szági zsinatok atyáinak figyelmét fordíttatni : nem, 
mintha hinném, hogy felszólalásom nélkül senki sem 
gondol r ánk , vagy hogy ezután mindjárt segitve 
lesz a bajon; hanem mer t , mint tagja ezen, szinte 
jobb jövő után sóvárgó testületnek, hivatva érzem 
magamat érdekökben felsóhajtani. S ha sohajtásim 
szavakba törnek k i , ez az emberi természet azon sa-
játságánál fogva történik, melly miatt olly igen 
szereti, panaszait is csak u g y , mint örömét, rokon 
keblekbe kiönteni. Nem elégületlenség, nem is a hiu 
v á g y , mások sorsának elintézésébe avatkozni, de ir-
kálási viszketeg sem adta tehát a tollat kezembe, ha-
nem azon forró részvét, mellyel káplántársaim iránt 
viseltetem. 

Hol tehát azon ba j , mellyen segiteni kellene ; 
millyen a szebb jövő, melly után olly igen sóvárog-
nak a magyarországi káplánok? Mint munkatársak 
az Ur szőllejében, mi is csak azon jutalmat, azon dijt 
kérjük, mellyről a szőllő Ura mondja, hogy: „dignus 
est operarius mercede sua." S ezt annyival inkább, 
hogy ki sem alkudtuk, hanem az munkánkhoz arány-
lag, önkényt igértetett meg nekünk. Avagy az 1846-
diki mart. 26-dikán kelt, 4656. számú rendelet, melly 
a káplánok rendes fizetését 100 p.frtban alapította 
meg, mielőtt életbeléphetett, már megszűnt érvényes 
lenni? Csaknem ezt kell hinni. Különben nehezen 

mondhatná felőle Porubszky: „Paucis in locisest ef-
fectui datum"! Miért? Talán mert e rendeletben csak 
azon capellaniák értetnek, mellyeket a fundus reli-
gionis dotált *)? Ha i g y , miért nem húzzák az igért 
összeget legalább azon káplánok mindenütt, a kik-
nek patronusuk a fundus religionis? Yagy talán e 
határozat kibocsátása után jutottak volna némellyek 
azon meggyőződésre, mikép 100 frt igen is sok egy 
káplánnak; és hagyták az egész dolgot a r ég iné l? . . . 
Tempora mutantur, et homines in í 11 is : csak a káplán-
fizetés nem tudja levetni százados ruháját ! Más hi-
vatalnok, legyen bár hivatalszolga, az idő viszon-
tagságaihoz mérve drágasági járulékot kap; még a 
közkatonát is ellátja a kormány mostoha körülmé-
nyek közt hadjutalékkal : miért kellene csak a káp-
lánnak minden idő-, s körülményben szegényes con-
gruájával beérni ? Minden napszám, minden bér emel-
kedett, különösen az utolsó időkben: csak a káplá-
nok fizetése látszik a változatlanság elvéhez kötve 
lenni. Egy szolgáló fizetése, például, csak 1848 előtt 
volt 40 v.frt : most 4ü—60 frt pengőben. Egy kocsis 
elszolgált hajdan évenkint 60 v.frtért is: de most 120 
és több forintot kap ; az urasági kocsisokat ide sem 
értve. Kapott pedig az illy cseléd, rendes fizetésén 
fölül, és kap most i s , szállást, ágyneműt , ebéden 
kivül reggelit és uzsonnát; azonkívül néhány darab 
fehérneműt, és pár csizmát: a mellékes ajándékok 
csak az igen fukar uraságoknál vétetvén tekintetbe. 
E fölött, ha helyzete valakinek nem tetszik, vagy 
jobbra remél szert tehetni, elhagyja régi helyét, és 
keres u j a t . . . Csak a káplán maradt meg ab imme-
moriali 24, 48 , 60 í'rtnyi fizetése mellett: pedig sem 
fehér- és ágyneműt, sem csizmát, és igen ritkán kap 
reggelit; helyét sem hagyhatja el , hogy azt jobbal 
cserélje föl: hacsak a szerencse nem kedvez neki; az 
accidentiák pedig nagyon is betudatnak neki **). 

*) Némelly megyékben a segédpapok dija különbség 
nélkül föl van , mint mi tudjuk, emelve. Lehe t , hogy a mit 
mindenütt örömest végrehajtana a jóakarat, nem bírja kivin-
ni a korlátolt anyagi tehetség. S z e r k. 

**) Az illy összehasonlításokban mindig van valami gyű-
löletes és idegenitő. Épen az a különbség az apostoli szellemű 
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De mik is tulajdonképen ez accidentiák? A szent-
misei stipendiumok? mellyekről vajmi igazán mondja 
M. K. ur, hogy ki kezdenek, akár a nép elszegényü-
lése,akár más okok következtében, a divatból menni. 
A temetés, az avatás, és esketési stóla? Ez a plébá-
nosé. Kereszteléseknél, városokat kivéve, nem szo-
kott valami bejönni : temetéseknél néha egy negyed-, 
vagy félévben egy kis gyertyácska. Yégrendeletileg 
ma már nem csak hogy szőllőcskét, borjucskát, vagy 
egyebet, de még egy kis misécskére is ritkán hagy-

tanitvány , és földi jutalomért szolgáló cseléd közt, hogy ez 
fáradságának egész diját mulandó javakban veszi e l , mig 
amaz Istennek, és romolhatatlan értékű fizetésért szolgál. Az 
illendő elláttatást méltán kívánja mindenki az egyház szolgái-
nak : de ezek mit sem nyernének a világ előtti tiszteletben, ha 
csak messziről is gyanittatni engednék, hogy az ő papi tisztelet-
dijuk, és egy cseléd fizetése között, bármilly hallgatag összeha-
sonlítást tesznek. Egy korcsma mindig többet hoz be, mint az 
iskola : de azért mégis sok becsületes ember inkább lesz tanitó-, 
mint csapiárossá. Egy szakács jobban fizettetik, mint a legkitű-
nőbb egyházi szónok : de azért mégis fognak mindig fönkelt ér-
zelmű férfiak találtatni, kik szivesebben fáradnak a lelkek, mint 
sem a testek táplálása körül. Egy szinész, egy tánczosnő, ezere-
ket vesz be egy estve ; s a párisi lovagló Adonis, mint minap 
tudaták a hírlapok, a 120,000 franknyi évi fizetést, mellyel 
megkináltaték , keveslette : de hova fognánk egész erkölcs-
vallási világunk-, és az e felőli fogalmakkal ju tni , ha örökké 
csak azt néznők, ki mennyit k e r e s h e t (nem mondjuk: é rde -
m e 1) a maga mestersége-, vagy hivatalával? Illy párhuzam fel-
állításával mindig a meg nem fizethető javak, a valódi érdem, 
és szent hivatal veszt. „Habentes alimenta, et quibus tegamur, 
his contenti simus" (I. Tim. 6 8.) ; bármilly sok, és aránylag ha-
sonlíthatatlanul több legyen is, a mit mások más uton és eszkö-
zök által nyernek. Gondoskodhatunk a jobb elláttatás, a viszo-
nyainknak megfelelőbb, illő helyezet, és ennek nem-tiltottjavi-
tása felől: de mindig azon méltósággal, melly a földi javaknál vé-
getlenül nagyobb kincsek birtokosát, és osztogatóját illeti. Ám-
bátor más részről az is mindig fő dicsősége marad az egyháznak 
(mellyre féltékenynek kell minden, azt igazán szeretőnek len-
nie), hogy a világnak az igazságszolgáltatás-, érdemméltánylás-
és jutalmazásban, magasztos példát szokott és szeretett adni ; s 
igy soha sem feledkezhetik meg azokról, kik a rá bizott munká-
ban osztoznak. Mert végetlen nagy fontosságú az ezen kér-
désre adott felelet : „Quis, putas , est fidelis servus, et pru-
dens, quem constituit dominus suus super familiam suam, 
ut det illis cibum in tempore ?" (Mát. 24 , 45 ) . . . . De hi-
szen erről nincs most kérdés. Egyedül az iránt lehet vi-
tatkozni, hogy milly módon lehetne, mások jogai- s érde-
keinek sértése nélkül, mindazokon segiteni, kik segitséget 
igényelhetnek. S ha mi jelen czikknek a ,Religio'-ban he-
lyet adtunk, ezt csak is azért te t tük, mert nem tudnók lel-
künkre venni azon vádat , hogy (mint az irigy szolgák,) a se-
gélykérőt nem engedtük folyamodásával azok elé jutni , kik 
sorsán könnyitlietnének. Helyén van-e, s milly mértékben, a 
kérés teljesítése, vagy átalában lehetséges-e az jelenleg? 
ezt megítélni természetesen mi nem tudhatjuk. S z e r k. 

nak a káplánnak. Tehát hol az az accidentia, mellyre 
a káplán utal tat ik?! Igaz: lakása,bárminő legyenis, 
van. Bútora? Erről szeretnék hallgatni: de tegyük 
föl, hogy bármilly rozzant állapotban, de mégis van ; 
fűtése, gye r tyá j a , mosása legyen neki: de már a 
reggeli, és szolgálat, például a ruhatisztítás, igen rit-
ka. Már most a többi, a mi testi és lelki szükségeit 
illeti, miképen teljék ki a 48 frt-, és az accidentiából? 
ide értve a 3—4 forintnyi adót, a betegség eseteit, 
az alamizsnálkodást, és sok más non putarem-, és 
non sperarem-et; és ha más állomásra disponáltatik, 
az útiköltséget is. — Ezek igy állván, elmondhatjuk 
mi is M. K. úrral : „az egyedüli 48 frtra vagyunk 
kárhoztatva, és számtalan nélkülözéseknek alávetve, 
ugy annyira, hogy még a szükséges egyházirodalmi 
lapokat sem járathatjuk rendesen : azért nem csuda, 
hahogy elparasztosodunk." Ide járul még, ha a plé-
bános is, mint ezt M. K. ur bebizonyította, s mint 
igen elhiszszük, sőt tudjuk is, nélkülözéseknek van 
alávetve, ha saját accidentiáiból a káplánnak mit sem 
ju t ta tha t , lapokat, és irodalmi ujabb termékeket ma-
ga sem hozathat: hova forduljon tehát a tanulni s tudni 
vágyó fiatal ember? Világiakhoz? Ezek előtt még pa-
lástolni is kell szegénységét ; nehogy még több alkal-
mat adjon nekik a felsőbb clerus elleni kikelésekre, 
s annyiszor hánytorgatott javak elleni lármára: jól 
tudván, hogy kivált napjainkban, olly kancsal szem-
mel néznek sokan az egyházi birtokra. Igy tehát le-
hetetlen (?) magát el nem hanyagolnia; mi pedig ha 
valakivel fiatal éveiben történik, semmiféle benefi-
cium sem íogja e hiányt többé visszapótolni *). „Quo 
semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu." 

De hogy a mondottakat annál jobban méltá-
nyolhassuk, tekintsük a fiatal papot, a mint a semi-
nariumot elhagyja. Jobbára szegény, szűkölködő 
családok fiai levén, a seminarium védfalai közt el-
végzi az if jú nagyobb baj nélkül **) a Theologiát. 

*) Azt talán mondanunk sem kell, hogy e sanyarú sors 
korunkban nem csak azért érhet igen keveseket, mivel több-
nyire jobban el vannak látva, hogy sem illy szükség fölött jo-
gosan panaszolkodhatnának : hanem azért is , mivel a káplá-
nok száma, tudvalevő okoknál fogva, tetemesen alászállott. 
Például csak az esztergomi főmegyét. hozzuk föl, mellynek ez 
évi schematismusában, futólagos átlapozás mellett is 34 
káplánságot találtunk be nem töltve ; azou helyeket nem is 
számítva , hol ugyan rendesen megalapított állomás nincsen, 
de a segitség nagyon is elkelne, s hol azt az illetők igénybe 
is vennék, ha egyének volnának hozzá, s több mód azok el-
látására. S z e r k. 

**) És , mit soha sem kellene feledni, olly minden ter-
heltetésök nélkül a szülőknek, hogy ezek némi segélyben csak-



Később építeni akarván a tanárai által letett alapokra, 
minthogy" még nem láthatja magát el a miveltség 
kellő eszközeivel, följegyez magának több érdekes, és 
szakmájába vágó munkát, azokat alkalmilag beszer-
zendő. Fölszenteltetvén, kezébe kapja a ,titulo pri-
mae instructionis' neki szánt, s jobbára 40 írtból álló 
összeget, és talán még néhány forintnyi assistentialis 
pénzt ; ebből most csináltat magának, a mennyire 
telik, felső és alsó, vagy fehér-ruhát, megvesz néhány 
szükségesebb munkát , mellyet a seminariumtól ta-
lán nem kap : a többit tartogatnia kell, hogy a le-
endő , s a székhelytől talán távolabb eső állomására 
mehessen. Hányszor történik, hogy' kivált ha szü-
lőit is meg akarja látogatni, bemutatandó magát 
mint az Ur fölkentjét, minden pénz nélkül érkezik 
rendeltetése helyére. Itt a fönebb emiitett körülmé-
nyek miatt sehogy sem tudja magát otthonosan 
érzni; már felhagy arany váraival, csak a legszük-
ségesebbre szorítkozhatván : de végre minden tűrés 
és nélkülözés daczára is belátni kezdi, hogy innen 
mozdulnia kellene, különben elrongyosodik, elparasz-
tosodik *) ; és ha van neki hova fordulni az illy helye-
z e t b e n , az reá nézve nagy szerencse. (Ismerek káplánt, 
ki már több éve szolgál megyéjének : de hányszor 
fordul szegény földműves atyjához, hogy neki csiz-
mára, vagy ruhára valót adjon ; mert különben nem 
telik.) Próbál kopogtatni az illető helyen valamelly 
jobb állomásért: ha azt elnyeri, örömest veri magát 
adósságba, csakhogy szorult helyezetéből menekül-
hessen; boldog, ha nem csalatkozik! Ha pedig nem 
sikerül, vagy talán főnökét, és a népet megszeretvén, 
nem örömest hagyja el őket nyomorúságukban, kezd 
gondolkodni a synodalis vizsgáról, hogy adott alka-
lommal plébániára juthasson. Megürül egy közép-

ugyan felpanaszolás nélkül részesíthetik a fiatal papot. Mert 
mig a nem papi pályára készülők tanulása annyi temérdek 
pénzbe kerül, a Theologiát díjmentesen hallgatja a minden-
nel ellátott kispap ; mi csak is hazánkban van már igy : mert 
sok más országban fizetniek kell S z e r k . *) Az utóbbit némi figyelmeztetésül, elegendő volt egy-
szer is emliteni : mert igen nagy súlyt e körülményben nem 
szabad helyeznünk. Az elparasztosodás veszélyétől nem a pénz 
és bőséges jövedelem menti meg a buzgó lelkipásztort. Igy soha 
sem volt volna tanácsos, szegény apostolokat küldeni szét a 
mammon-imádó nagy világba ; sem sz. Benedeknek nélkülözés-
hez szokott fiai, a sokszor nem is rendes házak-, hanem remete-
gunyhók-, és sziklaüregekben lakó szerzetesek, nem civilisál-
hatták volna a minden gazdagsága mellett is barbár világot. 
Minden falusi plébánosnak az épen hivatása, hogy a körülötte 
levőket magához emelje, nem pedig hogy a miveletlenség-
ben azokhoz alászálljon. A ker. miveltség elemei pedig nem a 
comfortban rejlenek. S z e r k . 

szerű beneficium ; megteszi a kellő lépéseket : és csak 
később hallja nagy csudálkozással, hogy esperesek, 
és tudja Isten, hány plébános nem recurrált; midőn 
természetes, hogy sok másnak előnye van Folya-
modik kétszer, háromszor, sokszor a kezében tart ja 
már, és mégis elütik : mert többször is beáll azon eset, 
mellyet t. M. K. ur emlit, hogy ha némelly, a jöve-
delmet tekintve, jobb hirben álló plébánia megürül, 
legio a concurrensek száma. Néha az is megtörténik, 
hogy valamelly plébánia vacálását csak későn, más 
utakon tudhatja meg a káplán; mert nem tudni mi 
okból, a káplán sokszor épen nem, máskor csak 
esetleg férhet a körözvényekhez: minek az a rossz 
oldala is van, hogy lassankint elhanyagolja a rende-
leteket, s igy a synodalis vizsgán, sőt talán később is az 
életben, azokat nem is alkalmazhatja, vagy nagy 
fáradsággal szedi össze, s kezdi tanulmányozni. A 
sok recursus után végre elszánja magát az ugy ne-
vezett legdesperáltabb beneíiciumra, minők lehet-
nek azok, mellyekért M. K. ur felszólalt. És most 
megvan a valódi mesalliance: minőre a politikai ha-
tóság, mind a két fél szegénysége miatt, engedélyt 
nem adna. Adóssággal terhelten megy oda; mert hi-
szen hogyan gyűjthetett volna magának valamit, mi-
kor a plébánosokról is az mondatik, hogy a kik 
1848 előtt nem gyűj tö t tek , azok már nem is fognak 
gyüj thetni ; hát a szegény 48 frtos káplán honnét 
gyűjthessen ? Ha van atyja és any ja , kik segítsék, 
jó ; ha nincs, kész a nyomorúság. Ezt már leirninem 
szándékom, miután M. K. ur elég hiven ecsetelte. 

Mi mindebből a tanulság? Ezt megítélni a ke-
gyes olvasóra bízom. En tulajdonképen csak hango-
san sohajtoztam ; meglehet, sokan lógják mondani, 
ezeket olvasván: ,énis olly szegény capellanián vol-
tam, és még i s—' Minderre csak azt felelhetem, hogy 
bajos annak helyes fogalmat szerezni az éhhalálról, 
a ki telt csűrökkel rendelkezik, és nem félhet, hogy 
kiürülnek. Hogy pedig nem minden capellania oly-
lyan az országban, mint itt leírtam, azon ki sem 
örül jobban nálamnál; de ha csak egy van is , a 
minthogy az egyes számot százzal is fölülmúlja, már 
méltó volt felszólalnom. És azért fiuilag esedezem 
a magyar egyház nagyjaihoz,gondo?kodjanak atyai-
lag róla, hogy legalább az ígért 100 frtot kapja 
meg minden káplán; mint ezt, ha nem csalatkozom, 
Pécs megyében már élvezik is. Igen kevés az, a mit 
kívánunk; a mostani 100 frt jóformán csak három 
része, vagy fele a réginek, de legalább ezt kér-
j ü k — /(. Béla. 
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II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
II. 

Blind ezekből kitűnik, hogy XIV. Benedek, a király min-
den méltányos kivánatát teljesitendé; valamint Fridriknek sem 
lehet olly igen rossz néven vennünk, liaő Sileziát, mint meghó-
dított tartományt tekintvén . a fönállóhoz nem ragaszkodott, 
és helynökséget akart felállítani. Azonban az 1742-diki junius 
11-kén aláírt boroszlói békekötés által az egész ügy más ala-
kot nyert. A béke-okmány erre vonatkozó hatodik czikke a 
tartomány egyházi ügyeit vette pártolás alá. „ 0 felsége, a 
porosz király'', igy szól az, „Sileziában a kath. religiót in statu 
quo megtartandja : valamint az ország minden lakosainak tör-
vény által biztosított birtokait, szabadságait, kiváltságait, mint 
azt Sileziába vonultakor is kinyilatkoztatta, sértetlenül meg-
liagyandja: a nélkül, hogy Sileziában a protestánsok tökéletes 
vallás-szabadsága s az uralkodó jogok csorbittatnának : de 
azért nem fog őfelsége uralkodói jogaival Sileziában a kath. 
religio ,status quo'-jának hátrányára élni." — A béke-okmány 
e kifejezései, maga a bibornok-püspök előtt is igen tág-, és 
határozatlannak látszottak : de annyival inkább megütköztek 
abban főkáptalanának tagjai; kik legnagyobb részben, jellem-
szilárd, tudományosan mivelt, és valódi katholikus papok vol-
tak 2). A tiszteletre méltó segéd-püspök, Sommersfeld Illés, 
leontopoiisi püspök, már julius 6-án figyelmeztette a bécsi 
apostoli követet a veszélyre, melly a süeziai egyházat fenye-
geti : kijelentvén abbeli aggályát, hogy ez igen ruganyos zára-
dék aligha leend képes a királyt az erőszakoskodások-, és ha-
talmaskodásoktól visszatartani. 

1742-diki julius 3-án Fridrik Boroszlóba jöt t ; és katonai 
kiséretével, a Bold. Szűz homoki apátságában (auf dem San-
de) jelen volt a béke helyreállásaért tartott ünnepélyes iste-
ni-tiszteleten. Sinzendorf bibornok szónokolt; gróf Schaff-
gotsch Fülöp Grothárd kanonok, a király kedvencze, tartá az 
ünnepélyes szent misét. Ez alkalommal állítják, hogy Fridrik 
mondta volna : „A katholikusok ugy bánnak Istennel, mint 
felsőbbel; a lutheránusok, mint hasonlóval; a reformátusok, 
mint maguknál csekélyebbel." Szivélyességekkel halmozá el a 
magas clerust, és személyének fönsége, s ügyessége által 

' ) A protestánsoknak megadott tökéletes vallás-szabadság Siléziá-
ban következő észrevételre kényszerit bennünket. Preusz , I. 332 lapon 
mondja : „December 4-én 1746. Cocceji igazságügyi minister ekkép irt 
a királyhoz : ,Méltóztatot t királyi fölséged nekem f. é. sept. 20 kán kelt 
rendeletében legkegyesebben megparancsolni, hogy alapos tudósitást 
szerezzek róla, valljon Ostfriesland kath. lakosainak a nyilvános isteni-
tisztelet, s egy Páternek tartása megengedhető-e, s valljon ez , az or-
szág törvényeivel nem ellenkezik-e ? A szerzett értesitések nyomán ki= 
tűnik, hogy az egyezmények megsértése nélkül (!) a kérelmet teljesíteni 
nem lehet, s hogy még a p r i v a t u m exercitium religionis(mint melly 
a császári Salve garde által csak most hozatott be) sem szabad. Az enge-
dély által fölséged legkevesebbet sem fog nyerni : mert ez által Weh-
ner faluba igen sok rossz (!) embernek leend szabad bemenete. Azonban 
mindent kizárólag fölséged legkegyesebb határozata alá terjesztek. ' 
De a király ezt irá a fölterjesztés szélére : ,Megengedem vallásuk sza-
bad gyakorlatát , Pater-, és minden ahhoz tartozóval együt t" . Ez bizo-
nyára igen szép volt Fridriktől : de csak igen igen csekély kedvezmény; 
ha azokat veszszük, mellyekben a protestáns sileziai alattvalók részesül-
tek, meg ha több izben tanúsított erőszakoskodásait nem feledjük. 

z) Ott voltak : b. Rummerskirch székes-egyházi főesperes ; Stie-
gelheim nagyprépost ; Gellhorn scholasticus ; Frankenberg főesperes ; 
Brünetti ,Nachwitz, Ofle, stb. 

mindenkit megnyert ; de kivált a bibornok-püspököt : mint ez 
ennek julius 16-án kelt tudósításából kitűnik. Azonban hely-
zetének kellemetlenségét még sem tagadhatta. Egy , a pápá-
hoz julius 23-án intézett hosszabb iratában ]) elmondja, meny-
nyire meg van akadva; miután a porosz király-, meg a magyar 
királynéval, kik egymásnak nem hisznek, van dolga ; s megyéje, 
és püspöki javai mindkét fölség birodalmában terülnek el. El-
mondja, hogy véleménye szerint a békeokmány kitételei igen 
átalánosak; és hogy a mindenható Cocceji ministernek hinni 
épen nem lehet. De a király jó érzelmeitől mindent lehet re-
mélni. Végre a sz. atya tanácsát kéri ki, hogy azon esetre, lia a 
fekete-sas-renddel megkináltatnék, elfogadhatja-e azt : miután 
több bibornokok a Sz.-Januarius-, és Szentlélek-rendet, Lipszki 
bibornok pedig a lengyel fehér-sas-rendet hordják. Fölemlíti, 
hogy a szent atya Fridrik királyt ne nevezze1 brandenburgi 
határgrófnak, hanem fejedelem-, és uralkodónak ; miután e 
nevezetet igen kedvetlenül szokta fogadni. A szent atyát igen 
meglepte ez irat; minden eddigi félelmei, a bibornok jellemét 
illetőleg, igazolva látszottak lenni : azért is a válaszában ural-
kodó hang igen méltóságos, és komoly volt. Egy, augustus 
11-én (1742-ben) kelt brevéjében 2 ) , többi között igy szól : 
„Önnek a mult hó 16-kán kelt levelével, a 23-kán keltre is, 
mellyet e pillanatban veszünk, válaszolunk. Már előbbi leve-
leinkben, mellyeket véleményünk szerint közleni lehetett, 
vagy kellett volna, észre velieté ön, hogy figyelmeztetése 
nélkül is (mit köször.ettel fogadunk,) már .fejedelem' elneve-
zéssel éltünk. Nagyon fel tudjuk fogni, hogy azon czikk, melly 
a kath. hitnek, a lelkiismeret-szabadság megsértése nélkül, ,in 
statu quo', s egyszersmind a király fejedelmi jogainak fentartá-
sát rendeli, csak akkor fog nagy bonyodalmakra vezetni, ha, 
a katholikusok fölött . a fejedelmiekhez a püspöki jogokat is 
csatolni akarják ; még pedig azért, mert ez a kath. hit ,in statu 
quo' fentartásának nem mondható ; mert : ,katholika h i t , és 
püspöki hatalom' világi fejedelem kezében, ellenkező két do-
log; s épen ez veszi igénybe önnek minden figyelmét, hogy 
semmi olly rendszabályt meg ne tű r jön , melly a religio tisz-
taságát megsérthetné. Különben megvagyunk győződve,hogy 
ön e tekintetben egy hajszálnyit sem engedend. Kérdi ön, 
valljon a fejedelem kívánságához képest a fekete-sas-rendet 
elfogadhatja-e : erre nyiltan ,nem'-mel felelünk ; mert hogy 
sok más tekinteteket elhagyjunk, nincs rendén , miszerint 
püspök, és bibornok olly lovag-rendbe lépjen, melly a pápa 
által sem elismerve, sem megerősitve nincsen." Egy más, 
ugyanezen kelettel ellátott iratában komolyan inti a pápa a 
bibornokot, hogy jövőre, tettei- és szavaiban több egyházi 
szellemet mutasson. 

Jelenleg a dolgok átalában ugy maradtak, mint azt az 
altranstädti egyezkedés rendelte, azon egy kivétellel, hogy 
az evangélikusok egész Sileziában szabad vallásgyakorlatot 
nyertek ; a többi herczegségekben azonban a protestáns lako-
sokra nézve meghagyatott a fönálló rend , melly szerint ők a 
katholikus papságnak parochialis illetményeiket fizetni tar-
toztak , és csak is Brieg, Wohlau, Liegnitz, és Oels lierczeg-
ségben adatott a protestáns papságnak a kath. lakosok elle-
nében, e tekintetben egyenjogúság: mi igaz, ugyan, hogy az 
emiitett egyezmény értelmében vol t , de az osztrák uralom 

' ) Theiner, I. 30. — Theiner, 1. 32. 
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alatt tettleg érvénytelenittetett. Később, 1742-diki decem-
ber 21-én, mindkét vallásfelekezetbeli papok, a lierczeg-
püspök inditványára, egy királyi nyilt parancs által a köl-
csönös fizetésektől fölmentettek. Már előbb, augustus 28-
kán bocsátott közre a herczeg-püspök pásztori szózatot 
mellyben a hívőknek leikökre köti, hogy a más hitüekkel bé-
kében éljenek, és igaz keresztény szeretettel bánjanak. — Ha-
bár a boroszlói béke után az apostoli helynökség felállítása, 
sem szükséges, sem megengedhető nem volt is, a király azért 
nem tágitott; és a herczegpüspök is annak tervét egészen 
megkedvelte. Örömest lett volna ő éjszaki Németország fölött 
porosz patriarcha : s a dolgok illy állásában halt el a nemes 
érzelmű, s e tervnek leghatározottabb ellene, Sommersfeld föl-
szentelt püspök ; utódául gróf Almesloe-ban igen erényes, de a 
jelen viszonyok közt, illy nagyfontosságú állomás betöltésére 
igen korlátolt ismeretü férfit nyervén. 

Sinzendorf bibornok mindent elkövetett, hogy a tervet 
a pápa által mindinkább megkedveltesse, s a bibornokok gyü-
lekezete által támasztott nehézségeket megkönnyítse. De az 
éber pápa, XIV.Benedek, nem engedte magát elámittatni. 1742-
diki november 24-én kelt, igen határozott modorban irt bre-
véjében leplezetlenül tudtára adá a lierczeg-püspöknek, 
hogy több némethoni főpapoknak hozzá intézett leveleiből 
igen, és csak is egyedül a boroszlói herczeg-püspöktől nem 
tud ja , hogy mennyire fogyatkozik Sileziában napról-napra a 
kath. hit, milly tulkapásokra engedi magát a kormány ragad-
tatni , s mennyire számosak, és gyakoriak a hithagyások. 
Atyai határozottsággal felhivja, s kényszeríti őt ennél fogva, 
hogy minden félelem, és rettegés nélkül, nem gondolva a ki-
rály kegyelme-, vagy kegyvesztésével, elvégre határozottan, 
és nyiltan lépjen föl a sileziai egyház védelmére. — Ez atyai 
sorok által indittatva a herczeg-püspök, december 24-én 
kelt, s a pápához intézett Írásában , ugy, a mint lehetett, 
igyekvék magát védelmezni ; mire XIV. Benedek békülékeny, 
de azért méltóságos hangon irt hozzá (174-3. január 12-kén); 
tanácsokat adván neki, hogy magát Berlinben mint viselje. 
— Tudni kell, hogy a helynökséget illetőleg, ezalatt az alkudo-
zások szakadatlanul folytak ; s e miatt gróf Schaffgotsch ka-
nonok hat hétig Berlinben időzött. Január 19-én maga a bi-
bornok is Ber l inbejöt t , és február 11-ikéig ott volt. Berlin-
ben léte alatt közte, a király, és Cocceji minister közt gyakori 
tanácskozások tar ta t tak, a helynökséget, és a sileziai kath. 
egyházat illetőleg. A pápához irt leveleiben nem győzte elég-
gé dicsérni a bibornok a király megelőző szivélyeskedéseit. E 
tanácskozmányok eredménye egy, február 9-én kelt királyi 
utasitás volt a helynökség ügyében 3) ; melly által a hierar-
chiai rend megzavartatván, Poroszhonban az egyházi legfőbb 
hatalom egészen az állam szolgálatába haj ta tot t , s a kath. 
egyház végkép megrontatott volna. — Martius 4-én küldé ez 
okmányt a pápához a herczeg-püspök, saját felvilágositó, és 
szelidítő észrevételeinek kiséretében; s april 27-én jöt t meg 
az elodázó válasz, mellyben minden pont egész ártalmasságá-
ban tüntettetik föl. Ezzel vége lett a dolognak, és mostanra a 
király az egész tervtől elállott. S valóban megfoghatatlan, 
miképen állithatja Preusz, Nagy-Fridriknek általa irt törté-
netében (I. Kötet. 329. lapon): „Miután Silezia sorsa el vala 

' ) Menzel XI. 135. Az 1742-iki rendeletek gyüj teményéb. n. 48. 
171. 1. - 2) Tlieiner, I. 50. - 3) Theiner, I. 7 0 - 8 8 . 

döntve, Sinzendorf visszatért nyájához ; magas hivatalának 
minden jogait élvezte , és Fridrik által, ki őt, mint egyházi 
fejedelmet, világfit, és kitűnő szónokot egyaránt becsülte, s 
a fekete-sas-rend nagy-keresztével diszité föl, — az egyetemes 
porosz államokban létező minden romai katholikusok egyházi 
legfőbb birájává, s átalános-helynökké neveztetett : hogy min-
den lelki ügyeikben ezentúl hozzá folyamodjanak; nem lé-
vén szükség bármelly esetben határozatért Romához járul-
niok. Mi által ama viszony is , mellyben eddigelé a borosz-
lói püspök metropolitájához, a prágai érsekhez állott, önma-
gától megszűnt ; s a Romávali összeköttetéseknek, és az oda 
tenni szokott sok alkalmatlan fizetéseknek eleje vétetett. A 
pápa ugyan ellenzé e bölcs rendelkezést ; azonban, hogy a na-
gyobb kellemetlenségeket megelőzze, Sinzendorfot, mint Po-
roszhon átalános-helynökét, .proprio motu, et ex plena scien-
tia, sancti Petri et sua autoritate', megerősítette. A pápai meg-
erősítő brevejulius 14-én 1742-ben kelt, és igy kezdődik: ,Az 
általad május 19-kén hozzánk intézett, és pontosan megérke-
zett iratodból legnagyobb megelégedésünkre értettük , hogy 
azon ország ura, mellyben te vagy, téged bizalma-, és nagyra-
becsülésével tisztelt meg, stb." Eddig Preusz. Azonban, ki ezen, 
általunk is fönebb emiitett brevét megolvassa, s azt elemezi, 
abban mindent, csak a porosz átalános-helynökség megerősí-
tését, és helybenhagyását nem találandja. Az egész állítás 
minden történelmi alap nélkül van. 

Fönebb emiitettük, hogy az altranstädti egyezmény áta-
lánosságban, legalább papiron, érvényes maradt. Gyakorlat-
ban természetesen, a porosz kormány sok tekintetben csorbi-
tá a kath. egyház jogait ; nevezetesen, illy tény volt : a két 
lutheránus főconsistorium, melly határozatul mondá ki, hogy 
a lutherán vallás, bár az altranstädti egyezmény szerint csak 
türetett , u r a l k o d ó vallás; és a házassági ügyekben majd 
mindig a kath. fél hátrányára Ítéltek. Szabad legyen itt mu-
tatóul csak néhányat felhozni. 

A bibornok herczeg-püspöknek 1743-diki julius 2-kán a 
pápához irt tudósítása folytán, Glogauban egy katholikus lu-
theránussá lett ]) : hogy feleségétől elválhasson, és egy lu-
therán személylyel, kivel eddig is tiltott viszonyban élt, házas-
ságra léphessen. A lutherán consistorium minden habozás nél-
kül kimondta az elválasztást; a herczeg-püspök fölterjeszté-
seit figyelemre sem méltatván. Ugyancsak Glogauban elhagy-
ta hitét egy ferenczi szerzetes, és egy lutherán nőt elvett : 
a porosz kormány a herczeg-püspök, és a rendfőnök minden 
rendeleteinek ellenében pártfogása alá vette 1743-diki janu-
árban Özséb atyát . ferenczi szerzetest, 78 éves aggastyánt, 
jámbor életű, és tudós papot , egy fiatal katona arról vádolt, 
hogy őt a gyóntató-székben szökésre, és testi bűnre ingerié. E 
vád a kath. „barátok, és papok" ellen a legiszonyúbb inge-
rültséget szülte. A szerzeteseket kolostorukból kiűzték, s a ko-
lostort bezárták. Özséb atyát pedig fogságba vetették, a vilá-
gi törvényszéknek adák által, és kimondatott fölötte a h a l á -
l o s Ítélet : a nélkül, hogy az ügyet Sinzendorf bibornokkal csak 
közölték volna is. A halálos itélet Berlinben épen akkor mon-
datott ki, midőn a bibornok a helynökségi kérdés tárgyalása 
végett ott tartózkodott. Lelkében elszomorodva értesité a pá-
pá t január 25-kén; kérvén őt, utasítsa, mi tévő legyen, és miként 

J ) Theiner, I. 250. 
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viselje magát azon esetben , ha a kimondott Ítélet végrehaj-
tatnék. A pápa február 16-kán kelt iratában részvétét tudatá 
vele; megtiltván egyszersmind (mert az egész ügyben otrom-
ba csalást gyanított), hogy a szerencsétlen szerzetest papi mél-
tóságától megfoszsza. A berlini törvényszék vonakodott a hiva-
talos okmányokat k ö z z é tenni (!) ; midőn azonban a herczeg-
püspök azok közzétételét állhatatosan sürgeté, Özséb atya sza-
badságba helyeztetett , és az elűzött szerzetes-társak vissza-
térhettek csendes zárdájokba : ,királyi kegyelemből', mint mon-
datot t , és Sinzendorf bibornok személye iránti tiszteletből. 
1743-diki február 7-kén egy királyi rendelet, az egyház men-
helyijogát (ius asyli), mint kereszténytelent megszűnteié. A 
bibornok emelt ugyan panaszt a királynál : de hasztalanul ; s 
hogy egyéb kellemetlenségeket elhárítson, kényszerülve volt, 
april 21-kén kibocsátott köriratában, papjainak e királyi ren-
delet szigorú megtartását elrendelni. Nem kevésbbé igazság-
talan, és törvénytelen volt a papság megadóztatása. Az oszt-
rák uralom alatt a boroszlói püspökség, egészen 1718-ig egy-
némelly, a török háborúkor igénybe vet t segélyek kivételével, 
adómentes volt ; és csak is az ujonan szerzett Smograu, és 
Spitke nevü uradalmakért kellett Sinzendorf bibornoknak 
egyszer-mindenkorra 4636 f r t adót fizetnie. A porosz uralom 
alatt kezdetben 7000, s 1744 óta 16,000 fr t évi adót kellett 
az államnak fizetni; sőt utóda, Scliafígotsch Fülöp herczeg-piis-
pök, kormánya kezdetén már két annyit, tudnillik 31,233 frt 
25 krt, és 2 7/8 dénárt fizetett. A társodák, zárdák, kolostorok, 
és társas-káptalanok, mellyek az osztrák uralom alatt majd 
egészen adómentesek voltak , s csak is a legnagyobb szükség-
ben vétettek igénybe, most jövedelmeiktől majd 30, majd 50, 
sőt nem ritkán 65—70 száztólit is fizettek. Igy például áz 
ágostoniaknak a homoki Bold. Szűzről nevezett , Boroszlóban 
létező társas-káptalana, évenkint 14,142 frt 12 krt és 3 dénárt; 
a premontreiek sz. Vinczéhez czimzett boroszlói háza 15,820 
f r t 50 krt és 1 ]/a dénárt ; a vörös csillagu keresztesek, szinte 
Boroszlóban létező, sz. Mátyásról nevezett háza, 12,642 fr t 
46 krt 1 Va dénárt ; a leubusi cistercita-zárda 6000 frtot ; a 
heinrichini 4000 f r to t ; a sagani szerzetes-kanonokok 1800 
fr tot fizettek. A szegény nő-kolostorok is hasonlóképen sar-
czoltattak. Igy a boroszlói clarissák évenkint 2000 f r to t , a 
trebnitzi cistercitanők 4000 frtot fizettek. Es e hallatlan adóz-
tatástól a szegény világi papság sem volt ment. Midőn később 
a boroszlói káptalan iskolája, ugy szinte a leubusi, grüssaui, 
sagani, ratibori, rouedeni kolostor, és a habelscliwerdti vá-
rosi iskolák mellett, mesterképző- és vegyes intézetek is ál-
líttattak , a boroszlói s glogaui hadi, s uradalmi királyi kincs-
tárnak 1764-diki nov. 12-, és 27-kén kelt kettős rendelete 
által ') meghagyatok, hogy : kath. plébános javadalmát addig 
el nem foglalhatja, mig annak egy negyed-évi jövedelmét e 
képző-intézetekpénztárába be nem fizette. Végre majdnem elvi-
selhetetlen volt, hogy a kolostorok pénzereje , a g y á r i p a r 
előmozdítására vétetett igénybe (!) ; s az apátok, gyakran 
kineveztetésök előtt , vagy ennek megtörténtével, kénysze-
rülve voltak kötelezni magukat, hogy viaszfehéritő-, fonó-, 
szövő-, vagy bőrgyárakat állitandanak ; a mi természetesen, is-
meretlenek lévén az illetők az üzlet titkaival, a legnagyobb 
veszteségekkel járó vállalat volt , s csak az ügyvezetőket 

' ) Menzel , XI. 424. 

gazdagította. Nem csuda, ha illy eljárás mellett a borosz-
lói káptalan tagjai az egyház drágaságaival osztrák földre fu-
tottak , hogy azokat a porosz kormányhivatalnokok sóvár sze-
mei elől biztositsák. 

A lelkismeret-szabadságot Fridrik, ugy látszik, csak a 
protestánsok részére szerette érvényesíteni ; pedig a világ ezt 
szereti a ,nagy'-nak nevezett király legnagyobb érdemeid fel-
róni. Legalább ezt mutatja amaz önkénytes, egyoldalú eljá-
rás , melly által önhatalmával, minden vérségi, és rokonsági 
fokozatokat, egészen a másodikig megszüntetett, és a vegyes-
házasságokra nézve birákul a lutberán consistoriumot ren-
delte. De azért XIV. Benedek nem engedett. Csak is a tiltott 
fokozatoktóli fölmentvényeknél volt kissé engedékenyebb a 
protestánsokra nézve ; kiknek illy esetben is tévtanaikról le 
kelle mondaniok , és katholikusokká lenniök. Jegyezzük még 
ide, hogy nem tartozott a ritkaságok közé, miszerint katho-
likus árvák protestáns gyámnokokra bizattak , és ezek által 
protestáns módon neveltettek ]). Ez tör tént , még pedig a 
szabadelvű király határozott parancsára, a fiatal gróf Arco-
val. De az elnyomás még nem érte el legfőbb fokát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, juliuslió 8-án. A fejedelmi hatalom egyik dicső 

osztályrésze, őrszemmel kisérni az alattvalók hivatalköri mű-
ködését, és a kötelmek hü telj esitésében kiválókat, legma-
gasabb kegyelem által kitüntetésre méltatni : habár az igy 
működőknek legszebb jutalmuk mindenkor azon tudat marad, 
melly a mindenkinek kiszabott határkör hűséges betöltéséből 
fakad. Illy kegyelemténynek valánk tanúi e mai napon, mint 
mellyen főtiszt. V a r g a István érdemesült ungvári főespe-
res, mélt. Pécliy Ferencz pestmegyei főnök ur által földiszit-
tetet t azon arany koronás érdemkereszttel, mellyet a neve-
lés és tanodai ügy körül 40 éven át gyűjtött érdemeinek 
némi elismeréseid, ő Felségének legmagasabb kegyelméből 
szerencsés volt nyerni. Az érdemjel feltűzése a kitüntetett 
férfiú számos tisztelőinek jelenlétében , a belvárosi plébánia-
iakban ment véghez, alkalomszerű szónoklatok kiséretében a 
tisztkedő főnök-, és a feldíszítettnek részéről. Viselje a köz-
tiszteletben álló férfi kereszt nélkül keresztjét, vagy békével 
tűrve keresztjét ; s hosszú évek után örökölje az azok számá-
ra eltett koronát, kik hiven szolgálják az urak U r á t , a kirá-
lyok királyát ! — 

— Vonatkozólag a ker. kath. mesterembereknek azon 
mentegetődzésére, mintha a vásárok miatt nem lehetne, még 
ha akarnák is, vallási kötelességeiket pontosan teljesíteni, szer-
kesztői megjegyzésünket (3 .1.) erősitő adatul k i i r j u k a ,Pester 
Lloyd' 158 - ik számából: „A nagyváradi országos vásárnak 
sept. 17-dikéről 10-dikre át tétele, az izraeliták illető ünnepe 
miatt , elfogadtatott.'- E tény is erősítvén ama föltevésünket, 
hogy a vásárra járó ker. kath. mesteremberek is könnyen se-
gíthetnének a bajon, ha vallási kötelességeik teljesítésében 

*) Gróf H a u g w i t z , k i Mária-Therezia alat t az osztrák pénz-
ü g y e t rendbe l iozá, születésére nézve protestáns volt, és érett korában 
tér t vissza a kath. liitre. A t y j a halálakor Müncho-w porosz minister á l -
ta l a r ra kényszerí t te tet t a leg igazságta lanabb módon , h o g y a porosz 
Sileziában rá esendő javairól v a g y mondjon l e , v a g y azokat a d j a el. 
(Ranke, történelmi folyóiratának II. 4. 691. 1.) 
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olly akár féltékenyek, akár lélekismeretesek volnának , mint 
az izraeliták ; kik az illető hatóságoknál e végre folyamodni, 
el nem mulasztják. 

VACZ-megyei hatvani kerületből, juliushó 3-án. Folyó 
évi juniushó végnapjai, 22-től 29-ikig bezárólag öröm, áldás, 
és isteni malasztok harmatozásai közt folytak le kerületünk-
ben. Mélt. és főtiszt. P e i t l e r Antal-József ur, megyénk fő-
pásztora, junius 22-kén délutáni 5 órakor a szomszéd gödöl-
lői kerületből Hatvanba érkezett, hogy e kerület fölött szinte 
atyai szemlét tartván, a bérmálás szentsége által a gyengéket 
megerősitse a hitben, és az igének kétélű pallosával behasson 
a szivek, és vesék oszlásáig ; feddve, kérve , dorgálva minden 
béketűrés- és tanítással, és mindenütt ujjal mutatva, mellyik 
legyen az Istennek jó, kellemes, és tökéletes akarata. Hatvan-
ban a kerületi papság által üdvözöltetvén, junius 29-ikeig 
bezárólag nyolez plébánia hiveit hét templomban (mindenütt 
a sz. mise után apostoli buzgalommal hirdetvén az Isten igé-
jét), a bérmálás szentségében részesité, a templomot, az isko-
lát, az anyakönyveket, és a lelkipásztorság többi hivatalos ágait 
szoros birálat alá vette, s épen ugy, mint Titus Cretában, a 
szükségeseket elrendelé, a hiányosakat kiigazitá. E főpásztori 
körút ujabb bizonyítványa annak, milly bölcsen tudja a mélt. 
püspök ur az atyai kegyesség- és szeretetet a főpásztor hiva-
tali komolyságával egyesíteni ; s épen e ritka szivjósága és 
lebocsátkozása által alárendeltjeit nem csak viszonti szerete-
tére, hanem egyszersmind mind annak szorgos kerülésére is 
serkenteni, a mi atyai szivét megszomorithatná. Elmondhat-
juk róla :,milly ékesek a békeséget hirdetőknek lábaik, a kik jó-
kat hirdetnek'; elmondhatjuk, hogy ,akkép vala köztünk, mint-
ha a dajka táplálná fiait ; kívánván nekünk, és a reánk bizott 
nyájnak adni nem csak az Isten evangéliumát, hanem saját 
lelkét is'; ,szerteszét járván, jót cselekedve.' Kállón érzékenyí-
tő bucsut vettünk a mélt. püspök úrtól, mint egykor Miletus-
ban Ephesus vénei ; könyezve ugyan, de örvendezve is ama 
boldogító reményben, miszerint kegyes püspökünk és atyánk 
angyali arczát még ezután is többször láthatni, s jobbját csó-
kolni szerencsések leendünk. Engedje ezt nekünk a jó Is ten: 
a miért őt naponta buzgón kérendjük ; édes-örömest elrebegve : 
,pro Antistite nostro Antonio Josepho' ! 

A hatvani kerület papjai. 
ROMA Sz. Péter és Pál napján a kettős lépcsőzet, melly 

az apostolok fejedelmének sirjához vezet, hol előtte való na-
pon az érsekeknek szánt palástok szoktak a pápák által meg-
szenteltetni, kedvesen illatozó virágokkal, és a legelmésebb mó-
don vala fölékesitve. „Ezen ezer-, meg ezernyi minden fajú és 
szinü virágok", irja a már (15.1.) idézett tudósitó, „akkép tűn-
tek föl előttem, mint ama, valamennyi népek által és nyelveken 
ég felé bocsátott imák és hódolatnyilvánitások, mellyek e na-
pon mint valamelly roppant nagy koszorú, az egész földgöm-
bét körülfonják. Tiz órakor megjelent a sz. atya, környezve 
a cardinalisok tiszteletre méltó collegiumától, a püspökök- és 
praelatusok-, szerzetesrend-főnökök- és udvariaktól. Vala-
hányszor e látványon szemeimet, ugy szólván, legeltetem, 
mindannyiszor hatalmasan épülök, és elragadtatva érzem ma-
gamat. A segédlet eme fönsége és méltósága, e vallásos hall-
gatagság , a sz. atyának e néma áldása, kinek fölséges hom-
lokán a szelidség és bu párosulni látszanak , a rend , mellyel 
mindez történik, és mellyel a nagy számú sereg a helyeket a 

szentélyben elfoglalja, hol az mindamellett alig észrevehetőleg 
eltűnik, a sorfalat képező pápai testőrök félig hallható pa 
rancsszava, s a tolakodó nép tompa moraja, melly a sz. atyát 
látni, s áldásában részesülni vágy , mindez rám túlnyomó ha-
tást szokott gyakorolni, s az Üdvözitőnek ama szavaira em-
lékeztet : ,Az én országom nem e világról való.' A sz. atya ma 
a sz. misét a Confessio fölött mondta, és harsány szava ércz-
hangokban futotta be a főtemplom tágas csarnokait. Midőn az 
apostoli áldást adta , vérző szivvel emlékezhetett meg azok-
ról, kik jelenleg a szép Olaszhont, zajos harcztérré változtatták, 
hogy dicsvágyuknak eleget tegyenek ; valamint azokról is, kik 
sz. Péter örökségére bünteljes kezöket vetették. Hiszen az 
egyháznak ez az egyetlen bosszúja, az imádság megbántóiért." 
— Az óriási kup kivilágítása, mint mindig, ez évben is nagy-
szerűen ismételtetett. A tüzhegyből meghatólag emelkedett 
ki a ragyogó kereszt, és nyúlt föl a sötét végetlenbe ; megvigasz-
talván a benne hívőnek lelkét ama gondolattal, hogy : ez az 
egyetlen és valódi világosság, melly az idők setétségében ka-
lauzul szolgál, s már az apostolok főnökének halálában is az 
örök Romát megdicsőítette. 

— Siciliában a forradalom, külhatalmak befolyása, és 
folytonosan érkező idegen csapatok által erősödve, nem csak 
a kormány és seregei fölött győzedelmeskedik, hanem lassan-
kint (a népnek vele született vallásos érzelmeit eltompitva) 
szokott eszközeinek felhasználásával, a kath. hit eddigi osz-
tatlan hatalmát is megtörni készül, épen ugy, valamint ezt 
Sardiniában sikerült kivinni. Az eddig szabadságának (!) meg-
nyerése miatt tulboldognak mondott népet ma már katonai 
erővel kell fékezni, s hajtani az anti-kath. irányú mozgalom 
igájába (mit a rend helyreállításának neveznek) ; a hazafias-
sága miatt előbb olly rendkívüli dicséretekben részesített 
clerus irányában, letétetik a most már fölöslegessé vált ál-
arcz; és elkezdik az egyház-ostromló intézkedések végre-
hajtásával, a catholicismus ellen indított háború tulajdonké-
peni czéljának leleplezését. Elsők természetesen a szerze-
tesek : mert még a capucinusokra is rákerülend a sor, kik, 
trombitással élőkön, olly lelkesedéssel játszanak katonásdit 
Palermóban, dolgoznak az erődítések lerontásán, és kiálta-
nak ,evvivá'-t a forradalmi seregeknek : talán még többet is 
téve helyenkint azok diadalmának kivivására. Különösen a 
jezuiták és ligurianusok üldöztetnek, mint kiket legkevésb-
bé lehetett, bár csak pillanatra is, a forradalmi terveknek meg-
nyerni. Eltöröltetésöket Garibaldi kimondta : a szerzet tulaj-
dona elkoboztatott; tagjai pedig száműzettek. A civita-vecchiai 
kikötőbe máris vagy 70, Siciliából kiűzött jézus-társasági szer-
zetes érkeztét jelentik; kiknek részint romai missio-házuk, 
részint más kolostorok nyújtanak menhelyet addig, mig ma-
guk a vendégszeretet gyakorlók is nem kénytelenittetnek 
az ur Jézus amaz intését követni : „Cum autem persequen-
tur vos in civitate ista, fugite in aliam" ; — igazolva a 
nagyszerű események sulyja alatt lelkének egész erejé-
vel fönálló pápa dicső szavait, mellyeket minap környezői-
hez intézett : a szenvedéseket, a száműzetést, a halált közel 
kilátásba helyezett jövőjök gyanánt tüntetvén föl ; mellyek 
azonban a halhatatlan életű kath. intézeteket épen ugy nem 
fogják megszüntethetni, valamint egy pápának elüzetése-, 
vagy megölésével a pápaságot ki nem irthatják. A kath. egy-
ház buzgó szolgáinak egy, vagy más, addig kath. országból 
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lett kiüzetésök, mindenkor előjele volt valamelly, a világ más 
részében egyházunkat megdicsőítő, kiterjesztő, s uj milliókkal 
szaporitó eseménynek. Az apostolok kiűzetése Jerusalemből, a 
kereszténység elveinek, az egész világon annál gyorsabban 
bekövetkezett elterjedését eredményezte. A mult század vé-
gével pusztított franczia forradalmi orkán , a vértanúi halál-
tól menekült franczia papság ezreit a világ minden részeiben 
elszórván, az addig kizárólag prot. Angliában, Eszakameriká-
ban, s főleg Asia- és Oceaniában, a kath. egyháznak az utóbbi 
évtizedekben láthatóvá lett roppant kiterjedését előkészí-
tette , megalapította, és biztosította. Egyedül a világtenger 
hullámain folytonosan hányatott, de elmerülni soha sem szokott 
hajócskának isteni kormányzója tudja , milly ujabb győzede-
lemre akarja az olasz papságot, olly tartományokban és népek 
közt vezetni, mellyek az Istennek megvetett országára méltób-
bak, mint Garibaldi, s a vele egy czélra törekvők. 

IRODALOM. 
,CODEX GRAECUS QUATUOR EVANGELIORUM e bi-

bliotheca Universitatis Pestinensis cum interpretatione hun-
garica editus a Samuele M á r k f i 0 . S. B. Pestini, I860.' 
N. 4-r. XVIII és 439 1. 

A méhszorgalmu, csakhogy a méhecskénél még zajtala-
nabbal működő, mert szerény szerző, uj nagybecsű müvei 
ajándékozd meg átalában az egyházi, de különösen a magyar 
egyházi irodalmat. Sokat kívánunk e tekintetben mondani, mi-
dőn megjegyezzük, hogy az általunk néhány vonásban bemu-
tatandó mü egy b i b l i a i c o d e x , melly mindeddig még 
nem vala kiadva : most pedig eredeti szövege, felvilágosító 
jegyzeteivel együtt , édes nyelvünkén is megnyílik előttünk. 
Nem tudom, kit minő kedélyhangulatba merit a ,codex' 
szónak hangzata : de engem némi bámulattal vegyült emel-
kedettség ragad meg, ha a vallásos kegyelet, és csak az 
élő hitből fakadható munkásság olly tiszteletre méltó em-
léke áll előttem, millyen a szent könyveknek egy szabad 
kézzel, századok előtt írott codexe ; mellynek minden j o t-
t á j á b ó l az Isten szent igéje iránti tisztelet és ragaszkodás 
gyöngéd szózata hangzik elénk : kárhoztatva azon frivol 
játékot , mellynek bizonyos részről a szent könyvek mil-
lió példányokban odavettetnek; de egyszersmind erőtelje-
sen megezáfolva a kath. egyház ellen nagyobb arczátlanság-, 
mint tudatlansággal szórt ama becstelen vádat, mintha az a 
hit irott forrását csak átok alatt megtörhető pecséttel zárta 
volna le , nehogy abból tévelyeinek hamissága kiderülvén , a 
magához tért emberi észtől érdemlett büntetését elvegyTe. Egy 
illy codex legczélszerübb, habár némellyeknek megkeménye-
dett arezbőriik miatt nem is legsikeresb arczul-csapás, az 
érzékenységből még egészen ki nem vetkezett hazugság szel-
lemének. Ki illy müveket látva is konokul ragaszkodik a kath. 
egyház ellen beszivott rágalmak dus lexiconához, az illyen, 
itélőtehetségének szánandó szegénysége felől némi tekintet-
ben önmaga ád bizonyítványt. Fenhangon kérkednek a bib-
lia-társulatok a bibliák ama roppant számával, mellyet külön-

féle nyelven nyomatva, a világ minden részében szétáraszta-
nak: gyors-sajtójok olly sebességgel dolgozik, hogy minden 
perezben 9 bibliapéldány lát napvilágot De hiszen könnyű 
már most a kath. találmányt ekkép felhasználni, a megcsonki-
tott, és elferdített szent-iratok szaporítására. Ámde kérked-
hetik-e a protestantismus, a szent-irás-, mint egyedüli kutfor-
rással dicsekvő, olly codexek ki állításával, minők a kath. hit-
élet munkás tevékenységét régi századokból dicsőítik ? Van-
nak codexei, igen ; de a kath. egyháztól átvettek ; melly nél-
kül azt sem tudhatná : létezett-e valaha szent-irás ? Sőt az ezt 
korunkban annyi kérkedéssel terjesztő felekezetre nézve nem 
is előnyös, ha ama codexeket olly igen őrizi; mert hiszen vala-
hányszor beléjek tekint, pirulnia kell : mennyire különböznek 
az általa rendezett kiadások azon régi iratoktól, béltartalomra 
nézve; nem is szólva azon roppant különbségről, mellyet 
azoknak irói vallottak. Minden perezben 9 biblia ! Valóban 
gyors munka! De valljon elszánta volna-e magát a jó tettek 
szükségességéből gúnyt űző hitvallás, a bibliának egy egész 
életet igénybe vevő leírására : haugyan gyászos eredete a re-
formatiónak, azon időkbe esett volna, mellyek a sajtó jóté-
konyságáról mit sem tudtak ? Alkalmasint inkább a traditiót 
tűzte volna ki forrásául : kivált ha a kath. egyház egy kissé 
erősebben sürgette volna ellenében a szent-irás tekintélyét. 
A protestantismus ugyanis minden áron ellenkezni akár , de 
kell is neki,— a catholicismussal, és mindenben a könnyebb 
végét szereti fogni ; jóllehet azután sem hossza, sem vége 
nincs a dicsekvésnek, mellyel tudja Isten milly nehézségekbe 
került vívmányait uton-utfélen fölemlegeti. Hagyjuk azonban 
most mindezt, s ne zavarjuk a különben nagyon is érdemlett 
szemrehányások által az élvezetet, mellyet az előttünk fekvő 
becses mü tartalmaz minden , még meg nem romlott Ízlésűek 
számára. (Vége köv.) 

É R T E S Í T É S . 
A nagyérdemű közönség, melly szerény és zajtalan 

munkásságunkat némi érdekeltség- és figyelemmel kiséré, ta-
pasztalhatta, hogy pár év óta ,Munkálataink' a t. cz. előfize-
tőknek jogos igényét nem a rendes (Medárd-vásárkori) idő-
ben, hanem egész hónappal később elégitheték ki. Ennek 
okáról ezennel e becses lapok utján a nagyérdemű közönsé-
get fölvilágosítani, sajnos ugyan, de mégis többé mellőzhetlen 
kötelességnek tartjuk mind az illetők várakozása iránti mél-
tánylatból, mind iskolánk becsületének érdekéből. Kijelentjük 
t ehá t , hogy e kellemetlen helyzetet sem az idén , sem tavai 
nem mi, hanem nyomdászunk semmikép sem reménylett, és 
előre nem láthatott kényszerűségei idézték elő, mellyeken 
szerződvényünk jogos pontjai is megtörtek. Miért is szabad-
jon ezen tőlünk nem függött akadályok tekintetbe vétele 
folytán a nagyérdemű közönség bocsánatát és szives elnézé-
sét reménylenünk. 

Pes t , jul. 8-án 1860. 
A pesti non. papság magyar e. i iskolája 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1S60. 
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U o m a i k é r cl é s. 
i . 

Mit minden mélyebben látó előre sej tet t , az 
,olasz kérdés'-ből ,romai' kérdés lett; vagyis inkább, 
a m i kezdettől fogva volt, nyíltan és határozottan 
ollyanul mutatkozik. Arról van kérdés : fog-e még, 
és miképen Koma, s vele a pápaság fönállni.. . . Erre 
ugyan a hivő katholikus mit sem habozva feleli, 
hogy: igen, és pedig akkép, mint eddig; tudnillik: há-
nyatva a világtenger hullámaitól, de mindig azok 
fölött lebegve ; folytonosan küzdve , de örökké dia-
dalmaskodva ; ostromoltatva mindig, de le soha sem 
győzetve; szünet nélküli harczban a tévtannal, az 
emberi gyarlóság- és szenvedélylyel, a tudatlanság-, 
és rosszakarattal, a világ- és ennek fejedelmével, de 
rendületlenül és szilárdan állva a csalhatlan igazság 
birtoka-, s amaz igéret erejében : • „Te kőszál vagy ; 
és e kőszálon épitendem az én egyházamat; és a po-
kol kapui nem fognak rajta erőt venni." (Mát. 16,18.) 

Az ,örök'Roma sorsa nem lehet ingatag, és min-
den perczben változásnak alávetve: s az ő sorsa épen, 
hogy örökké ki legyen a megtámadtatásoknak téve, 
de mellyek által csak befolyása terjedjen, és üdvös 
hatalma erősödjék a lelkek fölött; soha sem fogyva 
meg az eszközökben, mellyek által őt Isten, sokszor 
csudálatos, és az emberi ész előrelátását megszégye-
nítő módon is czélhoz jutni segíti. 

Romának e sorsa csak a tudatlanokra nézve le-
het meglepő: kik történetét közelebbről ismerik, azok 
tudják, hogy a veszélyek soha sem hiányoztak, mel-
lyek őt századról-századra épen ugy, mint napjaink-
ban, végpusztulással, enyészettel fenyegették ; de még 
soha sem csalatkozott az őt fentartó isteni jóság amaz 
ígéretében, és ezen alapuló reményében, miszerint 
az Ur szava szent, a ki mondta: „íme én mindenkor 
veletek vagyok, a világ végezetéig." (Mát. 28, 20.) 

Husz éve, egy halandó életében nem kis időköz, 

szintilly gondolatokban keresett, és talált a kath. hi-
vő vigasztalást, erőt, és szemben az egyházat fenye-
gető veszélyekkel, bátorítást az ellenfél gunyszavai-, 
s önhitt diadalának nyugodt lélekkeli hallása-, és 
szemléletére.... Kétségkívül ugyanezt keilend tenniök 
azoknak is, kik ujabb husz év után fogják az esemé-
nyeket figyelemmel kisérni; s nekik is vigasztalásul 
fog szolgálni az, mi az előttök nem csupán husz, de 
száz, és ezer évekkel élt katholikusokat is folyto-
nosan és egyformán megerősítette. 

A ,Religio és Nevelés', 1841-dik első félévi 10-dik 
számában, egy protestáns lap, az edinburgi Rewiew 
1840-diki folyamából kivont czikket közlött a romai 
kath. egyházról, mellyet jó lesz 1860-ban is újra el-
olvasni, és (hogy ezt e lap t. olvasóinak legnagyobb 
része tehesse) lenyomatni. 

„Nincs, és nem volt soha emberi alkotmány", 
mondatik e czikkben, „melly olly figyelmes vizsgá-
latot érdemlene , mint a romai katholika egyház. 
Egyetlen-egy más intézet sem áll m a , melly azon 
időkre emlékeztetne, midőn a Pantheonban füstölög-
tek az áldozatok, vagy Flavius amphitheatrumában a 
tigrisek és leopardok szökdöstek. Ezen egyház tör-
ténetei összekötik az emberi polgárisodás mind a két 
főidőszakát. A legbüszkébb királyi nemzetségek csak 
tegnapiak, összehasonlítva ezen egyház fejeinek rend-
sorával; s ezen sort azon pápán kezdve, ki a tizenki-
lenczedik században Napoleont megkoronázta, szaka-
datlanul nyomozhatjuk azon más pápáig, ki a nyol-
czadikban Nagy-Károly fejére tette a koronát; sőt 
jóval még Nagy-Károly idején fölül terjed ezen föl-
séges dynastia, míg nem vész el szem elől a regék 
szürkületében *). — A velenczei köztársaság az ídősség 

*) „A tudós iró protestáns ; s csak sajnálni lehet , hogy 
itt előítéletén erőt nem vehettek sem Üdvözítőnk világos sza-
vai , mellyek által Péter személyében egyházának egy legfőbb 
elöljárót rendelt , mind pedig az egyházi történetek ama szá-
mos és megczáfolhatlan adatai, mellyekből kitetszik, hogy 
eleitől fogva a kereszténység a romai püspököt mindenkor Pé-
ter utódjának, s az egyház látható fejének tekintette ; vala-
mint az is, hogy a romai pápák, Pétertől egész a most" (1841-
ben) „uralkodó XVI. Gergelyig, egymás után szakadatlan sor-
ban következtek.' A. f o r d . 

4 
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sorában legközelebb áll ahhoz : de ezen köztársaság 
igen is fiatal korú a pápasághoz képest; amaz már 
elenyészett: a pápaság fonván; még pedig nem ha-
nyatló félben, mint valamelly elavult régiség" (ezt 
az egész világ minden részeiből érkezett hódolat-nyi-
latkozatok, eddig nem látott nagyszerűséggel imént 
tüntették ki), „hanem tele élettel, tele fiatal erővel. A 
katholika egyház most is ugy küldi a föld végső hatá-
rira buzgó hithirdetőit , mint azokat küldötte, kik 
Ágostonnal Kent tartományban partra szálltak. Most 
is szintolly elszánt lélekkel szegezi ellen magát ül-
dözőinek , mint hajdan Attilának. — Híveinek száma 
nagyobb most, mint volt valaha a mult századokban. 
Azok, kiket az uj-világban megtérített, nem csak ki-
pótolják, de túlhaladják, mit a régiben vesztett. 
Lelki birodalma kihat ama roppant térségre, melly 
Missouri folyó rónaságitól Horn fokig lenyúl , s 
mellyről nem hihetetlen, hogy egy század múlva 
olly népséggel fog birni , mint most Europa. Ezen 
egyház tagjainak száma bizonyosan fölmegy száz-
ötven millióra" (azóta, mint tudjuk, a statistikai ki-
mutatások kétszáz milliót állapítottak meg leghitele-
sebb középszámul); ,,s nehéz volna megmutatni, hogy 
a többi keresztény felekezetek egybevéve százhúsz 
millióra lennének számitandók. — De lássuk, van-e 
valami je l , mellyből lehetne sejditni, hogy illy tar-
tós uralkodásának csakugyan már vége közelit. Látta 
ezen egyház mindazon országok, mindazon egyházi 
alkotmányok származását, mellyek most a földön 
léteznek: s arról semmikép sem lehetne meggyőződ-
ni, hogy azok végét, s enyészetét is nem látandja. 
N a g y , s köztiszteletben volt ezen egyház , mielőtt a 
szászok beléptek Britanniába, mielőtt a frankok a 
Rajnán átköltöztek, midőn még virágzott a görög 
szónoklat Antiochiában, midőn még bálványokat 
imádtak a mekkai templomban. És talán fön lesz még 
akkor is fogytalan ép erővel, midőn némelly uj-ze-
landiai utazó eljő, s iszonyú pusztaság közepette a 
londoni hid romladozó boltozatán állva, rajzolni 
fogja sz. Pál templomának düledékeit" *). 

*) S az uj-zelandi utazó 1860-ban ott áll már; Bécsben 
nyert miveltségével, összehasonlítást téve az európai civilisa-
tiok közt : s ámbátor nem romokon állva rajzolja le sz. Pál 
templomának Roma ellen Garizim gyanánt emelt kúpját, 
mégis ma már sokkal nagyobb biztossággal jósolhatja meg, 
mint sem a.Rewiew' ezelőtt husz évvel, azon birodalom bukását, 
melly a társadalom lételemeit támadva meg a legszentebb jo-
gok lábbal-tapodásának helyeslése-, sőt tettleges elősegítésé-
vel , a pápai kormány ellen egy iszonyú forradalommal szö-
vetkező Palmerstonban birja zálogát jövőjének. Mazzini el-
veivel és eszközeivel lehetetlen tartós birodalmat alapitni, 

„Nem lehet csudálni, ha 1799-ban még a mé-
lyebben elmélkedők is azon gondolatra jöttek, hogy 
végre utolsó órája üt a romai egyháznak. Hittelen 
hatalom uralkodott akkor" (mint ma is Olaszország-
ban) ; „a p á p a p e d i g f o g s á g b a n h a l t m e g " 
(mint abban él jelenleg). „A franczia egyház legje-
lesebb főnökei idegen országokban elszéledve, pro-
testánsok alamisnáival tápláltatva tartózkodtak." 
(És minő sors vár ma Olaszhonnak nem kevésbbé je-
les főpásztoraira, a Fransonik- és Corsikra?) „A 
legdíszesebb épületek, mellyeket az előbbi szá-
zadok bőkezűsége Isten tiszteletére szentelt, győze-
delem templomaivá, politikus egyesületek vendég-
lő-teremeivé, vagy theophilanthropi kápolnákká", 
(ma az olasz forradalom által helyenkint a bűnök min-
den nemeivel undokitott katonai laktanyákká) „vál-
toztattak. Könnyen lehetett eme jelekről azt hinni, 
hogy a pápaság hosszas uralkodásának közellevő vé-
gére mutatnak : — de annak vége még nem volt." 

„Egyszer halálra kárhoztatva levén a fejér szar-
vas *), ez izben rendeltetése azt el nem érte. Még mielőtt 
VI. Piusnak a halotti tisztelkedés megadatott, u j vis-
szatorlás kezdődött, melly, ugy látszik, negyven év 
óta mindinkább öregbedik. Az anarchia elérte kitű-
zött határát" (akkor; mint elérendi most is, és min-
dig). „Uj rend keletkezett a zavarból : u j uralkodó 
házak, u j törvények, u j czimzetek, és ezek között a 
r é g i r e l i g i o is föllépett. — Az arabsoknál mesélik, 
hogy a legnagyobb egyiptusi pyramis az özönvíz 
előtti királyok által építtetett; és hogy minden em-
beri müvek között ez maga egyedül állhatta ki az 
özönviz rohanásit. Ez volt a pápaság sorsa. Elborítta-
tott ugyan a közönséges áradásban : de mély alapja 
sérületlen maradt; és miután az árvizek elvonultak, 
maga egyedül tűnt föl a mult világ romladéki között. 
Megbukott a hollandi köztársaság, és a német biroda-
lom, és a velenczei nagy tanács, és a helvetiai régi 
szövetség, és a bourboni ház, a franczia parlamen-
tekkel és aristocratiával együt t ; u j alkotmányokkal 
rakva lett Europa : franczia császárság, olasz király-
ság, rajnai szövetség" (mindezt ma utánozott, máso-
dik kiadásban látjuk!). „Az uj történetek megváltoztat-
ták ugyan egészen a határokat, a politikai intézeteket ; 

vagy a mások által alapitottat megvédni. Ezekkel csak is r o-
raokat csinálhatni. 

*) ,The milk-white hind.' Dryden, az angolok egyik di-
csősége, jelöli költeményeiben e névvel és kép alatt az üldö-
zött catholicismust. Oh! a fejér szarvas még mindig üldöztetik 
a vérét szomjazó dühös ellenségei által: de eléretni általuk 
ezután még kevésbbé fog, legalább Angliában, mint eddig. 
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megváltoztatták a birtok felosztását, a társaság szel-
lemét, és szerkezetét: — a v á l t o z h a t l a n e g y -
h á z pedig azok között ugyanaz maradt". 

Igen, Roma, és a pápaság, újra dicsőségének 
egész fényében ragyogott föl: mint az elvonuló fel-
legek közül kisüt a nyájas nap; avihardult ,és elpusz-
tított földre u j életet és reményt nyúj tó sugárokat 
hintve. Ma megint uj fergetegboritja a catholicismus 
láthatárát homályba: de holnap a régi, szokott rend-
ben fog ismét az egyház éltető meleget és világossá-
got szórni a zaklatott emberiségre ; melly a religio 
vigasztalásaira szorulván, a hit, remény, és szeretet 
áldásait csak is egyedül tőle várhatja. 

n . Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
III. 

Az éles eszii Fridrik belátta, hogy Sinzendorf bibornok-
herczegpüspök halála esetére , a boroszlói káptalannal meg-
gyülend baja, jól tudta ő, hogy ez nem választand ollyan püs-
pököt, a minőt ő óhajtana : azért meg akará előzni ezt, és gróf 
Schaffgotsch kedveneze személyében , segéd-piispököt ,cum 
iure succedendi' akart behelyezni. Bizton hitte, hogy a jövőre 
nézve ettől kevés ellenkezést várhat. Schaffgotsch, nagyanyai 
részről az ős oelsi berezegek ivadéka, igen szép eszű, de egy-
szersmind könnyelmű, világias érzelmű kanonok volt ; kit csak 
XIV. Benedek pápa erélyes föllépése birt rá, hogy a szabad-
kőmivesek rendjéből kilépett, s annak jelvényeit letette. Szü-
letése és kellemes társalgása, megnyerő modora által mihamar 
a király kedveneze lőn, s ez által minden kitelhető kedvezmé-
nyekkel elhalmoztatott. Egyelőre azonban az egész dolog ti-
tokban maradt ; minthogy Fridrik Sinzendorf bibornok részé-
ről is a legnagyobb ellenszegüléstől félt. Ellenben Fridrik, és 
Schaffgotsch közt az egész ügy elhatároztatott : sőt a bibor-
noknak is, midőn 1743 elején Berlinben volt, távolról tudtára 
lőn adva. Sinzendorf január 24-kén már Romába ir t ; esedez-
vén a pápa előtt, hogy e veszélyt a megyétől háritaná el. A 
király mindinkább nyiltan lépett föl tervével : de a bibornok 
részéről a legdicsérendőbb ellenszegülésre talált. Még martius 
24-kén (1743-ban) gróf Münchow niinisternek, kit a Borosz-
lóban tartozkodó király a segéd-püspökség ügyében hozzá kül-
dött, ekképen szólott : „Un coadjuteur, et un précepteur c'est 
la même chose; je ne puis me determiner à en choisir un, sur-
tout du caractère de celui que vous me proposez, appuyé de 
la faveur du maître" ')• A szent atya megdicsérte a bibornok 
érzelmeit, és el járását; s biztositá erélyes pártfogásáról. A ki-
rály ellenben a bibornok i ránt . Boroszlóban gyakori létekor, 
mindig kitiinőleg előzékeny barátsággal viseltetett : folytono-
san zaklatván őt, hogy a segéd-püspökség ügyében a szüksé-
ges lépéseket tegye meg ; és odáig vitte a dolgot, hogy a vál-
lalatnak nem volt már olly határozott ellene. Benedek is érte-

' ) „Coadjutor, és praeceptor mindegy ; nem határozhatom el ma-
gamat annak választására ; nem kivált egy olly jellemünek, a minő az, 
kit nekem ön ajánl, s kit hozzá még az uralkodó kegye is támogat." 
(Theiner, I. 104.) — J ) Theiner, II. Doc. Nro 46. 

sitve lőn a dolgokrol, nevszerint a káptalan főesperese, báró 
Frankenberg Károly-Móricz által. S e jelentés folytán, május 
18-kán, tudatá Sinzendorf bibornokkal, hogy e választást jó-
vá nem hagyhatja. Fridrik ellenben nem kiméit semmi liizel-
gést ; megküldte neki a fekete-sas-rendet, igen hizelgő kéz-
irat kiséretében : mellyben a bibornoknak, a kath. egyház, az 
állam, és uralkodó személye iránt kifejtett nagy érdemei ma-
gasztaltatnak. Münchow gróf diszité fel őt a király nevében, a 
püspöki palotában , május 7-kén, nagy , és fényes gyülekezet 
előtt, a rend jelvényeivel. A pápa junius 1-én kelt iratában 
ezt igen rosszalta ]). „Ha azt mondanók," igy ir a sz. atya, 
„hogy örülünk a fekete-sas-rendnek , mellyet ön uralkodójá-
tól nyer t , hazugságot mondanánk." Fridrik a pápa ellenzése 
által felbőszítve, érzeményeit a bibornokhoz junius 16-ról 
Magdeburgban kelt levelében, nem épen udvarias kitételek-
kel tudatá. A bibornok a kérdéses iratot Romába küldé, s 
igyekezett meggyőzni a p á p á t , mennyi veszély liáramolhat-
nék a boroszlói egyházra, ha elleneszegül a király akaratá-
nak. Ez azonban annyira nem ingatta meg a pápát föltételé-
ben , hogy julius 27-én kelt két írásában, mellyek egyike a 
királyhoz intéztetet t , az igazságot leplezetlenül kimondá ; s 
kifej té , hogy lelkismerete ellen volna, másképen cselekedni 
De a király sem engedte magát megzavartatni kedvencz ter-
vének keresztülvitelében. Julius l - jén (1743.) Potsdamból 
igy ir : „Kedves gróf Münchow ') ! helybenhagyom mindazt, 
mit a coadjutor választására nézve, mult hó 26-ról hozzám 
fölterjesztettél , s mit a bibornokkal végeztél; de vigyázni 
fogtok , nehogy valami csalfaság jöjjön közbe , s mellékesen 
annak, mit szóval végeztetek, az ellenkezője létesíttessék." 
És hogy kedvenczét a segéd-püspökségi ügy halasztása miatt 
kárpótolja, gondoskodott Fridrik egy más, igen dus jövedel-
mű állásról, még pedig a világon lehető legigazságtalanabb 
uton. Miután előtte saját akarata volt a legfőbb törvény , ke-
veset gondolt a szerzetes-rendeknek biztositott szabad vá-
lasztási joggal, semmit a kölcsönösen biztositott ,status quo'-
val. Már 1743 elején kényszerité a boldogs. Szűz homokon 
levő rendház apá t j á t , hogy gróf Falkenhain barátja fiának, 
ki növendékpap volt, évenkinti 2000 forint jelentékeny össze-
get fizessen. Midőn pedig az emiitett rendház apátja, Lauffer 
János-Ferencz, ez évi május 27-én meghalt, Sinzendorf bi-
bornokot bizta meg a király, hogy tudassa a rendtagokkal, 
miszerint apátjokul senkit mást, mint gróf Schaffgotschot vá-
laszszák. A szegény szorongatott rendtagok, julius 4-én meg-
inditó panaszos iratukban, Paolucci bibornok és bécsi apostoli 
nunciushoz fordultak; közbenjárását kérvén a pápa-, s a borosz-
lói herczegpüspöknél. Ugyanazon napról irtak a királyhoz is 2). 
A méltóságteljes irat igy hangzott : „Legfelségesebb, legha-
talmasabb, legkegyesebb király, örökös fejedelmünk, és urunk ! 
Legkegyelmesebben megengedni méltóztatik királyi fölséged, 
hogy mi, a Boroszlóban létező , s Minasszonyunkhoz a homo-
kon czimzett herczegi alapítványnak, sz. Ágoston szabályait 
követő, lateráni szerzetes-kanonokok-egyeteme, a legalázato-
sabban, és fölséged szentelt trónja előtt leborulva kijelent-
hessük : mit vesztettünk e folyó évi május 27-kén közösen sze-
retett lelkiatyánk- és főpapunknak ránk nézve vajmi korán 

1) Preusz, okmány-tár. V. 94. 1. D. 5. 
2) Theiner, I. 136 Ugyanott van (137. 1.) a király válasza is, 

és (138—144. 1.) a választás tüzetes leirása. 
4* 
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tör tént halála által; s mennyire nevelték fájdalmunkat és za-
varunkat, mennyire neheziték helyezetünket, a hozzánk elju-
tot t hirek, fenyegető előadások , és ajánlatok : mellyek foly-
tán tudtunkra adni akarják, hogy mi az általunk létesitendő 
törvényes választásnál olly egyénre legyünk figyelemmel, ki 
nem is él rendünk szabályai alatt, annál kevésbbé viseltetik 
szent rendünk iránt jó hajlammal ; szóval, hogy mi gróf Schaff-
gotsch Fülöp kanonokot, és szent-kereszti süveges prépostot 
kérjük leendő főpapunkul ; ez által fölséged legmagasabb aka-
ra tá t teljesitendvén. M i , fölséges ur , legkegyesebb király ! 
mindnyájan fölséged leghűségesebb papi alattvalói, azon lega-
lázatosabb reményben élünk, hogy fölséged a dolgok illy állá-
sát megengedni nem fogja ; hogy mi intézményünk 700 éves 
gyakorlatától, a szabad, korlátozatlan választástól, most 
ártat lanul elüttessünk : miután e választás nem csak az egy-
házi jogok- és zsinatok-, hanem az olly üdvös , 1447-ben kelt 
némethoni egyezményeken is (Concordata Germaniae) alap-
szik; s az, időről-időre, országunk fejedelmei által nem csak 
kétségbe nem hozato t t , de sőt inkább intézményünk egyéb 
kiváltságaival együtt, minden habozás nélkül meg is erősítte-
tett. Ezenfölül maga királyi fölséged is vele született nagylel-
kűségével , a mi legnagyTobb örömünk-, és vigasztalásunkra, 
nem csak kihirdetett nyilt-parancsaiban Silezia egyetemes pap-
ságát élvezett jogai-, szabadságai-, és kiváltságainak fentar-
tásáról kegyelmesen biztosította, hanem még 1741-diki augus-
tus 12-kén, a papság által te t t hódolat alkalmával, fölséged 
ministerei által azon inditvány is tétetet t , hogy az egyetemes 
papság , de kivált a fejedelmi alapítványok tag ja i , minden 
kiváltságaik-, és a régi törvények, és szokások értelmében 
gyakorlott szabad választási jogukban megmaradjanak ; melly 
inditvány fölséged által elfogadtatot t , s a boroszlói egyez-
mény 6-ik czikke által még inkább megerősittetett. És ime most 
kényszerülve vagyTunk, királyi fölséged előtt legalázatosabb 
kérelmeinkkel megjelenni, s legmélyebb tisztelet-, és kegye-
lettel esedezni, méltóztassék királyi fölsége minket, és az 
összes herczegi apátság szorongatott tagjait kegyes pártfogá-
sába fogadni, s minket illető szabad választási jogunkban ke-
gyelmesen istápolni; s ennél fogva a választás végrehajtásá-
hoz kinevezendő királyi biztosokat legkegyelmesebben oda uta-
sitni, hogy ezek szabad választásunkban pártfogoljanak, és eré-
lyesen támogassanak. E legmagasabb királyi kegyelemért, él-
tünk fogytáig, a leghódolóbb tisztelettel leendünk fölséged 
i r án t , s nem szünendünk soha buzgó imádságainkban kérni a 
mindenható Istent, hogy fölséged legfönségesebb házát min-
dig virágoztassa ; kik ez érzelmek közt a leghűségesebb enge-
delmességgel öröklünk királyi fölségednek legalázatosabb, leg-
engedelmesebb egyházi jobbágyai." 

Válaszul a király, legmagasabb kegyvesztésének fenye-
getésével azon ese t re , ha akaratát nem teljesítik, jul. 13-kán 
következő iratot intézett hozzájok : „Fridrik, Isten kegyelmé-
ből porosz király , brandenburgi markgróf , a szent romai bi-
rodalom főkamarása, és választó-fejedelme, Silezia fejedelmi 
u r a , s legfőbb herczege , stb. Üdvözletünket jámbor,aj tatos, 
kedves hiveink ! Vettük előterjesztésteket , mellyben azt ké-
ritek , hogy megengedtessék, miszerint ti főpapot saját ma-
gatok közül (ex gremio) választhassatok. Habár legkegyelme-
sebben nem szándékoztunk intézményetek igen jól indokolt 
kiváltságait korlátozni, sem az ezekből származó, s titeket 

illető szabad-választási jogot megsérteni, legkevésbbé pedig 
ezt illetőleg, jövendőben az apáti szék megürülésének esetére 
beavatkozni, vagy beavatkozást engedni : mégis e jelen eset-
ben , legmagasabb hivatalunkra, magára a kath. religiora, s a 
ti saját intézményetekre nézve üdvösnek tart juk (!), hogy 
nektek a mi legfölségesebb nevünkben, kedvelt hivünk Sin-
zendorf bibornok, és boroszlói püspök, valamint valóságos 
államministerünk Münchow gróf által ajánlott gróf Schaff-
gotscli Fülöp kanonok-, és szent-kereszti prépostnak, megürült 
főpapságtokra leendő megválasztásához ragaszkodjunk; és 
legkevésbbé sem kétkedünk, hogy fönebb kijelentett legke-
gyesebb nyilatkozatunkhoz ragaszkodva, mint h ü , és enge-
delmes alattvalók, nevezett gróf SchafFgotschot, a válasz-
tásra kitűzött határidő alatt apátotokul megválasztani, s kérni 
íogjá tok , s ez által a mi ország-fejedelmi atyáskodó kegyel-
münket , pártfogásunkat , és kegyességünket biztositandjátok; 
az ellenkezőt legnagyobb megbántás-, és sértésnek tekintvén. 
Kik egyébkint irántatok kegyelmünk-, és legjobb indulatunk-
kal m a r a d u n k — Kelt Berlinben, julius 13-án, 1743. Fridrik." 

Ez volt az uralkodó a k a r a t a ; s ennek kellett megállni ! 
A rendtagok ugyan julius 24-én Sinzendorf bibornok elnöklete 
a la t t , ki a királyhoz szi tot t , és több tanuk jelenlétében (Fri-
drik maga is Boroszlóban volt) , Ehrenwald Jánost 24 szava-
zattal apátjokul megválaszták ; gróf SchafFgotsch Fülöp csak 
két szavazatot nyervén : de jóllehet a megválasztott a méltó-
ságot elfogadta is , nem használt semmit ; gróf SchafFgotsch, 
Sinzendorf bibornok ál tal , a király parancsára, erőszakkal be-
helyeztetett. A bibornok eljárását csak is az által lehet (?) némi-
leg menteni, mivel azt h i t t e , hogy ha SchafFgotsch apáttá 
leend , a király segéd-püspökké tételétől elálland. A katholi-
kusok elégedetlensége ha tá r t nem ismert ; és illy erőszakos-
kodáson maguk a protestánsok is megbotránkoztak : annyival 
inkább, mert közhir vol t , hogy a király a választás előesté-
jén akkép nyilatkozott, miszerint azon esetre, ha akaratát nem 
teljesitendik, a rendtagokat negyvenezer forintig büntetendi. 
A székes-káptalan a rendtagok szabad-választási joga mellett 
rendületlenül harczolt; elgondolván, hogy ha az ezektől el-
vétetik, mi egyéb vár rájok i s? — M á r julius 16-án irt a káp-
talan az adók elviselhetetlensége ellen a bécsi nunciushoz; 
keserűen panaszolván be helyezetöket, és kérvén őt a szerze-
tes-kanonokok ügyében : egyszersmind felhivták, hogy a pá-
pánál, és a magyar királynénál mellettök közbenjárjon. Frid-
rik ezt megtudván , julius 26-kán, midőn Boroszlóban tartóz-
kodot t , a kanonokokat a jezuita-társoda rectorával együtt 
magához hivatta, s Münchow ministernek jelenlétében, megle-
hetős ildomtalan leczkéző beszédet tar tot t előttük J) „Uraim !" 
igy támadá meg őket , „én önökkel igen elégedetlen vagyok. 
Jól tud ják , hogy mióta Sileziába jö t tem, semmit önök elle-
nére nem tet tem (!), sem legkisebbel is nem terheltem. Jól tu-
dom , mint vonakodtak a hűségi eskü letételekor : de ezt mind 
elhagyom. Miután azonban az esküt le te t ték, nem illik, hogy 
idegenekkeli levelezésekbe keverik magukat , és fondorkod-
nak. Jól tudom, hogy a magyar királynénak, a nagyhirü Ju-
dithnak, a pápának, bécsi követének, gróf Kinskynek, és> ki 
tudná még kiknek nem irkálnak. Tudom, hogy önök aka-
ratom- , és parancsolatimnak ellenszegülnek ; de mindezt 

' ) Theiner, I. 145. 



tiirni nem íogom. Azért mindnyájokat komolyan intem : mert 
én mindent megtudok, mindent meghallok, a mit önök be-
szélnek , és irnak. Nekem vannak biztos embereim, kik min-
dent kitudnak. S ha jövőben illyesektől nem ovakodnak , tud-
ják meg , hogy várak vannak birtokomban, nem sertéseknek 
épitve, hanem hogy önöket azokba zárassam. Ketten Prágába 
is akartak futni ; mi keresőtök volt o t t ? " Er re a káptalan 
prépostja, báró-Stiegelheim válaszolá, hogy e kettő egyike ő, 
s csak két testvérét akará ott meglátogatni ; azonban uta-
zási szándékával, Sinzendorf bibornok tanácsára felhagyott. 
„Uraim !" folytatá a király, „ti mindig készen vagytok szép 
szavakkal; de nekem egyátalján nem tetszik, hogy miután 
nekem hűséget esküdtek, idegen levelezésekbe bocsátkoznak; 
s mit egyszer komolyan parancsolok, azt pontosan meg is kell 
tartani. Ha önöket mindnyájokat együtt szétkergettem volna, 
midőn Sileziába jö t t em, a kakas sem kukorikolt volna rám a 
miatt : olly ügyekben és dolgokban fondorkodnak, s levelez-
nek , mellyek önökhez nem tartoznak , sem önöket nem ér-
deklik." Ezután báró Frankenberg főespereshez fordulva : 
„Ér t e t t ed , a mit mondtam ? Vegyetek példát a szabályozott 
kanonokoknak homokon levő kolostoráról. Eddig sem tettem, 
ezután sem akarok tenni semmit, a mi lelkismereteteket ter-
helné, vagy hitetek ellen volna. Fölmentvényi, vagy mise-
iigyekben szükséges Írnotok Romába; Írjatok akárhányszor: 
de minden más levelezés el vagyon, és lesz tiltva minden-
korra." — Sinzendorf bibornok, és gróf Schaffgotsch az elő-
szobában maradtak ; ott halgatták ez épületes beszédet ; és 
elég hangos nevetésökkel jelenték ki tetszésöket 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi juniuslió 7-én kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, B o n n a z Sándor kanonokot és helytartósági 
tanácsost Csanádi püspökké legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott . ( W . Z.) 

P E S T , jul. 12 
-en. A főmagasságu bibornok és herczeg-

pr imás, esztergomi érsek ur ő eminentiája f. hó 4-dikén kö-
vetkező, a plébánosok illetékének épen tartása körüli főpász-
tori gondosságát tanúsító körlevelet bocsátott a főmegye 
papságához : 

„E pluribus Districtibus perlatae sunt ad me querelae, 
qualiter multí Parochi falcidiam in proventibus suis per id 
pa t iantur , quod fundi urbariales, a quibus secus eisdem Pa-
rochis vigore normális de anno 1802. Conscriptionis, aut ca-
nonicae visitationis, proinde legaliter, praestationes quaepiam, 
seu in na tura , seu aere parato competunt , via venditionis ad 
manus Acatholicorum, aut plane iam nunc Judaeorum de-
veniant, per quos dein similes praestationes denegantur. Nor-
mativum hae in re est Intimatum ddto 27. Maii 1824. Nr. 
10,265. huius tenoris: „A solutione stolae aut lecticalis , Pa-
rochis et Ludimagistris catholicis praes tanda, Augustanae et 
Helveticae Confessioni addicti eximuntur. Art. 26. A. 1791. 
Verum decessus , quos Parochi in proventibus suis ex inci-
denti colonorum evangelicorum , catholicis substitutorum pa-
tiuntur , fine bonificationis , e fundo religionario impetrandae, 

sua forma remonstrentur." (Opportune id fieri potest in re-
cursibus, qui pro redintegratione congruae nunc exhiberi 
soient.) „Illae nihilominus praestationes, quae in fundationali 
quopiam pro catholicis sonante instrumento radicantur, ad 
avertendum a fundo religionario onus, iuxta legum tenores 
manuteneantur." Et révéra non desunt recentiora quoque 
exempla, ut acatholici acquisitores fundorum catliolicorum, 
quibus quaestionatae praestationes iuhaerebant, ad illas ultro 
Parochis catholicis dependendas, per Jurisdictiones civiles 
adstricti exstiterint ; quia interim recentissime talis casus eve-
nit , in quo respectivus Parochus a petito suo ideo amotus 
est, quod in contractu venditionali nulla mentio idgenus prae-
stationis, acquisito per Acatholicum fundo inliaerentis occur-
r e r e t , e re futurum existimavi concernentes reflectere : u t 
eos, quorum cum interventu similes vendition ales contractus 
ineuntur (uti sunt Notarii) requirant, fine notificandorum sibi 
de tempore casuum, in quibus de emendis per Acatholicos 
fundis catholicis, praevio onere afiectis, agitur; quo sic tales 
emtores, de inhaerente fundis illis obligatione praestationis 
tempestive iudicialiter admoneri curare , taliterque ius suum 
assecurare possint. In reliquo novissimis etiam legibus in-
iunctum habetur Judicibus processualibus, u t competentias 
Ecclesiarum , Parochorum, uti stolam , lecticale etc. a moro-
sis solutoribus, —• utique erga recursum Curatorum, — exi-
g a n t , id est exequantur. Vide ,Landes-Regierungs-Blatt 
für Ungarn. ' 1853. Nr. 24. §. 50. et ,Reichs-Gesetz-Blatt.' 
1854. Nr. 96. §. 3. Strigonii, die 4. Julii 1860." 

Joannes Card. A.-Episcopus. 
— A .Kath. Néplap' a Szent-István-Társulat havi gyűlésé-

ről ekkép tudósit : „A Szent-István-Társulat folyó hó 5-én tar tá 
ft. D a n i e 1 i k János prépost s egri kanonok ő nagyságának el-
nöksége alatt választmányi gyűlését, mellyben a következő köz-
érdekű tárgyak fordultak elő. Az ez idei n a g y g y ű l é s határ-
napja jövő novemberlió 15-ére tüzetett ki, melly alkalommal al-
elnök ur a rendes elnöki jelentésen kivül s z e n t I s t v á n első 
apostoli magyar királyunkat dicsőítő emlékbeszédet is tartand. 
— Olvastatott a pesti kath. legényegylet elnökének, dr S z a b ó -
ky Adolf urnák folyamodványa, mellyben a választmány fölhi-
vatik, miszerint a csupán jótéteményeken alapuló pesti kath. le-
gényegylet évi szükségeinek fedezéséhez bármilly csekély éven-
kinti adománynyal a társulat részéről járulni kegyeskednék. A 
választmány meggyőződve levén a legényegyletek üdvös hatá-
sáról, mellyet azok főleg valláserkölcsi mivelődés szempontjá-
ból az iparos osztályra gyakorolnak, készséggel ajánlotta meg a 
pesti egyletnek hat éven keresztül fizetendő évenkinti 25 a. é. 
forintnyi segélydijt, valamint azon összeget is, mellyet ft . So-
in o g y i Károly u r , mint folyó évi januárhótól május elsejéig 
neki járandot t igazgatói fizetést, a társulati választmány jóté-
kony rendelkezésére bízott, a nevezett intézet fölsegélésére ki-
szolgáltatni rendelé ; s egyszersmind fölkéri a társulat minden 
egyes tag já t a hazai kath. legényegyletek erkölcsi támogatá-
sára, s azok iránti minél melegebb részvétre. — Fölemlittet-
vén sz. I s t v á n első apostoli királyunk, mint a társulat egyik 
v é d s z e n t j e ünnepének közeledése, a választmány azon 
határozatot hozta , miszerint a társulat, nevéhez és hivatásá-
hoz méltóan, ezen országos ünnepet kiváló kegyelet- és aj-
tatossággnl kívánja megülni. Miért is a helybeli tagok az el-
nökség vezérlete alatt testületileg részt veendenek a Budán 



tartandó ünnepélyes körmeneten, gyülhelyül a pesti belváro-
si plébánia nagy teremében a nagy ünnep reggeli 6 órája tű-
zetvén ki ; az ország különböző vidékein létező társulati ta-
gok pedig tisztelettel fölkéretnek, hogy — a hol lehet — egy-
más közt egyesülve, szintén testületileg az isteni-tiszteleten 
megjelenni, s ez által a szent napnak fényét emelni szívesked-
jenek. A sz. István ünnepe emlékeztetvén egyszersmind a vá-
lasztmányt gr. K á r o l y i István, társulati elnök ő méltóságá-
nak névnapjára, ő mlga a társulat részéről az ünnepet megelőző 
napon küldöttség által fog üdvözöltetni. — - B a r t a k o v i c s 
Béla egri érsek ő excellentiájának, az általa a társulati könyv-
tár számára ajándékozott könyvekért hálateljes köszönet mon-
d a t o t t — Jelentetett , miszerint nt. R o p o l i Ferencz suuri 
plébános ur 32 kötetből álló irott predikáczióit a társulatnak 
használat végett fölajánlotta; ezek bírálatra kiadattak. — Be-
mutattatott C a n t u C a e s a r Világtörténelmének imént meg-
jelent Vl-ik könyve. — Végre bejelentetett, hogy a társulat 
május és junius-hóban 1 alapító, és 134 rendes taggal szapo-
rodott. Az alapító : nt. P a p p Melchizedek, sz.-fr.-r. áldozár 
s gymnasiumi igazgató Gyöngyösön ; a rendes tagok névjegy-
zékét legközelebbi számaink hozandják." 

BACS, julius 8-án. Lelkipásztori örömeim elsője volt az, 
midőn Z a r e c k i Mihály bácsi lakos és hive m hozzám jött, 
s abbeli kívánságát tudatá velem, hogy a templomban lévő 
szeplőtelen Szűz, és a szenvedő Jézus szobrait megaranyoz-
tatni, s tökéletesen megujittatni óhajtaná : ,Kerüljön', úgy-
mond, ,bár mennyibe' ! S kért, hogy gondoskodjam a mesterről, 
ki ezen munkát fölvállalná, és illőleg elkészítené. En a meg-
bizásnak legörömestebb hódolva, a környékünkben ismert 
Groszer Károly aranyozót meghivtam ; ki is 130 a. é. fr tért a 
fönemlitett szobrokat a jótévő kívánsága-, és a bácsi nagysze-
rű templomhoz illőleg, megújította : s azok az előirt módon 
megszenteltetvén , az őket illető tiszteletül a híveknek át is 
adattak. Nem annyira a fönemlitett jótévő jutalmául (miután ő 
abban leli legfőbb jutalmát, hogy szerzett magának kincset, 
melly el nem enyészik), hanem inkább más keresztény, és 
nagyobb módú liivek ösztönözésére, kérem e sorokat a Reli-
gio' t. olvasóival közöltetni. Balogh György, bácsi plébános. 

AUGSBURG, jul. 10-én. Az ágostai postalap i r ja : „Több 
bajor lap hozza már ama tudósítást, miszerint ő felsége a ba-
jor király, ő szentsége megkeresésére, menhelyeid Bajoror-
szágban, haugyan az események egy illyet rá nézve kívána-
tossá tennének, a würzburgi királyi lakot, vagy pedig a bam-
bergit, örömmel ő szentségének rendelkezésére bocsátja. E h i r 
már egy hónap előtt keringett szorosabb körökben : de az 
olaszországi ügyeknek a sz.-székre nézve kedvezőbb fejlődésé-
nek reményében, annak közzétételét ez ideig nem tartottuk 
szükségesnek". Mi pedig elliallgatandónak nem tartjuk a már 
közzé te t t e t : ámbátor azt puszta hírnél egyébnek alig fogja ve-
hetni minden, ki a sz. atyának Romában maradni akarására 
vonatkozó, jóllehet szinte csak illy híreken alapuló nyilatko-
zatait hallotta, vagy olvasta. Még nem régen is olly szava-
kat adtak a lapok ő szentsége szájába, mintha el volna szán-
va, a katakombákban keresni inkább végső menedéket, mint 
még egyszer elhagyni Romát : azonban IX. Pius elhatározá-
sai, valamint mindenben, ugy e tekintetben is az egyház java 
által föltételeztetvén, a jövőt illetőleg ez iránt ki sem mond-
hat egyebet, mint csupán valószínűt. 

PARIS-ban hinni kezdik, hogy a pillanatra nem is 
mellőzött, hanem csak elhalasztott keleti kérdés csakugyan 
már ez évben szőnyegre kerül; s ennél fogva a .Patrie' 
is meg fog hihetőleg győződni róla, hogy Törökországban, 
nevezetesen Syriában, interveniálni kell. Még csak a kölni 
hirlap párisi levelezője beszél nagyításokról, a druzok által 
elkövetett vadságokat illetőleg; egyedül ő vádolja a leöldö-
sött keresztényeket, és menti föl a pogány gyilkosokat; mert 
hiszen ujolag alkalma van, egy püspököt denunciálni, mint 
i z g a t ó t az olly békeszerető s jó mohamedánok, vagy épen 
bálványozó druzok közt. Meglehet , hogy ha mult évben 
meg nem ölték volna ugyanezen békés szellemű rablók a pá-
pai delegátust, most ő vádoltatnék az izgatással. E szívte-
len emberek még azon is bosszankodnak, hogy a zultán 
egy pasát küld a pusztítás színhelyére, ki talán a még élet-
ben maradottaknak pártjokat fogja, nem ugy, mint az ed-
dig ott volt török seregek, mellyek a druzokkal egy kézre 
dolgoztak. 

TÖRÖKORSZÁG. A libanoni, merő kicsapongásnak tar-
tott , vagy épen kétségbe is vont és eltagadott vérengzések, 
napról-napra iszonyúbb mérvben elharapódzó, s egész Ásiát 
lángba borító mohamedán dühöngéssé fejlődnek ki : mellynek 
talán egy uj , csakhogy korunk ismert szellemének megfelelő 
keresztes-háború lesz eredménye. Századunknak a keresztény 
nevezet és vallásosság iránt csaknem teljesen eltompult érzé-
sét is ijesztőleg rázza föl a hajmeresztő kegyetlenség leírása, 
mellyel a 19-dik század híresztelt miveltsége-, s az európai 
civilisatiónak a keleti legtávolibb részekre is kiterjedtekül hitt 
hóditásaival szemben, egyszerre olly jelenetek ujulnak meg a 
Szent-föld közelében, sőt már-már területén is, (mivel nem 
csak Damascus és Beyrut fenyegettetnek, hanem Nazareth ke-
resztény lakossága is életveszélyben forog !) mellyeket sokan 
még a történetkönyvekben sem akarnak valokul nézni, mint 
azokat egy amiensi Pé t e r , vagy sz. Bernárd lángoló szónok-
lata festé, vagy tyrusi Vilmos mesteri tolla följegyezte. Az 
,Ami de la Religion' jun. 16-dikáról kelt levél után közli Sai-
dából, hogy a keresztények öldösése (kik a török hatóság pa-
rancsolatára fegyvereiket lerakták, míg a druzok szabadon 
látták el magukat lőszerekkel), május végével vette kezdetét. 
Mindjárt eleinte több pap esett áldozatul. A megtámadásokat 
a keresztények igyekeztek ugyan visszaverni, de a török la-
kosság által segített druzok elnyomták a csekélyebb számú 
keresztényeket, és a legyőzőiteken iszonyú kegyetlenségeket 
követtek el. A keresztények testei darabokra szaggattattak, és 
tagjaik szerteszórattak : szemeik kitépettek , belrészeik kion-
tattak. A levelező meri állítani, hogy ez : „nem druzok és ma-
roniták közötti háború, hanem a török hatóságok és druzok 
közt, a keresztények kiirtása végett létesített összeesküvés." 
A keresztényeket az egész birodalomban öldösni kezdik. A 
halottak temetetlenül hagyatnak, eledelül a kutyáknak. A tö-
rökök örvendve szemlélik a látványt, és mondják: „Nézd 
a kutyákat, és papjaikat! Nem természetes-e, hogy az 
ebek föleszik a hozzájok h a s o n l ó k a t ? " — A városon kívül, 
kertekben és szántóföldeken heverő, s rothadásba átment 
holttesteket eltemetni szándékozó p a p , Rousseau atya irja, 
hogy Tyrus felé egy megölt áldozár testére talált, melly 
félig elrothadtan feküdt az uton ; belső részei, s lábai j föl le-
vén emésztve: közelében egy 12 éves gyermek csontváza 
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volt látható. Egy török 110, jó fizetésért , még több holt testet 
is fedezett föl a temetőknek , köztük három szerencsétlen pa-
pot. Ezek büzhödésbe ment tetemeit sirba tevén, „midőn a 
fölnégyeit mons. Boutros megöletésének helyére érkeztünk, a 
tiszteletreméltó papnak csupán fejét találtuk meg. Fi- és nő-
vére testének maradványai, kik vele ugyané helyen hasonló 
sorsban részesültek, szinte elszórva hevertek, és részben már 
fölemésztve valának. Egyetlen-egy helyen 12 áldozár és négy 
laicus testére találtunk, mellyeket épen e perczben egy sereg 
kutya tépet t szét. Csak nagy nehezen birtuk a bestiákat el-
űzni, hogy a halottakat el temethessük.. . . Mons. Boutrost 
és 1500 liiveit a metualisok fosztották ki. 1200 lakos Gazi-
nából egy erdőbe menekül t , Saidától kis 4 mérföldnyire. A 
druzok meggyujták az e rdőt , és körülvették. A mint valaki 
az égő fák közül kilépett , megöletett. A többiek ott ég-
tek , vagy éhen haltak meg. Egy nő 3 gyermekével Sai-
dába menve , találkozott egy druzzal ; ki leültetvén őt a 
földre , térdein ölte meg három gyermekét." A keresztény 
falvak lakói előbb kényszerittettek a selyemtenyésztési mun-
kát, s az aratást és gyűj tést bevégezni : s miután minden be 
volt takaritva, megölettek. A franczia consul Saidában napon-
kint 5000 kenyeret oszt ki a mindenöktől megfosztott mene-
kültek közt, kiket e nyomorukban csak sirva nézhet az ember. 
Máris 100-nál több ker. falu el van pusztítva. A druzok bedu-
inok-, metualik- és törökökkel egyesülve fordultak a 12,000 
ker. lakost számláló Zahle ellen ; mellynek sorsa azóta olly si-
ralmasan eldőlt : haugyan az ott elkövetett öldöklés hire való-
sul. El-Kamar 8000 lakost számláló város, szinte ostromoltatik 
a druzok által, és félni lehet esésétől. A druzok még az eper-
fákat is kivágják; ugy hogy évekre megsemmisítik alakosság 
minden jövedelmét. A gyermekek törökökké tétetnek , a nők 
meggyaláztatnak 

— Beirutbóljun. 21-dikéről írják a ,Journal des Débats'-
nak azt, mit már múltkor közöltünk, I lashbaja s Rashaja bor-
zasztó elpusztítása felől. A keresztények mind egyik megölet-
tek : sem nő , sem gyermek, sem elaggott vén nem talált 
kegyelemre. A török laktanyába menekült lakosok is megölet-
tek. E tudósítás szerint Zahle városa szintilly sorsban része-
sült. „Valamennyi lakosok meggyilkolása után, a franczia je-
zuita-kolostor, melly a város kapujánál feküdt, lángba borítta-
tott ." Der-el-Kamar városában szinte nem maradt élő ember. 
„Ez órában az egész t a r t o m á n y b a n , melly a druzok kai-
makamságát képezi, n e m l é t e z i k t ö b b é k e r e s z t é n y . 
Minden nap várhatni, hogy a druzok, minden felekezetű mo-
hamedánok által erősítve, a többi ker. kerületeket is, M a t e n t , 
Beckfayát, Castrawant stb. megtámadandják. Jaffai, jun. 21-
dikén irt levelek szerint, Saida körül van a drnzoktól véve ; 
Damascusban egy keresztény sem mer utczára lépni ; a bedu-
inok Tiberiasban, és környékén mindent elpusztítottak; Na-
zare the t , és a tartomány belsejét féltik. (Gazette du Midi.) 
Még angol lapok is elszörnyedve írják le a mészárlást, mellyet 
ez olly szelíd-, és békeszeretőnek hiresztelt mohamedanismus 
elkövet a keresztények közt. A ,Daily News' különösen a Dlieir-
el-Makhallis, híres gör.-kath. kolostor feldulatása fölött saj-
nálkozik, melly a hires lady Esther Stanhope egykori lakának 
közelében, Sidontól 4 órányira feküd t , és megbecsülhetlen 
értékű görög, arab, és syr kéziratai-, ugy szinte 250,000 fo-
rintra becsült templomi ékszereiről volt nevezetes. Minden 

kirabolva fölégetve, s a mit elvinni nem lehetett , elrontva.. . 
A 60 szerzetes közül 16 megöletett ; a többi elfutott : de leg-
nagyobb részben a saidai mészárlásban ők is elvérzettek 

IRODALOM. 
,CODEX GRAECUS QUATUOR EVANGELIORUM' etc. 

(Vége.) 
Je len codex, melly mélt. Deáky Zsigmond fölszentelt 

püspök ur kegyességéből ju tot t napfényre , a pesti egyetem 
könyvtárának tulajdona. Folyó betűkkel levén i rva , a criti-
cusok által elfogadott megkülönböztető jelvények nyomán, 
,100'számmal van megjelölve, s ezen nevezet alatt ismere-
tes. A t. kiadó s forditó bővebben írja le annak mind külső, 
mind belső tulajdonait illy czimü munkájában : ,Introductio in 
Libros SS. novi Testamenti. Budae, 1856.' (§§. 58 és 59.) Melly 
bővebb leirásból itt is közöl némelly lényegesbeket szükséges 
megismertetés végett. Miképen, és honnan származott ezen co-
dex az egyetemi könyvtárba ? bizonytalan : ugyanannak tarta-
tik, mellyet Wets ten a 100 számmal jegyzett meg, és mellyről 
Scholz többi közt ezt mondja (in catalogo codicum, sub numero 
100.) : „Hunc codicem esse eundem, quem nunc in bibliotheca 
Universitatis Pestanae servant , quique olim erat J o a n n i s 
P a n n o 11 i í , summi litterarum latinarum seculi XV. decoris, 
Q u i n q u e e c c l e s i e n s i s i n H u n g a r i a e p i s c o p i (ut 
in fine libri notatur), valde probabile mihi videtur." A kiadó sze-
rint : „constat noster codex 374 foliis, e quibus prima octo et to-
tidem postrema sunt chartacea, formae quartae. Generalem ti-
tulum intus non habet. Membrana eius non quidem per totum 
codicem aequalis, passim tamen est firma, haud subtilis. Liber 
est bene conservatus, ligneisque tabulis munitus, quas pul-
chre elaborata, sed iam vitiata pellis tegit. Exterius per 
oras foliorum in vertice scriptum gerit titulum non satis 
convenientem : ,Novum testamentum graecum.' In dorso 
autem : ,Biblia graeca." Fő tartalma a 4 evangelium. „Sequun-
tur 8 folia char tacea , in quorum quarto e par te aversa habe-
tur adnotatio : ,chartae CCCLXXIII. ' ; quae videtur codicis 
prior signatura fuisse. Dein legitur inscriptio graeco-latina, 
litteris graecis, rudi manu expressa, e qua haec possunt bene 
legi, s a t i s i n e p t e scripta : ,evangelion — Joannes episco-
pus Quinqueecclesiensis.' Intermedia sunt incerta. In mox 
sequente folio Ludovicus Schedius, antea Aestheticae profes-
sor in Universitate Pestinensi, die 12. Julii 1825. suam opini-
onem de aetate codicis descripsit, provocans ad codices, qui 
similem habent scripturam, ut sunt saeculi IX, vei X. Subii-
cit autem : ,Codex noster est ob integritatem tex tus , quem 
diorthota aliquis a mendis librarii repurgare conatus est, et 
ob s c h o l i a e x i m i a valde memorabilis ; videtur olim Joan-
nis Vitézii episcopi Quinqueecclesiensis fuisse.' Multas esse 
in codice correctiones inspicienti pa te t ; at non omnes eius-
dem sunt antiquitatis. Litterae sunt minusculae, quas cursivas 
vocant ; interdum tamen miscetur forma uncialium, etsi raa-
gnitudine non semper superent re l iquas . . . . Interpunctionis 
signa plura quidem occurrunt , sed praeter punctum omnia 
sunt recent iora . . . Breviaria , tum primae linearum lit terae 
maiores, et capitum marginales tituli auro decorantur , quod 
vero per loca iam detritum est. Scholia minori charactere 



scribuntur, et occupant margines très exteriores ; dum vero 
breviora sunt, scriptor per ea diverso modo exornavit librum, 
modo formám crucis per eorum textum reddendo , modo di-
versos conos, erectos vel inversos formando, etc. Abbrevia-
tiones quaedam, at non multae, constanter servantur . . . Tex-
tus evangeliorum est integer ; at postremus versiculus evan-
gelii Joannei abest, non ob mutilationem, sed quia non puta-
batur ad textum genuinum pertinere ; spatium enim ei reci-
piendo mansit sufficiens. Adsunt in marginibus foliorum signa 
et numeri titlorum, seu brevium capitulorum Ammonii, qui-
bus canones Eusebii adiiciuntur, item pericoparum. Postremas 
recentior manus nnmeravit, adscriptis notis liturgicis, seu sy-
naxario."— Minden egyes evangéliumot megelőz annak tar-
talma, keletkezténekhelye, vagy ideje, a benne foglalt sorok 
száma, azután egy epigramma, vagy fölirat. Például sz. Mátéról: 

„Ki vámos egykor és adó-szedő vala , 
Evangélista lett szerencsésen utóbb, 
Máté az istenész íróknak elseje : 
Mert ímhol a testben közénk szállott Ige 
Történetét liiven beszéli el nekünk." 

Ezen epigrammok fordítását a t. kiadó nt. S z a b ó István ka-
zári plébános-, és dicséretesen ismert hellenistánknak tulaj-
donítja, kivel a sajtó alól kijött iveket közölte, s kinek leve-
léből örömünkre a következő szép szavakat adja át a nyilvá-
nosságnak : „Oh de szeretnék éjjel-nappal e gyönyörű aján-
dék forgatásában élni, halni ! Valóban nincs élvezet, csak az 
isteni Logos-ban; s fájlalom a fiatal, és vén pap sorsát, ki 
életében csak egy óráig is jobban szeretett mást. Igazán, 
szörnyen meg van vesztegetve, sőt veszve korszellemünk, ha 
már a pap is inkább csak regényeket olvas , mint az egyedül 
és kizárólag szép tudományt arról, kiben a bölcseség és tudo-
mány minden kincsei rejlenek." A felvilágosító jegyzeteket il-
letőleg mondja a t. kiadó : „Scholia codex habet satis copiosa, 
quibus textus explicatur. Sunt autem exemplum catenae per-
petuae e graecis patribus ita contextae, ut nomina auctorum 
reticeantur. Quisquis hanc catenam ordinavit, plurima certe 
bona de sensu textus evangelici collegit Non quidem ca-
ret mendis, quia scholia interdum manca, vel minus apte 
extracta continet, aut hie illic vitiis graphicis laborat : univer-
sim tamen lectu dignissima est. Sensum litteralem Scripturae 
pariter ac mystieum proponit, additis per loca observationi-
bus moralibus. Saepe versatur in antilogiis conciliandis, alias 
vero paraphrasim dumtaxat exhibet. Auctor eius incertus 
est." — „A magyar forditás mellékes czél vala e munkánál, és 
azért tökéletesnek épen nem akar föllépni. Nem is egyházi 
közhasználatra készült az : hanem a codex görög szövege sza-
badon kezeltetett, s néha ugyanazon szó, vagy mondat mint-
egy próbaképen más szavakkal fejeztetett ki, hogy győzzön a 
mi jobb." Illy előzmények után feltárul előttünk maga a szá-
zadokon keresztül rej tet t szövegkincs, olly módon, hogy az 
ivrétnyi lap egyik felét az eredeti görög, másikat pedig a ma-
gyar forditás foglalja el; melly alatt szinte párhuzamosan a 
scholionok folynak mindkét nyelven. Egybevetni a fordítást 
az eredetivel, annak öszhangzását, vagy eltéréseit kimutatni 
nem lehet e sorok czélja ; a t. kiadónak e téren bebizonyitott, 

és mindenki által ismert avatottsága elegendő kezességül 
szolgál a magyarítás hűségére nézve ; habár szerénysége 
másnemű vallomást csúsztatott is tollába, midőn mondatja 
vele : „Rogamus denique lectores, ut licet e d i t o r i s v e l 
i n c ú r i a m , v e l p a c e m e a i g n o r a n t i a m redarguant, 
lectionem in fideí suae pietatisque incrementum studeant 
adhibere, quod omni laude dignius erit operae pretium." 
— Csak is az igazán tudományos fő érez alázatosan ma-
gáról, és hajol meg, mint telt búzakalász; a csélcsapdiak 
tulajdona, ha egy-két sort írtak , fennen hordani fejőket, kér-
kedni művökkel, arczképöket néhány lapnyi m u n k á j o k elé 
biggyeszteni : hogy az egész világ láthassa, minő az, ki olly 
keveset, és azt is gyakran mások után i r t , és mégis már Író-
nak kiván tekintetni : pedig sokszor nem egyéb, mint más, való-
ban tudós férfiakat neveletlenül piszkoló, s nyomorult élczeivel 
vagdaló lapirkász ; ki ha pirulni tudna, mélyen érezhetné tolla 
becstelenségét, melly minden okos ember előtt csak az igy hir* 
neveskedőnek saját jellemére esik vissza, vagy jobban mondva, 
csak aljas jelleméből folyhat ki. — A kiadás czélja a követ-
kező szavakban olvasható : „Utut praesens editio numeri» 
omnibus absoluta haud sit, a scopo tamen, cui obtinendo sus-
cepta es t , non longe mihi videtur distare. Erat autem is du-
plex, alter, ut codex orbi litterario in forma sui textus biblici 
innotescat ; alter autem, ut serviat salutari legentium insti-
tution! , seu aedificationi fidei et morum." Nem is lehet a be-
csületes irónak más czélja, mint terjeszteni a tudományos mi-
veltséget, és ezzel az ember földi létének fő czélj ára törekedni, 
melly a jámborság és erkölcs. Ki más czélból ir és nyomat 
munkát, épen ugy visszaél a sajtó czéljával, mint, a hazug 
ember a nyelv adományával: a hazug embernek nem hiszünk; 
de meddig fogja a hazug sajtó olly sokaknak jobbra méltó 
hiszékenységét fogva tartani? — Illy nemes czélból levén 
e becses mü kiadva, kettős szolgálatot tesz: a tudománynak 
szintúgy, mint az erkölcsösségnek ; és azért a tudomány 
és jámborság nevében örömmel aláirjuk a t. kiadónak sza-
vai t , mellyeket az előszóban az őt kegyesen pártfogoló püs-
pökliez intéz, mondván: „Sint tibi a Patre Verbi aeterni plu-
rima vitae tempóra et solatia; postquam vero transient orane, 
quod caducum est, detur tibi possidere Deum, qui sit merces 
tua magna nimis." Szintilly jó kívánattal zárjuk be sorainkat 
a t. kiadóra nézve is; ki nem csak önmaga fárad az egyházi 
irodalom tövises pályáján , hanem példájával szintúgy , mint 
szóval másokat is serkent szorgos munkásságra, kiválólag a 
biblicus téren : ,ut pro patribus nascantur filii.' Hol, és mikép 
szerezhető meg az 55 ivre terjedő gyönyörű mü ? azzal nem 
szolgálhatunk. —k. 

K e g y e s a il o m á 11 y o k : 

Pápa ő szentsége számára: 
Martonosról : B. I. következő jeligével : ,>Tem félek 

az engem körülvevő nép ezreitől. Kelj fel Uram ! 
szabadíts meg engem én Istenem ! . . . . 1 frt 84 kr a. é. 

H. I . : ,Mert te verted meg ok nélkül való minden el-
lenkezőimet : a bűnösök fogait összerontottad' . 50 kr a. é. 

Névtelentől : ,Az Uré a szabadítás; és a te népeden a 
te áldásod' 10 kr a. é. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly, 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Julius 18. 5. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
IVATIL. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e I.ip hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési d i j félévre, postán küldéssel 5 írt 2ö k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Papnöveldei életkép azok számára, kik 
papi pályázatra indulni szándékoznak. — II. Fridrik, és a 
kath. egyház Sileziában. IV. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
M agy ar országból. 

Papnöveldéi életkép 
azok számára, kik papi pályázatra indulni 

szándékoznak. 
Volt alkalmam, több évek óta tapasztalhatni, 

hogy a papjelöltek, midőn a két havi szünidő után 
a papnöveldébe lépnek, és a szokott háromnapi sz. 
gyakorlatokat bevégezve, az intézeti fegyterembe 
vezettetnek, bizonyos levertséggel, sőt némi lappangó 
lázzal, remény és félelem közt ingadozva tekintget-
nek szét a rend- és csendigénylő hajlékban. Valóban, 
ugy érzik magukat ők, mint Graefenbergben ama 
beteg, ki az ottani gyógymód szerint, az izzasztó 
pólyázatból kibontakozva, hirtelen a hideg vizbe át-
menni kénytelenittetik. Alig ha nem mondják ők is, 
mint az utóbbi, úszói gyakorlatának kezdetén : ,Hej! 
a medve pofozza meg ezt a curát ; ezt én ki nem áll-
hatom.' Eleget biztatja őt az orvos: ,Légy türelem-
mel barátom ! talán még meg is szereted ezt a hideg 
vizet ; ez erőt ád ; gyógyit : ha különben teljesiten-
ded mindazt, a mit számodra rendelni jónak találtam.' 
De a beteg, hiszem és nem hiszem közt ingadozik ; s 
habár a graefenbergi tájt kellemesnek találja is, gon-
dolatjai mindamellett honának határai felé repdesnek. 

Hogy a pályázni készülő, az efféle bizonyta-
lanság- és kételyekkeli küzdést elkerülhesse, szánjon 
egy pár órát ennek megfontolására: ,Hova indul-
tam? Milly életmódot kell ezután követnem? Mit 
követel tőlem tulajdonképen a papnövelde? Elég 
erős, és edzett vagyok-e e nehézségekkel megküz-
deni '? E kérdésekre átalában és röviden megfelelni, 
nem csekély feladat; mindazonáltal, ha az elsőt ille-
tőleg, az Urnák szavaival élvén, az mondatik: ,01dd 
le a sarut lábaidról; mert a hely,mellyen állsz,szent 
föld ' : a másodikra is megfeleltünk, ha sz. Pálnak az 
ephesusiakhoz irt szavait idézzük : ,Újuljatok meg 
elmétek szellemében, és öltözzetek uj emberbe' (4, 
23.). A mi pedig magát , e zsinatilag megállapított 

intézetet, és annak igényeit illeti, ez nem más, mint 
,a mi szép, illemesés jó, hasznos, és üdvös'; nem más, 
mint a mi már természeténél fogva minden igaz lelkű 
katholikus tetszését megnyeri : mennyivel inkább 
szükséges tehát, bogy tessék annak, ki az erkölcsi-
ség és sz. tudományok terén nyilvánosan világitani, 
s a szentek szentjéhez egykor közelíteni óhaj t? — 
Mindenek előtt,egy a szükséges.' Aki oldalára kardot 
kot, és a hon védelmére indul, annak szükséges, hogy 
kedve, és hajlama, vagyis h i v a t á s a legyen a katona-
sághoz: különben ugyanis gyáván teendi le fegyve-
rét a hareztéren. Ugy, a ki harczolni akar egy mennyei 
intézményért, vallás-, egyház-, és Istenért, annak 
szükséges, hogy hivatva legyen, és pedig onnan fö-
lülről ; mert ,senki sem veszi magának e tisztet, ha-
nem a ki hivatik Istentől, mint Aaron', mondja sz. 
Pál (Zsid. 5 , 4.). Midőn e hivatásról szólunk, hogy 
a hivatások küzti különbséget röviden kifejezzük, nem 
ok nélkül, s talán nem is helytelenül élünk egy kis 
hasonlatossággal. Előttünk áll egy papjelölt, és egy 
pályavégzett növendék. Mindkettőtől az kívántatik, 
hogy hivatása legyen: de jelentékeny különbséggel. 
Szeretnők a pályavégzettet egy szép, egészséges, tö-
kéletesen kifejlett rózsához, a jelöltet pedig egy ép 
rózsabimbóhoz hasonlítani : a kinyílt rózsánál meg-
kívántatik, hogy elmondhassam róla, mikép az szép ; 
mert különben az ápolására fordított gond hiu volt, 
és elvetem a virágot , melly nem szép (ámbátor a 
szép, és szép közt is van még némi különbség); az 
ép bimbónál pedig csak reményemet fejezhetem ki, 
hogy az, rendes és gondos ápolás mellett kellemes vi-
rággá fog fejlődhetni. Hol silány a bimbó, ott kétes 
a remény, kétes a virág szépsége. Midőn tehát azok-
nál az egyház tettleges hivatást (vocatio positiva), és 
föltétlenül kíván, ezektől állandó kedvet, és hajla-
mot igényel a papi életre, s jóakaratot, készséget és 
fogékonyságot azok i rányában, mik atyai szeretet-
tel eléjek adatnak a növeldében. Méltán föltételezi a 
jelöltek részéről a testi épséget, és észtehetséget ; hogy 
ezzel kitartó szorgalmat egyesítve, kötelmeiknek 
pontosan megfelelhessenek. Őrizkedjenek azért a szü-
lők, fiaikat, bármilly oknál fogva erőtetni, adomá-
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nyokkal, a szép jövő reményével kecsegtetni, vagy, 
a mi legborzasztóbb volna, k é n y s z e r i t e n i a papi 
életre : mivel ez eljárásnak már többen szomorú áldo-
zatul estek. Isteni főpapunk, szeretett Üdvözítőnk, sz. 
Jánosnál ismételt ,bizony'-nyal mondja: ,A ki nem 
az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan 
hág be, lopó az, és tolvaj.' Lélekrázók sz. Liguori-
nak erre vonatkozó szavai : „Oh milly sok atyát és 
anyát fogunk az ítélet napján örök kárhozatra vet-
tetve látni , mivel fiaikat kényszeritették papokká 
lenni, a nélkül, hogy ehhez Istentől hivatással bír-
tak volna." 

Ha ezek komoly megfontolása után hivatást érez 
az ifjú a papi életre, Istenben vetett bizalommal kö-
zeledjék a szentély előcsarnokához; mert megvan az 
alap : bárha az épület helye még talán puszta. Azt 
fölépíteni, azt diszesiteni és rendbe hozni, feladata a 
papnöveldének: de a mihez magánakis közremunkál-
nia kell, még pedig okvetetlenül, a növendéknek. Az-
ért megütközhetik-e az ujoncz-növendék azon, ha 
mindenek előtt Isten iránti buzgó ajtatosság- és tiszte-
letre serkentetik ? Hisz ez minden erények legfőbbje, 
és telje. „Omnis summa disciplinae christianae in mi-
sericordia et p i e t a t e est." (S. Ambros.)Egyházunk 
mindenkori törekvése volt, hiveit, de leginkább azo-
ka t , kik az Urnák szentelték magukat , mindenek 
előtt az ájtatosságra buzdítani. Sz. Pál apostol Ti-
inotheusáterre különösen figyelmezteti: „Gyakorold 
magadat az ajtatosságban ; az ajtatosság mindenre 
hasznos." (I. Tim. 4, 7.) Nem méltó-e azért, hogy mi 
is , követve sz. Pál apostol példáját, figyelmeztessük 
növendékeinket a gyakoriimádságszükségességére? 
Ha az imádság minden hívőnek erkölcsileg szüksé-
ges , mennyivel szükségesebb az a papoknak, kik-
nek kétszeresen van az isteni eledelre szükségök : ha-
sonlólag az anyához , a ki több testi eledelt igényel, 
hogy azzal kisdedeit is ápolhassa és föntarthassa. Ez 
az oka, hogy az avilai szent lebeszélte az egyházi-
rend fölvételéről mindazokat, a kik szorgalmasan 
imádkozni nem szerettek. 

A másik e rény , mellyet a növendéknek kedvel-
nie kell , az alázatosság, vagyis benső elismerése sa-
ját semmisége-, és tökéletlenségének: mert csak is 
ez öntudattal haladhat a növendék a tökéletesítés ös-
vényén ; csak igy várhat segitő malasztot onnan fö-
lülről; mint e szavakkal meg vagyon irva: „Ego su-
perbis resisto, et humilibus do gratiam. Vis ergo 
fili, vis aliquid proficere, et ceteros ad profectum 
adducere, humilis esto." (Memor. Vit. Sac.) A pap-
nak , és igy illetőleg a papnövendéknek is azon kell 

lennie, hogy mind Isten, mind emberek előtt ked-
ves legyen ; a sz.-irás pedig azt mondja, hogy Isten 
és ember előtt gyűlöletes a kevélység. (Sir. fia 10, 7.) 
Azért emlékezzék meg szüntelen a növendék sz. Pál-
nak a korinthusiakhoz irt eme szavairól : „A tudo-
mány felfuvalkodtat, a szeretet pedig épít." Méltán 
sürgetik a növelde igazgatói az alázatosság magasz-
tos erényének gyakorlását; nem csak azért, mivel 
már magában szép, hanem mivel ez föltételezi az en-
gedelmességet is , melly a fegyelemnek alapja. 

Azt csak elismerhetik egyházunk ujoncz vitézei, 
hogy ők mindazon tulajdonok- és tökéletességekkel 
nem birnak még, mellyek majdan fönséges hivatásuk 
teljesítésére megkívántatnak ; átláthatják tehát azt 
is , hogy a nekik adandó ösztönözések, intések, sőt 
szükség esetében atyai megfeddések is fölöslegesek 
nem lesznek: mellyeknek fiúi alázattal kell magukat 
ennélfogva alávetni ; megemlékezvén ama parancso-
latról, mellyet Isten az izraelitáknak adott : „Csele-
kedd meg, valamit mondanak, a kik gondviselők a 
helyen, mellyet az Ur választ, és megtanítanak té-
gedet az ő törvénye szerint; és kövesd az ő itéletö-
ket." Engedelmeskedniek pedig nem szolgai félelem-
ből , hanem fiúi odaadással és őszinte, gyermeki ra-
gaszkodással párosult bizalommal kell. Ezt kivánta 
növendékeitől borromaei sz. Károly e szavakkal: 
„Alumni, erga Superiores ea sínt animi affectione, 
qua filii erga Patrem ; a quo, siquid voluntati eorum 
displicens imponitur, aut concupitum placensve ne-
ga tu r , pro certo teneant, id ad suam utilitatem re-
ferri : nihil dubitantes, Superiores ad idmultis induci 
causis, quae ipsos plerumque latent." (P. III. C. 3.) 

A minek hiányáról a mai világ leginkább pa-
naszolkodik, arról a papnövendéknek nem lehet, nem 
szabad panaszolkodnia; s ez a társak közti s z e r e t e t 
hiánya volna. A szeretet minden tökéletesedésnek 
köteléke; mire szüksége van olly i f júnak, ki Krisz-
tus tanítványa akar lenni. „Erről ismernek meg mind-
nyá jan , hogy az én tanítványaim vagytok , ha sze-
retetetek lészen egymáshoz." (Ján. 13, 35.) Nem ne-
mes, nem dicső kivánat-e az elöljáróság részéről,mi-
dőn növendékeinek szivére köt i , hogy egymás ter-
hét, és sorsosaik nem mondom kicsapongásait, hanem 
némi gyengéit, mellyeknek kisebb-nagyobb mérték-
ben mindnyájan alá vagyunk vetve, békével visel-
jék ; hogy mint azonegy atyának kedveltjei, azon-
egy szeretett hazának fiai, mint testvérek, egyetér-
tés- és szeretetben töltsék az ugyanegy czélra vezető 
napjaikat? Nem indul-e a testvériség magasztos esz-
méjéből ki az előljáró, midőn szívökre köti a növen-



—•+» 3 5 «•»«— 

dékeknek, hogy a nyelv- , és származás-különbség 
ne idegenitse el azon kebleket, mellyek azonegy 
atyai gondoskodás alatt, minden részrehajlás nélkül 
egyenlőn ápolgattatnak ; midőn tehát atyailag arra 
intetnek, hogy nem csupán egyesek iránt , a többie-
ket kizárólag, hanem minden társaik iránt egyenlő-
képen, a mennyire csak lehetséges, a mint ezt maga 
az erkölcstan előnkbe adja, kellő előzékenység-,tisz-
telet- és testvéri szeretettel viseltessenek ? Igy, és csak 
is igy tapasztalandják a papnöveldében az ugyanegy 
pályán futó növendékek eme sz. igék valóságát : „Ecce 
quam bonum, habitare fratres in unum." Igen; mert 
„az igazi szeretet tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem 
cselekszik gonoszul, fel nem fuvalkodik, nem gerjed 
haragra, nem gondol rosszat, nem örvendez a hamis-
ságon , örvendez pedig az igazságon, mindeneket 
hisz, mindeneket remél, mindeneket elszenved." Igy 
irja le sz. Pál apostol a szeretet tiszta jellemét a ko-
rinthusiakhoz irt I. Lev. 13,4. és köv. verseiben. Hol 
tehát ez nem uralkodik, ott fájdalom! de igaz, a pap-
növelde valódi rémlak, és elégületlenség barlangja. 

A melly ujoncz-növendéknek megtetszettek az 
eddig felhozott erények, az kész és hajlandó lesz a 
s z e r é n y s é g szép erényének elfogadására. Ez azon 
erény, melly a papot bármilly körben megismerteti; 
melly díszesekké, fényesekké teszi azon tulajdono-
ka t , mellyek lelkében elrejtvék ; ez a Szentlélek 
azon adománya, melly miatt már sokan becsültetést, 
bizalmat, és szeretetet vivtak ki maguknak: „mert az 
ő csendes magukviselete nyilvános lett minden em-
bereknél." Mit kiván sajátképen az egyházi szolgától 
a szerénység, azt a tridenti sz. zsinat nyíltan vallja: 
„Decet omnes clericos in sortem Domini vocatos vi-
tám, moresque suos ita componere, ut habitu, gestu, 
incessu, sermone, aliisque nihil, nisi grave, moderatum, 
ac religione plenum praeseferant, levia etiam delicta, 
quae in ipsis maxima essent", devitantes, „ut eorum 
actiones cunctis adferant venerationein." (Sess. XXII. 
Cap. 1. de Ref.) Távolról se vádolja azért a bevett nö-
vendék túlzásról az illető elöljáróságot, ha ez még 
külső viselete-, taglejtése-, járása-, beszédje-, és tár-
salgására is kiterjesztendi éber figyelmét. Nem uj 
fegyelem ez. Egykorú ez anyaszentegyházunkkal. Sz. 
Pál apostol a Philippibelieknek ajánlja ezen erényt: 
„A ti csendes magatok viselete nyilvános legyen 
minden embereknél: az Ur közel van." (4, 5.) Sz. Amb-
rus vonakodott bizonyos if jút a papságra befogadni, 
azért, mert taglejtése és járása illemtelen volt. Más 
ember talán meg lehet némileg elégedve saját belál-
lapotával, és nyugodtan járhat és kelhet e nagy vi-

lágban, a nélkül, hogy valaki szemére vetné a talán 
nem egészen csendes külviseletet: de nem ugy a pap; 
ki nem egyedül magának él, hanem mindazoknak, a 
kik őt szemlélik, és a kiknek ő mindenben jó példát 
adni tartozik ; mert ő a világ világossága. „Ugy vi-
lágítson a ti világosságtok, az emberek előtt, hogy 
lássák" (tehát l á s sák ) „a ti jó cselekedeteiteket." (Má-
té 5 , 16.) Még világosabban érthetjük ezt szent 
Pálnak a Colossaebeliekhez irt leveléből: „Öltözzetek 
fel mint Istennek választottai, kegyességbe, alázatos-
ságba, szelidségbe, békeséges-türésbe." (3, 12.) 

Ezek a papnöveldének óhajtásai, és igényei; mel-
lyeknek a ki képes lelkiismeretesen megfelelni, ké-
pes lesz azokat is teljesíteni, mellyek részletesen elej-
be adatnak. Most már fontold meg magadat jó i i ju! 
elég erős vagy-e e nehézségekkel megküzdeni? Ha 
igen ! Indulj Istennek sz. nevében ; jó akaratod erős 
támaszt nyerend a minden lépteidet kisérő malaszt-
ban. Kopich lgnácz. 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
IV. 

A pápa az ágostoniak választási ügyéről a bécsi nuncius 
által a legnagyobb pontossággal értesít tetett . Augustus 10-én 
kel t , és a bibornoklioz intézett iratában fájdalmát tudat ja a 
papság elnyomatása, és a szerzetes-kanonokok fenyegetése 
miatt ; egyszersmind csudálkozva említi, hogy ez ideig hozzá 
semmi folyamodás sem érkezett. Ezek kapcsában tudatja, 
hogy olly férfiút, minő gróf SchaíFgotsch, segéd-püspöki mél-
tósággal soha sem diszitend föl. Egy másik, terjedelmesebb, 
September 28-án kelt iratában, keserű szemrehányásokat tesz 
a pápa a bibornoknak, ki az egész ügyről a legmélyebben hall-
gatott , és gróf Scliaffgotschnak kierőszakolt apáttá-választá-
sánál a király kezére dolgozott. Sinzendorf mélyen érezte az 
elkövetett jogtalanságot; de a pápa irányában igyekezett 
ugy , a mint tudta magát menteni , s a világi hatalom beavat-
kozását , a királyt illető exclusiva jogával szépíteni Novem-
ber 16-án az ügy jogtalanságát egész terjedelmében tudata 
vele Benedek ]) ; leplezetlenül tudtára adván , hogy tőle füg-
gött , el nem fogadni a választást; és csak is azon tekintet, 
hogy : 1) a szerzetes-kanonokok nyí l t , és írásbeli óvást nem 
tettek , 2) hogy elvégre a választást elfogadták, és 3) mert 
félni l e h e t , hogy a király haragra ge r jedend , és a sileziai 
kath. egyház irányában még nagyobb erőszakoskodásokat kö-
vetend el , birták őt r á , hogy a választást helybenhagyja 
1744-diki január 4-én erősité meg gróf Schaffgotsch Fülöpöt; 
de, mert a rendhez nem tartozott, nem, mint a szent Szűzhez 
czimzett szerzetes-káptalan apá t j á t , hanem mint annak kor-
mányzóját (commendator) ; és megtilta neki a káptalan bel-
ügyeibe való minden beavatkozást. Azt hivé a nemeslelkü pá-
pa , hogy ez engedékenység által ki leend elégitve a király, és 
a gróf segéd-püspökségrei emeltetésétől elálland. 

\) Theiner, I. 150. 
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Helyén hiszszük itt, egynémelly esetet felhozni,,miként 
tiszteié a szabadelvűnek hiresztelt Fridrik a kolostorok sza-
bad-választási jogát; vagy igazabban mondva, milly keveset 
adott arra, daœàra a biztosított status quo-nak. Habár a király 
a homoki sz. Szűz szerzetes - kanonokainak 1743-diki julius 
13-kán kelt válasziratában szavát adta, hogy : „jövőben soha 
sem fogja intézményük igen jól indokolt kiváltságait korlátoz-
ni, sem az ezekből származó szabad-választási jogot megsérte 
ni; legkevesebbé pedig jövendőben az apáti szék megürülé-
sének esetére beavatkozni, vagy beavatkozást engedni", mégis 
önhatalmúlag e következőket nevezi ki főpapokul: Menzel 
Ignáczot 1764-diki junius 18-án; Meisner Xaverius-Ferencze't 
1769-iki julius 18-án; Schumann Somát dec. 8-án, 1779., és 
Strohbacli Jánost január 4-én, 1784. A vörös csillagu keresz-
tes urak sz. Mátyáshoz czimzett boroszlói káptalanához, 
1745-diki oct. 2-án Hellmann Kristófot, a háznak elnökét, és 
előtte igen kedves emberét, erőszakolta fel Fridrik praelatusul, 
october 9-én kelt kabineti-Írásában : mellyben a rendtagok-
nak legmagasabb kegyelmének elvesztése alatt parancsol uj 
praelatusuk iránt engedelmességet ; magát legfőbb védur-
nak, és az államaiban létező minden nagyobb, és kisebb egy-
házi javadalmak adományozójának nevezvén. Hellmann halála 
után épen olly önhatalmúlag nevezé ki 1758-diki junius 10-
kén Janisch Károlyt. Quintel Károlyt dec. 11-én, 1777., és 
Fromm Jánost május 29-én, 1786. A máltai rend grosztinzi 
javadalmát, évi 10,000 tallér jövedelemmel gróf Falkenhaim-
nak , ki szabad-kőmives , és minden tekintetben rossz keresz-
tény vol t , adományozta ; s Pintonak , a rend nagymesterének 
minden előterjesztései, mellyeket gróf Altlian által 1744-
diki majusban Berlinbe menesztett, sikeretlenek maradtak. 
Épen illy jogtalan, és a biztosított status quo-t megsértő volt 
a kamenzi cistercita apát-, valamint a leubusi cistercita kolos-
tor herczeg-apátjának kinevezése. Igy nevezte ki a benczés-
nők szent-kereszthez czimzett liegnitzí gazdag kolostor apát-
nőjét. Az igy kinevezett apátok, apátnők, és commendatorok 
még azonkívül kinevezésökért nagyszerű összegeket fizettek 
a királyi pénztárba. 

1745-diki februárban Silezia minden szerzetes társula-
tainak , illető elöljáróikkal, millyenek a rend tartományosai, 
látogatói, kik Morva-, Cseh-, és Lengyelországban laktak, 
minden közlekedést, vagy levelezést betiltott; megrendelvén, 
hogy tisztán lelki ügyekben egyenesen a Romában létező 
rendfőnökökhez forduljanak, és egyedül ezektől függjenek. 
Megparancsolta továbbá minden szerzetes-rend elöljáróinak, 
hogy a Sileziában , és glatzi grófságban találtató rendtagok 
összeírását, ugy szinte Sileziában , valamint Morva-, Cseh-, 
és Lengyelhonban , nem különben az osztrák uralom alatt Si-
leziában birt javaik-, és azok értékének pontos összeírását 
terjeszsze föl. Még tovább is ment, és 1746-diki martius 28-
dikán kelt rendeletében minden polgári, s paraszt rendből 
származottnak, a rendtartományi legfőbb parancsnoka Írás-
beli engedélye nélkül megtiltá a szerzetes-rendekbe lépést. 
Mind ezek olly tények, mellyek II. Fridrik igazságszeretetét 
egészen más színben tüntetik elő, mint a saiisoucii malom 
melletti történetecske ! 

De legnagyobb erőszakoskodása volt , és marad, a gróf 
Schaffgotsch segéd-püspökségének ügyébeni viselete. Fridrik 
minden áron keresztül akarta vinni akaratát. A herczeg-püs-

pök mindinkább, és inkább meg volt nyerve az ügynek : s ezt 
illetőleg mindig kedvezőbb értesítéseket tet t Romába a pápá-
hoz, s az iránta jó indulatu Valentini, s Aldobrandini biborno-
kokhoz, valamint Millou főpaphoz és több másokhoz is ; nem 
is gyanítván, hogy XIV. Benedek, a mainzi érsek, és vá-
lasztó-fejedelem, ugy szinte az olmützi herczeg-püspök ál-
tal , mindenről a legpontosabban értesíttetik. 1743-diki Sep-
tember 28-kán kelt brevéjében tudatáa szent atya a bibornok-
kal, hogy e kellemetlen tárgy végelintézésére szükségesnek 
ta r t ja , egy tapasztalt férfiút Boroszlóba küldeni: hogy ez 
helyben tegye meg a szükséges vizsgálatokat, és e fontos 
küldetéssel Archinto lengyelhoni követét, bizta meg. E hatá-
rozat Berlinben is örömmel fogadtatott ; és ott csak azt oliaj-
ták, hogy szükséges volna, ha a biztos előlegesen a válasz-
tás megtartliatását engedményező brevével láttatnék el. De-
cember 23-án értesité a bibornok ő szentségét, hogy a király 
ugyan , a nevezett főpap elfogadására nézve még nem nyilat-
kozott, de biztosan tud ja , hogy ellene semmi kifogása sincs; 
és mert a király a jövő martiusig mulhatlanul meglátogatja 
Boroszlót, igen óhajtandó volna, hogy ez időre a pápai kö-
vet is ugyanott megjelenjék. — Miért akart a király Borosz-
lóba jönni , elég világosan kitűnik 1743-diki december 10-én 
Münchow gróf államministeréhez intézett következő leiratá-
ból ') : „Már értésedre adtam, hogy a jövő évi martius 15-én 
Boroszlóban akarok lenni; s óhajtóm, hogy akkor gróf Schaff-
gotsch segéd-püspökké választatása megtörténjék. Nem is két-
kedem, hogy azoknak a boroszlói kanonok uraknak erre nézve 
a szükségeseket tudtul adtátok ; még csak azt akarom hozzá 
adni , hogy én a gróf Schaffgotsch részére a pápától adandó 
választliatási engedményt annál kevésbbé tartom szükséges-
nek, minthogy az nem püspökül (!), hanem csak segédül válasz-
tatik : miért is a még egy-két hiányzó esztendő, hátrányára 
nem lehet. A szükségekhez alkalmazva használjátok ezt föl, 
és egyszersmind tudasd az ottani kanonokokkal, hogy tudom, 
mennyi jegyekkel irott leveleket küldöztek magán emberek 
által az osztrák földre. Azok , kik illyesmiket tettek, vigyázza-
nak , és ezentúl az illyenekkel hagyjanak föl; ellenkező eset-
ben, mind az irkálónak, mind a követnek keményen az ujjára 
koppantunk." 

December 21-én tudatá Münchow gróf a káptalannal a 
király meghagyásából, hogy ő felsége, a segéd-püspök vá-
lasztását , mellyet maga Sinzendorf bibornok is, a boroszlói 
egyház érdekében ohajtott, 1744-diki martius 16-ára tűzte ki: 
azért a szükséges előkészületek megteendők ; de minden fö-
löslegességek elkerülendők. Fridrik sajátkezüleg értesité Sin-
zendorfot, hogy a pápai biztost igen szivesen látná : de na-
gyon kedvetlenül hatna rá , ha az, az ohajtott választliatási 
brevét magával nem hozná ; miután ez őt olly igen érdeklő 
ügyet mielőbb be végzettnek szeretné látni; vagy, más sza-
vakkal, óhajtja, hogy a pápai követ, az ő erőszakoskodásaihoz 
igent mondjon. 

Azonban a káptalanban még voltak kath. férfiak, vol-
tak tiszteletre méltó áldozárok. Midőn december 28-án a ki-
rályi rendelvényt a bibornoknak kézbesité a káptalan , kinyi-
latkoztatá, hogy a segéd-püspök választását szükségesnek 
nem lát ja; hogy az a trienti zsinat (Cap. 7. de reform.) értel-

' ) Preusz, V. 94. Doc. 6. 
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mében csak igen fontos okok miatt engedtethetik meg ; és a 
pápa által szükségkép megvizsgáltatik , és helyben hagyatik : 
miért is a kijelölt határidő igen rövid. S ha ennek daczára a 
bibornok mégis meg akarja a választást tartani, annak a ca-
nonok értelmében kell történnie. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul. 16-án. 0 méltósága S i m o r János győri 

megyés-püspök u r , a sz. atya s pápai állam szorongatott he-
lyezetében szükségessé vált kölcsönbeni részvétre, követ-
kező körlevél által hivja föl megyéjének hiveit: 

„Aerarium Status Pontificii exhaustum, nec in hac tem-
porum iniquitate supportandis Reipublicae oneribus par esse, 
creditu facile est cuilibet, qui vei obiter apud animum suum 
expenderit, quod Rex Pedemontii tertiam ditionum pontiíi-
ciarum partem, quatuor nimirum Aemiliae provincias San-
ctae Sedi contra ius fasque eripere, iisque Regnum suum 
ampliare nec abliorruerit, nec erubuerit, quodve patrocinio 
Gubernii eiusdem Regis suífulti ac tuti rebelles, non contenti 
très Italiae mediae principatus delevisse, atque magnam Pa-
trimonii S. Petri partem diripuisse, adhucdum susque deque 
in Italia vértant omnia, nihilque in votis habeant magis, quam 
ut reliquas etiam Status Ecclesiastici ditiones sub iugum mit-
tant praedicti Regis , fautoris ac patroni sui, id quod nuper-
rime, facta praedonum instar in ditiones Summi Pontificis 
irruptione, exequutioni iam dare voluerunt. Ad haec propul-
sauda pericula maior, ac qua secus opus foret , militum copia 
colligi, et collecta magnis stipendiis ali sustentarique debet. 
Antea Summus Pontifex a Principibus Catliolicis suppetias, 
quas voluit, facile impetravit : hodie sibimet ipsi relictus est, 
imo il Ii, a quibus praesentissimum discrimen Sedi Apostolicae 
impendet, Catholici sunt , aut saltim ceu tales videri volunt; 
de quibus proinde recte intelliguntur ilia S. Scripturae ver-
ba ') : „filii matris meae pugnaverunt contra me" ; et illa 2) : 
„homo pacis meae, in quo speravi, qui edebat panes meos, 
magnificavit super me supplantationem." Illud iam ab annis 
orbis Catholicus spectare cogitur atrox in Italia scandalum, 
quod sanctissima Ecclesiae, et S. Sedis iura Catholici impu-
gnent ac proculcent; quod divinitus constitutum visibile Ca-
put Ecclesiae quibusvis iniuriis ac opprobriis Catholici affi-
ciant ; quod Summum Pontifieem ditionibus suis , ac ideo li-
bertate quoque sua privare Catholici adnitantur: ut adeo 
novo documento comprobatam videamus veritatem divini 
eíFati 3) : „inimici hominis domestici eius." Contra horum ul-
teriora prava molimina Patrimonium S. Petri defendendum 
est. Siquidem autem cum hominibus eatenus agendum sit, 
qui nec coniurationes, nec seditiones, nec apertam vim ac 
violentiam* qui nulla , necquidem pessima media aspernan-
tu r , dummodo ad intentum finem faciant, Patrimonium S. 
Petri propugnari sine nervo rerum gerendarum non posse, 
suapte intelligitur. Sanctissimus Dominus Noster, qui recen-
tissimo imprimis tempore tanta tamque luculenta actuosae ca-
ritatis specimina e parte populorum Catholicorum expertus 
es t , ad horum populorum liberalitatem et promtam benefa-
ciendi voluntatem appellavit, dum ddto 1. Április h. a. decer-

' ) Cant. 1, 5. - Ps. 40, 10. — 3) Matth. 10, 36. 

nere dignatus es t , ut scopo subievandi aerarii Statui Ponti-
fícii summa quinquaginta millionum francorum inter disper-
sos in universo orbe catholicos populos colligeretur, quin illi 
damnificarentur, qui partem in commodanda Sedi Apostolicae 
pecunia liabuerint. Disposuit enim, ultroque decrevit, ut 
pro mutuo danda pecunia e parte Aerarii Pontiflcii annuum 
5°/o interusurium dependeretur ; qui proinde v. g. centum 
francos in argento, i. e. quinquaginta quatuor florenos in 
austr. moneta, propter sic dictum pecuniae nostrae cursum, 
mutui instar Aerario Pontificio tribuerit, super his obligato-
riales litteras, sed etiam annuum quinque francorum interu-
surium recepturus est. Haud ignoro, quantis apud nos res 
haec mutui subiaceat difflcultatibus, nec tamen indigentias 
Aerarii Pontiflcii coram Vobis reticere volui, ne officio meo 
aliqua parte defuisse videar, ad quod implendum ope litte-
rarum Excellentissimi D. Nuncii Apostoliéi provocabar; in 
quarum consequentiam porro in qualibet Dioecesi peculia-
ris pecuniarum mutuo dandarum collector ac dispensator 
constituendus foret ; sed vero ab huiusmodi institutione eo 
magis praescindendum esse existimabam, quod e Dioecesi 
mea facillimus sit ad Metropolim Imperii aditus, et insuper 
pecuniae eorsum medio officii quoque mei Dioecesani nullo 
negotio transponi queant. Ceterum nemo inficias ibit, illos, 
qui partem in praeattacto mutuo liabuerint, causam iustissi-
mam, causam ipsius Dei et Ecclesiae, causam recti et legi-
timi ordinis, ac ideo etiam praestantissimum finem promotu-
ros esse. In Rákos, die 28. Junii 1860." 

— Ugy szinte az önkénytes adakozás sikere felől tudósít-
ván ő méltósága a h iveket (a begyült adományok 7000 a. é. f r t ra 
mennek a győri megyében), őket a kivánt segély más uton nyúj-
tására is serkenti : „In universo Catholico orbe huiusmodi 
obulos colligi, et Beatissimo Patri offerri, in vulgus notum est. 
Quamvis vero idmodi subsidia quibusdam in regnis larga 
manu suppeditentur, tanta tarnen sunt , quibus Apostolica 
Sedes actutum non tam premitur, quam potius opprimitur, 
onera, ut charitativa populorum catholicorum subsidia indi-
gentiis minime respondeant. Quamobrem alia quoque via iis-
dem subveniri debet, quam in prioribus meis Circularibus lit-
teris indicare ad partes officii mei pertinere dignovi. Victrix 
in Italia rebellió moliminum suorum successum praeter foe-
dus, quod cum illa Summi quipiam Imperantes pepigerunt, 
unitis, quibus ad scopum tendit, viribus, sociorumque suorum 
ad quaevis sacrificia ferenda promtitudini in acceptis debet. 
Intelligant liinc , qui bene sentiunt, et rebellionem velut ma-
lorum omnium colluviem aversantur, quomodo illám impe-
dire, aut caput extollentem opprimere possint et debeánt. 
Quo autem feliciorum rerum suarum successum rebelles ex-
periuntur, eo fiunt cumprimis in Clerum ferociores, et in Ec-
clesiam Catholicam iniquiores ; ut adeo novo rursum exemplo 
comprobatum sit , infensissimum Ecclesiae hostem esse rebel-
lionem , et Sanctissimum Dominum Nostrum prophetico spi-
ritu actum fuisse , dum universo orbi annunciavit, metam vo-
torum, quibus nihil antiquius habent rebelies, esse, Ecclesiae 
Catholicae, si fieri queat , et Sedis Apostolicae excidium. Quid 
enim vei illa ipsorum facta loquuntur, quae ad publicam noti-
tiam perlata sunt, quam vathinianum in Clerum et Ecclesiaiü 
odium ? Episcopos et Presbyteros , quod fidem legitimis prin-
cipibus datam, atque iure iurando firmatam pro more rebel-
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liura frangere, quod obedientiam Summo Pontiíici debitam 
violare, quod super triumphis revolutionis , solemnissima hy-
pocrisi adhibita, laetari nolint, ad cerceres coniiciunt, ad Tri-
bunal ia rapiunt , officiis beneficiisque suis privant. Ipsam Sa-
cerdotum taciturnitatem poena plectunt, imo ipsos nec in 
vestibulo templi quietos, nec in ambone sacro ab impetibus 
furibundorum hominum tutos esse sinunt. Consilia vero sua 
contra Clerum exequutioni mancipant exquisita cum crudeli-
t a t e , quae luculentissime tunc patui t , dum Vicarium Genera-
lem Eminentissimi ac Reverendissimi D. Archi-Episcopi Bono-
niensis Michaelis Cardinalis Viale Prela ab huius, cum agone 
colluctantis, lecto ad carceres rapuerunt propterea, quod Deo 
publicas agere gratias noluerit ob ereptam Summo Pontiíici, 
legitimo suo Domino Bononiam. Quo quidem facto ultima 
praestantissimi Arclii - Episcopi vitae momenta exacerbare, 
illique innuere voluerunt, quae ipsum mansura esset sors, si in 
vita persisteret. Tyrannorum suorum manibuS faucibusque 
ereptus est vir de Ecclesia Catholica praeclarissime meritus; 
quem Deus de mortalis vitae pelago ad societatem Sancto-
rum die 15. mensis Maii evocavit. Conscientiarum libertatem 
plene suppressuri, legem in suo parlamento tulerunt , qua 
s ta tuunt , u t Sacerdotes , qui functiones sui muneris petenti-
bus , mandantibusque indebite denegant, poena carceris du-
orum annorum, et insuper mulcta 2000 francorum toties quo-
ties plectantur. Decreverunt autem porro, ut super eo, an 
Sacerdotes Sacramenta indebite denegaverint, laici absque 
discrimine religionis iudicium ferant et sententiam dicant. Vae 
igitur Sacerdotibus, qui sacramentalem in Tribunali poeni-
tentiae absolutionem impertiri noluerint illis , quibus dare il-
lám non licet ; quum enim ob absolutum sigilli sacramentalis 
Officium se defendere nequeant, nihil ipsis restabit aliud, 
quam aut dare sanctum canibus et mittere margaritas ante 
porcos, contra praeceptum Domini aut indicatam superius 
gravissimam poenam subire. Non potest Ecclesiae Christi 
atrocius vulnus infligi, quam si Seminariis clausis, vei plane 
sublatis, futurorum in agro Domini operariorum educatio aut 
impediatur, aut plane prohibeatur. Qui in illis regnis sum-
mám rerum usurpant, nihil prius , quod agerent , habuerunt, 
quam Seminaria alia sufferre, cetera Episcoporum potestati 
subducere, Religiosorum ordinum haud meliorem esse sor-
tem, suapte intelligitur ; primi hi sun t , quos Ecclesiae ho-
stes expellunt : sciunt enim his velut acie castrorum bene or-
dinata illám communiri. Suos alunt mercenarios scriptores, 
quorum ea est obligatio, ut Ecclesiam et eius iura impugnent, 
Clerum ac praecipue Sedem Apostolicam proscindant; ut 
adeo Juliani apostatae tempóra in maiori Italiae parte redi-
isse, haud vane conquerantur, qui res illic gestas cominus 
spectant, eo solo cum discrimine, quod Imperator ille Episco-
pos , ab Arianorum fautore Constantio in exilium relegatos ad 
sedes suas reverti permiserit, dum in illis Italiae oris Epis, 
copi a sedibus suis depellantur, nominati a Summo Pontifice 
non recipiantur, vacantes Episcopatus non compleantur, in 
cuius rei sequelam dimidia iam illic sedium Episcopalium pars 
pastore caret legitimo. Dum vero Ecclesiam sic affligunt ac 
persequuntur , omnibus sectis latam aperiunt portam , et li-
berrimum decernunt suorum placitorum exercitium, imo ea-

' ) Math. 7, 6. 

rum ministris larga impertiuntur e publico aerario stipendia. 
Quae cum faciant, vestigia premunt antiquorum illorum Ec-
clesiae hostium, de quibus loquitur Lactantius ' ) : „Jus, inquit, 
vocant carnificinas veteram tyrannorum, adversus innocen-
tes rabide saevientium, et cum sint iniustitiae crudelitatis-
que doctores, iustos se esse tamen ac prudentes videri vo-
lunt"; e t i t e r u m : „Audent homines improbissimi iustitiae fa-
cere mentionem, qui feras immanitate vincunt." En quae pos-
sit esse sors Ecclesiae Catholicae in regno etiam eminenter 
catholico, si in illo summa rerum rebelles et arcanarum so-
cietatum commilitones potiantur; quorum cum illuc ultimo 
dirigantur conamina, ut sedem illam evertant, quae est Ec-
clesiarum omnium Mater et Magistra 2), et centrum indefe-
ctibile Catholicae unitatis, in quo velut in arce inexpugnabili, 
Petrus per Romanum Pontificem loquitur 3), semperque in 
suis successoribus vivit 4), praesidet, et praestat quaerenti-
bus veritatem 5) : praesentibus huius S. Sedis indigentiis quan-
tum possumus subveniamus ; oremus autem, ut Dominus dis-
sipet consilia gentium, reprobet consilia principum, qui con-
venerunt adversus Dominum et adversus Christum eius ®), 
ut conservet et vivificet Sanctissimum Dominum nostrum , et 
beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam ini-
micorum eius '). In Rákos, die 29. Junii 1860." 

GYŐR , jul. 12-én. A gyermek-seminariumba fölveendő 
ifjak számára jövő augustushó 3-dikán fog Győrött próbatét 
tar tatni , mellytől senki sem mentethetik föl a folyamodók 
közül. A vizsgát megelőző napon, keresztelő-levél és iskolai 
bizonyítványok, a püspöki cancellariában benyújtandók. Csak, 
kik jelesen tanultak, és erkölcsi tekintetben dicséretet nyer-
tek , hozzá legalább két nyelvet a megyében divatozó három 
(magyar, német , horvát) közül jól tudnak, remélhetnek föl-
vétetést. Ez úttal csak az 5-dik és 8-dik osztályba vétetnek 
föl ifjak. — 

LOVASBERÉNY, jul. 12-én. Az érdem annál méltóbb 
az elismerésre , minél kevésbbé hajhászsza azt ; a vallásos lel-
kesedés szülte tettek annál inkább érdemlik, hogy köztudo-
másra jussanak, minél kevésbbé tartanak itt alant számot a 
jutalomra : ellenben minél számosbak a gyümölcsök, mellyeket 
azok, nyilvánosságra jutván , Isten dicsőségére eredményez-
hetnek, és sokszor valóban eredményeznek is. Illy élő hit 
szülte jeles tettekből füzöt érdemkoszorut akarok kedves egy-
házi közlönyünk t. olvasóinak bemutatni ; bizonyságául annak, 
hogy korunknak a kath. érzületet olly gyakran lehangoló szo-
morú körülményei közt is merülnek fel néha jelenségek, mely-
lyek némi enyhet adólag és fölélesztőleg képesek a mostoha 
viszonyok által annyira sújtott vallásos kedélyre hatni. Május 
2-án mult egy éve annak , hogy nmélt. gr. C z i r á k y Nep.-
János ő excellentiája, mint kegyúr fölterjesztése, és mélt. 
püspököm megerősitése folytán, községünkben a lelkipásztori 
hivatalt viselem : azóta Isten jóvolta , és nmélt. kegyuram 
nagylelkűsége olly sok lelkipásztori örömet engedett élveznem, 
hogy az Ur Jézusnak rám, mint hivére és méltatlan munká-
sára nézve kétszeres igája, kétszeresen édesnek, és terhe 
kétszeresen könnyűnek tetszik. Ugyanis a nmélt. gróf mint 
kegyúr nem csak arról gondoskodott, Istenben boldogult elő-

' ) Instit. L. 3 — 2) Cono. Trid. sess. VII . de Baptism, can. 3. — 
s ) Cono. Clialced. Act. II. - *) Cone. Eplies. Act. III . — 5) S. Petrus 
Clirys. Epist. ad Eutycli. — 6) Psalm. 2. et 32. — 7) Psalm. 40, 2, 



döm akkor súlyos betegsége által ágyhoz lévén szegezve, 
hogy a tagosítás alkalmával a kath. lelkész illetősége legjobb 
helyen hasittassék ki , jó helyen volt ré t je pedig ugyanott 
megmaradjon : hanem a plebánia-lakot is tetemes költséggel 
e g é s z e n kijavíttatta, mondhatnám, átalakította, a jókora kertet 
pedig egészen uj sövénynyel bekerittette. Azonban, mond-
hatná egynémelly, az anyagiak és szellemiek között (különö-
sen a pápai ügyben) jelenleg olly éles különbséget tenni szo-
kott világílak közül: „Hiszen ez által csak a plébánosnak 
privát anyagi érdekét és kényelmét biztositotta, illetőleg esz-
közölte a nemesszivü gróf : mi köze ennek az Isten dicsőségé-
h e z ? és hogyan remél a tudósító ezek által a lehangolt vallá-
sos kedélyekre üditőleg ha tn i? ' Más tényeket hozok tehát 
fel, mellyek a plébános anyagi érdekével semmi kapcsolatban 
sincsenek. Ezek közé tartozik 1-ör : a nmélt. kegyúrnak azon 
nemes tette, mellynél fogva a tanonczok befogadására elégte-
len iskolánk helyett (ezt mesteri, s altanitói lakásul meghagy-
ván), egy erős anyagból készült, két nagy szobával ellátott, 
és még két osztálylyal nagyobbítható alkalmas épületet, min-
den kárpótlás nélkül, kath. községünknek átengedni méltózta-
tott. Ki a helyesen, tudnillik ker. kath. szellemben intézett 
népnevelésnek áldásos gyümölcseiről valaha gondolkodott, az 
a nmélt. gróf által az egyház és hon oltárára hozott ezen ál-
dozatnak tetemes voltát fogja tudni méltányolni. Ide sorolom 
2-or : azon szép összeget, mellyel szentséges atyánk szorult 
lielyezetének némi enyhítéséhez családja részéről járul t (száz 
forinttal a. é.) ; melly összeg a milly nemes kifolyása ő nmélt. 
mély vallásos érzésének, olly szép bizonysága fiúi kegyeleté-
nek és törhetleu ragaszkodásának i s , mellyel ő szentsége 
iránt viseltetik. Meglehet, találkozandanak majd bizonyos em-
berbarátok , kik ezt olvasván, vagy inkább másoktól hallván, 
judási szükkeblüséggel mondogatják: „Ut quid perditio haee? 
Potera t hoc dari pauperibus" ; vagy : „ut aedificentur muri" 
csakhogy nem : „Jerusalem", hanem más valamié. Az illye-
nek megnyugtatására csak annyit válaszolok, hogy az a nemes 
kéz, melly szentséges atyánknak olly szíves készséggel 
nyuj tá fiúi adományát, szűkölködő embertársai könyeinek 
letörléséhez is nagyon jól é r t ; mit én, mint helybeli lelkipász-
tor legjobban tudok. Hogy pedig a nmélt. gróf hazai közinté-
zeteinkről sem szokott megfeledkezni, azt ők olly jól tudhat-
ják, valamint én. Ide sorolom 3-or: a nmélt. kegyúrnak azon 
vallásos t e t t é t , mellynél fogva az Isten háza ékességének 
szeretetétől lángoló szivének sugalmát követvén, plébánia-
templomunkat, ezen, mint olly jellemzőleg mondani szokta, 
Istenben boldogult atyjának „legszebb emlékét" csaknem egé-
szen uj tetővel ellátatni, s mind kívül, mind belül egészen ki-
csinosittatni kegyeskedett ; ugy hogy nem sokára különben is 
kedves szentegyházunk, a szó teljes értelmében akkép fog 
fel tűnni, „sicut sponsa ornata viro suo." Ha netalán ismét 
akadnának olly Garibaldi-féle emberek, kik nem csak az Isten 
házának ékesitésére hozott ezen áldozatot sajnálnák, hanem 
ama siciliai hős példájára, még templomunk harangjait is 
ágyukká óhajtanák átöntetni : ám lássák ők ! Nekünk az ily-
lyenekliez semmi szólásunk. Nmélt. kegyurunknak Isten dicső-
ségére hozott ezen áldozataiból is kitűnik, mennyire szivére 
vet te ő azon atyai intés t , mellyet jámbor emlékezetű XVI 
Gergely pápa ő szentsége, 1839-ik évben, midőn mint pálya-
végzett és jogtudorí babérral koszorúzott deli iíju, halhatatlan 

emlékű atyjával utazván, Romában ő szentségének fiúi hódo-
latára is sietett,Jmintegy jóslatilag hozzá intézett : „Sequere 
dilecte fili vestigia Patris tui !" Mer t csakugyan ő nméltósága 
üdvözült édes atyjának elme- és szívbeli jeles tulajdonait, 
mellyek közt az egész valóját átható, s minden tetteiből, még 
pedig szerencsés és szerencsétlen körülmények közt egyaránt 
kisugárzó mély vallásosság különösen ki tűnik, egész mérték-
ben örökölvén, egy alkalmat sem mulaszt el , hogy Isten di-
csőségeért lángoló szivének nemes sugalmát tettekben is ki-
tüntesse. Állitásom bebizonyítására a felsoroltakon kívül több 
más tényeket is hozhatnék föl , arról tanuskodókat, mint 
igyekszik ő nagyméltósága részint magas grófi családjának 
körében, részint községünkben, az igazi vallásosságot tulaj-
don példájával éleszteni s emelni; mellyek épen azért, hogy 
tények, a hizelgés [minden gyanúját elhárítanák, de mellyek 
felsorolásától mégis tartózkodom, nehogy ő nméltóságának 
mély szerénységét gyengédtelenül érintsem. Igy is tartok tőle, 
hogy egyszerű tudósításommal is zavart okozok a nemeslelkü 
főúrnak; ki épen nem akarja, hogy az , a mit ő Isten dicsősé-
gére mivel, (országszerte köztudomásra jusson. Azonban bo-
csánat nagyméltóságú kegyúr ! lia ez egyszer a háladatosság 
és lelkipásztori kötelesség érzete akaratoddal ellenkező eljá-
rást szab elém : a valódi érdemet átalános elismerés illeti ; a 
ha Üdvözítőnk tanítása szerint a mi világosságunknak ugy 
kell az emberek előtt fényeskednie, hogy azok látván a mi 
jócselekedeteinket, dicsőitsék a mi Atyánkat , a ki mennyek-
ben van : talán nem vétet tem isteni Mesterünk eme paran-
csának szelleme ellen , midőn jócselekedeteidnek világát ma-
gasabb tartóra emeltem : hogy szélesebb körben hintve suga-
rait , másoknak is legyen alkalmuk dicsőíteni a világosság 
Aty já t , a kitől ugy is minden jó adomány és minden tökéle-
tes ajándék származik. Érdemed azért Isten előtt csonkitat-
lan marad ; mert nálad csak a tény j u t , még ez sem általad 
nyilvánosságra : mig az egyedül Istennek tetszeni vágyó szán-
dék, nemes szived szentélyében marad elrejtve. És most fo-
gadd mély köszönetünket nagyméltóságú kegyúr ! A lovasbe-
rényi kath. község, és lelkipásztora, valahányszor a nagylel-
kűséged által eredeti szépségébe visszahelyezett templomba, 
Isten imádására összegyülekeznek, kötelességöknek ismeren-
dik , buzgó imáikba belefoglalni t éged , mély vallásos érzelmű 
hitestársodat, szeretetre méltó gyermekeidet, az egyház és 
honnak ezen drága reményeit, és egész magas grófi családo-
da t : hogy az Isten áldása lebegjen szüntelen fölöttetek a 
földön , a boldogabb hazában pedig hervadhatatlan korona le-
gyen mindnyájatok osztályrésze! Prifach Józsefplébános. 

ROSNYÓ, jul. 12-én. Püspökünk ő méltósága nem régen 
egy körlevelet bocsátott ki megyéjebeli papságához ; melly-
nek tar ta lma, napjaink körülményeit tekintve, méltó, hogy 
köztudomásra jusson, és utánozásra találjon : azért azt szabad 
fordításban ezennel megküldöm, becses lapjábani közzé tétel 
végett. „A vallási közönyösség szomorú jeleneteihez tartozik, 
mondja e körlevélben a mélt. főpásztor, főleg a miveltebb osz-
tály némelly katholikusainak azon meggyőződése, mintha a 
nem-katliolikusok isteni-tiszteletében részt venni , imaházaik-
ba eljárni , bűn sem volna. A legújabban lefolyt napokban, or-
szágszerte láttuk a különböző hitfelekezetek hivei t , mint jár-
tak, körmenetként, minden valláskülönbség nélkül, katholikus 
templomból protestáns , ső t , mit a nyelv kimondani is resz-
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ke t , a zsidók imaházaiba is Habár ezen , annyi ellenkező 
elemekből Isten tiszteletére irányzott összesereglés, legyen 
az bár föllelkesült hazafiság, vagy politikai érzelem nyilatko-
zatának jelképe, polgári szempontból, szabad-, vagy dicsé-
retre méltónak látszassék is : vallási szempontból mégis az 
mindig kárhozatos marad ; mivel az, Istenhez nem méltó, sőt 
istenkisértő. Mert valamint () csak egy igaz vallás szerzője : 
ugy őt a kath. hitvallás elvei szerint, csak is egy, neki tetsző 
módon imádhatjuk méltán. Es azért minden katholikus ember, 
ki a különféle hitfelekezetüek tisztán vallási tényeit, a katho-
likus isteni-tisztelettel akár azonositani, akár pedig a vallási 
tényeket átalában a politikaiakkal összezavarni akarja , az a 
kath. egyház szelleme és tana ellen cselekszik. — Nem aka-
rom állitani, hogy ezen hibás meggyőződés, minden résztve-
vőnél megromlott vallási érzelemből ered : sőt azt inkább a 
vallásbani tudatlanság szánandó következésének tulajdonitom. 
De bár honnét származzék is e tévely, kötelességemnek tar-
tom , ezen, a kath. religio szellemével ellenkező, Istenhez 
nem méltó, s minden buzgó kath. embert botránkoztató visz-
szaélés ellen szavamat emelni, s a lelkipásztorokat oda utasí-
tani, hogy a gondjokra bízott híveket alkalmilag, főleg elemi 
oktatás alkalmával megtanítsák: miszerint kath. embernek, 
idegen hitfelekezet vallási tényeiben részt venni, és isteni-
tiszteletére, habár csak kíváncsiságból is, gyakran eljárni, 
súlyos bün terhe alatt tiltva van ; mert ez által a vallási közö-
nyösség, vagy hitszakadás veszélyének teszi ki magát. — 
Hogy pedig a megrótt tévely, főleg a miveltebb osztályú ka-
tholikusok elméjéből, kiknél az legmélyebb gyökeret vert, 
könnyebben kiirtathassék, legjobb eszköznek gondolom , ha 
az egy, czélszerüleg szerkesztendő , s nyilvános használatra 
kinyomtatandó dolgozat által czáfoltatnék meg. Ezen üdvös 
szándékot előmozdítandó, főtisztelendő H o l l ó k Imre apát, 
s az itteni káptalan éneklő-kanonoka 1) , előttem hivatalos je-
lentésében 5 arany jutalmat tűzött ki annak, ki e kérdést: 
„Mit kell kath. embernek, hitvallásának szelleme s elvei sze-
rint , a nem-katholikusok isteni-tiszteletéről érezni és csele-
kedni ? Vagyis : szabad-e imaházaikat különbség nélkül láto-
gatni?" leghelyesebben fogja megfejteni. Kivánja pedig a fön-
dicsért maecenás, hogy a dolgozat magyar nyelven, és akkép 
készíttessék. hogy az irály ugyan könnyű s értelmes , minda-
mellett szabatos és tiszta, fogalmazásában pedig, nem annyira 
a néphez, mint inkább a miveltebb osztályhoz legyen intézve. 
Belszerkezetét illetőleg mindenekelőtt a kifejtendő kötelesség, 
a kath. religio benső lényege- és szelleméből, egész átalános-
ságában állittassék elő ; s az a szent-írás , sz. atyák, és egy-
házi törvények (canonok) által, ki nem zárva a józan ész be-
látását , világosittassék föl; azután pedig a mindennapi élet-
ben , az ellenkező gyakorlat védői által felhozatni szokott el-
lenvetések czáfoltassanak meg : — megtartván mindenben a 

*) Jelenleg már nagy-prépost ja ; miután M a r k o v i t s József, 
Istenben boldogult nagy-prépost helyébe , a Concordatum XXII . art. 
szerint , ö szentsége által , ,XII. Cal. Maji ' kelt breve értelmében , azzá, 
közörömre kineveztetett ; és u j méltóságába , Ker. sz. János napján ün-
nepélyesen beiktattatott . Ezen , ő szentsége által történt kinevezés Ma-
gyarországban , tudtomra , a negyedik. 

keresztény szeretetet, és a vitatkozásbani mérsékletet ; miután 
nem emberek, hanem tévelyek czáfolandók meg" stb. A be-
küldési határidő folyó év vége. A birálat a hittani kar taná-
raira fog bizatni. — Reményleni lehet , hogy főleg a fiatal pa-
pok közül, kik erre különösen felszólittatnak, számosan fog-
nak találkozni, kik e , korunk szellemének igen megfelelő 
tárgy megfejtéséhez, időt és fáradságotveendnek maguknak; 
átlátva, hogy ez által nem csak saját mivelődésöket. de a 
közjót is telietségök szerint fogják előmozditani. —• Időjárási 
hirek nem tartoznak ugyan e lap hasábjaira, de azt talán 
mégis fölemiithetem , hogy jun. 25-én , midőn épen az elemi 
osztályok majalisukat, inkább junialisukat tar tot ták, a több 
órai folytonos mennydörgés, és ismételt mennykőcsapások 
átalános rettegésben tartották a várost; és 11 órakor délben, 
püspökünk ő méltóságának lakába is beütött : szerencsére 
mégis csak a kisebb udvari épületbe ; hol a cselédlak , kocsi-
szín , és egy pár istáló tetemes mennyiségű szénával le is 
égett A csendes és esős idő, s különösen a helybeli tanuló 
ifjúság részéről véghezvitt ügyes oltás , a tűz további terje-
dését megakadályozta. Az okozott kár , habár nem olly tete-
mes is, mégis érzékenyen sújthatta gondos főpásztorunkat : 
miután épen ez évben kezdette meg a székes-templom belső 
kicsinositását ; mellynek kifestése, márványozása, a főoltár-
és egy kis-oltárképnek kiállitása, roppant költségbe fog ke-
rülni , s mellynek nagyobb részét ő méltósága fogja viselni. 
De erről maga idejében részletesebben. — 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

Veszprémből , mélt. és főtiszt. M a r k i Ignácz cz. püspök és káptalani 
nagy-prépost ur 200 f r t a. é. 

A pápai kölcsönre az esztergomi főmegyében f. évi julius 15-éig a 
következő aláírások történtek : 

O eminentiája a bibornok-herczegprimás . . 30,000 frank 
Az esztergomi főkáptalan . . . . 20,000 11 

A pozsonyi társas-káptalan . . . . 2,400 11 

A nagyszombati társas-káptalan 800 « 

Szuppan Zsigmond pozsonyi kanonok 200 11 

Gróf N y á r y Rudo l f , herczeg-primási t i tkár 300 M 

Meszlényi Gyula , lierczeg-primási levéltárnok 500 11 

Császtka György , helynöki t i tkár . 100 11 

Koperniczky István , növeldei aligazgató 200 11 

A nagyszombati növelde és convictus elöljárói . 100 11 

Pfützner L ipó t , ekecsi plébános 1000 11 

Tölgyesy István , szölgyéni alesperes-plebános 200 »5 
A szölgyéni templom pénztára 500 11 

Tölgyesy István , szölgyéni káplán 100 11 

A kis-bényi templom pénztára 100 11 

Tillmann Mihály , muzslai plébános 100 11 

Kollár István , esztergom-belvárosi plébános 100 11 

Pruzsinszky Mihály , leányvári plébános 100 11 

Haskó Gáspár , csévi plébános 100 11 

Scholári Ignácz , kesztölczi plébános 100 11 

Ollhauzer Mihály , gerencséri plébános 100 11 

Schmidl P á l , nagy-bresztoványi plébános 100 11 

A nagy-kosztolányi kerület . . . . 100 11 

Összesen : 57,300 frank. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozina Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Julius 21. 6 II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési d i j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr . austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Romai kérdés. II. — II. Fr idr ik , és a 
kath. egyház Sileziában. V. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyar- , Olaszország- és Északamerikából. 

R o m a i k é r d é s . 

IL 
Ha Roma jövője felől mindenki azon hírlapi tu-

dósítások után ítélne, mellyekből a meleghez és lég-
nyomáshoz hasonlón perczenkint változó politikai 
légmérő fel- s alászállását b a b o n á s (mert valódi 
hit, és Istenben vetett bizodalom nélküli) f é l e l e m -
m e l kisérő emberek, a pápa és catholicismus sorsát 
hüvelyezik : ugy szünet nélkül, pillanatnyi remény 
és napokig tartó rettegés közt ingadozva kellene ha-
boznunk ; ugy a katholikusok vallásos meggyőződé-
se, a szükséges, rendületlen alapot, a hit és erkölcsi-
ség legtöbb életkérdéseire nézve, lelki nyugalmának 
mondhatlan kárával nélkülözné! Mert a pápaság 
kérdése valamennyi kath. eszmével és hagyományos 
felfogásokkal legszorosabb összeköttetésben van: ha 
mindjárt nem is olly értelemben, hogy a pápa világi 
hatalmát egyértelműnek vennők a neki lelkiekben 
adott szellemi fensőbbséggel De azoknak nyomo-
rult okoskodását sem tartjuk tekintetbe veendőnek, 
kik azt hirdetik, hogy nem is kath. kérdésről, legalább 
nem az egész egyházat és lényegesen érdeklőről van 
szó, midőn a pápai állam megszűnte felől vitáznak ; 
és kik tökéletesen megny ugtatva érzik lelkismeretöket, 
hiszékeny olvasóikkal együtt, az által, hogy : ,hiszen 
azért a pápa tekintélye a hit- és erkölcsi dolgokban 
nem csorbul; tisztelete nem fog csökkenni; hatalma a 
lelkiekben nem tagadtatik: és igy a kath. dogma leg-
kevesebbet sem szenved, habár minden földi javait és 
világi hatalmát elveszti is a sz. szék; következőleg a 
katholikusoknak mitől sincs okuk fé lni— Ez ügy 
nem tartozik a hitet illetőkhez; a kath. egyház nem 
forog veszélyben. Egyedül v i l á g i dolgok miatt foly 
a vita' ; mellybe természetesen, vallásos szempont-
ból avatkozni, rövidlátó, szabadságellenes, hazafiat-
lan korlátoltság, több mint merő obscurantismus, va-
lóságos bűntény ; elkövetve a sérthetlen természet-

és népjogok ellen : mellyek ellenségeiül megszokta 
már a jelen kor eszméivel saturált világ mindazokat 
tartani, kik az egyéni belátást és akaratot korlátozni, 
s egy isteni, tehát önkényöktől nem függő törvény 
járma alá hajtani törekesznek (mit pedig minden legi-
tim hatalom, s igy a pápai is, még pedig egyebeknél 
inkább hivatva van tenni). 

Az ekkép okoskodók talán még azt is bebizo-
nyitandónak fogják gyenge értelmi tehetségű sorso-
saikra nézve tartani, hogy : ,az ember becsületes, és 
jó keresztény katholikus marad azért, ha mindenét 
elveszti is' (főleg ha nem is játék stb. , hanem az ál-
tal jut tönkre, hogy egyenesen meglopják) ; hogy ,a 
szegénység nem fosztja meg őt hite- s hitelétől' ; hogy 
,a koldus is eljuthat mennyországba' : s igy legki-
sebb veszély sem fenyegeti örök, valódi javainkat 
azok részéről, kik a földieket, és az ezekrei jogokat 
veszik el t ő l ü n k — Mintha csakugyan arról volna 
szó: valljon a pap, püspök, pápa , s az egyház áta-
lában, korlátoltatik-e a lelki javak élvezete-és bir-
tokában az által , ha világi hatalmát elveszti ! 
Természetesen nem : csak ugy nem, mint az evan-
gélium szellemében igéri üdv munkálásában nem 
akadály a szegénység; és az elégett, elrablott , vagy 
akármikép elvesztett pénzzel, jószág- és földi ha-
talommal , nem vész el szükségképen (sőt esetleg, 
és a csapások keresztényies elviselése által , még 
növekedhetik és gyarapulhat is) a belbecs, a lé-
lek kincse, az örök élet jutalmaival biztatott sze-
mélyes érdem. Ezt mi jól tudjuk: és nem szorulunk 
ama mély politikusoknak a mi szegény józan eszünk-
kel természetesen utol nem érhető bölcseségére, 
melly ezt a világnak nem szűnik uton-utfélen 
prédikálni. Oh igen, IX. Pius pápa is jó katholi-
kus , becsületes ember, sőt szent is maradhat, 
s lelki hatalma legkisebb csorbát sem fog szen-
vedni, még ha százszor kiraboltatik, és az őt Is-
ten és emberek előtt jogosan illető birtokától meg-
fosztatik is; azért ő apostol-utód, és legfőbb püs-
pök, a kereszténység a ty j a , Krisztus Jézus helytar-
tója, s az egyház látható feje marad a fö ldön— De 
mindez a dologra nem tartozik; hanem arról van 
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szó: szabad-e e jó katholikust, és becsületes embert 
valamelly, habár legcsekélyebbnek tartott jogától, s 
igaz uton szerzett birtoka- és vagyonától megfosz-
tani? A j o gró l van kérdés , mellyel illyesmi történ-
hetik; nem pedig arról, hogy : lehet-e, vagy nem, jó 
keresztény, és katholikus, szent életű pap, püspök 
és pápa az ol lyan, kitől a gonoszok erőszakosan el-
veszik azt, a mi övé, s a mihez a rablóknak semmi 
joguk sincs. Még ha a megfosztott, kirablott egyén 
nem érezné is meg a szenvedett veszteséget; ha az 
elvett jószág olly csekély értékű, s jelentéktelen 
volna is, mint a dúsgazdagra nézve az elvesztett fil-
lér; ha a jogaiban megsértett fél, minden hátramara-
dás nélkül megfelelhet tovább is hivatási kötelessé-
geinek, és az őt ért veszteség következtében, a maga-
sabb, szellemi javakban nem csak nem veszt, de ta-
lán nyer is: mégis a kifosztatás ellen jogosan tilta-
kozik; és a kifosztó jogtalanságot követ el: melly-
nek büntetése nem fog egy , a világot igazságosan 
kormányozó Isten háztartásában elmaradni. O a mél-
tatlanul szenvedett sérelmet, és kárt épen ugy ki 
tudja, s gazdagon pótolni a megsértett igaznak : vala-
mint súlyosan bünteti, vagy elengedhetlenül fön-
tartja, bárha jövőbeni kiegyenlítésül, a magát meg 
nem jobbitó, s az okozott kárt meg nem téritő tol-
vaj vétkét. 

De tehát odáig alászállott már a világ erkölcsi 
belátása, és annyira elavultak minden régi jogfogal-
mak, hogy illyesmit külön czikkekben kell fölvilágo-
sodott kortársainknak fejtegetni ? Ezt mi nem tesz-
szük: hanem csak a fönebb emiitett amaz álláspontra 
akarnánk némellyeket figyelmeztetni, mellyet a pápa-
ság sorsát olly fölöttébb ingadozónak előtüntető hír-
lapi czikkekben maguktartását illetőleg irányt és tá-
maszt keresők elfoglalnak. Nekünk az innen elvonható 
következtetések nem szolgálnak irányul. Mert mi „ha-
bemusfirmiorempropheticum sermonem; cui benefa-
citis, attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso 
loco, donee dies elucescat, et lucifer oriaturin cordibus 
vestris." (II. Pét. 1, 19.) Mi tudjuk, hogy a pápaság 
rendületlen kőszálra van alapítva; valóban „promissi-
onem habens vitae" (I.Tim.4,8.): ugy hogy ránk nézve 
fölösleges, az annak maradandósága mellett tanúsko-
dó biztosítékokat egyébben, mint Urunk csalhatlan 
igéjében keresni. A világ a maga tervei-, nézetei-, és 
eshetőségeivel örökös ingadozás látványát nyúj t ja ; 
s ezt tükrözik vissza a hírlapok is : míg az egyház kor-
mányzási elvei sem nem divatezikkek, sem merőeszé-
lyességi maximák. Roma nem Parisból veszi sugalla-
tait ; honnan ma a sardiniai király eljárását hatalma-

san rosszaló császári levél érkezik, és a püspöki kör-
levelek közzé tételét tiltó rendelet visszavétele felől 
irnak, vagy az ellenséges berohanás által fenyegetett 
egyházállam megvédésének komoly szándékát erősí-
t ik: holnap pedig ujolag elkezdenek az ígéretek-és fe-
nyegetésekkel mindig azonegy czélra, az egyház le-
igazására törekvő politikusok, a franczia seregek ki-
vonulásával tüstént bekövetkezőnek talán még sem 
egészen helyesen vélt feloszlás befejezésén dolgozni.Ma 
kegyesen megengedik, a pápai kölcsönben részt ven-
ni (habár azt rendesen, ugy, mint a törökét például, 
kihirdettetni nem hagyják); kilátásba helyezik a ke-
resztényiden sajtónak erkölcsi tekintetben is kiáltó 
szükséggé vált fékezését; sőt talán vont-csővü aján-
dék-ágyuk is küldetnek az országrablók vakmerő 
megtámadásainak erélyes visszaverésére (mert illy 
ajándékról III. Napoleon részéről is irtak a lapok) : 
de csak azért, hogy annál könnyebben lehessen a pá-
pát és kormányát , szines okok felhasználása mel-
lett hajhatlanságról vádolni, ha az önzőleg nyúj tot t 
gyámolitás fejében vonakodik ősi legszentebb, és elide-
genithetlen jogairól lemondani, főleg egy őt olly áron 
és föltétel alatt védeni kész fejedelem javára, minőt 
maga Garibaldi sem kiván a hatalmába kerítendő 
tartományokért, eddigi törvényes uraiktól. Ez ugyan-
is megelégszik a tettleges birtokkal; mit sem törőd-
vén a jogosság megalapítása-, vagy átruházásával. 
Ő nem köti foglalásait semmi lemondási föltételek-
hez : hatalma csak addig tart és terjed, a meddig 
ereje az erőszakkal elfoglaltnak megtarthatására. 
Hóditásai nem kötik meg a legyőzött- és kifosztott-
nak kezeit, hogy erőszakosan elvett tulajdonát, mi-
helyt az e perezben urkodó önkény helyett igazság 
és jog fognak a földön uralkodni, törvényesuton és 
eszközökkel vissza ne foglalhassa Ellenben az olly 
engedvények, minőket a nem-keresztény elveket kö-
vető About-féle politika IX. Piustól, a tudvalevő mó-
don értelmezett népjogok és átalános szavazat nevé-
ben kiván, az egyház- és ennek fejére nézve öngyil-
kossági merény lennének: mivel azok nem csupán 
abbeli jogától fosztanák meg az egyházat, hogy az 
emberiség fejlődésére befolyást gyakorolhasson jö-
vendőben , hanem attól is , hogy egy dicső múltban 
szerzett érdemeire hivatkozhassék ; nem csak ezentúl 
tenné r á , mint világegyházra nézve, a hivatásszerű 
áldásos működést lehetetlenné, hanem az eddigit is 
meggyalázná : azt akkép tüntetvén föl, mint merő 
bitorlást, és a szolgaságban tartott együgyü népek 
kizsákmányolását. Elüttetvén nem csak tet t leg, ha-
nem elvileg is, évezredes vívmányaitól, a hatalmától 
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ekkép megfosztott egyház , és ennek feje , önmagá-
val hozatnék ellenmondásba : hogy ezentúl már rosz-
szalja, s tiltsa ugyanazt , mit a ker. népek üdvére, s 
helyeslésével annyi évszázadokon át gyakorlott ; mert 
csak visszaélésnek nevezhetné az azon hatalommal 
élést, mellyel őt a kath. egyház eddigi meggyőző-
dése szerint, az isteni gondviselés mindazok előtt és 
fölött felruházta, kik őt alárendeltjekké, sőt szolgá-
jokká tenni szeretnék. Az uralkodói hatalmat, mel-
lyet Roma mindeddig Istentől adottnak hirdetett, a 
nép akaratának kifolyásául nézetni engedvén, az 
ujabb polgárisodás legfensőbb elvét tagadná meg, 
mellynek alkalmazásával a keresztény miveltség és 
társadalom fáját a vad népek pusztitásaitól védett 
Európában elültette, ápolta, s nagyra nevelte: elve-
tendőnek nyilvánítaná katechismusát, mellyben az 
alattvalókés uralkodók kölcsönös kötelességeiről szól, 
canoni jogá t , melly szerint azok ügyében annyi szá-
zadok óta bíráskodott, és szertartásos könyvét , a 
romai Pontificale-t, melly a királyok koronázásakor 
elmondatni szokott gyönyörű imákat tartalmazza. 

Teheti-e mindezt bármilly nagy szorongatta-
tások elhárítása végett is a pápa? Bizonyára nem. 
És igy a pápai állam fönmaradását, az anyaszent-
egyház látható fejériek uralkodói jogát és világi ha-
talmát más valami fogja csak biztosithatni, nem pe-
dig ama teljesithetlen föltételbe egyezés, mellytől so-
kan az egész viszály megszűntét várni látszanak, s 
mellyhez akár III. Napoleon, akár a népek változé-
kony akarata, sz. Péter örökségének további ,meg-
türését' csatolni akarja*). A pápai jogok sértetlenül 

*) Lord John Russel, a külügyek ministere Angliában, 
jul 12-dikén az alsó-házban ünnepélyesen kimondta az elvet, 
mellynek elismerését III. Napoleon a pápától is kívánja; azt 
tudnillik, hogy : minden nép tetszése szerint választhatja a 
neki legjobbnak látszó kormányformát. „Ennél fogva," mond 
a lord, beszédje végén, „a siciliai, nápolyi, s hozzá kell ten-
nem, bárha sértene is, a r o m a i népet illeti, kimondani, hogy 
minő kormányforma alatt akar élni." (A. Alig. Z. 3308.1.) S 
ezen elvet ugyanazon ministerium meri a ház helyeslésével 
vallani, melly egy egész világrészt (mivel Indiát bátran néz-
hetjük annak,) akadályoz a legkegyetlenebb eszközök haszná-
latával , egy neki tetszőbb kormány, azaz : benszülött uralko-
dók alatt élni; s melly Irlandot, Canadát, a joniai szigete-
ket , és legújabban az uj-hollandiakat is akaratuk ellen igyek-
szik boldogitani. A kath. egyház soha sem fog olly elvet szen-
tesíthetni , melly a belháboruk és véres felforgatások ellát-
hatlan sorát nyitná meg az általuk úgyis eléggé zaklatott vi-
lágban. Mert, egyebet mellőzve, ki fogná valljon az illy válasz-
tásra jogositott népek kiterjedését, számát, és országok ha-
tárait körülírni ? Toscana például, és Sicilia, a pápai állam egy 
része, Modena, Parma, Savoya, még a kis Nizza is megannyi 

maradása nem azon kérdés miképeni eldöntésétől 
függ, hogy nyerend-e a pápai állam alkotványt, vagy 
sem (hiszen azt IX. Pius ma is olly kész volna meg-
adni népének, mint volt uralkodásának kezdetén ; csak 
hihetné, mikép ezzel a bajon segítve van) : hanem 
egy fensőbb akarattól, mellynek szándékait a pápák 
bizonyosan jobban felfogták, hívebben értelmezik, 
és tudják életbe is léptetni, mint azon álbarátok, kik 
aláásott t rónját , a védelem szine alatt , rosszul pa-
lástolt, sőt többé nem is titkolt kárörömmel körül-
állják. A pápai állam alattvalóinak adandó alkot-
mány, merőben hely- és időhez kötött, s a romaiakra 
nézve, mint kik e tekintetben történeti jogokra nem 
hivatkozhatnak, egyedül a sz. atya bölcsesége és 
szivjósága által megoldandó kérdés; melly bármilly 
értelemben fejtetik is meg, a pápáknak a ker. mi-
veltség és átalános egyház érdekében Istentől adott 
jogokat , és ezekből folyó kötelességeket nem fogja 
megváltoztathatni. 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
V. 

Sinzendorf, Münchow ministerhez utasítván a káptalant, 
előterjesztésökre, 1744-diki január 11-én illy válasz érkezett : 
„A királynak változhatatlan akarata, hogy a választás martius 
16-án megtörténjék; és lia a káptalan nem engedelmes-
kedik , ő a rossz következményekről nem felel." — Hogy a 
káptalan ellenszegülését egy csapással megsemmisíthesse, 
január 6-án a pápához fordult Sinzendorf; kérvén őt , hogy 
apostoli irása által főkáptalanát hatalmazná föl, miszerint 
az neki segéd-püspököt ,cum iure succedendi' választhas-
son : olly föltétellel azonban, hogy az igy megválasztandó, 

n é p e k , mellyek szabadon választhatnak (!) kormányt: másutt 
ellenben a százszor nagyobb és jelentékenyebb tömegek is 
nem tekintetnek népekül, hanem csak leszavazott minoritások; 
s mint legújabban is Schweizban, 18,000 és több választó, más 
19,000 által elnyomatva nyomorog a pár százzal erősebb félnek 
járma alatt. Valljon e magát boldogtalannak érző, s a nizzainál 
nagyobb nép (vagy akár az irlandi stb.) miért nem élhet azon 
joggal, mellyet a nálánál kisebb forradalmi pártoknak a né-
pek szabad választási jogára hivatkozók adnak? Tehát örö-
kös belharczok, vagy az államok teljes feloszlása az, mit 
a Russel által kimondott elv alkalmazása a társadalomban 
eredményezne, még ha az istenileg megállapított erkölcsi 
rend követeléseit nem tekintenők is. Azért nincs mit csudál-
kozniok a ,szabadelvüség' barátjainak, a pápa által legújabb 
allocutiojában ismételve kimondott Ítéleten, melly a Romagna 
bekebleztetését ma is annak nyilvánítja, mi eleitől fogva volt, 
tudnillik egyházrablásnak. Hogy megliaragszik-e a rabló (mert 
hiszen ettől f é l n e k Roma ismert jóakarói !), ha tet tét annak 
nevezik, a mi valóban, arra a világegyház feje nem lehet 
figyelemmel: ő csak a kath. elvet mondja ki, mint Russel is 
kimondta a magáét, melly egy a felforgatáséval. 
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addig, mig ő ép elmével, és egészségben van , a borosz-
lói egyháznak sem lelki, sem ideiglenes kormányába ne 
avatkozzék, és a püspökség jövedelmeihez semmi más igényt 
ne tartson azon fizetésen tu l , melly a segéd-püspök tartására 
rendeltetni szokott. 

A kanonokok azonban eszélyesebbek voltak, mint püs-
pökük, és a bécsi nuncius utján már január 2-án erélyes til-
takozást küldöttek Romába ' ) ; esedezvén , hogy a választás, 
melly veszélyére leend a sileziai kath. egyháznak, meg ne en-
gedtessék. A választás ellen felhozott okok ezek: 1) A bibor-
nok még fiatal ; alig negyven éves ember, erőteljes , izmos, 
és a köszvényt kivéve, egészséges. 2) Egyedül csak az ural-
kodó akaratán alapszik e választás. 3) A kanonokok legiszo-
nyúbb fenyegetések közt utasittattak oda, hogy gróf Schaff-
gotsch Fülöpöt válaszszák. Végezetül kérik a pápá t , hogy a 
választást tiltsa be ; s ha mégis a választásra erőszakkal 
kényszeríttetnének, minden eshetőségek ellen ezennel ünne-
pélyesen tiltakoznak. Még tovább is ment a káptalan : a vá-
lasztási ügyet illetőleg, a bibornok, és Münchow gróf közt 
december 21-ig váltott minden leveleket megküldvén a pápá-
nak, és kérvén őt, hogy vizsgálja meg azokat, és nekik mihez 
tartás végett szükséges utasitást adjon. 

E közben Münchow értesité Fridriket a káptalan el-
lenszegüléséről. A király legnagyobb haragra gerjedt ; és ja-
nuár 26-án azt irá a ministernek, hogy erőszakkal fogja a ka-
nonokokat választásra kényszeriteni. Sinzendorf sem maradt 
té t len: ismételve irt Romába, s különösen a kijelöltnek hit-
beli buzgóságát emelte ki ; melly által kieszközlé a királynál, 
hogy az ifjú Arco grófot (mint az törvényes, és jogos volt,) a 
kath. hitben lehet neveltetni. A pápa azonban nem sokat 
adott e történetecskére ; alig érinti azt február l-jén kelt bre-
véjében : mellyben tudtára adja, hogy az ügyet hat bibornok-
ból álló bizottmányhoz utasitotta, melly legkisebb hajlammal 
sincs az iránt ; és még őt is elnézéssel és tulengedékenység-
gel vádolja, hogy gróf Schaffgotschnak még kijelöltetését is 
azonnal be nem tiltotta. 

A káptalannal pedig tudatá , hogy egy igy választott 
segéd-püspököt nem erősitend meg ; s minthogy, a mint előre 
látható, az egész választás csak színjáték leend, a választásban 
részt se vegyen. Gróf Schaffgotsch gondatlansága által még 
olajt öntött az elégedetlenség tüzére. A homokon lévő Boldogs. 
Szűz apátságának valóságos apátja akart lenni; s azért szán-
déka volt, kiállani az ujoncz-időt, s a fogadalmi esküt letenni. 
Sinzendorf január 28-kán értesité erről a pápát ; mire azután a 
pápa éles hangon irt brevéje érkezett meg február 22-kén, 
mellyben a bibornok-, és grófnak egyaránt, a legkeserűbb 
igazságok leplezetlenül elmondatnak. Hogy az államminister 
folytonos sértő bántalmaitól megszabaduljon a káptalan, Sin-
zendorfhoz fordult : felszólitván ő t , hogy Írásbeli határozatot 
adjon, valljon pápai engedély nélkül választhatnak-e? Becsü-
letére legyen mondva, a bibornok lelkiismerete szózatát kö-
vette , s a kivánt okmányt kiadta; kinyilatkoztatván, hogy il-
lyetén választás egyházilag érvénytelen. Ez okmány, a káp-
talan tiltakozása kíséretében a királyhoz küldetett. Eredménye 
az volt, hogy a király legnagyobb haragra ger jedt : abiborno-
kot bántalmakkal illette ; a káptalan óvására pedig következő 

' ) T l i e ine r , I . 180. 

választ menesztett *) : „Kedves államministerem, gróf Mün-
chow ! Miután a boroszlói káptalan hozzám intézett előter-
jesztésében az iránt folyamodott, hogy a következő martius 
hónap 16-ára kitűzött segéd-püspök-választási határidőt, mint-
hogy a pápai engedély arra még meg nem érkezett, elnapol-
nám : akaratom, hogy te a kérdéses káptalant akár szóval, 
akár Írásban, mint azt legillőbbnek találandod, értesítsd, hogy 
igen fontos , és sürgős okoknál fogva, én a kitűzött martius 
16-diki határidőtől el nem állhatok; és a káptalan felől meg 
vagyok győződve, hogy nem várand több meghívást, és a ki-
tűzött napon egybegyülend. S minthogy remélhető, hogy a 
bibornok, meg a káptalan ez ügyben Romába tett fölterjesz-
téseire a pápai breve , kedvező határozat kíséretében megér-
kezik , nem kétkedem, hogy a fönirt napon a káptalant együtt 
látandom ; és akkor könnyű lesz meghatározni, mi lesz a te-
endő a pápai beleegyezés megérkezte előtt, akár érkezik meg 
a brève, akár nem. Egyébiránt kellő tudomás végett közlöm 
veled, mit válaszoltam a bibornoknak utolsó iratára." 

Már egy előbbi tudósításában felhívta az olmützi her-
czeg-püspök a pápát , hogy a boroszlói segéd-püspökségérti 
versenyezésre az augsburgi püspököt, hesseni József őrgrófot 
szólítsa fel 2) ; s ez által a királynak gróf Schaffgotschali ter-
vét hiúsítsa meg. Nem sokára magát az őrgrófot szólitá fel 
a herczeg-püspök ez ügyben : ő a pápához fordult tanácsért 
február 28-án ; s a pápa megdicsérte e tetteért. „Adná Isten, 
hogy a dolgok akkép alakulnának, igy irt hozzá, hogy a segéd-
püspöki méltóság ön személyére ruháztatnék, s ez által a bo-
roszlói egyház jó pásztort nyerne, s mi azon nyomasztó érde-
keltségtől, mellyel a világi hatalom, és talán maga a püspök 
is, egy érdemetlen személye iránt viseltetnek, megszabadul-
nánk. Olly érdekeltség ez, melly nekünk már igen sok bánatot, 
és fájdalmat okozott; szívből óhaj tván, hogy e méltatlan a 
fönséges hivatalt el ne nyerje". 

A király fenyegetései mindinkább hevesebbek lettek; 
és a káptalan, melly igen jól tudta, hogy a király az egy-
szerű kinevezést is megkisértendi, február 28-kán Pao-
lucci bécsi nunciushoz folyamodott; a szent-szék pártolását 
kérvén. Martius 3-kán a bibornok is irt Romába; tudatván, 
hogy a király gróf Schaffgotschot segéd-püspökké kinevezni 
szándékozik, és hogy e lépéstől sem a bibornok-, de sőt magá-
nak Schaffgotsch grófnak előterjesztései sem képesek őt visz-
szatartani.Már martius 3-kán (1744.) Potsdamból igy irt a király 
Podovito ministerhez 3) : „Miután szándékom, legközelebbi 
Boroszlóban létemkor gróf Schaffgotsch főpapot, a boroszlói 
püspök Sinzendorf bibornok segédpüspökévé, mint az Franczia-
országban, és egyebütt is szokásos, kinevezés utján rendelni, 
akarom, hogy az ahhoz szükséges iratokat, a mint az szokás-
ban van, a nélkül, hogy azokon a legkevesebbet is változtatná-
tok, titkos irodámban sürgősen elkészíttesd, hozzám aláírás 
végett beküldd, és államministerem-, gróf Münchowhoz még 
e héten, ha sebes futár utján is elküldjed." 

A pápa a kivánt brevéket megtagadta. „Kinek hatalma 
van", ugy mond a porosz királyra vonatkozólag, egy martius 21-
kén kelt brevéjében, „azt teheti, a mi neki tetszik; azok pedig, 

>) Preusz , V. 96. Doc. 8. 
J ) Józse f , hessen-darmstadti Fülöp őrgróf fia , 1699-ben szüle-

t e t t , és meghalt augustus 20-án , 1768-ban. 
3) Preusz , V. 96. Doc. 9. 
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a kiket nem a hatalom, hanem a jog, és igazság..támogat, nem 
fogják elmulasztani kötelességüket : nehogy Isten, és emberek 
előtt bűnről vádoltassanak, és felelősek legyenek." 

S csakugyan a király ugy t e t t , a mint neki t e t s z e t t . 
Martius 4-kén maga tudatá Sinzendorf bibornokkal, hogy gróf 
SchafFgotschot legközelebb segéd-püspökévé nevezendi. ,Sile-
zia katholikusainak jólléte, az ország nyugalma, Némethon 
politikai helyzete, koronájának jogai, mellyek a kath. fejedel-
meket illető választási, és kinevezési jogoktól épen nem kü-
lönböznek , inditották őt arra , hogy e rendszabályhoz nyúl-
jon; és ő ez ügyben a pápai engedély bizonytalan eredményét 
nem várhatja ; nem, annyival inkább, minthogy az nem is 
szükséges : miután a romai udvarnak az illyetén választások-
bai beavatkozása, a fejedelmi jogokat korlátozza.' E határoza-
tát tudatá Fridrik erélyes válasziratában a káptalannal is. 

A kinevezési okmány J) gróf Schaffgotsch Fülöp-Grott-
hárdhoz, mellynek kelte martius 4-dike 1744 , szórói-szóra igy 
hangzik: „És most , kedves rokonunk! a jelenlegi boroszlói 
püspök, Sinzendorf bibornok hivünk gyakori betegeskedése, 
és más egyéb, sokkal fontosabb okok elhatároztak minket, 
hogy az illy esetekben gyakorlatban lévő szokás szerint, si-
leziai herczegségünk e püspöki főegyházáról idején-korán al-
kalmas segéd-püspök kinevezése által gondoskodjunk ; annyi-
val inkább, minthogy ezt az emiitett tartományban lévő pap-
ság jólléte , s hivatala parancsolja : hogy ez által a püspök 
halálozásának esetében fölmerülni szokott, és elkerülhetlen 
következményeket, valamint a sokféle súrlódásokat e borosz-
lói püspökségtől eltávolitsuk. És mi, figyelembe vévén a mi 
kedvelt hivünk-, főtisztelendő, nagyságos gróf Schaffgotsch 
Grotthárd-Fülöp-, a boroszlói s halberstadti káptalan valósá-
gos kanonoka-, szent-kereszti süveges prépost-, és a Boroszló 
városunkban létező, s a homokról czimzett szerzetes-kanono-
kok apátjának különféle, általa viselt egyházi hivatalokban 
kitüntetett dicséretes eljárását, buzgalmát, jámborságát, tu-
dományát, és más jeles tulajdonait, azután a nekünk, és ki-
rályi házunknak tet t buzgó s hűséges szolgálatait ; nem feled-
vén azt sem, hogy a nevezett , az ország egyik legelőkelőbb 
házának sarjadéka, s a boroszlói főkáptalan t ag ja , és mások 
fölött kitűnő tulajdonokkal felruházott férü; és szükségesnek 
tartván , más királyok , és országfejedelmek példája szerint, 
és ezt elvitázhatlan jogunkul tekintvén, ő t , mint a boroszlói 
püspök Sinzendorf bibornok kedvelt hivünk segéd-püspökét 
alkalmazni és kinevezni, s ezál tal a nevezett egyházról ide-
jén-korán gondoskodni, s annak minden tagjai iránt legma-
gasabb királyi kegyelmünket és jóakaratunkat kimutatni: 
ezennel királyi, s legfelsőbb országfejedelmi jogunk-, és ha-
talmunknál fogva, nevezett kedves hivünk-, gróf Schaffgotsch 
Fülöp-Gotthárdot herczeggé teszszük, s a boroszlói püspök-
ség valóságos segéd-püspökévé, s a mostani püspök közvetlen 
utódává kijelöljük és kinevezzük ; olly móddal, hogy az, a 
mostani püspök, Sinzendorf bibornok halála esetére, vagy a 
püspökség bármi módon megüresedvén, azonnal, minden to-
vábbi választás közbejötte nélkül, minden külsőségek, és 
bármelly gondolható ürügyek mellőzésével, azonnal tettleg 
valóságos püspök legyen ; és mindenkitől mint illyen, királyi 
legfelsőbb kegyelmünk elvesztése mellett, elismertessék; 

' ) P reusz , V. 97. Doc. 10. Theiner , 195. és követk. 1. 

megadatván neki az őt illető tisztelet: valamint mindazt, mi 
a boroszlói püspökséggel, méltóság-, tisztelet-, és haszonra 
nézve egybe van kötve, vagy ezek föntartására szükséges, 
és ahhoz tartozik, a fön nevezett hivünk nyugodtan, tökéle-
tesen, minden lehető beleszólás, vagy beavatkozás nélkül, 
birtokolja, élvezze, s elfoglalja" A főkáptalan alig hogy a ki-
nevezésről értesült, testületileg a herczeg-püspökhez sietett : 
erélyesen tiltakozván a kinevezés, mint olly tény ellen, melly a 
káptalan, és a szent-szék jogait, a legdurvábban megsértette. 

Martius 15-kén Fridrik maga is megérkezett Boroszlóba, 
s azonnal felhivta a káptalant, hogy másnap reggeli tiz órakor 
legyenek szívesek államministerét a káptalanház kapujában 
megvárni, s őt a terembe fölkisérni : hol az gróf Schaffgotsch 
segéd-püspökké, s herczeggé történt kinevezését előterjeszten-
di. Megtörtént. Megérkezvén a káptalanba Münchow, előadá, 
nnlly jóakarattal van irántuk ő felsége; mint fogjahasonlólag 
a Iranczia, s magyar királyhoz, ezentúl a püspökök-, apátok-, 
és főpapokat stb. kinevezni, s e tekintetben alkalmas, jeles em-
berekre, nevezetesen a kanonok urakra is figyelmes leend. Ő 
felsége gróf Schaffgotschotherczeg-, és segéd-püspökké neve-
zi ki; s nem óhajtja, hogy a káptalan szokásos hódolatot, és sze-
rencsekivánatokat intézzen a kinevezetthez, vagy őt a segéd-
püspök czimével megtisztelje, ha nem akarja: de mert her-
czegnek is nevezé, akarja, hogy e czimmel illessék; tudniok 
kell azonban a kanonok uraknak, hogy a herczeg a legköze-
lebbi püspöki szék-üresség esetére püspök lesz, és lennie kell. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jul. 18-án. Az egyházi javak elidegenítését, vagy 

jelentékeny terhelését tiltó apostoli brevét, a mélt. győri 
püspök ur következő sorok kiséretében körözteti megyé-
jében : 

„E dispositione Articuli XXX. Concordati bona ecclesi-
astica vendere, vei notabili gravare onere non licet, nisi cum 
Sancta Sedes, tum Sua caes. regia Aplica Maiestas, aut ii, qui-
bus hoc munus demandandum duxerint, suum eatenus con-
sensum tribuerint. Quomodo iam in occursuris alienationis 
aut onerationis casibus S. Sedis Apostolicae auetoritas inter-
venire debeat. quomodo eius consensus implorandus, impe-
trandusque sit, Sanctissimus Dominus noster decernere di-
gnabatur ope Apostoliéi Brevis, cuius ddto 3. Április 1860. 
editi, mecum vero per Nunciaturam Apostolicam ddto 21. cur-
rentium communicati, tenores isthic pro notitia et congrua 
directione publicantur." 

„P i u s PP. IX. Ad futuram Rei memóriám. De maiori 
Ecclesiae utilitate pro Apostoliéi muneris officio solliciti Prae-
decessores Nostri Romani PontiGces ita supremam in Eccle-
siam ipsam potestatem sibi divinitus delatam exercuerunt, ut 
extraordinarias i'acultates Sacris Antistitibus pro r e , ac tem-
pore impertirentur, quoties id in Domino expedire iudicarent. 
Iamvero in Conventione nuper inita super Ecclesiasticis ne-
gotiis cum Carissimo in Christo Filio Nostro Austriae Impe-
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ratore, attentis certis causis, et nonnullis adiectis conditioni-
bus, statutum est in Artieulo XXX., ut bona scilicet Ecclesi-
astica vendi, vei notabili gravari onere non possint, nisi tum 
Sancta Sedes, tum Maiestas Sua Caesarea, aut ii, quibus de-
mandatum fuerit, consensum tribuerint. Quapropter ut non-
nullis in casibus Sanctae huius Sedis facilius intercedat aucto-
ritas, per Apostolicum Nuntium apud Imperialem Aulam Vin-
dobonensem pro tempore existentem, vel eius exercentem 
ad praeiinitum temporis spatium necessarias ad hoc Sacris 
Antistitibus facultates concedendas existimavimus. Nos igitur, 
rebus mature perpensis Apostolice Sedis Nuntio, qui apud 
Aulam Imperialem Vindobonensem pro tempore existât, vel 
ei, qui Nuntii ipsius vices pro tempore gerat, nec non Archi-
episcopis, Episcopis, et Praesulibus Nullius, ut vocant, Dioe-
cesis, qui in universa, quam late pate t , Austriaci Imperatoris 
Ditione continentur, iis tarnen exceptis, qui in Provinciis Ita-
licis existunt, nec non Episcopo Wratislaviensi pro parte 
Dioecesis , quae in Imperio Austriaco continetur, potestatem 
facimus ad decennium dumtaxat a datis hisce Litteris compu-
tandum concedendi facultates sequentibus articulis compre-
hensas. I. Archiepiscopis nimirum alienandi bona ecclesiastica 
usque ad summám Florenorum octo millium monetae Au-
striacae. Episcopis vero, ac Praelatis Nullius Dioecesis us-
que ad summám Florenorum sex millium eiusdem monetae, 
sive stabilia ea bona sint , sive in publicis nominibus consi-
s tant , adiecta tarnen conditione, ut pretium ex alienatione 
perceptum in aliorum bonorum stabilium, seu Censuum ac-
quisitionem convertatur, iisque deiicientibus pretium ipsum 
alia ratione fructuose, ac secure collocetur ; exclusa qualibet 
negotiatione ex Sacrorum Canonum Sanctione Ecclesiasticis 
viris interdicta. II. Archiepiscopis impertiendi facultatem im-
ponendi bonis ecclesiasticis onera, quae non excedant sum-
mam Florenorum quindecim millium. Episcopis vero, et Prae-
latis Nullius Dioecesis eamdem impertiendi facultatem, dum-
modo onera non excedant summám Florenorum duodecim 
millium, rationem tarnen, ac terminum praefiniendo, quo aes 
alienum a causa pia contractum dissolvatur. Quod si neces-
sariae instaurationes , ac melioramenta in aliquo ecclesiastico 
fundo occurrant, neque aes alienum con trahi queat, et non 
nisi per alicuius boni ecclesiastici venditionem necessitati pro-
videri possit, hoc in casu concedendi facultatem venditionem 
perficiendi, cum conditione, ut si ex pretio percepto pars 
aliqua supersit , eadem fructuose collocetur rationibus supe-
rius expositis. Porro quum ex Jure Canonico in Capite T e r -
r u 1 a s facultas detur fundos exigui valoris alienandi, cui qui-
dem iuris regulae nihil per has Litteras volumus innovatum, 
licet in eodem Capite onerum exiguorum impositio minime 
comprehendatur, ex peculiaribus tarnen rationibus animum 
Nostrum moventibus, et ex singulari concessione in exem-
plum minime adducenda, facultatem impertimur imponendi 
ecclesiasticis bonis onera, quae tarnen summám Florenorum 
mille non exsuperent. Huiusmodi vero tarn in praesenti, quam 
in superiori articulo descriptas facultates minime complecti 
volumus bona ad Mensas Archiepiscoporum, Episcoporum, 
atque Antistitum Nullius Dioecesis pertinentia. Quapropter 
quum de bonis iisdem agendum erit in casibus superius de-
Scriptis Suifraganei Episcopi propriis respective Archiepisco-
pis , Archiepiscopi autem, et Episcopus Wratislaviensis No-

bis , et Sanctae Sedi immediate subiectus, nec non Praelati 
Nullius Dioccesis preces deferent ad Nuntium Apostolicum ; 
cui idcirco , quemadmodum Archiepiscopis , potestatem faci-
mus petitam impertiendi facultatem, si in Domino expedire 
existimaverint. III. Firmis manentibus ordinariis facultatibus 
Episcoporum, et causarum piarum pro ineundis locationibus, 
et conductionibus ad Triennium, concedendi facultatem loca-
tiones ipsas, et conductiones ineundi ad quindecim annos, 
servatis in reliquis Canonicis praescriptionibus. Ad vitandos 
autem abusus nonnullos, et obsecundandum aliqua ratione 
consuetudini, quae in Austriaco Imperio invaluit, ut bonorum 
Ecclesiasticorum possessores a respectivis Conductoribus re-
ditus, seu praestationes in antecessum accipiant, facultatem 
impertiendi reditus ipsos, seu praestationes percipiendi in an-
tecessum , ita tarnen, ut illae quoad fundos urbanos non ex-
cedant summam, quae in semestri spatio a Conductore de-
beatur ; quod vero spectat ad bona rustica, dummodo sum-
mam non praetergrediantur, quae per Anni spatium a Con-
ductore sit persolvenda. IV. In casibus urgentis necessitatis, 
atque utilitatis piae causae, in quibus ad alienationem, vel 
oneris impositionem sine mora deveniendum sit , facultatem 
largiendi absque praefinita pecuniae summa alienationem per-
ficiendi , vel aes alienum contrahendi, ea tarnen adiecta con-
ditione, ut in posterum ea de re sive ad Nuntium Apostoli-
cum , sive directe ad Sanctam Sedem singillatim, accurate-
que referatur In casibus vero modo expressis, quum agatur 
de bonis ad Mensas spectantibus Archiepiscoporum, Episco-
porum , atque Antistitum Nullius Dioecesis, SufFraganei Epi-
scopi preces deferent suis respective Archiepiscopis ; Archi-
episcopi autem, Episcopus Wratislaviensis Apostolicae Sedi 
immediate subiectus, et Praelati Nullius Dioecesis postulata 
deferent ad Nuntium Apostolicum ; quem in finem tum eidem 
Nuntio, tum Archiepiscopis potestatem facimus petitam fa-
cultatem concedendi, si in Domino iudicaverint expedire. 
Hoc ipsum pariter fieri volumus in casibus, in quibus non ur-
geat necessitas, et quando agatur de alienationibus, sive one-
ribus praescriptas superius summás excedentibus. Verumta-
men in omnibus. et singulis casibus integram esse volumus 
facultatem, postulationes ad Sanctam Sedem directe defe-
rendi. Volumus praeterea, ut in huiusmodi concessionibus ca-
nonicae praescriptiones accurate serventur , et praesertim 
Constitutio fei. mem. Pauli II. Praedecessoris Nostri , quae 
incipit C u m i n o m n i b u s édita die XI. Maii Anno 1465., ac 
proinde in omnibus, et singulis facultatibus ab Apostolico 
Nuntio sive per se immediate exercendis, sive Sacris Anti-
stitibus , ut supra statutum est , deferendis volumus, ac man-
damus , ut pateat , ac probata sit piae causae necessitas , vel 
utilitas ; quem in finem in singulis casibus tum personae ad 
quas intersit, tum honesti nominis, et probati iudicii viri an-
tea consulantur. Jubemus denique ut in omnibus, et singulis 
actis venditionis, sive alienationis, atque etiam locationis ad 
quindecim annos mentio expresse fiat facultatis ab Aposto-
lica Sede concessae. Haec volumus, et concedimus , non ob-
stantibus fei. rec. Pauli II., et aliorum Pontificum Praede-
cessorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis , aliis-
que Constitutionibus, speciali licet mentione dignis, in con-
trarium facientibus quibuscumque. Datum Romae apud S. 
Petrum sub Annulo Piscatoris, die III. Április M. D. CCCLX 
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Pontificatus Nostri Anno Decimo Quarto." — Pro Dn. Card. 
M a c c Ii i , Jo. B. Brancaleoni Castellani Substitutus. Loco 
-j- Sigilli. — Hoc Exemplum cumoriginali concordare testamur. 
In quorum fidem etc. Vindobonae, die 20. Junii 1860'. f A n t . 
d e - L u c a Archiepiscopus Tarsensis, Nuntius Apostolicus. 
— In Rákos, die 30. Junii 1860." 

MESSZELAK, julius 15-én. A mai vasárnap egyszer-
smind ,Apostolok oszlásának' ünnepe volt. Méltó bálával kell 
elismernünk, liogy közénk is rendelt , és még folyvást rendel 
az ur Jézus Krisztus apostoli buzgalmu férfiakat, majd tani-
tókul, majd pásztorokul, kiken nem múlik a lelkek örök üd-
vössége: tehát a kettős ünnep jelentőségénél fogva, hadd 
nyilvánittassék messze-vidékünkről is szellemi életjelenség. 
Megyénk, mint már többször, és többek által megiraték, 
egyike azon vegyes vallásuaknak, mellyek elférnek ugyan 
egymás mellett, és a hazaszeretet egyesítő hatalma által 
mindinkább közelítenek (mi legalább azt hiszszük,) ama kiáltó 
v i l á g s z ü k s é g megértéséhez, miszerint az „egy akol- és 
egy pásztor"-ról szóló evangeliumi szent szakasz felolvasását 
nem minden remény és czél nélkül ismételik évenkint a ke-
resztény hittanitók. Az ős catholicismus képezi az atyai há-
zat : a többiek talán a ház körül közönségesen fonatni szokott, 
hol még egészen eleven, tehát uj , hol pedig száradó félben 
levő, egyébkint szükséges sövényt, vagyis gátat ; amennyi-
ben ,oportet etiam haereses e s s e ' — Melly gát azonban nem 
ollyan, és nem is azért van, hogy akadályul szolgáljon az atyai 
házba való bemenetelre Csak azt ne mondják nekünk, hogy 
a kath. anyaszentegyház ollyan vá r , mellynek falai maholnap 
egészen pusztán állanak a védőktől, vagy, legfölebb megriasz-
tott félénk gyermekek futnak ivei alá k é t s é g b e e s é s b ő l . 
Csak illyesmit ne mondjanak nekünk. Ha félig-meddig igaz is, 
hogy a katholikusok, főkép napjainkban, védtelen gyerme-
kek : de azt már meg nem engedjük, hogy az ablakon akárki 
által bekiáltott „mumus"-ra ki-, és szétfutunk a házból. Te-
kintsenek csak be egy kissé mélyebben az ablakon, és látni 
fogják jó uraim ! hogy itt ben imádkoznak. Természetesen, 
mert hiszen gyermekek Azon különbséggel mégis, hogy 
nekünk az imádság nem annyira tanult , mint szokott min-
dennapi foglalkozásunk, lelki eledelünk. Ezt pedig el nem 
veheti tőlünk erővel senki, mint talán a köznapi kenyeret. 
„Nem csak kenyérből él az ember, hanem minden igéből, melly 
az Istentől származik." — Ha már e gondolatnál vagyok, azt is 
ide függesztem, mit többek észrevétele után mondhatok, misze-
rint ama „ z s i n a t i f i g y e l e m b e a j á n l o t t h á z t a r t á s n a k " 
(,Religio' I. 49. sz.) nekünk egyháziaknak még más, és minden 
egyéb előtt sürgetősebben előadandó tárgyaink is vannak. 
Ha csak az volna az egyedüli baj hogy szegények va-
gyunk ! . . . . Először talán orvosoljuk meg a lelket ; azután majd 
rá kerülhet a sor a többire is. Isten a világot az emberért, az 
ember testét a lélekért, és nem megforditva allcotá ; de már a 
lelket egyedül magáért és önmaga számára teremtette. A nagy 
ebédek ugy sem voltak soha a sziv örömteljének koronái, 
vagy szükséges pótolói ; valamint az úgynevezett egyszerűek 
(frugálisok) sem a szivjóság hiányának kézzelfogható jelei. 
,Dat pira, dat poma, qui non habet alia dona.' Ez t , hiszem , 
tapasztalt ember mondhatta először, és épen talán pap is ; ki 
bizonyosan nagyobb érdemet nyer Isten előtt, ha a szegények-
nek az evangéliumot prédikálj a, s az irgalmasság cselekedeteit, 

habár kicsinyben, d e m é g i s'gyakorolja: mint ha tehetségein 
túlterjeszkedni akarván, a világ kedvét keresi és vadászsza. 
Példát is tudok, hogy valakinek még most is szájában az ize, 
midőn ebédjétől egy prokátot-;ür e szavakkal lépett a lakos-
sághoz: „Na én, hallják kérdtek! meg nem foghatom, hogy il-
lyen rongy-faluban, kendek rçélkûï, mikép adhatna a pap illy 
drága ebédet"!? (A jó erűberek közül- többen azt hiszik, hogy 
az illy kényszerű deputationalis ebédek a szegények rovására 
adatnak.) És különös ! ugyanazon fiscalis ur mondta nyilvános 
helyen az előbbi pap böjti ebédjére azt az élczet, hogy „ott in-
kább esernyőre tartson az ember számot, mint ebédre". Illy 
kétes, és ingadozó kegyek csak is addig tartanak, a meddig a 
nagy ebéd pirja. Azután valljuk meg igazán : ,habentes ali-
menta et quibus tegamur' Nem mindig az ám oka a szelle-
mi hátramaradásnak, mert szegény a javadalom ! Egyházi mi-
velődésünk k ö z e g e i temérdek sok helyen nincsenek meg, 
hol pedig ezt a jövedelem igen is megengedné. Tovább, a mi az 
önmegtagadást illeti, lehetnének talán, a mint hogy vannak is, 
olly n é l k ü l ö z h e t ő (sem az élet fentartása-, sem az üd-
vösségre kerülhetlenül nem szükséges) dolgok, mellyek miatt 
szellemi előhaladásunknak nem volna szabad háttérbe szorul-
nia. Nem egy segédpap találkozik, ki bizonyosan nem sokat 
ád ama felkapott szólásmódra, miszerint : ,ha egy tál étellel 
több van is, csak az ember kényelmesen üljön az asztalnál'; 
s ki e helyett inkább szivèsen ellenne hetenkint a negyedik, 
vagy épen ötödik tál étel és a szokásos messzely bor nélkül : 
csak a szellemi mivelődés nélkülözhetlen segéd- és tápsze-
reiben válogathatna; meltyeknek kisebb-nagyobb mérvű be-
szerzése pedig ha talán nem mindenkitől is , de bizonyo-
san sok plébánostól kitelik. 1857-ben (,Religio.' I. 71. 1.) én 
voltam az, ki a plébános és káplán közötti viszonyokat 
szóba hoztam. De akkor is ugy valék meggyőződve, mint 
most, hogy azonnal elejtettem volna a tárgy érdekét, mi-
helyt anyagi követelésekkel léptem volna föl legelőször is 
a bajok orvoslására. Az eg) ház testén mindig sajgóbbak 
voltak azon sérvek, mellyeket a föld és világ minden kin-
cse sem leendett képes behegeszteni (ha csak Isten Szent-
lelke nem száll az emberek szivébe), mint például azok, 
mellyeknek egyedüli gyógymódja az anyagi ellátás. — E so-
rok irása közben kaptam a ,Religio' 3-ik számát, a , M é g 
e g y k i v á n a t'-tal. Igazán , nem tudtam hamarjában, csudál-
kozzam-e, vagy bosszankodjam azon összehasonlításon, melly 
ama czikkben a fölszentelt pap és szolgáló, meg kocsis közt, 
jóllehet csak bérre nézve előhozatik. A kocsis szerintem csak 
kocsis marad, ha 200 fr t is a fizetése : de a szegény káplán-
ból gazdag plébános is lehet ; ki ha jól gazdálkodik, nem csak 
a kápláni nélkülözéseket könnyen elfeledheti, de még kápláni 
állomásokat is dotálhat : mig a béres csak béres marad.. . . 
Semmiről sem lehetünk nagyobb bizonyosságba helyezve, 
mint a telhetetlenségről, (sít venia verbo !) mihelyt a n y a g i 
kívánságainknak engedünk. „Thesaurisate autem vobis the-
sauros in coelo !" (Mát. 6.) I t t már azután ne legyen semmi 
megállapodási elv. Ki mennyit gyűjthet ! Soha sem hallotta 
senki, hogy a szegénység valakit akadályozott volna az erköl-
csi tökélyesbülésben, főképen ha a mindennapi kenyérről nem 
igen kell aggódni. Hát Jézus és az apostolok szelleme ? Mint 
mondám, még az nem halálos kórság, mikor a beteg jobb éte-
leket kíván, és ruhái, s egyéb ingóságai után kérdezősködik. 
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Lótartás nélkül, igaz, több helyen bajos lelkipásztorkodni: de 
hogy a csengetyüs, és sallangos lovak épen szükségesek-e az 
ollyan papnak, ki, köztünk legyen mondva, még a ,Kath. Nép-
lap'-ot sem ta r t j a? ez már más kérdés. Egyébiránt az élet 
mindenre és mindenütt kész felelő. Még a v é g i n s é g r e 
nézve ju t eszembe, mit „Plutarchus romano cuidam civi, qui 
omne patrimonium inter epulas decoxerat, olim ieiune coe-
nanti exprobravit : Si ita pransus fuisses , non ita coenares." 
E pár megjegyzéssel, ha még több nem következik, csakúgy 
nem akartam aíFectálni, mint nt. M. ur, midőn néhány pontot 
igen helyesen , és ad rem fölvilágositott. Pax nobis ! — 

ROMÁ-ból, jul. 14-dikéről táviratilag jelentik , hogy ő 
szentsége jul. 13-án tartott titkos consistoriumi allocutiójában, 
melly a III. Napoleon császár által nyilvánitott kivánatokra 
adott válasznak lenni látszik, Romagnabekebeleztetését temp-
lomrablásnak nevezte, s a főpásztorok elfogatását ott és aher-
czegségekben, a piemonti kormány által elkövetett fönebbi 
merénynyel egyenlő vétségnek bélyegezte. 

— Turinból i r ják, hogy Corsi bibornok, a pisai érsek, 
engedelmet nyert, megyéjébe visszamehetni : de gondoskod-
nak róla, miszerint a nép a dicsőséggel tetézett hitvalló iránti 
tisztelete- és ragaszkodásának semmi jeleit se adhassa. Turin-
ban nagy néptömeg kiséré ki a főpásztort a pályaudvarba. 
Hogy a bolognai helyettes, az imolai, faenzai, s több más fő-
pásztorok mikor szabadulnak ki fogságukból, azt csak a jó 
Isten tudja. A piacenzai püspök nyolcz kanonokkal együtt 
szinte elitéltetett. 

ÉSZAKAMERIKA. M a n i t o w o k - R a p i d s (Wis.), 
junius 25-én, I860 *). Sok viz elfolyt már a Dunán, mióta 
szeretett hazámat elhagytam ; elhagytam pedig annyira, hogy 
évek óta, kivéve az újságokban talált sovány hireket, hazám-
ról mit sem tudok : de azért azt szeretni meg nem szűntem. 
Hiszen: ,extra Hungáriám non est vita; et si est vita, non est 
ita'; világi módon legyen mondva: mert egy amerikai missio-
nariusnak inkább a lelki élet után kell törekednie. Régen Ír-
tam volna a ,Religio és nevelés'-be **) valamit, ha időm és 
alkalmatosságom lett volna— Főtisztelendő H e n n y János-
Márton milwaukeei romai katholikus püspök, junius 4-én kez-
dett egy vizsgálati, és bermálási utazást; mellyben 1600 ifjú 
keresztényt erősitett meg a Szentlélek áldásával. Az első hely, 
mellyet püspöki megyéjének, azaz: az egész Wisconsin sta-
tus északi részében, meglátogatott, Springvale nevet visel; 
hol püspökünk 82 ifjú keresztényt bérmált. Innen Fondulac 
városát vizitálta meg, hol 286-ot bérmált , és ezek közt 30 
ollyant, kiket ntiszt. D a e l Lajos lelkész egy év óta téritett 
meg. Mellékesen legyen mondva, ők Fondulac leggazdagabb, 
és legértelmesebb polgárai ; kik az ezer és egy protestáns fe-
lekezetekből áttértek az egyedül üdvözitő egyházba. Innen 

*) Jelen tudósítást igen tisztelt hazánkfiától, szabad-szent-kirá-
ly i B e k e Miksa úrtól, ki hittéritői minőségben évek óta a szövetséges 
államok terén működik , kaptuk : köszönettel fogadván a szives ígére-
tet , mellynél fogva időnkint hasonló érdekes közleményekre szabad 
számitanunk. S z e r k. 

**) T. levelezőnk látni fogja , mikép azóta még magyar egyházi 
folyóiratunk czime is megváltozott. S z e r k. 

püspökünk a Calvária-hegyre ment (mount Calvary), hol a 
tiszt, capucinus atyák (Helvetiából) ékes kolostort építettek, 
és a religio terjesztésére buzgón és haszonnal működnek. I t t 
a főtisztelendő ur valóságos magyar pompával tartá meg az 
urnapi processiót, több ezernyi nép ajtatos jelenlétében, és 105 
iíju keresztényt bérmált : sz. János templomában (egy nagy, 
kőből épült egyház) 80-at, sz. Mária templomában, mellynek 
öt év előtt én voltam, azt soha el nem felejtendő pásztora, 
155-öt, Chiltonban (ez egy csinos kis amerikai falu,) egy álta-
lam hat év előtt épittetni kezdett templomot consecrált, és 
96-ot bérmált Innen vasárnap, junius 10-én, Sz.-Nazianzba 
ment ; melly egy badeni, épületes, és iparos német colonia, 
nagytiszt. Oschvald Ambrosius lelkipásztorsága alatt : ki co-
loniáját mind lelki, mind világi dolgaiban vezeti, mert mond-
hatom ezen több százra menő jó keresztényekről, hogy ha 
van valahol a világban község, melly az első három keresz-
tény századokra emlékeztet, ugy az bizonyára Sz.-Nazianz : 
ezekről el lehet mondani, hogy egy leikök és szivök van. 
Van szép iskolájok, hol az ifjúság száma 200-ra megy , árva-
ház- , és betegházzal együtt. I t t püspökünk 100-at bérmált. 
Innen Manitowok-Rapidsra j ö t t , hol egy csinos, a boldogs. 
Szűz anyaságának szentelt egyháznak enmagam vagyok lel-
késze. E mellett Manitowok-Catot, és Franklint is innen 
látom el. Mindenik helyben van egy jószerü egyház; és a ka-
tholikus családok száma mintegy ötszázra megy. I t t püspö-
künk 129-et bérmált, és népemet, lelkipásztorával együtt, 
vallásosságuk, buzgóságuk, és összetartásuk miatt megdi-
csérte ; de szerénységem tilt többet mondani. Innen a püspök 
Francis-Creekre ment , hol ntiszt. M a 1 y József budweiszi 
(Csehországból) pap pásztorkodik, sok lelki haszonnal; itt 
püspökünk 198-at bérmált; Two-Riversben pedig, hol ntiszt. 
P e r r o d i n János franczia pap a lelkész , 87-et ; Méémében 
68-at, Sheboigauban 96-ot, Cascadeban 95-öt, Mitchelben 
100-at. — Sheboigau egy emelkedő, s előrehaladó amerikai 
város, 5000 lakossal, igen szép helyen, a Michigan-lake part-
ján , szép, nagyszerű egyházzal. A katholikus családok száma 
400: nagyobb részint németek; buzgó, jó keresztények. Van 
itt egy pompás nagy collegium, mellyet ntiszt. S c l i m e d d i -
n e k Bernárd Benedek alapított tavai ; és máris a gyermekek 
száma kétszázra megy. A tanítók notre-damei apáczák (öten). 
Köztünk legyen mondva, nagy szükségünk van jó tanítónők-
re; s a pesti t. angol kisasszonyok jól tennék, ha küldenének 
hozzánk egy coloniát *). Ezen kivül van még több kisebb is-
kola. Vasárnap, hétfőn , és kedden, junius 17-, 18-, és 19-én, 
méltóságos püspökünk tiszt. G a u c h e Leo capucinus atyá-
nak , a mount Calvary kolostorból, föladta a subdiaconatus-, 
diaconatus-, és presbyteratusi egyházi-rendeket : a sheboigaui 
nép , különösen a yankeek (amerikaiak) épületére és csudála-
tára , kik illyesmit még soha sem láttak. Isten áldja meg ma-
gyar hazámat, és népét Még egyszer kérem a pesti t. an-
gol kisasszonyokat, küldjenek hozzánk néhány tagot : az Is-
ten ezerszeresen meg fogja őket áldani érte Orate pro me ! 

*) Ehhez ugyan nem merünk nagy reményeket kötn i , miután 
még honunkban is olly sok a hely , a hova szinte küldhetnének, — ha 
csak az e tekintetbeni szükséget tekint jük. S z e r k. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Foglalkozzék-e a pap politikával ? — 
Egyházi öltözet. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, 
Olasz-, és Francziaországból. 

Foglalkozzék-e a pap politikával? 
A világ erkölcsi alapon nyugszik : ha ez elvo-

natik, az egész épület összedől ; mondák már a po-
gányok is, kikkel e tekintetben egyetértve mond-
hat juk , hogy : a népek egyetemes történetének ta-
núsága szerint, az e g y h á z képezi az állam talap-
zatát. Vallás nélkül semmi állam, sőt semmi egyes 
község sem létezhetik. Kétségbevonhatlan igazság az, 
hogy : „vallás nélkül nincs erény, erény nélkül nincs 
szabadság, szabadság nélkül nincs igazi, emberhez 
m é l t ó államrendszer" És ha ezek szerint, erköl-
csi alap nélkül a társadalom merő chimaera egy-
részt, másrészt pedig az erkölcsiség az egyház és 
egyháziak feladata: valljon ignorálhatja-e a pap az 
állami tudományt , vagyis a politikát, melly az ál-
lam érdekével olly szoros összefüggésben van? Vall-
jon alapos-e amaz állítás, hogy : ,semmi köze a pap-
nak a politikához', melly pedig némellyek szerint 
plane az állam moráljának tar ta t ik? 

E kérdést kelté föl bennünk részint az , hogy 
az ,Idők Tanuja' czimü politikai napi-lapnak egyházi 
személy lőn főmunkatársa , részint és leginkább ama 
figyelemre méltó felirat, mellyet mult évi augustus 
30-án Toscana egyháznagyjai , különösen négy ér-
seke , Salvagnoli cultus-ministerhez többi között e 
szavakkal intéztek: „Valamint a religio kivül áll az 
emberi viszontagságokon, és változhatatlan : ugy a 
religio szolgáinak feladata, t isztje, kikerülni a pár-
tok vitái- s tusakodásaiba való avatkozást; mellyek 
rendesen kiengesztelhetetlen gyűlölettel töltvén be 
az emberek sziveit, a kedélyeket nyomorúságos meg-
hasonlásba hozzák. Ha a papság nyíltan valamelly 
párthoz csatlakoznék, visszavonhatlanul elvesztené 
minden tekintélyét, s egész befolyását az ellenkező 
pártra, nem csak (a mi legfőbb,) isteni hivatásának 

' ) Demokritos. Stuttgart, 1853. VII. Kötet, 115 lap. 

betöltésére, hanem polgári kötelmeinek teljesítésére 
nézve is: mellyeket mozgalomteljes időkben az által 
tölthet és tölt be legjobban, ha a kedélyeket csilla-
pítja, s mérsékli a politikai küzdelmek által felinge-
rült bosszú érzetét, és mindent, a mi csak lehetsé-
ges , elkövet a béke visszaállítására és előkészítésé-
r e — A mi feladatunk: t a r t ó z k o d n i , t á v o l 
l e n n i m i n d e n p o l i t i k a i f o n d o r k o d á s - é s 
d e m o n s t r a t i ó k t ó l ; hogy szabadok maradjunk, 
s mindenki i rányában, bármelly párthoz tartozik, 
fölléphessünk, és mindenkit szeretettel átkarolhas-
sunk" 

Ugy hiszszük, egészen más mondatik e szép és 
igaz szavakban, mint az , hogy a pap soha semmi 
gondot se fordítson az államtudományok tanulmá-
nyozására; vagy hogy a pap merőben ignorálja a 
politikát, ugy , miszerint az terra incognita marad-
jon előtte *). 

L. ,Religio', 1859. II. félév. 25. szám, 206 lap. És f e -
ster Lloyd'. 1859. sept. 28-ki 231. számáb. 

*) Annyira nem szívesen avatkozunk politikába (jólle-
het épen ezt akarák nekünk némellyek nem rég is legnagyobb 
bünül felróni)., liogy még az e beavatkozás ezélszerüsége s 
ajánlhatósága felőli kérdés megvitatását sem örömest látjuk 
a ,Religio'-ban. Mások azonban különböző nézettel levén ezt 
illetőleg, engedtünk az ismételve nyilvánított kívánatnak, e, 
ha nem is h i v a t á s - , napjainkban legalább tagadhatlanul 
k o r - s z e r ü tárgyat , e lapokban is szóba hozhatni. Minden 
esetre egy ezél, a fogalmak tisztába hozása, ezzel is , ha nem 
elérve, legalább könnyitve lesz sokakra nézve. 

Mi a közt, a mi csupán hasznos és megengedhető, s a 
s z ü k s é g e s közt lényeges különbséget kívánunk tétetni : sőt 
még a szükségesség fokait is , az egyénekrei tekintettel, kü-
lönbözőknek ismerjük. Egészen mást jelent ennél fogva a kér-
dés, hogy foglalkoz h a t i k-e a pap politikával, és mást annak 
meghatározása, hogy köteles-e azzal, mint pap , foglalkozni. 
A magában még olly hasznos, ezélirányos, és jó dolog sem 
mindig és mindenkire nézve kötelesség ; mig más részről az 
elismert szükségből eredt kötelesség is sokszor a papot csak 
mint embert , vagy honpolgárt , de korán sem akkép illeti, 
mint az egyház szolgáját, s az üdv tudományának hirdetőjét. 
Igen jó lehet és hasznos a papnak, érteni a kertészkedéshez; 
több, mint csupán hasznos, jártasnak lenni a mezei gazda-
ságtanban ; hogy pedig a Diaeteticát, és az egészségtan főbb 
szabályait tud ja , még szükségesnek is mondható : mégis mint 



A mai politikának hősei átalában minden bajt 
nagyí tanak, önmagukat ámít ják, és másokat mysti-
ficálnak: épen ugy, mint I. Napoleon 1814-ik elején, 

papot, ki sem kötelezheti az egyház szolgáját egyikre is; mert 
igen j ó , példás, buzgó hirdetője lehet az Isten igéjének, bár-
ha nem ért is az Oeconomiához, és ennek következtében gaz-
dasága nem áll is a legjobb lábon ; vagy az orvosi szabályok 
nem tudása miatt örökké gyengélkedik, és igy kétszeres ne-
hézséggel küzdve teljesíti is papi h i v a t a l á t — csak ezthiven 
teljesitse. Igy a politikával is haszonnal foglalkozhatik a pap, 
a nélkül, hogy ez kötelessége volna. De megengedjük, hogy 
kötelessége is azzal foglalkozni : hanem csak annyiban, a 
mennyiben alatta az emberi társas élet legfőbb viszonyainak 
ismeretét és rendezését ér t jük; ezt is csupán erkölcstani 
szempontból. A mennyiben tehát az emberek együttélésének 
szabályait kutató államtan a bölcsészet kiegészitő részét ké-
pezi, természetesen a pap szintolly kevéssé ignorálhatja a 
politikát, valamint a természetjog és bölcsészeti morál elvei-
nek tanulmányozását nem mellőzheti. Azonban a keresztény-
ség szellemébe kellőleg behatott pap, épen ezért, a józan po-
litika alapelveit tudja , s épen olly jól ért i , mint az Areto-
logia s Dicaeologia, erény- és jogtan főfő igazságait (mint-
hogy ezek az isteni kinyilatkoztatásban, melly az emberi ter-
mészet titkaiba belátni enged, és nemünk boldogságának föl-
tételeit legbiztosabban tanit ja , mind benfoglaltatnak) : ámbá-
tor tulajdonképen szintúgy nem kötelessége a politikával 
szakértőleg foglalkozni, mint nem tartozik gazdászati, vagy 
diaetetikai, sőt még a ker. hit- és erkölcstannal minden nyo-
mon érintkező psychologiai stb. értekezéseket irni, vagy illy 
tárgyú felolvasásokat tartani. S ez olly világszerte tudott do-
log, hogy a papnak még vétségül is látjuk (ámbátor nem jo-
gosan) tulajdonittatni, ha a bölcsészettel, mint állítólag nem 
neki való tudománynyal, mint pap akar foglalkozni. — Annyi 
tehát nem vonható kétségbe, miszerint a pap a politikát, 
mint szaktudományt, nem tartozik rendszeresen mivelni— 
Ezzel azonban nem tagadtatik, hogy azt, mint élettudományt, 
főbb elveiben birnia kell neki is : mint birja például a jogtant , 
legalább ennek saját viszonyaira vonatkozó részét, a nélkül, 
hogy ez r á , mint papra nézve, szoros kötelesség volna. 

A politika csak ugy kiegészitő része az emberiség fejlő-
dése- és sorsával foglalkozó bölcsészetnek, mint a Paedago-
gia : csakhogy ez a gyermekek-, az pedig a népekre vonatko-
zik. Mindkettő más oldalát tartja szem előtt az emberi tár-
sas életnek ; s mindkettő lehet keresztényi, vagy pedig Is-
tent tagadó, liittelen, és az emberi-nemet végczéljától eltá-
volító. Rosseau nem csak Emilet, hanem ,Contrat social'-t is 
irt mint philosophus : és a bölcsész tulajdonképen azonegy 
tárgygyal foglalkozott itt is, amott is , az emberi-nem és tár-
sadalom legfőbb alapjairól gondolkodva S a kath. pap is 
ugyanezt teszi, akár a katechismus elemeit fejtegeti a gyer-
mekeknek , akár Bossuettel a keresztény államtan elveit ma-
gyarázza. (L. ,La Politique tirée de 1' Ecriture sainte.') De 
azért a toscanai főpásztoroknak mégis tökéletesen igazuk 
volt , midőn a politikáról a t. czikkiró által idézett szavakkal 
és értelemben nyilatkoztak : mivel a politika alatt korunkban 
már egyebet szokás érteni, s nem azon keresztényi, s az er-
kölcstan kifolyásaiul nézett elvek alkalmazását, mellyeknek 

midőn szerencsecsillaga homályosodni kezdett; a 
Rajna hosszában akkép osztván fol megmaradóit 70^-
80,000 emberét, hogy serege jóval többnek látszas-

még Bossuet olly nagy jelentőséget tulajdonított. Ma már 
maga a keresztény állam eszméje is szenvedhetlenné lett az 
Isten , és országa iránt elhidegült világ fiaira nézve. A poli-
tika ma szintúgy nem keresztényi, mint a Philosophia nem 
az; ós a két külön okfőből kiindult felek jóformán megszűn-
tek érteni egymást Pedig lia Hegellel vitázni nem szoro-
san feladata a kath.' papnak, mint illyennek : bizonyára az olly 
politikába avatkozás sem lehet hivatalos teendője az erre 
nem kötelezettnek, melly a ker. elveket megveti, és velők 
mindazt, mi a kath. pap előtt szent. A pap kötelessége, sze-
rintünk , egyedül az lehet e tekintetben, hogy a vészthozó 
tanok- és gyakorlatoknak keresztényi szempontból és védvek-
kel ellentállni törekedjék, s hogy tettleg és példájával ren-
dületlen hive legyen azon politikai alapigazságoknak, mellyek 
a ker. hit- és erkölcstannal azonegy csalhatlan, örök kútfőből 
csergedeznek, s azonegy főelven, a rend . jogosság, és Isten-
től függés elvén alapulnak. — De mit fog e téren, az egészen 
tudományosnak nézetten, a pap , a hit követe, mint illyen 
kivívni napjainkban? Tartunk tőle, hogy semmit, vagy csak 
igen keveset. Ne ringassa magát ezt illetőleg senki csaló-
dásban. Mi legalább e politikai rábeszélés erejétől mit sem vá-
runk. A világ megrendült állapota nem annak , a mi jó , és 
igaz, nem-tudásából származik, sem a k e r e s z t é n y politika 
követeléseinek nem-ismeréséből; szintolly kevéssé, mint a fé-
lelmes arányban terjedő erkölcsi romlottságot nem a morál 
szabályainak nem-tudása szüli : hanem az Isten, és anyaszent-
egyház törvényeinek semmibe vétele, a vallási parancsok 
m e g v e t é s e . A politikát illetőleg is épen igy vagyunk. A vész 
különben is azonegy kútfőből származik. A ker. politikának 
elveit fejtegetve mi ujat sem mondhatunk, vagy nem-tudottat 
az ellenfél előtt. O azt nagyon is jól tud ja , hogy a mit akar, 
az nem keresztényi, még kevésbbé katholikus irányú. Az ezt 
nagy erőködéssel mutogatok legfölebb is nevetségesekül, de 
félelmesekiil soha sem tűnnek föl előtte. Hogy pedig az illy-
nemü vita milly capacitatiot szülhessen, merőben tudományos 
uton, mint mellyre a pap léphet, mi legalább be nem látjuk. 
Ugyanazért az ezzel egyéni hajlamuk- és képességöknél fogva 
örömest foglalkozó szakértőkre (kik természetesen papok is 
lehetnek, sőt legyenek is,) hagyván a nem csupán vallási, 
hanem tudományos szempontból is tárgyalt politikai kérdé-
sek eldöntését : mi azon elvek védelmnre kivánjuk minden 
erőnket központosittatr.i, mellyek mellett küzdeni már szorosan 
és elengedhetlenül a papot illeti, mintillyent, és a mellyek dia-
dalának kivivása kétségtelenül a józan, azaz: ker. kath. politika 
győzedelmét is eredményezni fogja. Ez is elegendő gondot, 
igyekezetet és elszántságot, mindennemű feláldozást igényel : 
úgyhogy nem lehet indokoltnak tartanunk, a különben is 
megfogyott és kifárasztott sereg előtt a tért szélesbiteni, s a 
megtámadási vonalt még hosszabbra nyújtani, mint ez kerül-
lietlenül szükséges. J ó , ha a védvárakba szorított hithősök 
azt megtart ják, mit az ur Jézus , és egyháza közvetlenül rá-
jok és őrizetökre bízott: most aligha van ideje, más, szintolly 
súlyos, és egész embert kivánó harczokba keveredni. S z e r k. 



sék a valóságnál '). Vészteljesek az uralkodó, vagy 
inkább lappangó politikának átalános elvei ; mellyek-
re leginkább alkalmazható Rousseaunak azon szava, 
miszerint az átalános és abstract fogalmak az embe-
riség legnagyobb tévedéseinek kutforrását képezik. 
Alto supercilio állíttatik, hogy van egy nagy állam-
elv (Staats-Maxime), melly a politikai szükségessé-
ge t , vagy hasznosságot egy, az erkölcsi törvény fö-
lött álló hatalommá fejleszté 2). Sőt nem csak ez, de 
még az orgyilkolás is bámulat tárgya let t , és a sza-
badság argumentumává. Mindezen részint idétlen,ré-
szint istentelen mystificatiók a köznépre is áthatot-
tak; és ha i g y , valljon nem szükséges-e, hogy a pap, 
a lelkész, hiveit e tekintetben józan politikai véd-
vek segítségével is felvilágosítsa, megnyugtassa, és 
jó uton megtartsa*): annál inkább, mivel a nép ter-
mészeténél fogva democraticus és forradalmi irányú 3). 

I d e j á r u l , hogy minden katholikusnak, és igy 
még inkább a papnak (a mennyire józanül lehetsé-
ges) buzgón oda kell törekednie, miszerint a katho 
likus örök elvek, s nézetek még a politikában is ér-
vényre emeltessenek; oda, miszerint a nemzet jogos 
igényei a katholika egyháznak jól felfogott érdekei-
vel öszhangzásba hozassanak; és illy örökfenségü 
alapon fejlesztessék mindaz, mi a szeretett küzhazá-
nak , trónnak, dynastiának, és nemzetiségnek fölvi-
rágoztatására és javára szolgál i ) . 

És, ha a papot ugy veszszük, mint kinek kö-
telme, polgári tekintetben is a jó példa világával fé-
nyeskedni, ,cum sít candela super candelabrum po-
sita' 3): közönyös lehet-e, hogy a pap a politika te-
rén idegen legyen, bizonyos politika tendentiáját és 
alávalóságát, annak feneketlen örvényét épen ne is-
merje; s igy annál könnyebben szegődjék a rögtön 
támadt , és a csábszavakban mesterileg csillámló 
okoskodásu politikai rajongókhoz? Valamint 1792-
ben Fox , a higgadt és józanabb Burke-vel ellentét-
ben , a dőre, istentelen franezia forradalmat helye-
selte : ugy találkoztak, és találkoznak, fájdalom! 
egyháziak is, kik hasonló körülményekben hason-
lón éreznek, és cselekesznek. És miért? Azért is két-
ségkivül, mert egyéb tényezők hozzájárultával, a 

0 Scott Walter, ,Leben Napoleon B.-s. Wien , 1828., 
VIII. K. 6. lap. — 2) Scott W . , id. hely. 8. K. 117. lap. 

*) Kétségkivül : csakhogy ezért épen nem szükséges a 
papnak, a sz. vallása által nyilvánosan hirdetett tanok hatá-
rain túllépni. Mint fönebb mondtuk, a ker. politika elvei a 
kinyilatkoztatásban érthetőleg, és örök időkre le vannak 
rakva. S z e r k. 

*) Scott W. , id. hely. 8. K. 303. lapon. - ») ,Idok Ta-
nuja.' 1860. I. K. 6. szám. 85. lap. — 5) Lukács, 11, 33. 

politikát, és az ennek megértésére vezérlő történel-
met soha komolyan nem tanulmányozták. „Ex vo-
bis ipsis surgent viri perversa loquentes, ut abdu-
cant discipulos post se" 

A tudomány ugyan feneketlen örvény: minél 
inkább foglalkozik valaki vele, annál inkább érzi, 
hogy a tudást még tágasabb nem-tudás nyomasztó 
kerete foglalja körül ; és szintolly mély értelmű, 
mint leverő Goethenek azon mondata: ,hogy vala-
mit tudjunk, m i n d e n t kellene tudnunk' 2). Igy ma-
ga a szorosan vett hittani szak is, ugy szólván, egé-
szen igénybe veszi a papot; azonfólül a politika, 
mint ollyan, ha kellő evangeliumi szempontból nem 
tanultatott, vagy tanultatik, gyászos és istentelen 
tévútra vezetheti a papot is; miként ezt Gobbet, 
Sieyes, Talleyrand, sőt Richelieu, és sok mások szo-
morú példái mutatják. Gobbet ugyanis, mint katho-
likus alkotmányos (?) párisi püspök, 1793-ban szá-
nandóan, nyilt hittagadóvá, Jézust káromlóvá lett 
egy nemzetgyűlés szine előtt 3) ; Talleyrand, mint 
autuni püspök állitá fel nyiltan a rablás elvét: 1789-
diki october 10-én, a franezia nemzet gyűlésén e lő-
s z ö r indítványozván, hogy az egyházi javak, mint 
a nemzet tulajdona, elkoboztassanak 4); Siéyes, mint 
chartresi püspöki helynok egy metaphysikai idét-
lenségekkel telt alkotmánytervet gyártott , és XVI. 
Lajos királynak meggyilkoltatásához szavazatával 
járult 5); Richelieu bibornoknak, mintállamminister-
nek külügyi politikája valóban vészteljes és keresz-
ténytelen volt 6). S valljon, mi volt mind ebben a 
,vis motrix '? Istentelen politikai ok, nyomorult po-
litikai rajongás. 

Ezek szerint talán jobb, hogy a pap az égető 
tűztől, az utópiák és istentelenségek dögleletes poli-
tikai körétől e g é s z e n távol tartsa magát? Talán 
jobb, hogy a pap a politikától, mert idétlenségre is 
vezethet, egészen tartózkodjék; sz. Jeromos azon 
mondása szerint: „melius est aliquid nescire, quam 
cum periculo discere velle"? 

Mind e mellett, ugy hiszszük, az igazsággal meg-
egyezőbb ama nézet: ,probetur usus; reprobetur, 
praecaveatur abusus'. Szükséges, hogy a pap ,cum 
grano salis' a politikával is foglalkozzék. „Sunt certi 
denique fines, quos ultra citraque nequit consistere 

Apóst. csel. 20, 30. — Cantu Caesar, Világtörfcíne-
lem. Pes t , 1856. I. K.83. lap. — 3) Alzog, Egyh. tört. Mainz, 
1850. 946. lap. — Ugyanaz, id. hely. 942. lap. — Kir-

^clien-lexicon, Wetzer- és Weltétől. B. Freiburg, 1853. 10. K. 
129, 130. lap. — c) Robitsch, Egyh. tört! Gratz , 1853. 353. 
lap. Alzog, id. hely. 863. lap. 
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rectum." ,Primo necessaria, dein utilia, tum iucunda.' 
E tekintetben, csekély, nem tanítani, hanem tanulni 
akaró véleményünk szerint, a fönebb előadtuk okok-
hoz a következők is járulnak. 

Valljon czélszerü-e, hogy a pap a politika te-
rén egészen idióta legyen? Ide alkalmazva a sz.-irás 
szavait : „Vanitas vanitatum" *) ; és „sinite mortuos, 
sepelire mortuos suos"? 2) Ellenkezik-e hivatásával, 
nemes, és hasznos élvet nyújtó tudvágygyal kutatni: 
mennyire helyes a bureaucraticus centralisatio rend-
szere; vagy a lángbuzgalmu gróf Montalembert ál-
tal olly fönnen magasztalt Parlamentarismus, és egyéb 
politikai intézmények ; milly viszonyban állanak 
azok áz egyház, trón, és népek javával? Jobb, helye-
sebb-e az, a mi ajánltatik, ohajtat ik, terveztetik az 
egyes fönálló politikai intézmények helyébe? 

A józan politikai érettség megilleti a papot : akár 
mint egyházi személyt, akár mint honpolgárt tekint-
j ü k ; főleg, ha hona alkotmányos institutiókkal bir, 
vagy bírt, s azokat ismét várhatja. A politikailag mi-
velt pap sokszor vallási tekintetből is jobban hathat 
egyesekre, kik előtt épen politikai tudományossága 
emeli tekintélyét. ,Medium vix reprobabile ad finem 
sanctissimum.' Mert vannak a túlzott politikai sza-
badelvüség szelétől elkapatott miveltebbek, kik ren-
desen vallásilag is igen gyenge lábon állnak: nem 
fognak-e ezek legalább vallási tekintetben hamarább 
meghajolni olly pap előtt, kinek politikai miveltsé-
gével és fensőbbségével meg nem mérkőzhetnek? ,,Qui 
docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmameti" 3). 
Jöhet ismét lázas idő, hol az ember politikai véle-
ménye minden egyéb tulajdonságot háttérbe szőrit; 
idő, hol a neutralitas, a „laissez faire, laissez passer", 
nem csak politikai, hanem erkölcsi bün is: és mit 
teend akkor a pap , ki a politikát mindig „ex pro-
fesso" megvetette? Nemcsak vallástudományi, ha-
nem gyakorlati szempontból is szükséges papi kel-
lék ennélfogva a j ó z a n , pragmaticus politikai érett-
ség; és ama jó tulajdonok közé tartozik, mellyekről 
Rochefouceauld mondja: „II en est de certaines bon-
nes qualités comme de sens; ceux, qu' en sont enti-
èrement privés, ne peuvent ni les appercevoir, ni les 
comprendre" 4). 

Mi a józan politika, valamint az egyház szent 
érdekében is ohajtanók, hogy találkozzék pap, ki 
politikai lapot szerkesztene, s az hasonlítson a ,Rhei-

' ) Predik. (Eccles.) 1, 2. — Mát. 8, 22. — 3) Dániel 
12, 3. ") „Vannak bizonyos jó tulajdonságok, hasonlók az ér-
zékekhez; mellyeket a kik egészen nélkülöznek, nem képesek 
azokat sem észrevenni, sem pedig méltányolni." 

nische Merkur'-hoz , mellynek szerkesztőjét I), I. Na-
poleon, ellene szövetkezett ötödik európai hatalmas-
ságnak („la cenquiéme puissance") nevezett, s melly 
lapot mig Blücher át nem olvasott, soha asztalhoz 
nem ült. Az illy pap itt is helyén volna; mert itt is 
csak a jót és üdvöset hirdetné s tanítaná. Vagy nem 
jöhetnek-e kath. országokban is idők, mint édes ho-
nunkban is voltak 1848-ban: idők, midőn egyik 
martiusi kerületi ülésben azon talleyrandszerü indít-
vány jött szőnyegre, hogy a papi, szerzetesi, ala-
pítványi jószágok, a n e m z e t szabad rendelkezése 
alá bocsáttassanak? Elegendő volt , és lesz-e, ha a 
pap csupán csak a hittan tanulására szoritkozik *)? 
Elegendő íesz-ecsak azon fegyverekkel élni, mellyek 
például Danieliknek erre nézve irt jeles értekezésé-
ben letéve vannak ? 

A vallásos, buzgó pap, az evangeliumi szerény-
ség és lelkismeretes becsületesség, illetőleg hatás-
köre, határai közt, politikailag is honfitársainak javát, 
józan, és helyesen értett szabadságát keresi. A reli-
gio , melly minket Istennel egyesi t , mindig ember-
társainkhoz vezet vissza. „La religion, qui nous unit 

Görres János-Józsefet. 
*) A nélkül, hogy a t. czikkirónak ellent mondani akar-

nánk, mert hiszen a keresztény politika mint hívőt, a honimint 
polgárt szükségkép érdekli a papot is : csupán azt vagyunk 
bátrak megjegyezni, hogy olly időkben, midőn a törvények 
hatalma megszűnt kötelezőül tekintetni, s egyedül a féket 
vesztett szabadság eszméi ragadják a szenvedély és pártok 
embereit, a capacitatio későn szokott jönni, s többnyire lehe-
tetlenné is válik. Illy időben még soha sem volt képes a tu-
domány a politikai szenvedélyt arról, a mi igazságosabb, meg-
győzni ; sem az önzés okait lefegyverezni azokkal, mellyeket 
a jogtudomány nyújt. A felforgatási tanok kátéjában az épen 
a legelső, hogy az addig szentnek hitt tekintély, megvette-
tésbe hozassék. Ennek lerontása, vagy csak megrenditése után 
pedig vajmi erőtlen a legalaposabb kimutatás is, mellyet egye-
dül a tudomány támogat. Mit is várhat a pap e tudománytól 
o t t , hol már az isteni jogokra sem adnak semmit? Példa rá 
Olaszország— A felbőszült pártok küzdelmében a pap annál 
kevésbbé vehet részt , minél elengedi) etlenebb kötelessége, a 
lelkiekben és örök üdvét illetőkben, minden pártok fölött állni; 
s még az ellenfélben is szeretni a hiedelme szerint tévútra ve-
zetett keresztényt és embert. Valljon ki képesebb e résztvevő, 
könyörületes érzést inkább megőrizni : az-e, ki maga is párthoz 
szegődik, mert emberi tudomány szempontjából indul ki; 
vagy az, ki az egy és örök, mert vallási igazság alapján, a 
soha semmi pártok által meg nem másitható jogokat védi: s 
mig egy részről a felforgatás elveit hirdetők táborát a pártos-
ság és részrehajlás minden gyanúja nélkül ostromolhatja, más 
részről a rend és jogosság embereinek diadalmát is kereszté-
nyivé teszi, a szorosan vet t jogot a ker. szeretet és irgalom 
olajával enyhítvén ? S z e r k . 



à Dieu, nous ramène toujours à nos frères" P. 
Ventura Joachim O'Connel fölött Romában tartott, és 
szinte az obscurans (?) Romában megjelent remek 
gyász beszédében kimutatja, hogy a religio nem csak 
nem ellensége, hanem egyedüli föltétele a valódi 
szabadságnak ; és hogy a religio és szabadság közti 
igaz egység nem csak lehetséges, hanem szük-
séges is 2). 

Napjainkban nagy jelentőségű, hogy magunkat 
minden csalódás és csalás nélkül , őszinteség- és be-
csületességgel, az igazság szolgáinak sajátságos meg-
győző erejével, az okos, törvényes haladás, a bölcs és 
törvényszerű szabadság barátainak és védőinek bi-
zonyítsuk 3). A pap, ki részt nem vesz a nép polgári 
s politikai helyzetében, erkölcsi befolyásának nagy 
részétől megfosztja magát 4). 

Nem előnyösebb-e a clerusra nézve, ha a mult 
évben gróf Hartig Ferencz elnöksége alatt alakult, s 
az egyenes adók reformjai iránt tanácskozó bizott-
mány tagjai közt látjuk a mölki sz. Benedek rendű 
apátot, Eder Vilmost; mintha e tekintetben testimo-
nium paupertatist nyerendettünk azzal, hogy : „a pap 
mit sem ért ehhez" *)? 

Nem rég emliték hazai lapjaink kitűnő elisme-
réssel Ipolyi (Stummer) Arnold plébános nevét, ki 
hazai régiségeink és történeti kútfőink érdekében tesz 
vizsgálódásokat ; és azon reményeket fejezek ki, hogy 
hazai régiségtudományunk tőle nyerendi leghatha-
tósb lendületét 5). Ha ez méltó a paphoz, a mint bi-
zonyosan méltó is, ha tudnillik egyéb szoros lelkészi 
kötelmei rövidséget nem szenvednek: valljon miért 
ne volna hasonlóképen méltó, hogy a pap politiká-
val is foglalkozzék, melly minden esetre hason rangú 
az archaeologiai ismeretekkel **)? 

' ) Duval. — Gyász-beszéd O'Connel Dániel fölött stb. 
Veszprémben, 1848. VII. stb. lap. — 3) P. Ventura, id. helyen, 
VI. lapon. — 4) Ugyanaz ugyanott 79. lap. 

*) Hogy mindig találtassanak ehhez is értő egyének a 
papság közt, az nem csak kívánatos, de biztosan várható is ; 
mivel a kath. egyház minden tudományokat ápol, és az isme-
retek minden ágában tud jeleseket fölmutatni Csakhogy ezek 
mind önkényt vállalkoztak erre, nem pedig hivatásilag, mint 
papok, utaltattak elsajátítására. Jelenleg pedig arról van kér-
dés, hogy a tudományok egyik ágát, a politikát, mivelje-e min-
den pap, mint illyen. Hogy a papság közt ma is találtatnak az 
állam czéljaira nagyon is jól felhasználható ismeretek birtoko-
sai, még politikát illetőleg is, arról nem lehet kétség, már csak 
a birodalmi tanács alkotó részeinek fölületes áttekintése után 
is : csakhogy a kath. papság ott sem mint illyen vesz részt 
jelenleg.. . . S z e r k . 

5) Vasárn. újság. 1859. II. félév. 48. szám. 
**) Nem is a rangról van kétség, hanem az opportuni-

A pap, ki alaposan és az evangelium isteni szel-
leme szerint, párhuzamosan a népek történetével, ta-
nulmányozza a politikát, meg fog annál inkább győ-
ződni a forradalmak brutalitása- és istentelenségéről. 
Különben is élvteljes tanulmány az, kutatni , s ille-
tőleg meggyőződést szerezni, hogy például, a de-
spotia nem a kormányformában, hanem a kormány-
elvekben fenekük; hogy a bureaucratia despotismu-
sát csak egyetlen-egy másik despotismus, ademocra-
tismus despotismusa múlja fölül; hogy a communi-
smus és socialismus csak a hét főbűnöket tanítja ; hogy 
a souverain népfölségi düh mézes-hetei, röpiratok, 
cravallok *), parlamentek, proclamatiók, fölmelegí-
tett lamennaisi ,Paroles d'un croyant'-ok , torlaszok 
stb., nem egyebek,mint szomorú Don-Quixotte-ádák, 
kiskorú felnőttek nádparipái; mellyekkel ámitanak, 
vagy ámittatnak, és alig vezetnek máshova, mint 
brutalismusra. Elv, kutatni: igaz-e az, mit egy hír-
hedett, volt országgyűlési szónokunk állított, hogy 
tudnillik a nemzetiség ügyefontosabb avallás ügyé-
nél J )? Belgiumnak Hollandtóli véres elválása,arany' 
gyümölcsöket hozott-e? S mi a haszna a franczia, 
1830-ki juliusi zendülésnek? (Folytattatik.) 

Egyházi öltözet. 
Meggyőződésem az, hogy a katholikus papság, 

szent hivatását szem elől soha sem tévesztve, azon 
tisztelettel karöltve járó tekintélyét, mellynek kez-
dettől örvendett és jelenben örvend, a tudományos-
ság, a szilárd jellem , nélkülözni, s a világ zaján fó-
lülemelkedni tudás, az Ur Jézus szent szive szerinti 
élet, a hivatásához mért mindenkori komoly viselet, 

tás- és korszerűségről. Egyik tudomány sem alábbvaló, mint 
illyen, a másiknál : de azért mivelése még sem egyformán illő 
a paphoz ; mint nem az például a seborvosság-, és taktikáé. 
Épen azért kell a politikának nem tanulása, hanem gyakorlása 
és életbe-léptetése körül (mivel e kettő szintúgy különbözik 
egymástól, mint a jognak tudása, a törvényeket végrehajtó bi-
róságtól, az elmélet a gyakorlattól,) nagy óvatossággal visel-
tetni a papnak ; mivel e tudomány gyakorlása egészen más, és 
zajosabb térre vezeti az embert, hogy sem a régiségek ártatlan 
nyomozása. Áll ez a tudományok-, mesterségek-, sőt játé-
kokra, s átalában minden foglalkozásra nézve. Hiszen a vadá-
szat is szép mulatság , mint az ezt tapasztalás után tudók erő-
sítik , és az rangra nézve nem áll a csónakozás stb. u tán : 
mégis amazt a papra nézve az egyház és világ helytelen- és 
botrányosnak találja, mig az utóbbit eszébe sem jut rosz-
szalni. S z e r k . 

*) És a ,tüntetések.' S z e r k . 
') Majláth J. ,Die Religionswirren in Ungarn. Regens-

burg , 1845.' I. K. 192. lap. 
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mindenek fölött pedig a szigorú k ö v e t k e z e t e s -
s é g által vivta ki, melly még a csekélyeknek látszó 
dolgokban is mutatkozott: mi különben az érintett 
erényekből önkényt ered; ,quia tantum iniquitas so-
let sibi mentiri.' Ha tehát ezen erényekhez az egye-
dül üdvözítő hit szolgái ezentúl is, mint eddig, min-
dennemű körülmények közt, ,etiam si fractus illaba-
tur orbis', egy szivvel-lélekkel híven ragaszkodnak, 
a minthogy ennek ugy is kell mindenha lennie (,Omne 
enim Regnuru in se divisum desolabitur'): ugy a va-
ló b a n mivelt világ előtt, szeretet- és kegyelettel 
párosult tekintélyének gyarapulása biztosítva van ; 
,quidcunque dicant mundana febri exagitatí deli-
rautes.' Mig ellenben , átengedve magukat a világias 
mámor- és aluszékonyságnak, vagy épen kezet is 
fogva talán a világ azon fiaival, kik örökké ,cir-
cumeunt', és minden módokat elkövetnek, a körül-
ményeket eszélyesen felhasználva, hogy a hiúságo-
kon ^apkodás komolyabb és tekintélyesebb szint 
öltsön e méltóságteljes testület, a kath. papság jóvá-
hagyásával és részvételével : ugy az komolyan ve-
szélyeztetve van , ha mindjárt kicsinyben és magá-
ban véve igénytelennek látszó dologgal kezdődik is; 
,parva enim scintilla' S meg vagyon irva : „Ca-
vete a fermento pharisaeorum", valamint az is: „vi-
gilate, et orate, ne intretis in tentationem." A katho-
likus papság azon testület e hazában, melly magát 
a hon iránti szeretetben soha senki által megelőz-
tetni nem engedte. Ez állitásom igazsága mellett 
szóljanak a tettek. Olvassa bárki elfogulatlanul e hon 
történetét: és meg fog róla győződni. Hangosan kiált-
ják ezt e hazának minden néven nevezendő jótékony 
intézetei ; szól a komoly irodalom. Kell-e több ennél, 
bebizonyítására annak, hogy a ,reverenda' alatt min-
denkor magasra, szépre , és nemesre fogékony sziv 
dobogott, mint dobog ma is,és dobogand mindig? — 
Nem látom tehát semmiképen okát, miért szeretnék 
némellyek ezen, nemes tettekben olly gazdag, és 
szerénységben csak utánozandó testületet más öl-
tönyben látni, mint a melly őt tiszteltté tette, s 
mellynek már neve is ,tisztelendő'-t (reverenda ve-
stis) jelent. Hova czéloz e kis előzmény, világos a 
következőkből; ugyanis : 

Nem oszthatom nézetöket azon paptársaimnak, 
legyenek azok szerzetesek, vagy világiak, kik a vi-
lág fiai által divatba hozott öltönyt (a mi különben 
rájok nézve koránsem rosszalt és kárhozatos, de sőt 
inkább bizonyos szempontból nagyon is dicsérendő), 
,proprio nutu' sajátukká tévén, azt egyházi ruhájok 
megvetésével is viselik ; és ezt már csak azon egy-

szerű oknál fogva sem, mert igy mindenki saját né-
zete szerinti alakot adatván neki, az végre nem an-
nyira botrányos-, mint nevetségessé válhatik (a mint 
hogy az máris ollyanná kezd válni). Mi pedig egy 
illy szent és komoly rendeltetésű testületnél meg 
nem engedhető ; annyival is inkább, mivel ország-
szerte minden katholikus egyházmegyében, legyen 
az keleti, vagy nyugoti szertartású, az öltönyviselet 
egyházjogilag van megállapítva (Vid. SS. Concil. 
Trident. Sess. XXIV. Cap. VI. de Reform.) ; melly tői 
a katholikus papság mindeddig semminemű viszon-
tagságok között sem tért el, és mellyet szinte ezred-
éves gyakorlat szentesitett (kivételével azon szomorú 
korszaknak, mellyben egyházfőnökeink dandárfő-
nökük is voltanak). Igaz u g y a n , hogy a ruha nem 
teszi az embert: de szinte olly való az is, hogy a 
külső öltönyről szoktuk, vagyis inkább szokta a vi-
lág (,quia in maligno positus est') bírálgatni az em-
bernek jellemét is, gyakran nagyon is helyesen, és 
találólag. Komoly hivatásu embert komoly, és mél-
tóságteljes viselet illet: azért a katholikus papság vi-
selete is annak méltóságához mérve legyen ; mint 
volt is az mindig, még akkor is, ha papi .civilt öltött. 
Eldőd főnökeink igen jól választották azt ; és min-
denkor ráismert a vi lág, hogy ez, vagy amaz ka-
tholikus pap ; mi mindenha szükséges is. — Minthogy 
mégis a katholikus papnak i l lyen, vagy amollyan 
alakú öltönye legkevésbbé sincs kapcsolatban a val-
lás lényegével, mint ezt mindenki tudja: a megyés-
püspökök , azok kormánya, a praelatusok, vagy pro-
vinciálisok, jogosan, de csak is ők rendelkezhetnek 
és határozhatnak a fölött, hogy papjaik papi civil 
öltönyüket ezután más, nemzetiesb öltönynyel cse-
rélhessék föl: meghatározván annak szinét, alakját, 
hoszszát stb. ; különös figyelemmel lévén a fovegre, 
mint melly leginkább változik alakjára nézve a pa-
pok fején is. Ha mit ők jónak, és czélszerünek látan-
danak , azt megtenni is el nem mulasztandják, ,si ni-
mirum ipsis in Domino visum fuerit.' Hanem addig, 
igénytelen nézetem szerint, az illetőknek ,dictante 
sacra obedientia' várniok illik, és kellendett a ruha-
változtatást illetőleg, és nem határozni önkényesen 
és egyénileg arról, a mi az egész testületé. Igy van 
ez minden egyenruhás testületeknél. Mert különben 
tarkaság is származik a dologból; de a jelen helye-
zetben nálunk az is megtörténhetik, hogy a világ 
fiaitól méltatlanságot keilend szenvednie annak, ki. 
öltönyén ,impediente S. obedientia', magától, és ön-
kénytesen nem változtat ; fölülről várván a netalán 
bekövetkező rendeletet. Mi e tekintetben sovárogva 



nézünk eléje az elharapódzó rosszat idején meggátoló 
orvoslásnak. Pascutui Dénes, gör. egy. áldozár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , jul. 24-én. Az ő es. kir. fönsége, Albrecht főher-

czeg ur magas pártfogása alatt levő pesti vakok intézetének 
növendékei hétfőn, ugy mint jul. 30-án, délelőtti 9—12 óráig 
fogják nyilvános próbatétöket megtartani. A vizsgálat tár-
gyai : hittan, betüzés, olvasás és irás, magyar és német nyelv-
tan , történet- és földleirástan, természetrajz és természettan, 
számtan, zene, kézi munkák és testgyakorlás. Melly ny ilvá-
nos vizsgálatoni megjelenésre a t. közönség tisztelettel liiva-
tik meg az igazgatóság által. 

EGER, jul. 18-án. Folyó hó 8-ika érdekteljes nap volt 
intézetünkben. Főtiszt. V e z e r l e Gáspár prépost-kanonok 
ur tette nevezetessé. A ,Religio' 20-dik számában a papnö-
vendékekhez intézett testvéri szózatnak lelkes szerzője, inté-
zeti főtiszt, főkormányzónkhoz küldött becses levelében azon 
kegyes ajánlatot fejezé ki, miszerint az egyházi pásztorkodás-, 
és erkölcstant végző növ.-papok egy homiliai dolgozat készí-
tését kisértvén meg évenkint, a sikerültebb két munkát két-
két darab aranynyal fogja jutalmazni. Jul. 8-án az aranyoknál 
kedvesebb vendég maga hozta meg azokat... és igy lettünk 
m i n d n y á j a n nyertesek ! Igen, az arany ösztöndijt (mint 
pályadíj helyett ő nevezé,) csak kettő nyerheté el : ámde a 
lelkek aranynál aranyabb ösztöndija mindenkinek bőven osz-
taték egy élethosszanti pályázásra, midőn az innen származó 
lelki haszon, mi a legértékesebb ösztöndijul méltán tekinthe-
tő, egy ihletett beszéd által olly világosan lőn feltüntetve. — 
Az intézet iránt tanúsított e gondos ügyeimet a főtiszt, elöl-
járóság részéről nt. S t e p h a n o v s z k y Sándor kormányzó 
ur legott a háladatos szív meleg szavaival köszöné meg : mi pe-
dig, kik leginkább vagyunk érdekelve, íme most a nyilvános-
ság terén mondunk hálás köszönetet; buzgó emlékünkben 
tartván jövőre azon különös megtiszteltetést is, minélfogva a 
főtiszt, kanonok vir az nap délre mind a tizenegyünket asztali 
vendégeivé tenni méltóztatott. Egy IV. évi hittanhallgató. 

NÓGRAD-ból, paulai sz. Vincze napján. A napok ugyan 
nem korlátoznak senkit valamelly jó szándék kivitelében, 
minthogy minden nap Isten napja; s áldásos derűje mind-
egyiknek alkalmasságáról fényes tanúbizonyságot tesz , a vi-
lágosság cselekedeteinek minél bőségesebb gyakorlására : 
mégis egynémelly nap iránt előszeretettel viseltetünk. Sőt 
vannak napok, mellyeket különös és maradandó emlékezettel 
oliajt az ember megörökitni, s az illyen napokat nevezzük 
azután a mi napjainknak. Bár minden nap érdemében lenne 
annyi részünk legalább, hogy a h o l n a p és t e g n a p közötti 
összefüggés tudatából, áradjon ránk lelki fény is az örök na-
pok átgondolásához. Ha csekély jelentőséggel bír is a meg-
említésre, jó szokás, az egyház kézi naptárát minden héten 
előre megtekinteni : igy nem történhetnek olly fonákságok, 
miszerint bizonyos ünnepek áttétele, vagy közbeesése kike-
rülvén az illetők figyelmét vagy a figyelem az ünnepek átté-
telét , az elmulasztott napi kötelem és nagy felelősséggel járó 
egyházi rend elhanyagolása miatt egyenetlenségek és gyanú-
sítások jöjjenek napfényre. Igy állapodtam meg én is sz. Vin-

cze napja mellett, melly iránt ugy sem viseltetem csak köz-
napi előszeretettel. Ki ne tudná, ki volt paulai sz. Vincze ? Ki 
ne olvasott volna róla valamit, azon kívül, mit a Breviárium 
tartalmaz ? Soha sem pillanthatok ez önfeláldozó szeretet 
igazán világhódító csudáinak kicsinyből lett nagy hősére a 
nélkül, hogy bensőleg meg ne indulnék. Mit képes véghez-
vinni a szeretet ? Nincs olly parányi kör, és olly keskeny tér, 
mellynek szinét át nem lehetne változtatni üdvösen : csak 
akarat legyen. ,Ne dubita, quamvis fragilis sit natura, potes, 
modo velis.' Az e gondolat fölötti lelkesedés fogott el, midőn 
megyénk végpontján, a k é k k ő i magas kalvária-hegyen leg-
újabban épült nagy kápolna ivei alatt megállapodám. A rop-
pant sziklába vésett ujabb szent hajlék, tornyával, mintegy 
koronául ékesíti az alatta rendszeres csoportozatban elterülő, 
és szelíd gesztenyefák árnyával mérsékelt királyi uton diszlő 
kinszenvedési állomásokat; és a százados közép-, vagyis Ba-
lassa-féle kápolnát, a három kereszttel. Nekem ugy tetszett a 
kék sziklatetőn , mintha megyénk rónatájainak minden ujuló 
hitéleti érliiktetése e ponton verne legsebesebben : máskép 
hogyan is lehetett volna ott, — homokot, f á t , téglát és vizet 
háton hordva föl, — Isten dicsőségére olly hamar és olly nagy -
szerűen emelni ékes tropaeumokat, hóditó diadaliveit az Is-
tenért mindenét oda adó, s még a koldulástól (ha illy dicső 
czélra segélyt kérni csakugyan koldulás) sem irtózó egyhá-
zias szellemnek ! Vere „nemo potest dicere, Dominus Jesus, 
nisi in Spiritu Sancto" (I. Kor. 12, 3.). Jótékony melegség ön-
tötte el szivemet, arczomat, midőn senkitől észre nem vé-
tetve , egyedül jártam be a bűnbánó szeretet eme szép ber-
keit : hol a fülemülék sirása csak neveié megindulásomat ; 
csendesen susogva magamban : , Jövel mennyei kikelet' ! Való-
ban nem tud ja , különösen a pap , gondolám, hol ejti őt le 
magasából az isteni Gondviselés, mint titkos magot: s z i k -
1 á n-e , vagy r ó n a f ö l d ö n ; hogy ott csak kevesek által is-
mert , életadó csendben hi tet , reményt, és szeretetet terem-
jen. A zöld koszorús fák örök mozgó árnyakat vetének a piros 
lemezzel fedett ereszekre, s a nap és a szellő versenyezének 
meglepő helyzetem élénkitésében. Hogy a hatás röpke ne le-
gyen , mint napjainkban annyi hatás , a ,Religio', meg vagyok 
róla győződve, szívesen ad neki maradó helyecskét. — De 
rögtön nagy szélvész támadt; s míg a hegyről leértem, már 
egy fát tövéből kicsavarva találtam az ut mellett. Ah ! milly 
megható volt , a szélvészben is hallani a csattogány dalát, a 
jó lélekismeret tisztaságát példázó ártatlan dalt, melly egy 
kálváriái állomás kis keresztje fölött, a lombok közt rejtezett; 
és részvéttel nézni a hóhéroktól ostorozott, és nyugodt arczu 
Krisztust! Megadni magamat e hatásnak, és valamit a csat-
togánynak is felelni, pillanatnyi lelkesedés müve volt: 

Itt is, vihartalan lelkem egén, 
Mellyen tejút a szeretet , 
Ragyogó nap a hit, hold a remény, 
U j boldogság-forrás e r e d . . . . 

T. szerk. ur engedelmével még volna valami elmondani valóm. 
.Én magam nem tartozhatván a kényelmes ujság-olvasók közé 
csak ugy figyelmeztetve jövök egynek-másnak nyomára. Igy 
azt is igen későn tudtam meg, hogy valaki a ,Polit. Ujd.' czi-
mii lap 10-dik számában egy „mathematikai tételek s igazsá-
gokon alapuló (?)" levelet közöl B.-Gyarmatról, e város- és 
vidékének i n t e l l i g e n t i á j á t ismertetve, a magyar iroda-
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lom pártolását illetőleg. Nográdmegye középpontjának buz-
gósága és részvétlensége volna itt föltüntetve „m a t l i e m a -
t i k a i c s a l h a t l a n s á g g a 1", melly (csalhatlanság) „egész 
megyénkre nézve zsinórmértékül szolgálhat" (!). Ha a levele-
ző ur ki nem mondaná ott azt is, hogy Nográdmegye „k e v e -
r é t é b e n " katholikusok is vannak, és kimondaná, vagy leg-
alább érintené, hogy az elszámlált lapokon kivül neki a még 
l é t e z ő , s a b.-gyarmati postáról széthordott kath. közlö-
nyökhez semmi köze és szólása nincsen : mi is, mint sok más 
„mathematikai csalliatlanságnak" bélyegzett haszontalansá-
got, egyszerűen mellőztük volna. De miután ott feltolt ,bizo-
nyosság' szerepel, melly megyénk értelmi állásának „egyenes 
fokmérője" gyanánt van fölállítva: nehogy valaki azt gondol-
ja, mintha a nógrádmegyei katholikusok kath. lapokat nem is 
tartanának, hanem csupán azokat, mellyekről „mathematikai 
csalhatlansággal" mondatik, hogy a b.-gyarmati postáról szét-
hordatnak, illik legalább pár szóval kimutatni, miszerint a do-
log nem ugy áll. Tudtunkra tisztán kath. irányú magyar lap 
négy van. Hogy ezekből egy sem járna a b.-gyarmati postán 
át részint a városba, részint pedig annak vidékére, ámbátor 
ugyancsak a ,Polit. Ujd.'-ban olvashatni, hogy megyénk több-
ségét katholikusok teszik, józanan nem is gondolható. Mi pe-
dig hitelesen tudjuk, hogy a mult félévben csak a ,Tan.lapok'-
ból több j á r t ide 40 példánynál. Igaz, hogy az ,Idők Tanuja ' 
egy városi olvasó-egylet lapjai közé fölvétetni még tekinté-
lyes befolyás által sem engedteték (mi nem csekély mértékben 
bélyegzi az illetők polit -vallási érzelmeit) : de azért van Nó-
grádnak a .Polit. Ujd.'-ban kitett 205 uj ságpéldányon kiviil 
még több lapja is rendszerint megrendelve. Vagy talán leve-
lező szerint a katli. lapok nem a nógrádi értelmiség „ f o k mé-
rői ? Csak szánni tudnók azon ugy nevezett értelmiséget, melly 
a hiábavalóságokban helyezi dicsősségét, értelmi előnyét, s a 
menynyiség és minőség közti összehasonlítást. A világ észre-
veketőképen alakul, és bizonyos határozott álláspontra akar 
vergődni. Mindenütt politika a napi kérdés, természetesen a 
vallást belőle végkép kifeledve ; miután a vontcsövű ágyuk 
közt, és alattomos megtámadásoknál arra nincs tekinte t , mel-
lyek e politika mozdonyai. Igy megy azután rendre : először ki-
felejtik a vallást, később pedig magát az embert is ; mig azu-
tán a jó Isten tudja, mi nem történik minden, vallási öntudat 
nélkül ! — a — 

ROMA. Az ő szentsége által jul. 13-án megtartott tit-
kos consistoriumban mondott beszédet , hiteles eredetiben 
még nem birván , csak fordítások u t án , és igy szükséges tar-
tózkodással közöljük. A hivatalos .Budapesti Hírlap' szerint 
(169. sz.)az ekképen hangzik : 

„Tisztelendő testvéreim ! Mindnyájunk előtt eléggé is-
meretes azon liarcz, mellyet ezen szerencsétlen időben a sö-
tétség emberei a katholika egyház ellen küzdenek. Áthatva az 
ördögi rosszaság szellemétől, ők a sötétséget világosságnak, a 
világosságot pedig sötétségnek hirdetik, és azon igyekeznek, 
hogy fondorlataik által épen ezen egyházat és annak üdvös 
tanait, ha tudnillik az lehetséges volna, megsemmisitsék ; és 
minden természetes törvény , tisztelet és becsületesség iránti 
érzéket kiirtsanak. Minden ember tudja, hogy szent vallásunk 

állapota milly szerencsétlen és szomoritó jelenleg Olaszország-
ban, és pedig csupán azon emberek istentelen működése és ösz-
szetartása által, kik az Isten útjáról letérve, magát a vallást 
és mind azt, a mi szent, ellenségesen megtámadnak és letipor-
ni törekednek. Kimondhatlan fájdalommal kell tehát sajnál-
nunk azon uj és mély sebeket, mellyeket az olaszországi tör-
vényes hatalom törvénytelen bitorlói apostoli tekintélyünkön, 
a katholika egyházon, annak szolgáin, birtokain és jogain ej-
te t tek és naponkint ejtenek." 

„És ezen ellenségei az igazságnak, a világosságnak, nem 
átalják erőszakos és istentelen kezeiket az egyház szolgái és 
vagyona után kinyújtani. Minekutána a piemonti kormány 
Parmát és Piacenzát hatalmába ker í te t te , f. é. április 19-én 
kikergette a benczéket, kik az evangelista sz. János zárdájá-
ban laktak, és ezeknek vagyonát elsajátitá. Egy májushó 10-
én kelt rendelvény által azt parancsolá , hogy Piacenzában a 
papnövelde bezárassék, és illy módon bosszultassék meg az ot-
tani püspök, mivel az isteni-szolgálatot, ugy, miként azt a vilá-
gi hatóság rendelé, megtagadta. Az ovatos püspök maga is el 
lőn fogva, és miután püspöki kerületétől megfosztották, Tu-
rinba vi t ték , becsukták, és pénzbirságra ítélték. Ugyanezen 
büntetés alá estek a püspök fővicariusa, és néhány kanonok. 
Ugyanezen okból nemcsak a törvénytelenül megszállott Aemi-
lia tartományokban, de mindenütt , a hol a törvénytelen kor-
mány uralmat erőszakolt, több jeles püspök, az egyház embe-
rei és szerzetes rendek tagjai törvénytelenül kínoztattak és a 
legszigorúbb vizsgálat alá helyeztettek, elfogattak, száműzet-
tek, mig sokan most is a fogság szomorú sorsában részesülnek. 
Ezek után a bolognai érsek-bibornok provicariusa épen akkor 
fogattatot t el, midőn az érsek halálos-ágyán feküdt, és a pro-
vicarius őrködött fölötte. Az elfogott vicarius szintén börtön-
re és pénzbirságra í té l te te t t ; az elhunyt érsek jószágait pedig 
ugyancsak a subalpin kormány kezelteté. Saját fivérem (?), a fa-
ventiai püspök, szintén azon kormány által lőn fogolylyá ; és 
minthogy betegen fekve ágyát el nem hagyhatá, saját házába 
katonaságtól őriztetve börtönöztetett , miglen később rendes 
börtönzésre s pénzbirságra let t elitélve." 

„Most a következő bibornokokra került a sor : a pisai ér-
sek, ki katonaság által liurczoltatott Turinba ; a Forum-cornelii 
egyház elnöke, ki katonaság által saját házában tar tatot t fog-
va ; a ferrarai érsek, ki különféleképen kínoztatott." (Vége 
következik.) 

FRANCZIAORSZÁGr. Párisi tudósítások szerint III . 
Napoleon épen nem akarja a vannesi püspökké nevezett M a-
r e t abbé behelyezését erőtetni. A sz.-szék állhatatosan meg-
marad vonakodása mellett ; és a császár elhatározta a püspöki 
széket betöltetlenül hagyni. Mondják, hogy Marét abbé Ro-
mába menend, a megerősittetését akadályozó nehézségek le-
hető eltávolítása végett . 

A pápai kölcsönre az esztergomi főmegyében f. évi julius 15-éig a 
következő aláírások történtek : 

A b u d a p e s t i egyházi kerület részéről Összesen 7500 frank *). 

•') Az nliiirások névszerinti eliisorolását krnjlelfniItetünk jö*üre hagyni. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) P e s t e n , 1860. 
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RELIGIO. 
IC AT H. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

> egielenik e lap hetenkint kétszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési ' l i j fé lévre, postán küldéssel ."> Irt 2ö k r . , helyben 4 f i t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Testen a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Di.nasoron , kegyes-rendiek épületéhen). 

T a r t a l o m : Irodalmunk szelleme. — Foglalkozzék-e 
a pap politikával ? (Folyt ) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyar-, Olasz-, és Törökországból. — Irodalom. 

Irodalmunk szelleme. 
Boldog ember, legalább ö n m a g á r a nézve il-

lyennek mondható, ki mindent rózsaszínben lát! Ö 
igen kellemes, vidámító jelenet lehet a társas kör-
ben ; hol mindig találkoznak, kik bajaikra szívesen 
fogadják avidorság dus forrásából számukra is csör-
gedező, enyhítő i r t : de annyi bizonyos, hogy a ki 
mindent a lenge jókedv, és innen származó mente-
getés szemüvegén néz még a legkomolyabb tárgyak, 
megítélésében is, az nem egészen alkalmas i r á n y -
a d á s r a ; az nem minden tekintetben képes, döntő 
ítéletet hozni olly ügyek fölött, mellyek szigorúbb 
természetüknél fogva többet igényelnek, mint a jó 
szívnek mindenhova könnyen becsúszható, egyol-
dalú sugallatát. Az optimista mindent tud menteget-
ni : kedélyhangulata, szivének gyöngédsége hozza 
ezt magával ; a pessimista ellenben mindent kárhoz-
tat ; a legyet is oroszlánnak vélvén, komor gyana-
kodásának hálójával vesz mindent körül , és a leg-
szelídebb fénysugárban is sújtó villámot l á t — Ki 
fogna az elhatározó perczben akár egyik , akár má-
sik tanácsán megnyugodhatni? Az egyik mindent 
könnyedén vesz, és a lehető veszély félelmét is el-
véve, könnyelmű lépésre tévesztheti a tanácsában 
bizakodót; a másik pedig mindenütt kiömlő epéje 
keserűségében, tátongó örvényt pillant meg a tükör-
sima fölületen is, és rettegést terjesztve mindenütt, 
gyáva félelemmel, aggasztó kishitüséggel tölti el az 
őt környezőknek épen könnyebbülés után vágyó 
kebleit. Mindkettő hűtlen vezér a dolgok tiszta fel-
fogásában! — A kákán is csomót keresni, a küle-
kedő természetnek átkos kifolyása: de simának mon-
dani azt, a mi igen is rügyes, ártalmatlannak állítani, 
miről a szakértők által tények alapján be van bizo-
nyi tva , hogy gyilkoló mérget rejt magában, vagy 
a halálszert épen szembeszökőleg hordja homlokán, — 
ez olly czirogatás, melly sokaknál veszélyes meg-

nyugvást idézhet elő a bizalmat igy vesztegetőknek 
legnagyobb kárára ; meg sem említve azon compro-
missiót, mellybe illy féle édeskés nyilatkozatok által 
azok kevertetnek, kik a simitgatott tárgyak nem he-
lyeselhető voltát igen is nagy világosságba helyezték. 

A honi i r o d a l o m r a egy futó pillanatot vet 
valamelly lapnakczikkirója*); s v a l l á s o s szempont-
ból, olly dicséretre méltatja azt, mellyet mások tőle 
megtagadni szent kötelmök érzeténél fogva, mi elég 
sajnos, nem csak igazságosnak, de szükségesnek is 
tartották már jóval ezelőtt, és tartják most is; meg 
levén győződve, hogy nincs rosszabb, mint elké-
nyeztetni a sajtót, mellynek katholikus-ellenes irá-
nya olly világos, miszerint ugyanazon lapnak ugyan-
azon czikkirója is kénytelen megróni az ifjonczokat 
(miért nem a napi irodalmat is?) azon intolerantiá-
ért, mellyel megtámadtatott az ,Idők Tanuja' csak 
azért, mert m a g á t k a t h . s z e l l e m ű n e k merte 
vallani. A hol illy igazságos ok van a panaszra, ott 
a sajtót alig lehet olly dicséretre méltatni; mert illy 
események előidézésére, más lehető okokon kivül, 
bizonyára a megdicsért sajtó is előkészítette az utat. 
A honi irodalmat ekkép'dicsőítő czikk irója, alkal-
masint igen tágas értelemben veszi a vallásosságot, 
a hitet, és igen megszorítja a hit megtámadtatásának 
körét: pedig mindkettő hiba egy, magát katholikus 
irányúnak valló lapban. Keresztény hit ugyanis csak 
egy van , és ez a k a t h o 1 i k a : a többi mind csak 
annyiban keresztény, a mennyiben hitágazatai közt 
még k a t h o l i k u m o t bir, s az ős keresztényi ta-
nokból többet, vagy kevesebbet megtartott. Szeretjük 
hinni, hogy ezt bővebben bebizonyítani fölösleges. 
Mi ha ál l , nem nehéz belátni, főleg kath. irónak,mi-
kép minden, mi a catholicismus ellen van, átalában 

*) A legjobb szándékkal tett helyes észrevételek t. irója 
azért is választá a ,Religio'-t azok közlönyéül, mert meg van 
róla győződve, mikép az illetők elhiszik annak szerkesztőjé-
ről , hogy csak is az igazság szeretete, s a közös ügyet félté-
keny gonddal kisérő vallásos buzgalom szolgált neki okul, ha 
még ott sem, sőt talán legkevésbbé türi meg a tévállitásokat, 
és hagyja megemlítetlenül, hol különben az elnéző jóakarat 
legörömestebb hallgatna. S z e r k . 

8 



,a hi te t , és vallásosságot sérti.' Már pedig illyesmi 
irodalmunk bármellyik ágában elegendő fordul elő: 
minek bizonyításául szolgálnak nem csak a .Religio' 
előbbi évfolyamaiban megtekinthető viták, és könyv-
birálatok, hanem a ,Családi lapok'-ban a milly mél-
tán, olly élesen megrótt ujabb irodalmi termékek is. 
Vagy csak azon irodalmat lehet egyedül vallástalan-
ságról vádolni, mellyben nyilvánosan keresztény-
ellenes állitások bizonyittatnak be iskolai modorban, 
például: ,nincs Isten; a keresztény religio butaság; a 
papok népcsalók' stb. *); s az olly iratokat, mellyek 
illy nyiltan nem lépnek fel,már dicséret illeti? Csak 
a fellobogó láng éget és pusztit-e, s nem gyúj t a ha-
mu alatt pislogó üszök is? Ha tehát az irodalomban 
csak az emberi tehetség, és hatalom hirdettetik egye-
düli tényezőül a világeseményekben ; ha az életsors 
intézéséből minden felsőbb kéz kiszorittatik ; ha a 
kérlelhetlen ,fatum' mondatik egész létünk változa-
tain keresztülvonulni ; vagy tagadtatik a hatalom is-
teni eredete ; ha a különféle vallások hitágazati egyen-
lősége elvül tűzetik k i , s a vallások különbsége fölé 
való emelkedés, a felvilágosodottság és miveltség 
criteriumaul állíttatik fel ; ha az egyházi szertartá-
sok , és ezekkel együtt gyakran a kath. egyház do-
gmáinak szembeötlő nyilvánulásai is kigunyoltat-
nak, elferdittetnek; ha a vallás szolgái a drámákban 
mint az együgyüség , aljas fondorkodások, átkos hí-
zelgés, az emberi méltóságot mélyen lealázó kegy-
vadászat és önhaszonlesés személyesitői szerepel-
nek **); ha a faj talanság, házasságtörés, öngyilko-

*) Még az illy irodalmi termékek sem hiányoznak ho-
nunkban : például csak egyet , ,Az emberi mivelődés történe-
te ié t , említjük. (L. ,Egyházi literatúrai lap.' 1844. II. 77. és 
köv. 1.) S z e r k . 

**) Milly ártatlan ezen irodalom szelleme, mutatja azon 
igyekezet, mellyel a vallás-, és hitbeli különbségekkel épen 
semmi összeköttetésben sem levő dolgokba is erővel beke-
vertetik a catholicismust gúnyoló epe , vagy sértő, és decre-
ditáló elménczség. A ,magyar kertészeti társulat ' kitűzött 
czéljának például legkevésbbé lehet a pápához és kath. egy-
házhoz köze, egyéb , a mennyiben méltányló tekintetet érde-
mel ama sok katholikus pap , és pápa iránt tisztelettel visel-
tető világi, kik a társulat érdekeit egész buzgósággal fölka-
rolták, és folyvást szivökön viselik: mégis ennek lapjában, a 
,Kerti gazdaság'-ban (29. sz.), több, méhkasokkal összehasonlí-
tott államok jellemzésére, s ebben Romának következő leírá-
sára találunk : „A legrégibb ős fonatu ős anya kaptár neve 
Roma; fölötte kevés méze van, mert sejtjei már nagyon fe-
keték ; nem sokat igér, méliei máris szerteszét kezdenek szál-
longani; mint a méhész mondja, ez már t ú l é l t e magát , s 
fölfrisithetlen." S egy más államot emlitve, hozzá teszi : „Eb-
be(n), s abba"(n) a „köpübe(n) már a h e r é k e t i r t a n i 

lás, nem csak mentegettetnek, hanem mint igen ter-
mészetes valami, mint a társalgásbani simaság, mint 
kitűnő lélekerő ajánltatnak is : valljon illy irodalom 
egy katholikus lapban olly föltétlen dicséretet érde-
mel-e ? — Vagy a jószívűségében ekkép gondolkozó, a 
müveket, mellyekben illyfélék tartalmaztatnak, nem 
sorozza talán az irodalom „derekához, nagy és te-
kintélyes többségéhez"? Meglehet: a választás és 
osztályozás egyéni dolog; és igy igen változatosan 
üthet ki : de félünk, hogy bármint kezeltessék is ez, 
igen nagy és tekintélyes többség nehezen állhat ki a 
síkra, még a koszorúzott pályaműveket is odaszá-
mítva; főleg ha nemcsak egyes kifejezéseket, hanem 
az egész műből kirivó szellemet tekintjük. . . . Igy áll-
ván a dolog, a n e g a t i v dicséretnek nem igen van 
alapja: a positivról pedig szó sem lehet. Hiszen a 
czikkiró által érdemeiért annyira kiemelt Szent-Ist-
ván-Társulat is épen azért látta szükségesnek meg-
alakulását, mert erkölcs-vallásos i rányú , jobb iro-
dalmat akart alakítani honunkban, a vallástalan iro-
dalom ellensúlyozásául ; s minthogy az irodalom 
minden ágát vallásilag, erkölcsileg, sokban megro-
molva találta: azért igyekszik a sajtó utján a tudo-
mány és literatura minden fajában üdvös ellenmérget 
felkutatni, s alkalmazni. Ekkép fogva fel a nevezett 
társulat keletkeztének szükségességét, ez annak min-
den esetre nagyobb dicséretére szolgált volna, mint 
minővel czikkiró megajándékozza, az általa, ugy lát-
szik, ápolt és gyámolított ,Idők Tanujá'-t; mellynek 
katholikus irányú hasábjain, a 167-ik számban, a 
„becsületszóról" levén említés téve, mondatik, hogy : 
„még a hadi cselben is járatlan magyar nemzet, még 
a várnai szerencsétlen csatavesztést is amaz ismere-
tes emlékirat történelmi szavai szerint : ,nisi me 
iussissent frangere foedus', egyenesen a szószegésnek 
tulajdonította." Illynemü idézetek, nem tudom, men-
nyit nyomnak a latban: de annyi bizonyos, hogy 
illyféle, eléggé megczáfolt, és kellő történelmi érté-
kökre leszállított, legalább is kétes események fol-
melegitése, egy kath. irányú lapból bátran kihagyat-
hatott volna Valamint elmaradhatott ugyanazon 
számban a druzok- és maronitákról a P. H. után köz-
lött jellemrajz is, ha már jobbal nem kedveskedhetett 
a kath. lap olvasóinak. Ha illy fontos ügyben csak a 
többi lapok forrásainak beiszapolt vizét teszi előnkbe 
szomjunk lecsillapítására az ,Idők Tanuja' is, honnan 
fogunk akkor jobbat tanulni? Szavaink a legjobb 

k e z d i k , mi nem a legjobb őszt jövendöl." Ez is szép gaz-
daság' ; csakhogy semmi esetre sem ,kerti.' S z e r k . 
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szívből származnak; mert igen féltékenyek vagyunk 
a lap bevallott kath. jelleme-, s irányára. 

Mivel már kénytelenségből belenyúltunk a da-
rázsfészekbe, egy-két csipéssel több, vagy kevesebb, 
nem tesz nagy különbséget. Valamit azt megjegy-
zünk a szerencsés humoru filiszter jóakaratú eszme-
cseréjére is. Xl-ik levelében a jó , és kevesbbé jó la-
pok, vagy könyvek megítélésére olly elvet állit fel, 
melly bizonyosan azon perczekben vívott ki fölötte 
hatalmat, minőkben ,et bonus dormitavit Homerus.' 
„Annyi igaz", mondja a kedves filiszter, „hogy a jó 
bor czégér nélkül, a jó könyv sok ajánlgatás nélkül 
is elkél. S ha valamelly könyv ohajtott kelendőség-
nek nem örvend. annak nem okvetlen az olvasó kö-
zönség az oka." Más szavakkal ez annyit tesz,hogy: 
a melly lapnak, vagy könyvnek legtöbb az olvasója, 
az legjobb is ; és minél kevesebb az olvasó, annál 
rosszabb, annál szerencsétlenebb a mü szelleme, tár-
gya. Kívánja-e a kedves filiszter, hogy ezen elvét 
alkalmazzuk? Félek, hogy talán még azon lapra is 
kerülne a sor, mellynek tartalmát leveleivel annyira 
érdekessé tet te , s tegye is még sokszor, és sokáig. 
A korcsmába többen já rnak , mint a templomba; a 
színházba többen , és talán szivesebben is, hogysem 
az isteni-szolgálatra: e rgo? Bizony nem csak a bor-
tól , hanem a bort emésztők ízlésétől is sok függ. Ha 
a komoly, vallásos olvasmányok is ugy csiklandoz-
nák a lelket, s még inkább az érzékiséget, mint a 
bor a kiszáradt,vagy ital után sóvárgó gégét: akkor 
azoknak is nagyobb kelendőségök lenne De az 
illynemü táp iránt megfogyott a vágy , megromlott 
az izlés ; és talán azért is l e h e t (!) másnemű iratnak 
több olvasója, mint a vallás-, és szigorú erkölcsisé-
get ajánló, s a megszeretett vétket ostromló lapok-
nak , müveknek. És épen azért nem kell túlságos di-
csérettel halmozni el az olly irodalmat, melly a szen-
tebb, komolyabb dolgok iránti izlést (minő nem olly 
fölöttébb régen még e honban is létezett), megvesz-
tegette , vagy jelenleg is annak kiirtásán dolgozik. 

Még egy kis béketűrést kérünk ; és : ,paulo ma-
jora canamus.' (Folyt, köv.) 

Foglalkozzék-e a pap politikával? 
(Folytatás.) 

Nem volna-e valláserkölcsi tekintetben is érde-
kes, nyomozni: valljon az idétlen, és vétkes szabad-
sági theoriák ott is, a hol győztek, boldogitották-e a 
társadalmat, s nem keltettek-e kiolthatlan szenve-
délyeket?. . . 

Ezeknél fogva mondjuk ki azon, lelkünkkel 
összeforrt meggyőződésünket: üdvös, sőt szükséges, 
hogy a pap, egyéb kötelmeinek lelkiismeretes telje-
sítése mellett, és „cum grano salis," foglalkozzék po-
litikával is. Üdvös, hogy bár a fiatal clerus a növel-
dékben rövid , de határozott rendszeres oktatást 
nyerne e tekintetben is; és lelkesittetnék, hogy ak-
kor is, midőn majd önállóvá leend, „memor tamen 
conditionis suae", figyelmét e tárgyra kiterjeszsze. 
,Cum grano salis', mondjuk; és ,memor conditionis 
suae' ; mert : „ne quid nimis!" „Segetem nimia ster-
nit ubertas; rami onere franguntur, ad maturitatem 
non pervenit nimia foecunditas" *). 

Sokszor találkozunk a közéletben azon állítás-
sal , hogy: ,a pap ne avatkozzék politikába'! Ez ál-
lítás motívuma szent is lehet, és tiszteletre méltó; de 
sokszor, és bizonyos ajkakon egészen más ezen állí-
tás titkos, vagy rosszul rejtegetett rugója. ,A papnak 
szép hivatása van — ha vallási körén tul nem csa-
pong', mondá Bajza. De mai nap, midőn olly fonnen és 
mód nélkül kürtöltetik, sürgettetik az ismeretes elv: 
,nihil sine nobis, de nobis', valljon a mi nem szoro-
san vallási, az mind a világiak kizárólagos monopo-
liumaul nézhető-e ? Avagy a pap a honpolgárok közé 
nem is számítható?. . . Kinek ne jutna eszébe a ravasz 
képmutató anglicanismus, melly rejtett, aljas czélból 
hirdetteté O'Connel Dániel idejében az Íreknek: „hogy 
botrány látni; mint vesz részt Irhon katholikus cle-
rusa, megtagadva szellemi hivatását (?), az ország 
politikai izgatásában" 2). 

Mit tanusit e tekintetben a történelem?. . . A 
történelemből vett okoskodás ugyan sokszor proble-
maticus; mert fájdalom! mint de Maistre mondja, a 
történelem leginkább három század, egy ugy neve-
zett reformatio óta, egy szélesen terjedt összeeskü-
vés az igazság ellen. Cyrus, Herodot szerint a népek 
ostora, Xenophon szerint pedig jól tévője volt mind-
azon népeknek, a mellyeket meghódított. Mind a 
mellett elvitázhatlan történelmi tény , hogy a pap is 
hasznosan képes működni a politika terén; legalább 
olly hasznosan, vagy talán még hasznosabban, mint 
ugyanazon időben és egészen hasonló körülmények-
ben a világiak müködendettek. 

Fényesek az érdemek, mellyeket Absolon (szül. 
1128-ban, "f 1201.), lundi érsek, és a svéd egyház 
prímása, a 12-dik század végén, mint kitűnő hadve-
zér, és I. „nagy" Waldemar királynak nagy-eszü ál-
lamministere szerzett hona körül : ő vetette meg Dá-

*) Seneca, XXXIX. leveléb. — 2) P. Ventura, id. he-
lyen , 78. 79. lap. 

8* 
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nia függetlenségének alapját; neki köszönhető, hogy 
Dánia a német császárság hűbéri hatalma alá nem 
került. Sirja 1827-ben a soroeei templomban felbon-
tatván , ereklyéi, nevezetesen főpásztori botja, gyű-
rűje és kardja a kopenhágai királyi kincstárba tétet-
tek által 1). 

Sz. Bernard (szül. 1091.,+ 1153.) az igényte-
len clairvauxi apát Langres mellett, nem csak a ke-
resztény erény és tudomány első rangú csillagai kö-
zül való, hanem egyszersmind kora legnagyobb bé-
kefejedelmének, legkitűnőbb diplomatájának tekint-
hető 2). Ő volt az akkori Európának oraculuma : 
1146-ban ő csillapitá le Némethonban a zsidók ellen 
támasztott mozgalmat; 1138-ban ő egyenlité ki a vi-
szályokat , mellyeket leginkább a fiatal VII. Lajos 
király hevessége idézett elő. Nem sokkal halála előtt 
Hillin, metzi érsek kérelmére, szerencsésen kiegyen-
lítette ama véres viszályt is, melly a metzi polgárok, 
és a környék nemesei között támadt 3). 

És Ximenes bibornok ! Ki ne tudná, mennyit 
köszönhet neki Spanyolország, mint egykori spanyol 
főminister-, és kitűnő államférfinak? Minden terve, s 
eszméje helyes volt, és nagyszerű. Csudálatra méltó, 
mint működött rövid 1 % év alatt mint országkor-
mányzó, Ferdinand spanyol király (+ 1516.) halála 
után. A spanyol cabinet e nagy férfiú halála után is 
még sok ideig neki köszönhette a tekintélyt , melly-
ben állott Europa előtt. (Szül. 1437., +1517 . ) 

Alberoni bibornok (szül. 1664., + 1752.), V. 
Fülöp spanyol király első ministere, habár külügyi 
politikája — noha Spanyolhon javára czélzott — túlzó, 
és szerencsétlen volt (mert az utrechti békét megve-
tette, épen u g y , mint napjainkban az 1815-ki bécsi 
békekötés sarkalatos czikkei, szabadelvű hidegvérü-
séggel szétszakittatnak): mégis alatta Spanyolhon,ipar 
és kereskedés által virágozni kezdett ; az ő müve, hogy 
a spanyol nép hamar elfeledhette a nyomoruságo-
kat, mellyeket a spanyol öröködési háborúban szen-
vedett 5). 

Anselm, canterburyi érsek (szül. 1033.,+ 1109.) 
Henrik angol király alatt sokszor volt ideiglenes or-
szágkormányzó ; s már azelőtt mint egyszerű szerze-
tes, királyokkal és pápákkal levelezett. 

Salisbury János (szül. 1110., + 1181 körül) az-

' ) Magyar Encyclopedia, Pest. 1859. I. 247—9. lap. — 
a) Pabst, ,Ueber die Ecstase.' — 3) Az idézett ,Kirchenlexi-
con.' I. K. 836—843. lap. — 4) Conv.-Lexicon, Lipcse (Brock-
haus F. A.-nál), 1848. XV. K. 454—456. lap. — ä) F. A. Brock-
haus, Conv.-Lexicon. Leipzig, 1843. I. K.183. lap. 

előtt egyszerű pap Angolhonban, később (1176-tól 
haláláig) chart resi püspök, jelesen és jótékony an folyt 
be korának politikai ügyeibe. ,Policratus' czimü 
könyve figyelemre méltó, sőt részben túlzottan sza-
badelvű államtan. (Folytattatik.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSQX. 
PEST, jul 26-dikán. Fölöslegesnek tartjuk még egyszer 

és ujolag kiemelni azon vallásos indokok komolyan sürgető 
fontosságát, mellyek a kereszténység szorongatott fejének 
gyorsan, és fiúi készséggel hozandó segély nyújtására minden 
jó katholikust, főleg a megpróbáltatás eme napjaiban, ösztö-
nöznek; valamint a segélynyújtás azon módjára is figyelmeztet-
ni, melly a pápai kölcsönben részt venni biroknak és akarók-
nak kinálkozik. Nagyon elliiszszíik, hogy az utóbbiak száma 
hasonlithatlanul nagyobb e honban is, mint sem az előbbieké : 
de azért a tehetség sem hiányzik olly nagy mértékben , hogy 
ne kellene a jó ügy érdekében nyereségnek tartanunk azon, 
hiteles kútfőből vett tudósítást, miszerint e kölcsönre, a jul. 
15-dikére szabott határidő elfolyta után is annál inkább lehet 
aláirni, minél kevésbbé tekintendő az egész, akár nyerészkedési 
vállalat-, akár merőben politikai munkálatnak ; jóllehet a biz-
tositék az abban rész vevőkre végetlenül nagyobb, mint bár-
milly más e nemű vállalatoknál : mivel az illy czélra adott köl-
csönnek kamatjai szintolly kevéssé maradnak el, mint a jótet-
teket követni szokott áldása Istennek ; mellyről csak sz. Pál-
nak azon biztosítását ismételhetjük: „Qui administrât semen 
seminanti, et panem ad manducandum praestabit, et multipli-
cabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum iustitiae 
vestrae. . . . Quoniam ministerium huius officii non solum sup-
plet ea, q u a e d e s u n t s a n c t i s , sed etiam abundat p e r 
m u l t a s g r a t i a r u m a c t i o n es in Domino." (II. Kor. 9, 
10—12.) Valóban egy IX. Pius hálája , maga is gazdagon 
jutalmazó kamat az illy s z e n t a t y a mondhatlan szorultsá-
gait enyhitő jó gyermekekre nézve. 

ESZTERGOM jul 23-án. Fölötte nagy a harangok je-
lentősége s erkölcsi hatása a kath. egyházban. Egy túlvilági 
szózat gyanánt hangzanak azok ; hangzanak nem csak az em-
ber fülében, hanem lelke mélyében is. Valamint főrendelteté-
sök, a hiveket a templomba hívni : szintúgy kisérik az isteni 
szolgálatot főbb momentumaiban, és emelik annak erkölcsi ha-
tását. Nem különben kiséri a harang az embert is életének 
egész pályáján, s hangja ezer titokteljes viszonylatokban érin-
ti az emberi kedély legbensőbb húrjait : mivel maga a religio, 
melly őt bölcsejétől sirjaig kiséri, komoly intelmeinél, de meg 
áldásainak osztogatásában is, a harangot tolmács gyanánt 
használja. Az megszenteli az időt, midőn a napnak különféle 
szakait ünnepélyes hangjával hirdeti, s igy az embert emlé-
kezteti, hogy ez is szentelje meg az időt; de önmagát is az 
ima által, s hogy napi teendőit üdvösséges napi rendhez szab-
ja. — Minthogy tehát a harangok a keresztény egyháznak 
egyik szükséges alkatrészét, és fő ékességét képezik : hazánk 
biboros herczeg-primása már évek óta főpásztori gondjainak 
főbbikéhez számította, az esztergomi székesegyházat olly ha-
rangokkal ellátni, mellyek ezen főegyház nagy méltóságához 
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illők legyenek. Igy ő főmagassága még 1855-ben H i Íz e r 
Ignácz bécs-ujvárosi polgár öntődéjében két nagy harangot 
készittetett , mellyeknek nagyobbika 105 mázsát nyom, s a 
Boldogságos Szűznek, Magyarhon patronájának van ajánlva ; 
a másik pedig 24 mázsás, és sz. Istvánnak, Magyarország első 
királyának van szentelve. Ezen harangok ő eminentiája által 
az emiitett évben ünnepélyesen megszenteltetvén, a székes-
egyháznak az éjszaki oldalon már készen állott tornyába fel-
vonattak , s az isteni-szolgálat emelésére nagyobb ünnepek 
alkalmával használtattak. Azonban ő eminentiája bőkezűségé-
ből fölépülvén már a déli torony is, mellyből a hangok a szin-
te délre eső városban jobban hallhatók, ő eminentiája megpa-
rancsolni méltóztatott, miszerint a fönemlitett két harang a 
déli toronyba tétessék át, hol a székes-egyház főpatronájának, 
Nagy boldogasszonynak napján fogják első izben az Isten di-
csőségét zengeni. De egyszersmind ez alkalommal S c h a u d t 
Endre pesti polgárnál egy 57 mázsás harangot méltóztatott 
megrendelni, melly a mult héten, az összes városi harangok 
üdvözlete mellett megérkezett, tegnap pedig ő eminentiája 
által a reggeli isteni-szolgálat után, az anyaszentegyház ma-
gasztos szertartásaival, a ft. káptalan, clerus, és a nagyszám-
mal egybesereglett népség jelenlétében, sz. Adalbert püspök 
és vértanú tiszteletére ünnepélyesen fölszenteltetett A főtemp-
lom szép előterén elhelyezett, és fris virág-koszorukkal éke-
sített harang egyik oldalán ez irat olvasható : „In honorem S. 
Adalberti Ep. M. primum Hungarorum Regem S. Stephanum 
instituentis et aqua baptismali abluentis, in conversione polono-
rum (?) lanceis transfixi, Patroni Archi-Dioecesis Strigoniensis 
Primas Joannes Card. S c i t o v s z k y Archi-Episcopus Stri-
goniensis anno 1860. fundi fecit. In hoc triumpho martyris 
dimitte noxam servulis." A másik oldalon : „Fudit Andreas 
Schaudt, Pestini 1860." E fölirat alatt van a sz. Istvánnak 
sz. Adalbert által történt megkereszteltetését ábrázoló kép. — 
A liarangszentelés szertartásai magukban olly érdekesek, ér-
telmökben olly jelentékenyek, épülésünkre olly tanulságosak, 
hogy azok a jelenlevőben szükségképen ajtatos érzelmeket 
keltenek föl. Ezen érzelmeket nem kis mértékben fokozta ő 
eminentiájának a szertartások végével a néphez intézett ke-
netteljes alkalmi beszéde, mellyben a biboros szónok hálát 
adott Istennek azon kegyelméért, hogy fölékesíthette, s né-
hány év előtt ünnepélyesen fölszentelhette Istennek ezen di-
cső hajiokát; most pedig egy lépéssel továbbhaladhatott sz. 
szándokában : megszerezhette, s megáldhatta a szükségelt 
összes harangokat, mellyek bár különféle hangon, mégis egy-
aránt dicsérik az Istent, és ekkép intik a híveket, hogy ők is, 
mindenki a maga tehetsége szerint, dicsérjék és magasztalják 
az Atyát, ki a mennyben vagyon. Mély megilletődést szültek az 
elérzékenyült főpásztor szavai, mellyekkel kérte híveit: ese-
dezzenek érette az Istennél, miszerint ő sz. Fölsége annyi időt 
engedjen neki, hogy teljesen befejezhesse az Isten ezen há-
zának építését. — Az élet és halál mindenható U r a , ki az ő 
hív szolgájának, Salomonnak megadta, hogy neki Jerusalem-
ben díszes templomot építsen, és annak teljes befejezése után 
ott még 29 évig Istennek áldozhassék, teljesitse ő eminen-
tiája szent szándokát: hogy szemeivel láthassa meg a magyar 
Sionban emelt szép istenházat teljes fényében és dicsőségé-
ben, azután pedig mint Salomon, még az évek hosszú során 
át mutathassa be benne az uj-szövetség szeplőtelen sz. áldo-

zatát a Mindenhatónak. — Történeti okmányul közöljük az e 
harangra vonatkozólag kiadott, és a szertartások után fönhan-
gon fölolvasott decretumot is ; melly következőleg hangzik : 

„ J o a n n e s S. R. E. tit. S. Crucis in Hyerusalem Presb. 
Cardinalis etc. Ad perpetuam rei Memóriám ! Quartus iamprope 
diem complebitur annus , quod in Basilica Nostra Strigoniensi 
hymnos sacros concinere ac fervidas preces cum acceptabili 
Altaris Sacrificio bonorum omnium Largitori pro summa no-
stra ac Cleri, populique consolatione offerre liceat. Inde a 
solemni eiusdem Basilicae Dedicatione nullis sumptibus pe-
percimus, quo ipsa consummation! proximius adducatur, et 
rebus, quae ad cultum divinum pertinent, abundantius instru-
atur. Dum ita oculi et mens Nostra continuo in hac Amabili 
Sponsa defixa haererent, non potuimus non observare, quod 
duae illae Campanae, quae in turri versus septemtrionem 
pendebant, amoenum suum sonum magis ad vicinas oras, quam 
ad ipsam I rbem Stngoniensem diffundant. P a n modo per-
speximus maiestati ipsius Basilicae omnino convenire, ut prae-
ter illas duas adhuc una, et quidem maioris molis campana 
fundatur, et sicut priores Magnae Hungarorum Dominae , et 
S. Stephan i R., ita liaec tertia S. Adalberti Ep. Mart, liono-
ribus dedicetur. Quare Inspectori Basilicae in mandatis de-
dimus, ut peractis festi SS. Corporis Christi solemniis, duas 
illas Campanas ex turri septemtrionali deponi, et usque fe-
stum Assumtionis B. M. V. turri meridionali imponi curet; si-
mul cum Andrea Schaudt, campanae fusore Pestiensi ratione 
fundendae quinquaginta circiter centenariorum campanae con-
tracture iniri iussimus ; quae etiam voto Nostro comformiter 
sub titulo S. Adalberti Ep. Mart, eleganti opere perfecta, ac 
die 20-a curr. m. floribus ornata, Strigonium feliciter advecta 
est: appendit autem 57 centenarios et 71 libras; inseriptioneni 
sequentem praesefert : „In honorem S. Adalberti Ep. Mart, 
primum Hungarorum Regem S Stephanum instituentis ac 
aqua baptismali abluentis, in conversione populorum lanceis 
transfixi, Patroni Archi-Dioecesis Strigoniensis, Primas Joan-
nes Cardinalis S c i t o v s z k y Archi-Episcopus Strigoniensis 
anno 1860. fundi fecit. In hoc triumpho Martyris dimitte no-
xam servulis." Ex altera vero parte visitur imago S. Adalberti 
Ep. manu sua S. Stephanum iuvenem tenentis, supra imagi-
nem vero : „Fudit Andreas Schaudt Pestini." Quo vero huius 
etiam campanae consecratione ad crediti Nobis fidelis populi 
aedificationem, quam praecipue intendimus, quidpiam confera-
mus, in hunc finem Dominicam VIII. post Pentecosten, quae 
est dies vigesima secunda mensis Julii, honoribus S. Magda-
lenae Poenitentis sacra, delegimus. Quare liora nona huius 
diei Basiiicam accessimus, et Sacro Pontificali in gratiarum 
actionem pro feliciter emenso studiorum Theologicorum cursu 
celebrato, more Nostro intervenimus. Finito Sacro, Pontifica-
libus induebamur, et praesente Metropolitano Nostro Capi-
tulo, Clero item civitatis, ac frequenti populi multitudine sa-
crae functioni initium fecinnis. Psalmos consvetos in Basilica 
decantavimus, postmodum vero ad ipsam Campanam anteBa-
silicam depositam processimus, ubi cuncta in Pontificali Ro-
mano praescripta congrua devotione peregimus, et campanae 
ipsi nomen S. Adalberti Ep. M. imposuimus, necessariosque 
ordines fecimus, ut eadem campana cum reliquis quatuor sub-
in, inomisse autem usque vigiliam Assumtionis B. M. V. turri 
meridionali imponatur. Ut vero horum omnium memoria in 
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aevum perennet , praesens manu Nostra subscriptuin. sigillo-
que Nostro munitum edi, ac continuo post peractam conse-
crationem publicari curavimus Documentum. De caetero Lar-
gitorem omnium bonorum suppliciter exoramus, ut, huic aeri 
campano illam benedictionis suae virtutem tribuere dignetur, 
quo sonus eiusdem non aures tantum fidelium, sed corda quo-
que efficacius pulset, ac in iisdem rectae fidei, tenerae pieta-
tis, et cliristianae virtutis sensum excitet ; u t quoties campa-
nam banc pulsari audierint, toties recordentur S. Adalberti 
Ep. Mart., cuius opera e tenebris infidelitatis in admirabile 
fidei lumen adducti, gens sancta, regale sacerdotium et popu-
lus acquisitionis facti sunt ; custodiant fidem illam, quam S. 
Episcopus plantavit, et suo sanguine rigavit ; sectentur vesti-
gia patrum suorum, qui posita gentili feritate, suave Jesu 
Christi iugum libenter por tarunt : u t quemadmodum de illo-
rum haereditate gloriantur in terris, ita ipsorum etiam gloria 
et honore coronari mereantur in Coelis ! Datum Strigonii, in 
Residentia Nostra Archi-Episcopali, Dominica VIII . post Pen-
tecosten, quae est mensis Julii dies vigesima secunda, hono-
ribus S. Magdalenae Poen. sacra, salutis millesimo octingen-
tesimo sexagesimo, Episcopatus trigesimo ter t io , — Archi-
Episcopatus undecimo, Sacerdotii vero Nostri Jubiláris anno 
primo. J o a n n e s Card. A.-Eppus." 

SZATHMÁR-ról irják jul. 20-dikán : „Az itteni t. jezuita 
atyák kormányzása alatt álló g y e r m e k - s e m i n a r i u m b a n 
két olly i f jú nyerhet a jövő iskolai év kezdetétől fogva fölvételt 
és mindenneli ellátást, ki sopranot, vagy altot tud énekelni, 
és kinek kedve van a papi, vagy tanitói pályára. Az ez iránti 
kérelmek mielőbb az egyházmegyei hivatalba utasitandók 
Szathmárra." 

CSANÁD egyházmegye. A fájdalom, mellyet üdvözült 
C s a j á g h y Sándor püspökünk elvesztése fölött érzett a me-
gye, II. ( B o n n a z ) S á n d o r , apátkanonok, és a vaskorona 
3-ad rendű diszjelével ékeskedő helytartósági tanácsos , juni-
uslió 7-én legfelsőbb helyen püspökké történt kineveztetése 
által megszűnt. Igy szólott egyházmegyénk őszbeborult ér-
demteljes káptalani helynöke s nagyprépostja, nagys. O l t v á -
n y i István ur az ujon kinevezett csanádi püspök ur ő mél-
tóságához, midőn f. hó 20-án az ünnepélyes tisztelgés és előze-
tes hódolat tör tént a ft. káptalan, — mellynek köréből az eddig 
h é t é v e s ifjabb kanonoktag ugyané napon eltávozott, és bucsut 
vőn a kanonoki diszjel átadásával, — s a központi papság ré-
széről. Es ha biztos reménynyel tekintünk a jövő elé, jogosan 
véljük ezt tehetni azon biztositások nyomán, mellyeket ő méltó-
sága adott válaszában ki fe j te t t : hogy tudnillik a dicső elődök 
utánzásra méltó nyomdokait követve , szilárd akarattal és tiszta 
szándékkal kivánja a rábizott megyét kormányozni ; miben a 
kölcsönös bizalom, és kegy-kérelem onnan fölülről, a minden 
jók adójától, hathatósan elősegitő rugók lesznek. A ft. kápta-
lant a helybeli lelkészség, majd az elemi tanitók kara váltá 
föl a tisztelgésben. Később pedig a m. helytar tóság, és az 
egyéb számos hivatalok részéről történt az ünnepélyes bemu-
ta tás és üdvözlés. Egyházmegyénk közelebb emlékezetes, nagy 
ünnepély szemtanuja leend. Ugyanis nagys. és ft. O l t v á n y i 
Is tván káptalani helynök és nagyprépost ur, félszázados pap-
ságának folyó évi September 2-án bekövetkezendő évfordulati 
napján, arany-miséjét a lehető legnagyobb fénynyel akarván 
megtartani, azt szülő-városában, Szegeden, a sz.-ferenczrendü 

szerzetesek alsóvárosi, „Havi Boldog-asszony"-hoz czimzett 
egyházában, mint a hol 50 év előtt ugyancsak sz. őrangyalok 
napján első sz. miséje zsengéjét bemutatá, fogja véghezvinni. 
Adja az egek Ura, hogy a jótékonyságában kimerithetlen ér-
demdús aggastyán ne csak e nevezetes napot , hanem azon 
tul is még számtalan éveket éljen, s érjen jó egészségben és 
megelégedésben, az egyház, haza, és megyénk javára ! — A szo-
morú napokat ért szentséges atya szorongatott álapota nálunk 
is a szerető s résztvevő fiúi sziv érzékeny húrja i t megpendít-
vén, mint biztos tudomást veheténk, a péter-filléreknek egye-
dül a megyei hivatalban egybegyűjtött összege, a 2000 f r to t 
meghaladja; mig a pápai államkölcsönre ugyancsak a központ-
ban 500 frank gyűj te te t t össze. 

ROMA. (Az ő szentsége által jul. 13-án megtar tot t tit-
kos consistoriumban mondott pápai beszédnek vége.) 

„Azon károk sem ismeretlenek, mellyeket az egyház és 
annak szolgái Siciliában azon emberek gonoszsága által szen-
vedtek, kik a törvényes hatalom tartományait fölláziták. Töb-
bek között két olly vallásos szerzet oszlatott fe l , mellyek a 
kereszténység körül bokros érdemeket szerzettek, és ezen föl-
oszlatott szerzet tagjai száműzettek. De a mi legjobban fáj, 
az azon körülmény, hogy a papság között néhány ollyan is ta-
lálkozott, kik papi kötelességöket a nép irányában nem ismer-
ve, a jóérzületüek botrányára, nem pirultak az egyház és az 
igazság elleneinek segédkezet nyújtani. A tőlünk elragadt tar-
tományokban több püspöki kerület a hivek kárára főpásztor 
nélkül van : minthogy a főpásztorok vonakodtak a törvényte-
len kormány föltételeit elfogadni, és igy papi állásukat oda-
hagyták." 

„Ezen emberek tervei és törekvései napról-napra jobban 
kiderülnek; és kétséget sem szenved, hogy ők a pápának vilá-
gi hatalmát, és az apostoli szék magasságát csak azért töre-
kednek lerongálni, hogy azt a maguk számára sajátitsák el; és 
ha majdan sikerülendett ebbeli czéljokat valósitani, a katholi-
ka egyházat annál könnyebben fogják megtámadhatni." 

„Nem akarunk több szemtelen vállalatot fölhozni, melly 
által ezen emberek az egyházat és annak embereit szomorit-
ják és kinozzák : mig más részről sátáni gonoszságukban meg 
nem szűnnek mindennemű cselszövény segedelmével általános 
szabadságot hirdetni és magasztalni." 

„Hogy pedig mindezen gyalázatos tettek, mellyek a jók-
nak legnagyobb megszomorodására kebellázitó módon követ-
te t tek el, milly kárt, sérelmet s aggodalmat okoznak az egy-
háznak, nekünk, apostoli tekintélyünknek, a szent-széknek, a 
ti állástoknak s a püspökök méltóságának , ezt ti tiszteletre-
méltó atyák, bizonyosan magatok is átlátjátok." 

„Illy sok fájdalom mellett azonban nem csekély örö-
münkre szolgál, midőn látjuk, hogy milly h iven, türelmesen 
s kitartóan tűrik mind szeretett fiaink, a bibornokok, mind a 
püspökök, nevök legnagyobb dicsőségére, mindazon sértése-
ket s mindazon kényelmetlenséget, miket jogtalanul okoztak 
nekik, s bátran védelmezik az egyházat s annak ügyét; midőn 
arról értesülünk, hogy az egész olasz papság, melly kevés ki-
vételekkel teljes becsülést érdemel, megemlékezvén saját hi-
vatásáról, s kötelességéhez hiven, püspökeinek nyomdokait 
követi, minden sértést s bántalmat eltiir, s önmagát kitüntet-
ve teljesíti hivatalát." 

„Mig azonban mély fájdalomba vagyunk merülve, apos-



* 6 3 

toli hivatalunkról megemlékezve, soha sem szünendünk meg, 
az isteni segélyre támaszkodva, az egyház ügyét, mellyet ma-
ga Krisztus Urunk bizott ránk, egész buzgalommal s egész 
erőnkből, rettenthetlenül védelmezni: azért ezen tiszteletre-
méltó gyűlésben, s az egész kath. világ előtt fölemelvén sza-
vunkat, ezen olly gyászos és soha eléggé nem fájlalható ese-
ményeket nem helyeseljük, s kárhoztatjuk. Egyszersmind még 
nagyobb erélylyel ismételve, visszaköveteljük az egyház sza-
badságát, melly megsértetett, a bibornokok s püspökök mél-
tóságát, melly lealáztatott, az egyházi állást, melly bántalmaz-
tatott, s az egyház, és az apostoli szék összes jogait, mellyek 
lábbal tapostattak, s nem is szünendünk meg soha azokat 
visszakövetelni." 

— Az alkotmányos nápolyi király kormánya legelső te-
endői közé számitá a jezuiták kiűzetését (mintha csak ez ment-
hetné meg a fenyegetett trónt !) ; s az e rendelet ellen köz-
vetlen az uralkodóra hivatkozó szerzeteseknek a király azt 
feleié, hogy : ,a ministeriumnak engedelmeskedniük kell.' A 
szerzet javait a pénzügyi minister veszi birtokába! 

TÖRÖKORSZÁG. A syriai—mert nem csupán Libanon-
ban dul a ,maroknyi'-nak nevezett druz nép, hanem mindenütt 
pusztulással fenyegettetik Ásiában a kereszténység — a syriai 
üldöztetés áldozatai legújabb liirek szerint még mindig szapo-
rodnak. A druzok és maroniták közt állítólag megkötött béke 
(mellyről valódi guny gyanánt mondatik, hogy : „Zahle, Hash-
baia, Rasliaja, s Deir-el-Kamar kivételével" köttetett meg ; 
természetesen azokkal nem kellvén már békét kötni, kik ezt 
az örökkévalóságban elnyerték !) nem gátolta meg a mohame-
dán damascusiakat a ker. hatalmasságok consulságainak fel-
dulásában. „A porosz, orosz, austriai, hollandi, belgiumi, ugy 
szinte görög consulságok, v a l a m e n n y i kolostorok-, temp-
lomok- , és a patriarchatussal együtt" és átalában : „minden 
keresztény városnegyedek porrá égettettek Nyolcz feren-
czi rendű szerzetes", (tehát még csak nem is Jezuiták', kiket 
minden szerencsétlenség okául szokás, mint izgatókat tartani,) 
„valamint az angol missionarius is megölettek ; egyedül az an-
gol consulság lőn megkímélve. A hollandi consul megöletése 
még nincs hitelesen bebizonyítva. Abd-el-Kader házában 2000 
keresztény talált menedéket ; egy nagy rész a fellegvárba fu-
tott : törökök is mentettek meg számosokat." Az e városból 
kelthirek f. hó 11-dikeig terjednek; és a fölkelés folyvást tart. 

IRODALOM. 
a) ,ACADEMICI SACRI SERMONES, quos per Dominicas 

anni scholastici in Ecclesia Reg. Scientiarum Universitatis 
Hungaricae Pestinensis dixit Franciscus S z a n i s z l ó , SS. 
Theologiae Doctor, in Reg. Scientiarum Universitate Pe-
stinensi Orator Sacer et Doctrinae Relig. Professor P. O. 
(Nunc Episcopus Magno -Varadinensis L. R.) M.-Varadini, 
I860.' N. 8-r. 397 1. 

b) ,SERMONES FUNEBRES per Franciscum S z a n i s z l ó , 
nunc Episcopum Magno-Varadinensem L. R. diversis tem-
poribus dicti et editi, isthic vero in unum collecti et reten-
tis prioribus suis titulis cum Appendice in secunda editione 
vulgati. Magno-Varadini, I860.' N. 8-r. 182 1. 

c) ,MANUALE SACERDOTUM in Sacra Solitudine, seuMe-

ditationes, Considerationes, Instructiones etc. quas ad con-
gregates in Sacris Exercitiis die 29. 30. 31. Augusti et 1. 
Septembris 1853. in Sacello Episcopali asservatis viva voce 
habuit , et nunc in usum Cleri Dioecesis suae typis vulga-
vit F r a n c i s c u s S z a n i s z l ó , EpiscopusMagno-Varadi-
nensis L. Ri tus , Insignis ordinis Coronae ferreae Primae 
classis Eques, S. C. R. A. Maj. Intim. Status Consiliarius, 
Solio Pontificio Assistens, SS. Theologiae Dr. , I. Facult. 
Theol. penes Universitäten! Pest. Membrum Collegiatum. 
Magno-Varadini, I860.' N. 8-r. 205 1. 

Nagy azok száma honunkban , és alig csalódunk, ha a 
magyarországi kath. papságot egészen belefoglaljuk, kik az 
elősorolt müvek nmélt. szerzőjétől élő szóval előadva hallot-
ták azon megható szónoklatok egyikét, vagy másikát, mellyek 
a jelenleg sajtó alól kikerült három kötetben foglaltatnak; s 
kik e szerencsében valaha részesültek, főleg a pesti egyetem-
nél tanult , és a nmeit, szónok egyházi beszedein épült szám-
talan tanitványok, benső örömmel, és mély hálaérzettcl fog-
nak az üdvös hatásra visszaemlékezni, mellyet a szelid és 
mégis erőteljes, a szintolly gyönyörű gondolatokkal bővel kedő, 
mint ékes nyelven elhangzó, valóban apostoli tanitások, in-
telmek , meginditott lelkeikben előidéztek. S most ez üdvös 
hatást, a nmélt. püspök ur gondos fáradsága, kegyes áldozat-
készsége és főpásztori buzgalma által (mellyet a fényesen ki-
állitott, és szeretet-adománykép elosztott, kereskedésbe nem 
is jöt t könyvek olly fönnen hirdetnek) , örökitve , s a legké-
sőbb utódok javára is biztositva szemléljük. Köszönet a nagy-
lelkű ajándékért ! Mi legalább sokszorozottnak hiszszük ezzel 
ama nagy jótéteményt , melly minden buzgó hitszónok kenet-
teljes , és eredmény nélkül maradni soha sem szokott lélek-
ömlengésében, az apostoli önodaadás legmagasztosabb müvé-
ben rejlik ; és nem kételkedünk az üdvös gyümölcsök bősége 
fölött , mellyeket az egyszeri hallás is köztudomásilag hozott, 
most pedig az olvasás, számot és határt nem ismerő közönség-, 
és korokra kiterjeszt. E reményünk alapos voltát be fogja 
minden vallani, ki az itt ismertetett müvek tartalmát csak in-
nen , azaz : olvasásból tanulandja is ismerni, a) A pesti kir. 
egyetem templomában mondott akadémiai szónoklatok száma 
54 , s a ker. élet minden viszonyaira kiterjednek, mellyek az 
igaz vallásosságnak majd alapjai- és segédeszközeiül, majd a 
hit- és erényekbeni szilárdságot próbakőre tevő bünalkalmakul 
szoktak a világba lépő fiatalságnak szolgálni. Előre bocsátva a 
tudományi pályán előmenetelt kereső ifjúság hivatása felőli 
oktatást, értekezik szónok a kettős haza, s a földi és mennyei 
király iránti kötelességről ; az ur Jézusbani hitről, melly azon-
ban csak a jó cselekedetekkel kapcsolatban üdvözit; a halál 
és állam közti tanulságos hasonlatosságról ; a halál félelme-, 
s a kereszténynek irányábani hatalmas megnyugtatásáról ; az 
embernek saját szerencséje-, vagy szerencsétlenségérei befo-
lyásáról; az Isten félelméről, mint az erény és ajtatosság leg-
jobb biztositékáról; az isteni Ítéletről, melly nem csak a más 
életben , de már itt is éri az embert ; s az utolsó-itéletnek jó-
kat vigasztaló, és gonoszokat üdvös félelemmel eltöltő bizo-
nyosságáról; az Üdvözitő eljövetelét megigérő jóslatokról, és 
ezek teljesedéséről ; a könnyelműség-, és keresztényi szilárd-
ságról; az önismeret szükséges voltáról; szerénységről; szi-
vünk tisztaságának megőrzéséről ; az ur Jézusról, mint sokak 
romlása- és föltámadására adottról; a keresztényi megújulásról; 
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akaratunknak az Istenéhezi alkalmazásáról ; a szülők iránti en-
gedelmességről ; az erényesség és ajtatos élet jókori megkez-
déséről; az indulatok és szenvedélyek fékezéséről; asanyarusá-
gok, és ezek közt Isten segélyét kérő imák hasznáról ; a ker. 
vigyázatról ; Isten irgalma- és igazságáról ; a jók- és rosszak-
nak együttélése felől; a ker. religio csudálatos erejéről; a jó-, 
és rosszban figyelemmel kisérendő kicsiny dolgokról; irigy-
ségről ; az életet betöltő üdvös munkáról ; Istennek igéjéről ; 
jó akaratról ; kísértetekről ; képzelő-tehetség szükséges féke-
zéséről ; a ker. religio által nyerendő igaz világosság- és bol-
dogságról ; mellyik élet tölti be a boldogságvágyat ; az ember 
lelkének meghasonlásáról ; rágalmazásról ; az isteni gondvise-
lésben való hitről ; Istennek szaváról hozzánk; az ur Jézus 
feltámadásáról; igazi békeségről; a jó pásztorról; Isten általi 
hivatásunkról; jámborok és gonoszok siralmai- és örömeiről; 
hova megyünk ? az imádságról ; az öncsalásról ; Krisztus Jézus 
felőli tanúskodásról ; rossz társaságok veszélyeiről ; jó szán-
dékról; harag-, és béketürésről. Milly nagy fontosságú tárgyak ! 
Kit nem érdekelne az ezek felőli komoly elmélkedés ? És kit 
nem ragadna meg az, ha olly modorban oldatnak meg az élet 
nagy kérdései, mint itt a nmélt. szerző által ? (Folyt, köv.) 

Megjelentek : 
,MUNKALATOK. Kiadja a pesti növendékpapság magyar 

egyházirodalmi iskolája. Huszonnegyedik folyam.' Külön 
czim alatt : ,Szent Ágoston hippói püspöknek az Isten vá-
rosáról irt XXII. könyve. A maurinusok és Strange T. kia-
dása nyomán fordította a pesti növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskolája. II. Kötet. Pes t , I860.' 8-r. XII. 
és 400 1. 

E kötet nmélt. és főtiszt. F á b r y Ignácz kassai püspök 
urnák van, mint az egyházirodalmi iskola nagylelkű pártfogó-
jának ajánlva, s a IX. és következő könyveket, XVI.-ig bezá-
rólag adja ; szintolly dicséretes szorgalommal, mint minőt az 
I. kötet felőli jelentésünkben volt alkalmunk kiemelni. 
,TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, könyörögj érettünk! Egyházi 

beszéd, mellyet az 1860-dik évi Gyümölcsoltó-Boldogassz. 
napján, úgymint a hédervári vártemplom bucsu-ünnepén 
mondott V a r g a Mihály Esztergom főmegyei áldozár. A 
főmagass. bibornok herczeg-primás ur jóváhagyásával. Győ-
röt t , I860.'8-r. 15.1. 

,EGYHÁZI BESZÉD, mellyet a váczi sz. Ferencz rendi kolos-
tor és egyház épitése bevégzésének százados ünnepén 1860-
dik évi május 13-dikán ugyanazon egyházban mondott 
V a r g a Emil, sz. Ferencz rendi Udvözitőnkről nevezett 
tartományi áldozár és hitszónok. Pesten, I860.' 4-r. 111. 

Örömmel jelentjük azt is , hogy a 
,PRESBYTER IN SYNODALI EXAMINE. Liber III. Theo-

logia Pastoralis. Auetore Dr. Joanne K o p s z . 1860. Editio 
altera auctior' (Sabariae, 1860. 8-r. 263. 1.) 3-dik része is 
elkészült. A jeles, és közhasználatban levő munkából e sze-
rint még csak a 4-dik , és utolsó könyv vagyon hátra. 

,AZ Ó-CLASSIKAI IRODALOM előnyeiről a gymnasiumok-
ban. S z e p e s i Imre, a magyar tudományos Akadémia le-
velező tagja. Pes t , I860.' 8-r. 54. 1. 

A pápai kölcsönre az esztergomi főmegyében következő aláírá-
sok (II.) történtek: 

Ft S z á n t ó f y Antal esperes-plebános 
Nt. H a b a z László segéd-lelkész 
A pest-belvárosi a lapí tványi pénztár 
Nt . K 1 e m p a Simon, theréz-városi plébános 
A theréz-városi alapítványi pénztár 
A lipót-városi a lapí tványi pénztár 
A ferencz-városi alapítványi pénztár 
Nt. S u j á n s z k y Antal, józsef-városi plébános . 

„ M a r k u s z G y u l a , K a n o v i c s és K o r é n c h 1 

Mór segéd-lelkészek . . . . . 
„ S o m o g y i Károly, a ,Religio1 szerkesztője . 
„ Z s i h o v i c s Ferencz, papnöveldei előljáró . 
„ K r i e g 1 e r József, elemi-iskolák igazgatója . 
,, B r u n n e r János, esperes és plébános 
„ M e z e y Rudolf segéd-lelkész 
„ K r a t o c U v i l Ferencz segéd-lelkész 

E g y ó-budai névtelen nő 
Az ó-budai egyház alapítványi pénztára 
Ft . K r a j n e r Antal , apát és plébános 
Nt. S i e g 1 e r János és W ü r 11 Antal segéd-lelkészek 

„ S t e r b e c z k y Kamill, budai plébános . 
„ R á t h József és D e g e n Jenő segéd-lelkészek 
„ P e l l e t József, budai elemi-iskolák igazgatója 

A budai erzsébetiek zárdájának alapí tványi pénztára 
Nt. K l i n g Liborius, budai lelkész 

„ S z a s z í n e k Victor segéd lelkész . 
A budai capucinus zárda alapítványi pénztára 
Nt. E b e r l i n g József, uj-budai plébános . 
Az u j budai egyház alapitványi pénztárából 
Nt. F u n k Károly, krisztina-városi plébános 
A krisztina-városí egyház alapitványi pénztára 
Nt. B o h u n i c z k y Ignácz és T o c z e k József budai 

segédlelkészek . . . . 

„ Z i e r e r Károly segéd-lelkész, és W i n t e r Ágosto 
hitelemző . . . . . . 

A pest-józsefvárosi egyház alapitványi pénztára . 
A sz.-endrei egyház alapitv. pénztára . 

Összesen 7500 frank 
300 frank 

200 frank 
100 11 
300 11 
200 « 
200 11 
300 11 
300 11 
100 11 

100 11 
300 11 
100 11 
100 '11 

1000 11 
100 11 
100 11 
600 ,, 
500 11 
100 11 
100 11 
100 11 
100 11 
100 11 
400 11 
100 1} 
100 11 
100 1» 
100 11 
200 11 
100 11 
600 11 

100 1» 

100 11 
300 1 » 
200 1» 

F t . B a r i n y a y József, vág-újhelyi prépost 
Nt . B i r ó c z y Ágoston, krakováni plébános 

„ M r á z Imre, alesperes és pobedini plébános 
„ G r a m a n t i k Bálint, nyugalmazott plébános 
„ H o 1 c s e k János, podolai plébános 

A podolai templom pénztára 
Nt. H o m o 1 a y János, sz.-kereszti plébános 
Ft . L i n t e r József, cz. kanonok és nagy-súuri plébános 
A bur-sz.-györgyi templom pénztára 
Az ürményi kórház pénztára . . . . 
Nt . U j s á g h István, alesperes és a.-dombói plébános 

„ A d a m o v i c h János, perbetei plébános 
A sopornyai templom pénztára 
„ bajnai „ „ 
„ holicsi „ „ 
„ egbeli „ „ 
„ vradishi „ ,, 
Nt. R i s s á k András, radosnai plébános 
Ft . P a u n á c z Mihály, cz. prépost és komáromi plébános 
Nt. P e r e s z l é n y i István . alesperes és zsigárdi pleb. 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
300 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

A pesti kerülettel 
Összesen 2800 frank 

. 7500 „ 

E g y ü t t : 10,300 frank. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Augustus 1. 9 II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KLA.TH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési d i j fé lévre, postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Irodalmunk szelleme. (Folyt.) — Foglal-
kozzék-e a pap politikával? (Folyt.) — II. Fridrik, és a kath. 
egyház Sileziaban. VI. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Ma-
gyar- és Olaszországból. — Irodalom. 

Irodalmunk szelleme. 
(Folytatás.) 

Talán nem hibázunk, azt állítván, hogy a 
kath. író, s tudós, minden müvén át kell sugár-
zania valaminek, mi ezen jellegét legalább is sej-
teni engedi, habár nyíltan nem hordaná is magán. 
És igy nem elegendő a kezéből kikerült műnek azon 
negatív jellemű összeállítása, mellynél fogva iratá-
ban semmi sincs, mi a hittel, az egyház szellemével 
nyíltan ellenkeznék: hanem kell , hogy szerkezeté-
nek minden rétegén, lánczozatának szemein, a kath. 
meggyőződés kinyomata is feltűnjék. Ha a catholi-
cismus nem ellenkezik a tudomány bármelly ágával, 
s ha nincs tudomány, mellyet bizonyos érintkezési 
pontnál fogva a hittel , a vallásossággal összekötte-
tésbe hozni nem lehetne : kétségkívül a kath. írónak 
minden alkalmat meg kell ragadnia , melly a tudo-
mányos nézeteknek a vallás elveivel való egybefü-
zésére kínálkozik; hogy midőn szellemszikráit olva-
sóinak, vagy hallgatóinak körébe lövelli, ezek elmé-
jét észrevétlenül is a keresztény eszmékkeli foglal-
kozásra kényszerítsék : mellyeknek a fölvett tárgy -
gyali öszhangzását annál szerencsésebben tüntetheti 
föl, minél inkább leköti megoldásul választott téte-
lének kifejtésével környezőinek figyelmét. Köteles-
sége ez annál inkább, minél ritkább az alkalom, a 
tudományos világ képviselőit az egyházi szószék kö-
rül egybegyűjteni ; vagy minél inkább nyitva áll a 
kedély bizonyos ünnepélyes gyülekezetnél a jó mag 
befogadására. Ámde egynémelly egyházi tudósaink-
nál azon vélemény látszik erőre kapni , hogy midőn 
ők a tudomány bármelly ágából felolvasás tárgyául 
a hittanin kivül valami mást kiszemelnek, tökélete-
sen mellőzhetik a hittanra vonatkozó legkisebb irány-
zatot is : megelégedvén, hogy az egyház tanítása el-
len határozottan semmit sem állítottak ; és igy olly, 
például bölcsészeti, értekezéssel lepik meg hallgatói-

kat , meliy semmiféle vallásos nézetre sem viszony-
lik. Mások többet vesznek föl az egyház kincstáráb 1 
tudományos fejtegetésök körébe, s dicséretesen je-
gyeznek fül sokat a keresztény, ha nem is szorosan 
katholikusnak vallott, elemekből: azonban, nehogy 
igenis vallásosnak látszassék inkább tudományosnak 
szánt művök, ha egy helyen megengedtek is valamit 
a kereszténység dicsőségére, másutt ollyakat szúr-
nak közbe, mik ha nem is paralysáiják egészen a 
nem épen pazar kézzel szórt dicséretet, bizonyára 
igen leolvasztják a némileg engedményezett becset, 
és törpítik az üdvösen megkezdett hatást. Mit akar-
nak az illetők illyesmi által elérni? Népszerűségüket 
féltik? De mi haszna népszerűségüknek, ha azt föl 
nem használják, midőn tehetnék, nagyobb javak el-
érésére? Vagy tudományos fénykörük. elhomályoso-
dásától tartanak? Tudományosságuk, a jobbak előtt, 
illy szűkkeblűség ellen eléggé biztos paizsul szolgál: 
mindenkinek pedig illy módon sem tehetnek eleget; 
s legalább állásukból kiforró kötelmüknek megfelel-
tek: holott ellenkező esetben lelkük egészen nyugodt 
alig lehet. 

Az ó-classikai irodalomnak iskoláinkban való 
miveléséről, annak előnyei-, vagy hátrányairól az 
elme és sziv képezésére nézve, elegendő vita folyt 
már ezen egyházi lap hasábjain is ; és igen vágó pél-
dákkal be volt bizonyitva, hogy a szent atyák mü-
veiben szinte elegendő tá rgy találtatnék, melly az 
elme és kedély nemesítésére épen u g y példányul 
szolgálhatna, mint a Hellas és Latium remekíróinál 
található szemelvények. Mi azt egyébiránt jól tudjuk, 
hogy az ó-classikai irodalom felsőbb tekintélylyel 
van iskoláinkba átültetve; s nem is gondolunk vele, 
ha valaki csupa előszeretetből is szenvedélyesen fog-
lalkozik illynemü szakmájával : de a kereszténység 
szent ügyének tekintetéből nem hagyhat juk szó 
nélkül, ha az ó-classikai irodalom ajánlgatására 
olly védvek is hozatnak föl , mellyek annak is-
mert természetében, tulajdonaiban nem feküsznek, 
nem fekhetnek, és mellyeket csak is már a ke-
resztény religio fénye által felvilágosított elme 
vihet át a pogány tömkelegbe, de belőle ugyan 
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semmiképen sem származtathat.. . . Ez által pedig a 
kereszténységnek mindent üdítő, s elevenítő szel-
leme, sokak szemében, igazságtalanul, nevezetesen 
csorbulhat. 

Egy valaki például, különben alapos és meg-
nyerő irályu értekezésében, az ó-classikai irodalom-
nak nagyobb mértékbeni érvényesítésére ekkép nyi-
latkozik: „Mint Sphynx talánya áll előttük az élet 
kevert dramája. Hiányzik ennek megfejtéséhez a 
kulcs, melly a classikai tudományok által megedzett 
lelki erőkben, és azoknak szoros tanulmányozása ál-
tal szerzett ihlettségben , az örökkévaló iránti teljes 
meghódolásban rejlik." Ugyan mikép szolgálhat egy-
szerre az élet kevert dramájának megítélésében, és 
megoldásában kulcs gyanánt a p o g á n y s á g ; melly-
nek borzasztó gyarlósága épen abban és különösen 
állott, hogy az embernek magasabb rendeltetéséről 
semmi bizonyost nem tudván, az ember életsorsának 
változékony eseményeit sem volt képes kellő meg-
ítélési szempont alá venni? Ezen magaslatra egye-
dül az Istenember emelé föl a pogányságban is föl-
dön csúszó teremtményét; melly inségteljes szellemi 
rövidlátásában, a körülötte levő tárgyakhoz tapadt : 
gyakran még Istenét is abban imádván; mi létét a 
nyomor szakadatlan lánczolatává tette : tapadt pedig 
minden legkisebb fönkeltség nélkül, mellyet az élet 
terhe alatt nyögő lelkek egy szebb, egy jobb jövő 
édes reményéből szívhattak volna. Csak a jövő élet-
rei biztos kihatás, mellyet egy igazságos Istennek 
ítélete előzend meg, és melly az örök-léttel ugyan-
azon Mindenhatónak sorsintéző keze által egykor 
egybefolyand, deríti föl az élet tarka vegyületét; 
igen, csak ez szolgálhat kulcs gyanánt az élet kevert 
dramájának megoldására : minek tudomásával, vagy 
hitével minthogy a pogányság nem bírt, sem annak 
bármilly remek irodalma (mint melly szinte csak a 
pogány eszmék és felfogás kecsegtetőbb alakbani 
visszatiikrözése), ez sehogy sem szolgálhat nyitányul 
a pogány ügyefogyottság chaosának tisztázására. Az 
örökkévalók iránti teljes meghódolást az ó-classikai 
irodalomból nehezen fogjavalaki meríthetni; hanem 
igen is a buta, s könyörületlen fatum iránt; minden 
szentebb érzetet eltompitó önmegadást. Az örökké-
valók iránti teljes meghódolás gyönyörű tana először 
az olajfák hegyén hangzott legmeghatóbban az Is-
tenember ezen szavaiban: „Atyám! ha lehetséges, 
múljék el tőlem a pohár; azonban nem az én akara-
tom, hanem a tied legyen!" Szép, az ó-kor szánandó 
tévelygéseit keresztény szempontból megvilágosítani, 
s felfogni akarni: de nem szabad a keresztény tan 

vívmányainak rovására, a pogányságot szépíteni, 
még kevésbbé ajánlani. 

De hogyan is lehetne a classikai tudományok 
által s z e r e z n i i h l e t t s é g e t , ha azok tere olly 
igen s e m l e g e s ? „Ugyan valljuk meg az igazat", 
mondja ugyanazon értekező, „nem legjobb-e az if-
júság szellemi képzésének, ha ez o l l y s e m l e g e s 
t é r e n történik, a hol a napi-eseményeknek a lelki 
tehetségekre károsan ható, és azokat szétforgácsoló 
ereje befolyással nincsen?" Ha semleges volna is azon 
tér , tanulmányozás alkalmával mindenesetre el kell 
a semlegességet hagyn i , s a napi eseményekre, az 
életre alkalmaztatni; különben h o g y a n szivároghat 
belőle bizonyos eseményekben olly lélekerő, s ih-
lettség? Azonban ne h igyük ,hogy azon tér, mellyen 
az emiitett irodalom forog, olly igen semleges. Nem 
lehet az i l iyen, sem tá rgyára , sem czéljára nézve ; 
hiszen maga értekező megvallja, hogy az: „a mos-
tani emberiség szellemi fejlődésére l é n y e g e s befo-
lyást gyakorló." S „épen a távolság, a félrevonulás 
az ó-világ csendországába, szolgál az ifjúság javára, 
és ad eszközöket kezébe, hogy magát a j e l e n k o r i 
m ű k ö d é s r e k i k é p e z h e s s e." S ha egyébiránt 
polgári tekintetben talán semleges volna is, bizo-
nyára nem lehet ugyanezt mondani erkölcsi szem-
pontból ; mellyet pedig az ifjúság képezésénél nem 
szabad szem elől téveszteni. Igaz, hogy sok függ a 
tanártól: de igen sok a fiatal kornak rosszra vajmi 
könnyen átcsapó hajlamától is; melly, valljuk meg 
igazán, sokszor nyerhet tápot , vagy impulsust az 
ó-classikai irodalomból. (Vége kov.) 

Foglalkozzék-e a pap politikával? 
(Folytatás.) 

II. Pius, pápasága előtt mint igénytelen Aeneas 
Sylvius, 1442-ben IV. Fridrik német császárnak leg-
meghittebb tanácsosa, hasznos és legbefolyásosabb 
ministere lőn. Mint diplomata is méltán az első ran-
gúak közé számitathatik (szül. 1405-ben f 14G4.) J) 

Suger a Saint Denis-kolostor szerény apátja 
(szül. 1082., f 1151.), egyszersmind kitűnő diplo 
mata volt ; VIII. Lajos király távollétében olly böl-
csen kormányzá Francziaországot, hogy a visszatért 
király őt nyilvánosan a „hon atyjá"-nak nevezte, az 
országnagyok és a nép lelkes örömrivalgásai-, s csak-
nem egyhangúlag kitörő helyeslésének kíséretében 2). 

Richelieu bibornok is (szül. 1585., f 1G42.) 
0 Magy. Encyclopedia. I. K. 814—818. lap. — 2) Az 

idézett jKirchenlexicon.' X. K. 471. lap. 
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noha, mint mái" emiitők, egy részt külügyi politikája 
igazolja Mirabeau épen jelenleg is sokaktól követett 
alávaló mondását, hogy a politikának nincs morálja ; 
ha felőle, s mint kell, korának szempontjából hozunk 
Ítéletet: ugy alig lehet tagadni, hogy belügyi poli-
tikájával az akkori Francziaországnak diszt és lényt 
szerzett. 0 alapitotta a királyi nyomdát , a franezia 
acadeiniát, a ,Jardindesplantes '-t ; ő építette a Palais 
royalt, azt a királynak hagyományozván '). 

Mazarin (szül. 1602., + 1661.) mint XIV. Lajos 
franezia király ministere, tevékeny részt vett a 
Francziaországnak hasznos chierascoi békekötésben 
(1631.) ; ügyes és erélyes alkudozása által véres há-
borút akadályozott meg Franezia- és Spanyolország 
közt. Egyes belügyi hibáimellett, mellyek talán csak 
korának hibái, tagadhatatlan, hogy az ő befolyásá-
val növekedett Francziaország befolyása a kül-
ügyekre. Az ő müve a münsteri béke is , mellyel 
(1648-ban) Alsatia (Elsass) Francziaországnak ju-
tott i). És , a kik Mazarin absolutisticus irányá-
ban megütköznek, legyenek annyi igazságszere-
tettel, hogy ismerjék meg, miszerint Retz , a pá-
risi érsek coadjutora (szül. 1614. f 1679.), kit ne-
taláni charlatanismusának daczára, az áilamügyek-
re nézve született lángésznek vall be a történet-
buvár , szinte létezett, és épen Mazarin idejében; 
s hogy ezen absolutisticus Mazarinnak egyik főbb 
ellensúlya volt 3) ; ismerje el, hogy b. Eötvös József 
szerint is, minden kormány formában ju t helye az 
erénynek, m i n d e n i k b e n befészkelheti magát a 
gonoszság ; mert ennek, mint minden alapitmányink-
nak , határa természetünk, melly sem a jóban, sem 
a gonoszban tökéletességet nem enged 4). 

Mire mutat mindez, hogy egyebeket ne idéz-
zünk , ha arra nem , hogy a kereszténység hü gya-
korlása, a papi jellem, a nyilvános ügyek vezetésé-
vel, a politikával nem összeférhetlen 5) ; hogy a pap 
is éithet a politikához; hogy tanulmányozását a pap-
nak saját szent hivatali érdeke, s a civilisationak ér-
deke is parancsolja: annál inkább, mert tagadhatat-
lan, hogy a nemzetek jóllétének legbiztosabb basisa 
a tiszta catholicismus °). 

Természetesen a papnak, ha vallását ismeri és 
becsüli, azon meggyőződéshez kell jutnia, mikép kö-
telme , a politikai pártszenvedélyességtől, pártosko-
dástól, rajongástól, az idétlen, túlzott lelkesedéstől 

Ugyanott. IX. K. 312—315. lap. — 2) Ugyanot t , VI 
Kötet , 953—955. lap. — 3) Ugyanott. — 4) A karthausi. Pest , 
1852. I. K. 97. lap. — 5) Hist. lit. de Francé. XII . K. 373. lap. 
— 6) Idők Tanuja. 1860. I. K. 6. sz. 84. lap. 

távol maradni; mint ezt jelesen fejtegetik Toscana 
egyháznagyjai emiitettük fuliratukban. Nincs alkot-
mány , melly nem épülne alacsony talpköveken , s 
melly s z e n v e d ély e s ragaszkodásunkat megérde-
melné *). Épen saját hazánk története is mutatja, hogy 
nálunk már 1848 előtt a politikai üdvös élénkség 
végre abnormis pártszenvedélyességgé fajult ; melly 
tulhágva a higgadt tanácskozások határai t , a köz-
élet minden viszonyaiba harapódzott, megzavarta az 
iskolát és templomot, s mindenfelé kiáradva, feldúlta 
útjában a tisztelet, barátság és családi élet legneme-
sebb kötelékeit ; két ellenséges és agyarkodó tábort 
alkotott: mindenütt csak gyanúsítást , bizalmatlan-
ságot, és gyűlöletet eredményezve 2). Minek nyoma 
jelentkezett legújabban is ama szeretetlen, kenyér-
irigy és monopoliumszerüen türelmetlen kifakadá-
sokban, mellyek az ártatlan ,Idők Tanuja ' ellen an-
nak szülése előtt keletkeztek. „Attendite a falsis pro-
phetis" 3), ,qui veniunt in vestimentis affectate cul-
turae et tolerantiae, quam pro se duntaxat prae-
tenjlunt.' 

Ne keresse a pap a politikai népszerűséget. „Sí 
culmen veri honoris quaeritis, ad coeleste regnum 
tendite; si glóriám dignitatum diligitis, in illa su-
perna angelorum curia adseribi festinate *)." Ne 
igyekezzék a pap politikai erényhősként feltűnni; 
illy erényekről áll még inkább mit Rochefouceauld 
az erényekről átalánosan állit, mondva: ,Les vertus 
tus se perdent dans 1' intérêt, comme les fleuves se 
perdent dans la mer.' (Az erények akkép vesznek el 
az érdekben, mint a folyamok a tengerben.) 

Ha valakinek, a papnak kell ovakodni a szél-
sőségtől a politikában : nem csak magasztos hivatá-
sának érdekében, hanem már csak azért is, mivel a 
„népboldogitó"-nak a nép alig fon borostyánt , ha-
nem tövis-koszorut. A nép háládatlan. Legyen a pap 
nyugodt , vigyázó, mihelyest több, mint legfölebb 
két ember előtt van szó. J a j annak, ki az örökké 
forgó szélmalom-néphez ragaszkodva, annak minden 
fordulatát követni akarja 5) ! 

Nem vizsgáljuk ezúttal, hogy a vallás a politi-
kávali szorosabb szövetségből jót várhat-e: de any-
nyit több mint hihetőnek tar tunk, hogy a politiká-
val foglalkozó pap nem jön coliisióba az egyház-
zal ; mert ez politikai tekintetben is a népek boldog-
ságát eszközölte, eszközölni törekedett és törekszik. 

' ) A karthausi. I. K. 97. lap. — 2) Magyar hirlap. 1852. 
Mart. 2-ki szám. — 3) Mát. 7, 15. — 4) Sz. Gerge ly , Homil. 
15. in Evang. ,Religio és Nev.' 1845. I. 11. szám. 87. lap. — 

A karthausi. I. K. 98. lap. 
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1532 körül a törökök ellen a magyarok által viselen-
dő háborúra az akkori pápa 100,000 aranyat küldött 
s z o r o n g a t o t t édes hazánknak, melly pápai bőkezűsé-
get egyéb pápák is gyakoroltak országunk irányá-
ban. A franczia egyház az ő birtokaiban már sz. La-
jos korában törülte el a személyi örök szolgaságot. 

Csak ébren legyen a pap a politika terén ; ,dia-
bolus circuit quaerens, quem devoret' *); egyéb 
papi vallási kötelmeiből meritse az erőt, ,ut distin-
guât inter leprám et leprám 2) : hogy ovakodhassék 
egyes divatozó politikai áligazságoktól, mellyek ál-
fényök által vakitanak, és csak boldogtalanságot 
eredményeznek. ,Vigilate' ;i). Kant , Fichte, Schel-
l ing, Hegel , (Sontag Gusztáv szerint J) alkotott 
módszereikben kimerítették a német szemlélődő Phi-
losophia képtelenségeit: a politikának képtelenségei 
még korán sincsenek kimerítve. 

Mit néha közvéleménynek mondanak, az sok-
szor csak néhány önérdek által vezéreltetett éhes 
,in partibus infidelium' kalandozó journalistának, 
vagy fukar bankárnak másokra erőszakolt müve, s 
a „kebel istene" sokszor nem egyéb , mint ,rosszul 
emésztett vacsora', mint Széchenyi mondta. Azért a 
ki önállóság, keresztény szilárdság nélkül csak a 
közvéleményt követi , rendesen benső békéjének, 
benső életének hóhérjává lesz, hogy merő esetleges-
ségek lapdája maradjon. „Non bona magistra est 
mortalium multitudo: et illi, qui prudentiores ha-
bentur , et fall unt , et falluntur saepissime. Argumen-
tum pessimi túrba." A jövő kor a jelennél csak azért 
szebb, mert alávalóságait nem ismerjük; ennek gyer-
mekei talán épen mint mi a múltra, bámulva és só-
hajtozva néznek a mi korszakunkra vissza *). 

A „par force" l i b e r á l i s pap hivatalának szá-
nandó torzképe; nem csak kötelme, de saját nyu-
galma ellen is dolgozik: kiragadja magát onnan, hol 
állandóul maradnia kellendett, a valódi alázatosság, 
szerénység és szeretet sphaerájából, s oda lép, a ho-

!) I. Péter 5, 8. — 2) V. Mózses 17, 8. — 3) Mát. 24, 
42. — Propyleumok, 244. lap. 

*) Ez kérdés. Vannak olly korszakok, niellyekre évszá-
zadok múlva is iszonynyal gondol minden értelmes. Sem a 16-
dik századot nem fogja józan észszel egy magyar is dicsőiteni, 
sem a 19-diknek végét olly franczia magasztalni, ki nem adott 
minden keresztényi fogalmakon tul. Sok nagyitás van a múlt-
ban , sokat megszépit és regényessé tesz a képzelődés : de a 
tatárfutás bajait még senki sem kisérté meg, költőileg meg-
énekelni. S illy korszakokat minden történetiró talál hona 
múltjában ; még Tacitus is , a nagy és dicső Romáéban. Nem 
kell tehát elbizakodva hivatkoznunk az utókor helyeslő itéle-
te- , vagy csudálkozására. S z e r k . 

va nem kell vala lépnie sohasem. Jólelkű, józan gon-
dolkozású ember nem üz kisenkit düledékeny guny-
hójából, mielőtt nincs számára gondoskodva jobb la-
kásról ; embertársainak nem oltja el lámpájolcat haj-
nalhasadta előtt; nem löki senkinek a lángoló fák-
lyát képébe, a riadóval: „légy felvilágosodott!" Igy 
nem épített, és nem világosított fel az ur J é z u s 
„Malis artibus popularis favor quaeritur", mondá 
már Seneca 2). „Nolite mirari, imitarique eos, qui 
novas populo placendi excogitant artes, populärem 
admirationem et laudem aucupantes. Namque isti 
suae potius, quam divinae gloriae serviunt, de suis 
commodis magis solliciti, quam de salute animarum. 
Quocirca illorum ratio sane lubrica est ac praeceps; 
quippe quae coeca gloriae cupiditate elata, iactati-
onem habet in populo invisam Deo" 3). Legenyben 
nem éghet a világosság. „Orate, ut non intretis in 
tentationem" i) . „Pater coelestis dabit spiritum bo-
num p e t e n t i b u s se" 5). 

Vesse el a pap magától férfiasan a m i n d e n t 
vakon gáncsoló politikai szabadelvüséget. Csak dőre, 
s elbizakodott, vallástalan emberek, csak ollyanok, 
kik ujat akarnak mondani, s magukat érdekessé tenni 
minden áron, kik hiu kapkodással másoknál felvilá-
gosultabbaknak kívánnak tartatni, csak azok tehetik 
azt, hogy akár alaposan, akár alaptalanul, min-
denütt hibát keressenek, és egyúttal mások nyugal-
mát , kielégithetlenül, megháborítsák. „Tu vero vi-
g i l a . . . ministeriunx tuum impie, sobrius esto" 6). 
„Charitas patiens e s t . . . non agit perperam. . . non 
cogitat malum, non gaudet super iniquitate. . . omnia 
suffert . . . omnia sperat, omnia sustinet" 7). „Obedite 
praepositis vestris, et subiacete eis" 8). Nagyravá-
gyás , felfuvalkodás a lelket üressé, pusztává teszi; 
benső életétől, az Istenneli egyesüléstől megfosztja. 
Legyen a pap e téren meggyőződve, hogy : „qui in 
edito sunt, remotius vident"; hogy : „felices illi , qui 
ferre incommoda vitae nec iactare iugum vita didi-
cere magistra" ; hogy : „stultorum thesaurus — ma-
ledicentia." 

Jól mondja Rochefouceauld : „On n'est jamais 
si heureux, ni si malheureux, qu' on se l'imagine" 
(„Az emberek sem olly boldogok, sem olly boldog-
talanok, mint maguknak képzelik.") Többnyire csak 
lelketlen, önző agitatio az , mellyel kierőszakoltatik, 

3) Jais Egyed, Eszrev. a lelkipászt. Budán, 1852. 17. 
lap. — 2) 29-ik levél. — 3) Xav. sz. Ferencz , Sensa moralia 
etc. Posonii, 1805. 451.lap. — ") Luk. 40 , 46. — 5) Luk. 11, 
13. — II. Timoth. 4 , 5 . — 7) 1. Korintli. 13, 4—7. — 
s) Zsidókh. 13, 17. 
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erővel constatiroztatik a. politikai „sérelem" tényál-
ladéka; sokszor valósággal épen nem létező bajt em-
legetnek a politikusok; hasonlítva I. Ferencz volt 
magyar királyunk egykori hires udvari főorvosához 
Stifthez; k i , midőn a császár és király 1835-ben el-
hal t , fönnen dicsekvék vele, hogy az uralkodó tü-
deje régóta végkép megromlott, és ennek daczára ő 
(Stift) a folség életét ennyire föntartá; a királyi hul-
la anatomice szétbontatott, és — a tüdő legegész-
ségesebbnek találtatott. (Folytattatik.) 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
VI 

Erre a nagyprépost, a káptalan nevében, annak ragasz-
kodását, hűségét, és a király iránti nagyrabecsülésétfejezé ki; 
s ekkép folytatá : „Azonban, mert ő felsége igazságos, mi re-
méljük, hogy nem fog kényszeriteni bennünket ollyasmire, mi 
a kath. hitelvekkel, és canoni jogokkal ellenkezik : és fontolóra 
veendi, hogy ez ügy az isteni, s pápai jogokat egyaránt ér-
dekli. De még hittel is kötelezve vagyunk, hogy szabályainkat, 
és jogainkat, mellyek közt a szabad választás joga első helyen 
áll, sértetlenül megőrizendjük. Miután ő szentsége az e vá-
lasztásra szükségelt engedély-brevét nem adta meg, mi a nél-
kül képtelenek vagyunk ez ügyben legkisebbet is tehetni." — 
„Ő felségének, válaszolá a minister, épen nem akarata, a kine-
vezett elismerésével önök lelkiismeretét terhelni, vagy önöket 
adott esküjök megszegésére kényszeriteni." E szavak után el-
távozott. Erre Írásban te t t óvást a káptalan ; és azt Sinzen-
dorínak kézbesítek annak tagjai. — Másnap mindenekről jegy-
zőkönyvet készítettek, és liasonlólag ezt is a bibornokhoz kül-
dék, ki martius 19-kén Írásban szavazott köszönetet a káptalan-
nak : megdicsérte szilárd magukviseletét, és megígérte, hogy az 
egész ügyet ő szentsége határozata alá terjesztendi ; egyszer-
smind minden, e tárgyra vonatkozó iratok Romába küldettek. 

Mindez legkevésbbé sem zavarta meg a királyt. Gróf 
Schaffgotsch herczeggé, és segéd-püspökké történt kinevezé-
se, a sileziai kiváltságos állam-, hadi, s béke-ujság 34-, és 35-
dik számaiban, martius 18-, és 20-diki kelettel jelent meg; és 
ugyanekkor közöltetett a botrányos értekezés, melly a porosz 
király Sileziábani ,circa sacra' törvényes jogait tárgyalja. — 
Martius 19-kén a királyi táblánál ettek a káptalan tagjai, mi-
után előbb a királynál kihallgatáson voltak, s ez Frankenberg, 
és Stiegelhein kanonokokat iszonyúan megleczkéztette ; örö-
kös fogsággal fenyegetvén őket, ha Roma-, és Bécscseli gya-
nús levelezéseiket ezután is folytatni merészlendik. 

Martius 17-kén küldé Sinzendorf jelentését a pápához: 
mindent fölfedezett ugyan, de hozzátevé, hogy gondolná meg a 
szent atya, mikép ő (a bibornok) 15,OOO-nyi őrségtől környezte-
tik. XIV. Benedek az okmányokat a hat bibornokból álló, fö-
nebb említett bizottmány elé terjeszté ; s már martius 24-kén 
válaszolt a bibornoknak J) : tudtul adván , hogy a kinevezés 
érvénytelen és semmis, a káptalan jogosan cselekedett, és a bi-
bornoknak is jobban kellett volna teljesitenie kötelességét, s 

nem olly igen félni a király bosszújától. Egyszersmind kegyel-
me vesztésével, letétellel, és a bibortóli megfosztással fenye-
geté, ha valaha merészelni fogja az állítólagos coadjutort püs-
pökké szentelni. Gróf Almesloét is letiltá a fölszenteléstől Egy-
szersmind VII. Károly császárhoz fordult a szent atya : ot t 
keresvén védelmet, és pártfogást a szegény sileziai zaklatott 
kath. egyház részére. Azonban ez árnycsászár magán sem tu-
dott segíteni ; miként merészkedett volna Fridrik akaratának 
elleneszegülni ? Április 28-káról kelt iratában még keserűbb, 
habár nagyon is igazságos szemrehányásokat te t t Benedek a 
bibornoknak. Ez a szánalomra méltó püspököt végkép lever-
te. Ehhez járul t még a káptalan tagjaivali sértő bánásmód. 
Augustus elején ugyanis 1744-ben II. Fridrik a hűtlenség, és 
ellenszegülés pu3zta gyanújára , a káptalan legérdemesebb 
négy tagját , Stiegelhein nagyprépostot, Frankenberg főespe-
rest, Gellhorn mesterkanonokot, egy 78 éves aggastyánt , a 
szegények valódi atyját , és a püspökség korlátnokat, Kellert, 
elfogatá, s erős katonai kiséret alatt Magdeburgba viteté. 
Magdeburghoz két mérföldre a kocsi felfordult; Frankenberg 
három helyütt fején erősen megsebesült , az ősz Gellhorn pe-
dig kar já t törte. Két évi száműzetésük alatt ugy bántak ve-
lök , mint közönséges gonosztevőkkel : a kath. vi lág, de ki-
vált a szent atya legnagyobb fájdalmára, legmélyebb bánatára. 

Gróf Schaffgotschnak tehát mit sem használt a király 
részérőli kinevezés : hiszen az egyház nem ismeré el. Azonban 
ugy látszik, hogy a királyt nem annyira a gróf személye, mint 
inkább a kinevezési jog érvényesítése érdeklé. Midőn 1746-
ban a gróf veszélyesen megbetegedet t , igaz, hogy nagy za-
varban volt a király : azonban a gróf utódául mihamar a wür-
tembergi lierczeget ] ) szemeié ki. Sinzendorf bibornokra nézve 
a Boroszlóbani lét mindinkább nyomasztó lőn. Miért is az épen 
akkor megürült salzburgi érsekségért folyamodott; s habár 
XIV. Benedek tőle a megválaszthatási brevét két ízben meg-
tagadta , mégis 1747-diki augustus 27-kén Sóvárra utazott. 
Harmadszori kérelmére is tagadó válasz j ö t t : s ez is okozta, 
hogy a választásnál megbukott. Az e fölötti bánat még rosz-
szabbá te t te egy időtől fogva ugy is megrongált egészségét. 
Visszautazott Boroszlóba, s már September 28-kán 1747 ben 
meghalt Halála szép, és épületes volt. Káptalanával is kibé-
kült. A papság őszinte könyeket hullatott e néha gyenge, de 
azért nemes lelkű püspök halála fölött. Ugy azonban, mint 
gróf Schaffgotsch , senki megindulva nem volt : talán érezte 
a szenvedést , melly rá várakozott. 

Sinzendorf bibornok halála után arról volt szó , miként 
lesznek a püspökségbeni utódot illetőleg a zavarok megoldan-
dók.-Az állitólagos coadjutor nem lehetet t u tód , mert mint 
illyen, sem a kápta lan, sem a pápa által el nem ismertetett. 
A király azonban el volt határozva, őt minden áron a bo-
roszlói püspöki székbe helyezni. „A jelen esetben" , igy ir 
Fridrik September 30-án, 1747-ben, Münchow ministerliez, 
„nem tehetek más t , mint a coadjutor herczeg Schaffgotschot 
védeni abban, a mibe én helyezém, és eddig gyámolítottam ; 
miért is őt a püspökség birtokába ,quoad temporalia, et secu-
laria' ezennel behelyezed. Mi pedig az egyházi ügyek vezeté-
sét illeti, bizonyára, nehogy a hit dolgai szenvedjenek, nem 
há t rá l ta tha tom, hogy fölszentelt püspök gróf Almesloe, hi-

' ) Tkeiner, I. 212. II. Doc. Nro. 58. Doc. Nro 57.; Doc. 15. ; Nro. 14,16. *) Preusz , V. 98. Doc. 11. 
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vatalánál fogva azok kezelését azonnal át ne vegye; miért 
is ebbe bele kell egyezni, s őt e hivatal elfoglalásában tá-
mogatni." 

E közben a legnagyobb akadály, melly a kegyencz sze-
mélyére nézve fölmerült, Isten irgalmából elhárítva lőn. A ve-
szélyes betegség, mellybe a herczeget kicsapongó életmódja so-
dorta , s mellyből csak mintegy Isten csudája által menekült, 
egészen átváltoztatta. A milly botrányos volt eddigi élete, 
szintolly épületes lett az most. Nem sokára felgyógyulása után, a 
hálaadó szent-mise-áldozatot a sz. Szűz homokon lévő apátsági 
templomában olly áhitattal mutatá be , hogy a körülállók leg-
nagyobb része a könyekig meg volt indulva. Mise után a nép 
láttára leborult az oltár előt t , hol egy csudatévő kereszt is 
tiszteltetik, és egy ideig könyeinek árjától elborítva imádko-
zott ; azután a körülálló hívekhez fordult , és nyilvánosan be-
vallá, hogy ő milly nagy bűnös , és mennyi botrányt okozott: 
de Isten kegyelmével ezután jó pap leend. Dus jövedelmét a 
szegények-, elhagyott templomok-, és jótékony intézetekre 
forditá ; a királynáli befolyását a számos hitsérelmek orvoslá-
sára használá ; a kolostorokat, és szerzeteseket pártfogása 
alá ve t t e , s a kath. religiót a ministerek hamis vádjai, és 
gyanusitgatásai ellen védelmezte; 1747-diki juniusban királyi 
engedély mellett az urnapi körmenetet Halberstadtban nyil-
vánosan megtartá. Kedvenczének ez átalakulása igen tetszett 
a királynak : hiszen józan értelme átlátta azt , mennyire nem 
illik Boroszló leendő püspökéhez a kicsapongó, szabad élet. 
Azt hi t te , hogy ez által a püspöki szék-öröklés legnagyobb 
akadálya elliáritatott, a nélkül, hogy kedvenczének lehető 
alkalmazása fölött egy pillanatra is kétkednék. E czélból Si-
lezia legbefolyásosabb főpapjaitól, a berezeg viseletét illetőleg 
bizonyítványokat kért : hogy azokat a püspöki szék megürü-
lésének esetére Romába kiildhesse. Illy bizonyítványokat adtak 
Schaffgotsehnak a veres csillagos keresztes urak boroszlói 
apát ja ; saját apátságának priorja; valamint a többi, szinte 
ágostoni rend apátságainak Sileziában levő főpapjai; a do-
monkosiak tartományosa ; a berlini, szent Hedvighez czim-
zett capucinus zárda elnöke ; a grussaui, heinrichaui, s leu-
busi herczegesitett cistercita apátok; és a boroszlói je-
zuita collegium rectora, Bink József a tya, stb. Ez utóbbit 
szóról szóra idézzük: mert könnyen azon gyanú is támad-
hat egynémellyekben, hogy az emiitett főpapok bizonyítvá-
nyaikat inkább a király akaratának, mint lelkiismeretöknek 
hódolva adák ki ; s mert Bink atya elismert becsületességü, és 
jellemszilárd féríi volt, ki félelem nélkül, csak azt mondta, a mit 
érzett, s a miről meg vala győződve. „Quamquam partium me-
arum sit", igy hangzik a bizonylat, „superiores Ecclesiasticos 
venerari potius, quam super illorum vita seu inquirere, seu 
testari ; nihilominus tarnen operose requisitus, praesens testi-
monium super vivendi ratione de Celsissimo Principe Philippo 
Grotthardo Schaffgotsch dicto, per Regio-Borussicam Maie-
statem in Principem evecto, nec non in Ecclesiae cathedra-
lis Wratislaviensis coadiutorem clementissime nominato ob-
sequiose exhibeo : quod videlicet praefatus Celsissimus Prin-
ceps de Schaffgotsch ea omnia, quae sunt muneris sui ex digni-
tatibus, quibus fulget, Ecclesiasticis, u t sunt funetiones in de-
ducendis Processionibus, decantandisque pontiücaliter Missae 
Sacrificiis, ad aedificationem, rite, ac devote exequatur. Atque 
ad conservationem utriusque cleri, qua saecularis, qua regulá-
ris, nec non ad Religionis catholicae promovendum incremen-

tum indefesse adlaborare satagat, et specialiter revocare rece-
dentes a gremio ortliodoxo, ut pastor bonus, et (Idelis, suaviter, 
et fortiter cum approbatione ipsiusmet Serenissimae Regiae Bo-
russicae Maiestatis, Regis et Domini, Domini nostri clementis-
simi, zelose conetur ; aliaque virtutis et religionis laudandae co-
piosa praebeat palam speeimina. Haec omnia partim experi-
entia propria, partim laudati Celsissimi prineipis pervulgata 
fama optima didici. Wratislaviae, 28. Augusti anno 1747. Jo-
sephus Bink, collegii Societatis J e s u , et Universitatis Re-
ctor m. p." 

EGYHÁZI TUDQSITÁSOK. 
— Szolnokmegyei TISZA-PÜSPÖKI községben f. évi 

május 31-dikén az elkülönözés és tagositás iránti egyesség a 
főtiszt, szathmári káptalan, mint volt földesuraság és a neve-
zett község közt létrejővén, és felsőbb helyeken megerősitet-
vén, az kötelező erejűvé vált ; és a kihasitást eszközlő mérnök 
törvényszerüleg bevezettetett. Minthogy pedig a főtiszt, ura-
dalom s egyszersmind egyházi védnökség nemcsak a plébános, 
templom, kántor s egyházli eddigi, az 183l-ik évi ,Visitatio 
Canonica' által biztositott birtokait hiány nélkül kiadatni ren-
delte ; hanem a templomnak eddig birtokolt J/2 telek földjén 
fölül még más 1/2 telket, az iskolának egy egész, az altanitó 
segelyzésére szinte 1 / i telket , és igy összesen k é t e g é s z 
telket minden járulékokkal együtt, továbbá iskola-kertnek, és 
a temető nagyobbitására alkalmas tért adományozni méltóz-
tatott : az egyház- és népnevelésnek hozott ezen áldozatért, 
fönnevezett főtiszt, szathmári káptalannak hála-köszönetet 
nyilvánít illető hivei nevében, Tisza-Püspökiben, jul. 24-én 
1 8 6 0 . Iíovácsóczy István, 

ker. alesperes és tisza-püspöki-i plébános. 
OLASZORSZÁG-. Az ő szentsége által julius 13-dikán 

megtartott titkos consistoriumban elmondott pápai allocutio, 
a Romában közzétett szöveg szerint (,Sanctissimi Domini no-
stri P i i , Divina providentia P a p a e IX. Allocutio habita in 
Consistorio secreto die XIII. Julii MDCCCLX. Romae, I860.') 
következőleg hangzik : 

„Venerabiles Fratres ! Omnibus notum planeque per-
spectum es t , Venerabiles Fra t res , acerbissimum bellum con-
tra catholicam Ecclesiam calamitosis hisce temporibus a te-
nebrarum űliis exeitatum. Siquidem ipsi diabolica prorsus ma-
litia animati „dicentes malum bonum, et bonum malum, ac 
ponentes tenebras lucem et lucem tenebras" J) pravis qui-
busque molitionibus eamdem Ecclesiam, eiusque salutarem 
doctrinam, si fieri unquam posset, funditus evertere, omnes-
que christianae fidei virtutisque , et ipsius naturalis legis, iu-
stitiae, lionestatis , probitatisque sensus exstinguere, et ra-
dicitus extirpare conantur. Nemo autem ignorât quam infelix 
et omnino luctuosus nunc sit in Italia sanctissimae nostrae 
religionis status nefaria eorumdem hominum conspiratione et 
opera, qui ambulantes secundum desideria sua in impietati-
bus et alienati a via , Dei religionem ipsam, sacraque omnia 
oppugnare ac prosternere contendunt. Itaque incredibili animi 
Nostri dolore deplorare cogimur nova et semper gravissima 
vulnera, quae ab iniustis legitimae potestatis in Italia usur-
patoribus Apostolicae Nostrae auctoritati, catholicae Eccle-

!) Is. 5. 20. 
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siae , eiusque sacris ministris, rebus ac iuribus quotidie illata 
sunt et inferuntur. In variis enim Italiae regionibus Subalpi-
nae ditioni iniuste subiectis publicae institutae sunt scholae, 
in quibus cum maximo animarum detrimento erronea quae-
vis, falsa ac depravata doctrina, catholicae Ecclesiae omnino 
adversa , palam publiceque traditur, et ipsa oppugnatur Ec-
clesia. Omnes autem norunt innumera fere opuscula, eplie-
merides et scripta tum in Italia, tum alibi ex satanae offi-
cinis ad exitium et perniciem emissa, ac turpissimis, abomi-
nandisque imaginibus édita, quibus implacabiles isti religio-
nis hostes, ac peritissimi scelerum et fraudum artifices sa-
crosancta ipsius religionis mysteria, praecepta, ac veneranda 
Ecclesiae instituta, eiusque leges ac censuras contemnere, 
irridere, omniumque animos corrumpere, et a cultu catbolico 
avellere, ac dissolutam vivendi licentiam, et abnormem us-
quequaque impietatem fovere, inducere, ac sacros Ministros, 
et Christi hic in terris Vicarium omnibus iniuriis, calumniis, 
conviciisque proscindere , et legitimae cuiusque potestatis im-
périum labefactare, ac tum Ecclesiae, tum civilis societatis 
excidium procurare adnituntur. — Atque hi lucis et veritatis 
osores minime dubitant violentas, sacrilegasque eorum manus 
sacris Ecclesiae Ministris et patrimonio injicere. Postquam 
enim Subalpinum G-ubernium Parmensis et Piacentini Duca-
tus dominium usurpavit, die decimanona proximi mensis Ápri-
lis Monaclios Ordinis S. Benedicti in Parmensi S. Ioannis 
Evangelistae Coenobio commorantes inique expulit, omnia-
que illorum bona sibi vindicavit. Decreto autem die decima 
praeteriti mensis Maii edito Clericorum Placentiae Semina-
rium claudendum praescripsit, ut Placentinum ulcisceretur 
Episcopum , qui merito se abstinuit a sacris peragendis cae-
remoniis, quae a civili praecipiebantur potestate. Ac deinde 
idem vigilantissimus Episcopus fuit compreliensus, atque a 
sua Dioecesi abreptus, et Augustam Taurinorum deductus, 
ac tum carcere, tum pecunia damnatus ; quas poenas etiam 
subiere ipsius Episcopi Vicarius Generalis, et nonnulli Pla-
centini Canonici. Atque eadem de causa tum in usurpatis No-
stris Aemiliae provinciis, tum in aliis locis iniustae Subal-
pinae dominationi potissimum subditis plures egregii Venera-
biles Fratres Episcopi, et ecclesiastici Viri, ac Religiosarum 
Familiarum Alumni per summam iniuriam vehementer vexati 
ac durissimae inquisitioni obnoxii, quorum non pauci etiam 
depreliensi, et vel in exilium exacti, vel in vincula coniecti. 
Hinc Pro-Vicarius Bononiensis de sui Cardinalis Archiepi-
scopi eo ipso tempore, quo animam agebat, latere divulsus, 
et in carcerem missus, ac deinde tum pecunia, tum carcere 
multatus. Ubi vero clarissimus ille Archiepiscopus ex hac vita 
migravit, Archiepiscopatus Bononiensis bona eiusdem Gu-
bernii administrationi statim subiecta fuerunt. Hinc ab ipso 
Gubernio Venerabilis Frater pientissimus Faventiae Episco-
pus primum militari custodia in suis aedibus septus, propte-
rea , quod gravi conflictatus morbo in carcerem contrudi mi-
nime potuerit, ac postea carcere et pecunia damnatus. Hinc 
spectatissimi vestri Collegae Dilecti Filii Nostri S. R. E. Car-
dinales Archiepiscopus Pisanus militari manu comprehensus, 
a suo grege avulsus, et Augustam Taurinorum traductus, et 
Forocorneliensis Antistes suis in aedibus militari custodia 
detentus , ac Ferrariensium Archiepiscopus variis modis 
exagitatus. 

Nota vero sunt gravissima damna, quae in Sicilia perdi-

torum hominum opera, legitimi Principis regno perturbato, 
religio, eiusque ministri nuper perpessi sunt. Etenim inter 
alia duo Religiosi Ordines de re Christiana optime meriti 
fuere sublati, eorumque Alumni exulare coacti. Ac vel ma-
xime dolendum , Venerabiles Fratres , quod ibi nonnulli ex 
Clero reperti fuerint, qui nescientes Dominum, neque officium 
Sacerdotum ad populum, minime erubuerunt cum summo bo-
norum omnium scandalo et fremitu suam operam Ecclesiae et 
omnis iustitiae inimicis praestare, illisque favere. In usurpatis 
autem Nostris provinciis plures Dioeceses cum maximo ficle-
lium discrimine sunt suis orbatae pastoribus, cum hi , ob ad-
iectas ab illegitima potestate conditiones, illas attingere mi-
nime possint. Atque id inter alia manifestissime ostendit, quo 
potissimum ii homines spectent, qui nequissimis et sacriLegis 
ausibus civilem Romani Pontificis, et huius Apostolicae Sedis 
principatum usurpare ac diruere exoptant, ut scilicet civili 
eiusdem Pontificis et Sedis potestate et maiestate depressa 
et eversa, catholicam Ecclesiam facilius oppugnare queant. 
Omittimus vero tot alia id genus ausa recensere, quibus Ec-
clesiam , sacrosque Ministros isti homines tantopere affligunt, 
divexant, dum perfida sane nequitia omnium libertatem do-
losis fraudulentisque modis ubique praedicare e t extollere 
non cessant. — Quae quidem omnia gravia facinora cum 
summa bonorum omnium indignatione ac luctu peracta quan-
tam Ecclesiae, quantam Nobis, et Apostolicae Nostrae aucto-
ritati , et huic Sanctae Sedi, Vestroque Ordini, et Episcopali 
dignitati, universoque Clero iniuriam, violentiam, et contu-
meliam afferant, optime intelligitis, Venerabiles Fratres. 

In tanta vero acerbitate non levi afficimur gaudio, cum 
videamus , qua insigni sane fide , patientia et constantia com-
memorati tum Dilecti Filii Nostri S. R. E. Cardinales, tum 
Venerabiles Fratres Sacrorum Antistites summa cum eorum 
nominis laude omnes aerumnas, calamitatesque sine ulla îu-
sta causa sibi illatas tolerare, et Ecclesiae iustitiaeque cau-
sam strenue defendere glorientur, et cum simul noscamus 
qua firmitate, paucis exceptia, Italiae Clerus omni commen-
datione dignus, suae vocationis et officii memor illustribus 
suorum Antistitum vestigiis insistât, omnesque perferat mo-
lestias, vexationes, suoque munere egregie fungatur. — 
Dum autem intimo moerore conficimur, Apostoliéi Nostri mu-
neris probe memores nunquam desistemus divino auxilio suf-
fulti Ecclesiae causam Nobis ab ipso Christo Domino di-
vinitus commissam omni studio , totisque viribus impa-
vide propugnare. Quamobrem in hoc amplissimo Vestro con-
sessu, et coram universo catholico orbe Nostram attol-
lentes vocem tam tristia, et nunquam satis deploranda fa-
cta omnino reprobamus, damnamus, ac maiore, qua pos-
sumus, animi Nostri contentione ecclesiasticam immunita-
tem violatam, Cardinalitiam et Episcopalem Dignitatem de-
spectam, ecclesiasticum ordinem afflictum, et omnia Ecclesiae, 
atque huius Apostolicae Sedis iura proculcata etiam atque 
etiam reclamamus, et reclamare nunquam desinemus. — Ve-
rum in hac tanta temporum rerumque conversione, in hac 
tanta Ecclesiae oppugnatione, omniumque divinorum, liuma-
norumque iurium conculcatione, et Sacerdotii contemptu non 
concidamus animo, Venerabiles Fratres. Caelum enim et terra 
transibunt, verba autem promissionesque Domini non praete-
ribunt, ac, veluti apprime nostis, florentissima imperia, regna, 
nationes, urbes et regiones dissipari, deleri et corruere pos-



sunt, sed Ecclesia a Christo Domino fundata, et omnipotent 
Eius virtute continenter sustentata et illustrata nullo unquam 
modo convelli et labefactari potest, et persecutionibus non 
vincitur, non imminuitur, sed augetur, novisque semper ac 
splendidioribus exornatur triumphis. „Hoc enim Ecclesiae pro-
prium est, ut tunc vincat cum laeditur, tunc intelligatur cum 
arguitur, tunc obtineat cum deseritur" 1). — Ne intermitta-
mus autem in omni üde, spe, humilitate cordis dies noctesque 
ardentiori usque studio misericordiarum Deum orare et ob-
secrare, ut per mérita Unigeniti Filii Sui Domini Nostri Jesu 
Christi velit omnium praevaricantium propitius misereri, eos-
que caelesti sua gratia perfundere, illustrare, atque ad se 
convertere, reducere, utque, omnibus profligatis erroribus, 
omnibusque amotis iniquitatibus, divina sua religio, eiusque 
salutaris doctrina, quae ad temporalem quoque regnorum po-
pulorumque felicitatem et tranquillitatem tantopere conducit, 
quotidie magis ubique terrarum vigeat, floreat ac dominetur. 
— Atque hie sermonem Nostrum ad omnes Venerabiles Fra-
tres totius catholici orbis Sacrorum Antistites intimo cordis 
alFectu convertentes, ipsis, et fidelibus eorum curae traditis 
iterum vel maxime gratulamur de eximia eorum erga Nos, et 
hanc Petri Cathedram ilde, arnore et observantia, ac simul 
gratissimi animi Nostri sensus iisdem Venerabilibus Fratribus 
et fidelibus palam publiceque profitemur ob mira sane studia, 
quibus Nostras angustias modis omnibus sublevare non desi-
nunt. Nihil vero dubitamus, quin iidem Venerabiles Fratres 
pro egregia, qua maxime praestant, religione, pietate ac sa-
cerdotali zelo pergant maiore usque alacritate et opera una 
cum fidelibus sibi comissis Ecclesiae et huius Apostolicae 
Sedis causam constanter defendere, aeferventissimis suis, suo-
rumque fidelium precibus adire cum fiducia una Nobiscum ad 
Thronum gratiae, ac potentissimum Immaculatae Sanctissi-
maeque Dei Genitricis Virginis Mariae patrocinium implorare, 
ut, tam magna tamque turbulenta tempestate depulsa, et Ca-
tholica Ecclesia optatissimam assequatur pacem, ac sua ubi-
que libertate fruatur, et omnes a veritatis ac iustitiae via aber-
rantes redeant ad cor, et convertantur ad Deum, ac déclinan-
tes a malo, et facientes bonum incedant per semitas Domini." 

IRODALOM. 
a) ,Academici Sacri Sermones', 
b) ,Sermones Funebres', és 
c) ,Manuale Saeerdotum'. (Folyt.) 

Az ifjúsághoz a szónok röviden és világosan, egyszers 
mind olly édesen folyó classikai nyelven szól, melly nagy 
mértékben képes megszégyeniteni azok idétlen vádját , kik 
honunkban a latin nyelv állítólagos konyhaisága felől olly áta-
lános megvetéssel szeretnek nyilatkozni : mert kik illy nyel-
ven nem csak beszélni (tudvalevőleg a nmélt. szerző a beszé-
deket nem olvasta, hanem élő szóval mondta,) tudtak, hanem 
egy nagy számú hallgatóság által meg is értettek, azoknál a 
jól latinul tudásnak nagyon is otthonosnak kellett lennie. S 

' ) S. Hilar, de Trinit . lib. 7. c. 4. 

midőn ez ékes nyelven itéli el szónok a pogány miveltséget, 
akkor el kell hinnünk, hogy nem az utói nem érhető tökély (!) 
föl nem fogása, mint némellyek képzelik, hanem ama mivelt-
ség gyökeres hiányainak belátása, nem az irigység, hanem a 
magasabbra emelkedett értelmiség tör pálezát egy, az élet 
legfőbb javaira nézve szegény és vakoskodó mult fölött. Hit-
tek egy fensőbb lényben ők is, ama pogányok (és ebben sok 
ujabbkori buta majmolóikat végetlenül meghaladják) : „Ast 
nescio," úgymond, „qua misera humani generis conditione 
factum fuisse dicam, ut ,cum gentes Deum cognovissent. non 
sicut Deum gloriílcaverint, sed evanuerint in cogitationibus 
suis, et servierint creaturae potius, quam Creatori.' Et vero, 
percurrite, quaeso, paulisper animo vetustissimos populorum 
quondam ílorentissimorum annales. Recurrent in his, omnino 
recurrent nomina non mediocriter splendida, quibus hodie 
quoque maximus honos habetur ; recurrent ad speciem egre-
gia domi, forisque gesta'facinora, quorum imitatione etiam 
nunc multorum incalescunt animi; sed veri Dei, sed verae 
erga verum Deum religionis, sed veridivini cultus monimenta 
vel minima vix, ac ne vix quidem recurrent. Sane docta Grae-
cia et magna Roma, cum universum orbem bonis artibus, eru-
ditione, fortitudine, potentia superassent, tum vero etiam su-
perstitione omnibus nationibus praevaluerunt, quasi plenam 
gloriae mensuram per id solum consequerentur, si in cultu 
Deorum omnibus aliis minus saperent, et si ipsis Numina in 
hortis quoque nascerentur ; quo sic nec quidem in insipientia 
vincerentur ab ullo, qui ceteroquin invincibiles erant. Hinc 
innumerabilis Deorum multitudo surrexit, utique non ad 
exercendam, verum ad suffocandam omnem virtutem; nisi 
quis virtutem nominaverit ; esse sine Deo in medio Deorum, 
et exemplo horum, quos sibi sceleratos finxerant, ad nefanda 
quaevis impune agenda non tam incitari, quam rapi, imo con-
secrari" (5. 1.) ! S midőn az isteni malaszt szüksége felöli hit-, 
és ennek kifolyására, a fensőbb segély alázatos szivveli kéré-
sére utalja szónok fiatal hallgatóit, akkor a keresztény fen-
sőbbség tulajdonképeni titkát fejti meg elüttök kevés ,de ma-
gasztos szókban. „Nescio" mond 13. 1. „quam vana nonnullo-
rum ambitione fieri dicam, ut putent : se suis unice viribus 
consistere" (ez a pogányok ,virtus'-a), „atque cuncta bona 
proprio marte agere posse. Quae Spiritus insolentia fortasse 
quadam adhuc digna videretur excusatione, si earn, quam 
habent, naturam, naturaeque vires ac facultates ipsi sibi de-
dissent ; nunc vero, postquam omnia dona, quibus in anima, 
vel corpore ornantur. a Deo Creatore suo acceperint, liaec ani-
mi elatio manifestam erroris et malitiae notam in se continet. 
Scilicet, Deus ille optimus, qui nobis vitae huius usuram con-
cessit, haud ita penitus nos dereliquit, ut nulla supersint in 
nobis Eius sive bonitatis, sive potentiae vestigia. Imo voluit 
nos sanctissimo quodam vinculo sibi coniungi : ut memineri-
mus semper nostrae originis, quam sicut ab Ipso ducimus, ita 
nonnisi per Ipsum conservamus" Illy modorban tanit, ok-
tat, int, serkent és rója meg szónok az emberi tévedéseket : 
mindenütt kevés szóval érintve a dolog lényegét, és az értel-
mes hallgatóságra bizván, az idő kiszabott rövidsége miatt 
hosszasan nem tárgyalható igazságok mélyebb megfontolását. 
(Vége köv.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Augustus 4. 10. II. Félév. 1860 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Irodalmunk szelleme. (Vége.) — Foglal-
kozzék-e a pap politikával. (Folyt, és vége.) — E g y h á z i 
t u d ó s i t á s o k : Magyarország-, Austria-, Olaszország-, és 
Moldvából. — Irodalom. 

Irodalmunk szelleme. 
(Vége.) 

A mult számban tett észrevételünk alapossága 
ellen ugyan igen hatalmas gát látszik emelkedni, mi-
dőn értekező azt állítja : „Sőt, ha kedvünk telnék, a 
kereszténység történelmében a classikai irodalomnak 
támaszpontokat keresni, ugy találnók, hogy szellem-
emelkedettség, sziv-nemesülés és a k a r a t - s z e n t e-
s i t é s , egy jó kereszténynek ezen igaz gyöngyei, 
azoknál találtattak nagyobb mértékben, kik a szent-
írás tanulmányozása mellett gondjokat a classikai 
irodalomra is kiterjeszték ; ellenben azon jelességek 
kisebb mérvben jellemzők azokat, kik a classikai iro-
dalomban rejlő kincseket vagy félreismerék, vagy 
ezeknek keresését érdektelenül elhanyagolák.... Meg-
említhetném azokat, kiket első nagyságú csillagok 
gyanánt tisztel az egyház, és neveiket a szentek so-
rába igtatta, mint sz. Vazult , nazianzi és nyssai sz. 
Gergelyt , aranyszájú sz. Jánost , sz. Ágostont; kik 
fiatal korukban pogány iskolákba jártak." Hogy 
ezek jártasok voltak a classikai irodalomban, azt mü-
veik tanúsítják : de hogy ,a jó keresztény amaz igaz 
gyöngyeit ' is abból merítették volna, szabadjon két-
ségbe vonni. Mi volt sz. Ágoston , mig a pogány is-
kolákba j á r t ? arról eléggé tanúskodik élete, saját 
vallomásai, és Soliloquiuma! — Miképen is adhatta 
volna a pogányság azt, a mivel maga sem bírt? ,Aka-
rat-szentesités' ismeretlen szó a pogányság szótárá-
ban ; ismeretlen volt annak tárgya is. És hányan 
vannak a szentek között, tanulatlan férfiak, nők, az 
apostolok nagy része; kik mit sem tudtak az ó-clas-
sikai irodalomról: és mégis sziv-emelkedettségökolly 
magas volt, hogy bizonyára nem igen haladták meg 
őket ez erényben azok sem, kik éjjel-nappal az ó-
classikai irodalommal foglalkoztak. Szenteinknek, 
egyházi jámbor tudósainknak más forrásuk volt, 
mellyből a sziv nemességét, az akarat szentesítését 

méritették: ezen kiapadhatlan forrás a keresztre fe-
szitett Üdvözítő volt, kinek nyilt sebeiből szívták be 
a szeretetet, melly a lélek igazi emelkedettsége, az 
akarat valódi szentesítése; s melly nélkül a tudomány 
felfúj. S ha valaki angyalok nyelvén beszél is, még 
inkább az ó-classikai. nyelveken, a kereszt szeretete 
nélkül mit sem ér , mit sem használ. Hogy hasznára 
volt az egyháznak, olly férfiakat birni, kik a romai 
és görög bölcsek ellen azoknak saját irodalmából 
gyárthatták a kereszténység védelmére szükségelt 
fegyvereket, azt hálásan elismerjük ; de szent atyáink-
nál a lélekemelkedettséget stb. az ó-classikai litera-
turából származtatni, s azon tulajdonoknak kisebb-
nagyobb fokát a pogány irodalom ismeretének bő-
vebb, vagy szűkebb körétől mérni: ez majdnem ta-
gadása a valódi lelki nagyságnak mindazon szentek-
nél, kik hősies erényeikért soroztattak az egyház ki-
tűnő tiszteletének tárgyai közé, habár különben bol-
dog együgyüségben munkálták is örök üdvöket. A 
jó sziv Isten előtt többetér a tudományos főnél; s bi-
zonyára a kereszténységben nem a pogány irodalom 
az, mi az Istennek tetsző jó szivet képezi. 

Ámbár mi nem vagyunk az ó-classikai iroda-
lom ellenségei, hanem csak gyenge megtorlói az ar-
ra méltatlanul pazarolt dicséreteknek, mellyek ne-
künk legalább túlságosaknak tetszenek; tisztelvén 
különben a jó akaratot , mellyből azok kifolynak: 
előre tudhatjuk mégis, milly megrovás vár reánk 
igazságszeretet szülte szavainkért. Értekező ugyanis 
fölemlítvén azokat, „kik a görög és romai pogány-
ság ellen a kereszténység álláspontjából indulnak ki", 
azt állítja, hogy : „ezen ellenpárt a félreértés-, szűk-
keblűség- , vagy v a l l á s o s b u z g ó s á g n a k tábo-
rából jön elő; de a kereszténységnek valódi éltető 
szellemétől, melly a világegyetemben mindenütt egy 
imádandó fölénynek müveit látja és tiszteli, igen tá-
vol esik." Kettő felötlő e szavakban: a) hogy a v a l -
l á s o s b u z g ó s á g tábora, a kereszténység valódi 
éltető szellemétől távol esik; b) hogy ezen szellem a 
világegyetemben mindenütt egy imádandó fölény-
nek müveit látja és tiszteli. Az elsőt az ó-classikai 
irodalom mellett küzdő értekező is bizonyosan (clas-
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sikai) t ú l b u z g ó s á g á b a n mondotta; melly, kétke-
dünk, ha valljon kedvesebb-e Isten előtt, mint a ker. 
,v a 11 á s o s buzgóság.' A második valódi tévállitás, 
melly mindent, mi a világon az emberek által törté-
nik, és létre jön, a legfőbb lény müvéül kiván tekin-
tetni , nem csak, hanem tiszteltetni is. Csakhogy igy 
nagy hibát követ el értekező is az illő tisztelet, és 
ama fölény irányában, midőn megtámadja azokat, 
kik az ó-classikai irodalom ellen bármilly tekintet-
ből, és oknál fogva kikelnek; mert hiszen ez is ama 
fölény müve lehet! Ha találkoztak ostromlók, bizo-
nyára nem azért ostromiák az t , mivel jónak tartot-
ták; hanem inkább, mert veszélyes elemnek vélték 
az iíjuságképezésében. Nem minden mü érdemel tisz-
teletet , mivel annak létrejöttét a gondviselés megen-
gedte: még kevésbbé van istenileg sanctionálva va-
laminek jósága csak azért, mivel a fölény nem aka-
dályozta megjelenését. Azért nem is lehet valódi ke-
resztény szellemnek csak azt nevezni s tartani, melly 
a világegyetemben mindenütt egy imádandó lény-
nek müveit látja és tiszteli. A ker. szellem e g y Is-
tent lát ugyan m i n d e n ü t t , de nem m i n d e n b e n 
m ű k ö d ő t ; kivévén, a mennyiben végre a rosszból 
is valami jót tud végtelen bölcsesége származtatni, s 
ezt a nélkül, hogy azon rosszban legkisebb tevőleges 
része lett volna. Illy nézet megjárja a pogány , akár 
régibb, akár ujabb alakú pantheismussal telt iroda-
lomban : de távolról sem a kereszténységben ; és az-
ért k e r e s z t é n y bölcsész iratában az illyen nyilat-
kozat egy kis folt. —Mennyire igaz még azon állítás, 
hogy : „a zárdák lakóit, kik leginkább elmélkedő 
életet éltek, szintén kielégitették a szent-irás és az 
egyházi atyák : azért a pogányok iratai a zárdákban 
nem igen találtak viszhangra" : ennek megítéléséhez 
csak azt jegyezzük meg , hogy az akkori zárdák la-
kói ugyan igen szorgalmasan forgatták a szent-irást, 
de, habár az ó-classikai irodalmat nem tartották is 
szenteket képező eszköznek, tudományos tekintetből 
azt el sem hanyagolták. Alkalmasint épen ők írogat-
ták le a pogányok müveit is v és szállították át késő 
utódaiki-a, kik a dicsőség verőfényében nehezen me-
legedhetnének annyira , ha az ő vas-szorgalmuk az 
ó-classikai irodalmat, vagy bizonyosan annak nagy 
részét az enyészettől meg nem mentette volna. 

Szeretnők, ha szavaink félreértésre nem nyúj-
tottak volna alkalmat, és azok olly nézetből ítéltet-
nének meg , minőből írattak. Ha az érintett eszmék 
képviselőit nem tartanok ollyanokul, kiknek neve, 
tudományos tekintélye sok ügyben talán döntőleg 
hathat többekre, bizonyára megjegyzés nélkül, mint 

sok egyebet , a feledésnek lehetett volna átadni né-
zeteinket: de mivel ismerjük a szép tehetséget, félre 
sem ismerjük a jó akaratot , szükségesnek tartottuk 
érinteni a kevésbbé egyenes i r ány t , mellyet a csil-
logó dus szellem, kincseinek felhasználásában, érté-
kesítésében követ. Szivünk egész erejével tudjuk 
óhajtani, hogy a kit Isten több talentummal meg-
áldva az egyház szolgálatára hívott meg, vagy a 
tudományos téren nem csak jószántából, hanem min-
denkit illető erkölcsi kötelménél fogva is hü szolgá-
latot akar tenni, és tehet is az egyháznak, kerülje 
irataiban mindazt, mi az amúgy is szenvedő anyá-
nak bus arczára u j barázdákat hasíthatna, mellyekbe 
résen álló ellenei annál biztosabban szórhatnák el a 
szemrehányás, méltatlankodás magvait. Sőt inkább 
megragadván az alkalmat, melly tehetségeinek, tu-
dományosságának, sokoldalú miveltségének ragyog-
tatására, különösen fényes gyülekezet előtt kínál-
kozik, szőjje gondolatainak aranyszálai közé az egy-
ház , a valódi kereszténység örökigaz tanainak drá-
gaköveit; és Istentől megáldott elméje-, s fáradalmai-
nak eme legnemesebb szüleményét tegye le hála-
áldozatul az egyház oltárára; azon oltárra, mellynek 
kincseiből miveltetett az elme, nemesittetett a kedély, 
képeztetett a szellem, melly most a tudósok babérját 
kiérdemelve, tiszteletre ragadja mindazokat, kik 
müveit figyelemmel kisérik. Senki sem tudja jobban 
meghálálni a neki tett tudományos szolgálatot, mint 
az egyház: nem ugyan mulandó kincsekben, hanem 
a szellem megdicsőülésében ; melly legszebb diadalát 
akkor ül i , midőn a tévely homályát oszlatva, az 
igazság sugarait teijesztve, Istenhez, mint végtelen 
fénycsomóhoz, mellynek ő is egy szikrája, mindin-
kább közelit; és igy valósítja a mondatot: ,Signatum 
est lumen vultus tui Domine super nos'! Az egyházi 
irodalomnak egyik szép feladata, kitűzni az irányt, 
melly felé az emberi ismeretek elágazásában a szel-
lem gravitáljon; meglehet, a világ nem fogja fel 
mindenkor az illy irányzat magasultságát : de az iró 
öntudatára nézve bizonyosan édesebben ha t , mint a 
kicsinyes népszerűség, mellyre az ezen iránytól kü-
lönböző eljárás által netalán valaki vergődhetik. Igaz-
ságos óhajtásunk tehát az : legyen az irodalom ke-
resztény szellemű, legalább negatíve, a sajtó minden 
termékeiben ; de positive is az egyháziaktól szárma-
zott, vagy az egyházi téren felsarjadzó mindennemű 

müvekben. —á— 
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Foglalkozzék-c a pap politikával ? 
(Folyt, és vége.) 

Tagadhatatlan, hogy sajátszerű valami az a po-
litikai tér , melly a becsületes, szerény, vallásos em-
ber előtt vajmi könnyen utálatossá válik. 

Egy élezés elméjű irta egykor valamelly gyógy-
szertár a j ta jára: „Hic venditur Catharticum, Emeti-
cum, Narcoticum, et omne quod exit in ,um,' prae-
ter remedium" *). Minek analógiájára méltán mond-
ható a legtöbb politikai nézetek- és rendszerekről, 
mellyek Welker Staatslexicona módjára, a vallás ki-
zárásával, a népek földi boldogságának eszközlésére 
vonatkoznak: van itt mindenféle népboldogitási the-
oria, csak a v a l ó d i hiányzik. A nép mesterkélten, 
lelketlenül, hol alattomban, hol nyiltan megelégedet-
lenségre taníttatik, a korral haladó politika termé-
szetes postulatuma gyanánt ; sokszor a felvilágoso-
dott izgató csak negatív rabulista, mert ezt nem-jó-
nak, amazt helytelennek bélyegzi: de hogy mi le-
gyen ezek helyett? arról komolyan alig, lelkiisme-
retesen pedig épen nem gondolkodott; valamint arról 
sem, hogy veszélyes, és vétkes dolog az illy machia-
vellismus; hogy az élet nagy titka: várni tudni, s a bi-
zonytalan jövőt nemtenni a jelennekbizonyos gyötrel-
mévé. „Un sot savant est sot plus, qu' un sot igno-
rant" 2). Nem csak a lelkét megnyugtató alázatossági, 
szerénységi,hüségi erények- és kötél mekben ingattatik 
meg a nép, hanem bőszült, istentelen elvetemülésreis 
tanittatik a honboldogság politikai örve alatt. Ki ne 
emlékeznék borzadálylyal Kotzebuenak Sand Lajos, 
Ibellnek, a nassaui kormány-elnöknek (1819-ben) 
Lőhning gyógyszerész általi meggyilkolására, gróf 
Zichy, Latour, Lamberg, Rossi sorsára 184%- bői, 
a Libényi- s Orsini-féle merényletekre? Ki nem ol-
vasta undorodással 3), hogy magában Turinban két 
év alatt (185% és %) száz harmincz egyén lett po-
litikai orgyilkolás áldozatává? *) 

Nem akarunk senkit sérteni: de lehetetlen, mert 
logikai ,idearum associatio' késztet, itt be nem val-
lani , hogy a hitujitási viszketeg volt az utóbbi szá-
zadok forradalmainak igazi alapja. Egy részt a ca-
tholicismus és j o g , más részt az egyházi tekintély 
tagadása és forradalom, identicus fogalmak. Weber-, 

] ) Democritos, X. K. 211. lap. — 2) „Egy tudós ostoba 
mindig ostobább , mint a tudatlan." (Rochefoucauld.) — 
3) ,Augsb. Alig. Zei tung ' 1856. 222. szám, 3541. lap. 

*) Hát még ujabban Turin- és Bolognában, Palermo-, s 
Nápolyban ; hol az embervadászat rendszeresen űzetik a sza-
badság hősei által ! S z e r k. 

a ,Democritos' több mint szabadelvű, de élezés, és 
épen nem részrehajló szerzőjének mondása szerint, a 
16-dik század vallási mozgalmainak vezérelve volt : 
,Credo, quod nihil credo', (tudnillik rendületlen hit-
tel ' ) ; azaz: nincs, és nem kell sem vallási, sem er-
kölcsi tekintély, és igy politikai sem. 

Igy lőn, hogy a politika mindig távolabb esik 
nemes czéljától, melly az irodalmiéval azonos, és 
abban állana: hogy a társadalmat kormányzó va-
ló d i igazságok, és az erkölcsi rend magyarázója, 
emeltyűje legyen. A politikai doctrinairekben, és a 
szabadság apostolaiban alig van egyéb, mint phan-
tasia, önhittség, theoreticus indítványozási düh, vi-
rágos szónoklat; több bennök a pártviszketeg, önér-
dek, vagy legalább hiúság, mint a honszeretet ; erő-
sebb az uralkodási vágy , mint, a honhüség. Azért 
mondta már Goethe : „Alle Freiheitsaposteln, sie wa-
ren mir immer zuwieder, Willkühr suchte doch nur 
jeder am Ende für sich" 2). Valamint VIII. Henrik 
angol király Boleyn Anna szemeiből olvasta ki u j 
evangéliumát: ugy merítik most a politikusok leg-
többjei önmagukból, indisciplinált szenvedélyeikből, 
téves népboldogító theoriáikat. 

,Ezek igy lévén, keveredjék mégis a pap a politika 
labyrinthjába'? Noha ezeknél fogva itt-ott borzadály 
és undor tárgyául szolgálhat a politika : mindamel-

( lett, sőt épen azért véljük szükségesnek, hogy a pap 
e téren is otthonos legyen. Az orvos a kórodában 
legszükségesebb. Igyekezzünk mindig és mindenütt, 
a hol csak a siker legparányibb reménye mutatko-
zik, megküzdeni a gonoszság-, ferdeség-, álphilan-
thropismus-és rosszlelküséggel ; melly a politika ré-
tegeinek mételye. Ehhez pedig tudomány kell , és 
Isten segitségül hivása -mellett, tanulmányozás. Vaj-
mi sok igazság fekszik ama mondatban, melly sze-
rint szükséges, hogy napjainkban a politika ellené-
ben megvédessék a család, a birtok, és maga a reli-
gio is. Francziaország ujabbkori forradalmi erisisei 
mellett a religio, az egyház illetlenül maradt , töb-
bek közt azért is, mert a clerus is igyekezett üdvö-
sen és józanul befolyni a politikába *). 

i) Democritos, III . K. 369. lap. — 2) Gedichte. Stutt-
gart und Tübingen, 1851. I. Kötet, 239. lap. 

*) Mindenesetre nagyobb volt a clerus eme befolyása ak-
kor, midőn külön országos rendet képezett : és mégis kifoszta-
tot t ! Ugy hogy mi békében hagyatásának legfőbb okát abban 
helyezzük, mivel nem volt többé semmije, mit el lehetet t v ina 
tőle venni Mer t hogy a legkisebb papi befolyás is gyűlölet 
tárgya volt még a legújabb korban is, Quélén párisi érsek pa-
lotájának feldulatása, a székes-egyház megszentségtelenitése, 
és azon erőmegfeszités nagy volta bizonyitja, mellybe a val-
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Egyébkint egyes országok, egyes és sajátszerű 
körülményei határozzák meg mindig: kell-e, s meny-
nyire, és miképen kell a papnak részt venni a politi-
kában , vagy épen a zivatarrá tornyosult politikai 
küzdhomokon active föllépni? „Estote prudentes, si-
cut serpentes, et simplices, sicut columbae" 1). 

Az egyház a civilisatiónak és valódi szabadság-
nak élő megtestesülése: ő jelöli ki a királyoknak is 
az ő lelkiismeretes kötelmeiket; mellyek csak is Jé-
zus isteni tanában találhatnak kellő ellensúlyozásra. 
Csak az egyház képes, hathatós tekintélyivel figyel-
meztetni a királyokat sz. Ágoston szavaival: „abjata 
iustitia quid sunt régna, nisi magna latrocinia"; s 
átalában „religio (egyház) nélkül, minden politikai 
hatalom nem lenne egyéb, mint egy vak és anyagi 
erő ; mert elszakadva az isteni alaptól, távol állana 
minden lelkiismeretességtől, s egyszersmind minden 
igazságtól" 2). S épen azért kell a papnak is, mint 
az egyház organumának oda törekednie, hogy az ő 
befolyásával az egyház örökfenségü elvei mindent 
áthassanak, az államot és politikát is. E czél elérése 
pedig politikai képzettséget is föltételez. 

Szükséges-e, hogy a pap, politikai tekintetben, 
minden fönálló intézményt jónak mondjon, és he-
lyeseljen? Épen nem. Az evangelium nyiltan be-
széli el Júdás árulását. Péter megtagadását : a pap 
is nyiltan és kendőzetlenül beszélhet; csakhogy a 
ba j , a sérelem b i z o n y o s legyen, és ekkor is d i -
stinguât tempus, locum, et personam' „A pedán-
sok a politikában a társadalom valódi ellenei, mi-
ként az irodalmi pedánsok az Ízlésnek valódi ellen-
ségei „A kath. tan nem gátolja, hogy a törvény és 
igazság utján óvások tétessenek. Ama parancsban, 
hogy az alattvaló tisztelje a fejedelem jogait , nem 
foglaltatik a kötelezettség, hogy önjogairól lemond-
jon" 3). Ugyanazon sz. Pá l , ki olly igen sürgeti: 
„omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; 
non est enim potestas, nisi a Deo" 4), mint romai pol-
gár a császárra fölebbhivatkozott 5). Ugyanő mondá: 
„obsequium vestrum sit rationabile" 6). „Dicunt,pax, 
pax, et non est pax" "). „011 y clerus, melly a trón lábai-
nál hever, nem szolgálhat a trónnak támaszául" 8). 

De, hogy a pap, vagy bármelly igaz katholi-

lási és tanítási szabadság kivivása egy Ravignannak, Monta-
lembert grófnak és egyebeknek került. S z e r k . 

]) Mát. 10, 16. — 2) Saint Victor, Tableau hist, et 
pitt. de Paris. 1822. — 3) P. Ventura Joachim, Gyászbeszéd 
stb. X., és 19. lap. — 4) Rom. 13, 1. — 5) Apóst. csel. 25, 11. 
— e) Rom. 12, 1. — 7) Jerem. 6, 14. — 8) P. Ventura, id. he-
lyen, 83. lap. 

kus keresztény, a forradalmi tendentiák, a nyílt láza-
dás ellen ne szóljon, vagy legalább ne érezzen, az 
lehetetlen; mert ez hittanitmányával, melly minden 
katholikust kötelez, ellenkezik. 

A forradalom, kellőleg anatomizálva, nem egyéb 
hitetlenségnél Es mit eredményez?— Azt vitatja, 
hogy minél szabadabb az ember, annál felvilágosul-
tabb, poigárisultabb: és borzadva láttuk, és látjuk 
e tan következményeit. 

Szabadságra vezet-e a forradalom? Legjobban 
megfelel erre a két ismert párisi felirat, a forrada-
lom idejéből: „lei Charles IX. a tiré sur le peuple 
avec une carabine." Mihez később hozzáadatott : „Et 
la convention le 13. Vend, avec des canons" *). Ha ah-
hoz, miszerint valamelly nép szabad legyen, elegendő 
volna forradalmat és torlaszokat előidézni, u g y a f r a n -
cziák bizonyára most legboldogabbak és legszaba-
dabbak lennének! Azok-e? Szolgaság van ott most 
is, a centralisatiónak neve s járma alatt. Az 1848-ki 
forradalom után is tetemes sok vér foly t Parisban ; 
és valljon nem lesz-e többé Parisban forradalom? 
A forradalom csak kielégíthetetlen szenvedélyeket 
kelt föl a népben, annak gyötrelmére. A földmi-
velő kevesebb adót aka r , és több földet; a bérkocsis 
lármáz a vaspálya, vitorlahajósok a gőzhajók ellen; 
mesterlegények a czéh ellen, a mesterek a czéh mel-
lett küzdenek; a gyártulajdonos a munkabért magas-
nak , a munkás kevésnek tart ja; a tanulók inkább 
kormányozni akarnak, mint tanulni; a királyok és 
kormányok mindennek az okai, még a cholerának és 
burgonyabetegségnek is. És a kik ma akasztanak, 
holnap akasztatnak! Valóságos arany szabadság: ,ut 
lucus a non lucendo' ! 

A jóllét és polgári szabadság nincs kötve for-
mákho-z , mellyekért istentelenül már annyi vér on-
tatott. Szabadabban éltek II. Fridrik alatt Berlinben, 
mint bármelly szabad-állami városban ; szabadabban 
még Pál czár alatt is , mint Robespierre alat t ; min-
dig szabadabban Magyar-, Dán-, és Svédországokban, 
mint Velencze-, Genua-, d a r u s - és Úriban ; és a sza-
bad Schweiznak tulajdonképen egyetlen szabad ál-
lamkája volt , Neufchatel 2). 

Mi volt édes magyar hazánkban a legközelebb 
lezugott forradalmi orkán? Egy istentelen és bor-
zasztó esemény, mellyben a hazafiság köpenyébe 
burkolódzott esztelenség mindent elvesztett, midőn 
mindent meg akart tartani. 

' ) „It t lőtt IX. Károly egy carabinnal a népre." „S a con-
vent á g y u k k a l vend. 13-dikán." Democritos. VII. K. 16. lap. 
— 2) Aszalay J . , Szeli. Omnibus. Pest, 1855. I. K. 29. 30. lap. 
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Mennyi a baj ott is , hol a forradalom végre 
győz? Szerepek cseréltetnek, hogy egyik igazságta-
lanságot a másik felváltsa. A mostani Göröghon sza-
badsági háborújában 1825 körül Morea félszigete 
(300,000 lakossal) tökéletes vadonná, rommá lön; több 
mint 80,000 görög részint életét veszté, részint fog-
ságba jutott. Figyelemre méltó, hogy Görögország, 
szabadsági háborúja előtt majd minden szabadságai-, 
és jogaitól megfosztva, évszázadokon át nyögött a 
török, nem képzeletileg, hanem valóban zsarnoki já-
rom alatt. És most, valljon a virágzó országok közé 
tartozik-e? 1) Ki erőszakot használ, méltatlan a sza-
badságra 2). ,Qui gladio ut i tur , gladio peribit' *)• 
„Peragit, tranquil la potestas, quae violenta nequit" 4). 

Ha igy a vallás és józan ész kárhoztatják a forra-
dalmakat: valljon szabad-e, lehetséges-e, hogy a pap 
is , vagy bármelly kath. hivő, a hatalommali vissza-
élés ellen föllépjen? Már csak azokra hivatkozva is, 
miket fönebb előadtunk, e kérdésre határozott ,igen'-
nel felelünk; föltéve, hogy a ba j , vagy sérelem v a -
l ó d i , s kiáltó legyen. És mikép szabad, és lehetséges 
ez ? A törvény és igazság utján, a halhatatlan O'Connel 
Dániel modorában. Az ir nemzet e hőse minden öl-
döklő fegyvert nélkülözve, s professo", elv-
ből megvetve, csak a nyelv fegyverével élt; ha-
dat viselvén az erős és büszke Anglia ellen ugy, 
hogy hozzá hasonló hőst alig mutathat fel a törté-
net. S az egyház a szabadság e bajnokának tetteit, 
lelkesedéssel helyeselte. De e tekintetben figyelemre 
méltó, hogy O' Connel Dániel idejeig a szerencsét-
len katholikus Irrhon három száz éven át a prote-
stantismus járma alatt éhhalállal küzdött , és Angol-
honnak valóságos martyra volt Hol kell józanul 
szabadelvűbb polgár , mint a lángeszű Görres József 
vol t? Ugy hiszszük, hogy Görres az egyház- szel-
lemével, a kath. tannal soha ellenkezésbe nem jött*). 

,Salus populi suprema lex," a politikának vezér-
elve. Az egyháznak nincs ellene kifogása. De, nincs 
népboldogság a jog és erkölcsiség rovására, vagyis 
egyház nélkül. Azért nem lehet az, hogy a pap, 
mint az egyház organuma, az erkölcsiség őre, a po-
litikát ne tanulmányozza, s a józan politikai elvek 
terjesztésére közre ne működjék : eltekintve attól, 
hogy lesz-e fáradságának sikere. ,Jace sementem; 
Deus dabit incrementum.' „Ecce agricola exspectat 
pretiosum fructum terrae; p a t i e n t e r ferens, do-

Hermes, Supplement z. Rott. Weltg. V. 2. 3. lap. — 
2) P. Ventura, Gyászbeszéd, stb. IX. lap. — 3) Mát. 26, 52. — 
4) Claudianus. 

*) ,Distingve t e m p ó r a , et concofdabunt iura.' S z e r k . 

nec accipiat temporaneum et serotinum. Patientes 
igitur estote et vos, et confxrmate corda vestra" *). 
Mind hiában : ,mala herba citius ereseit.' 

Az isteni gondviselésben való hit nem zárja ki, 
sőt igényli az emberi eszközök közreműködését, al-
kalmazását. A helyes gondolkodású beteg bizik Is-
tenében : de valamint a szentségekhez, ugy orvoshoz 
is folyamodik. ,Coelis terrena iunguntur.' 

A politika terén igyekezzék azért a pap is józa-
nabb fogalmakat és szebb jövőt eszközölni, ,absque 
suarum reliquarum obligationum praeiudicio'; jól 
megkülönböztetvén az időt, körülményeket, és mó-
dokat. De politikai képzettség utáni helyes és mér-
sékelt, szent czélu törekvése mellett, legyen m i n -
d e n e k előtt meggyőződve, h o g y : „a katholikus 
elv nekünk a polgári civilisatiónak is alapja; mert 
az védelme, s gyámola az emberi méltóságnak" 2). 
Legyen meggyőződve, hogy : „Isten és egyház nél-
kül bármilly politikai tatarozás, államkormányzat, 
bármilly restauratio, csak legközelebbi ut egy uj 
forradalomhoz" ; mint ezt a szellemország Napoleonja, 
Görres J. fejtegeti 3). 

Csak a katholika egyház az , melly isteni hiva-
tásának érzetében, minden nem-katholikus, nem-er-
kölcsi alapból kiinduló politikai népboldogitónak és 
szabadsághősnek méltán és jogosan mondhatja a pá-
risi ,Jardin des plantes'-i napóra feliratával: ,Me sol, 
vos umbra regit ' ; és hozzá teheti : „Ut quid diligitis 
vanitatem, et quaeritis mendacium" *) ? 

Egyébkint csak tul a siron van az igaz jólléthez 
reményünk ; mert itt hasztalan számolunk az ezred-
éves honra, az erény-respublicára, s utópiákra! A 
harcz mindig tartand, és mindig magasztosabb lesz : 
de a küzdelem után nem itt, hanem tul fogjuk a győ-
zedelmet megünnepelni 5); ha elmondhatjuk sz. Pál-
lal: „Bonum certamen certavi fidem servavi" ö); 
mert szem előtt tartottuk az apostolok fejedelmének 
intését : „Pascite, qui in vobis est, gregem Dei ; et 
cum apparuerit princeps pastorum, percipietis im-
marcescibilem gloriae coronam" "). Navratill Ede. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi jul. 25-dikén kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, a pécsi árvaház igazgatóját , C s á k y Ferenczet, 

Jakab 5 , 7. 8. — 2) Saint-Marc-Girardin, Journal 
des Débats. 1838. Julius 22. — 3) Teutschland und die Re-
volution. Coblenz, 1819. — ") Zsolt. 4 , 3 . — 5) Menzel Far-
kas , Geist der Geschichte. — 6) II. Timoth. 4 , 7 . — 7) I. 
Péter 5 , 4. 
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a pécsi székes-káptalan tiszteletbeli kanonokává méltóztatott legke-
gyelmesebben kinevezni. 

Ő es. kir . Apostoli Fölsége f. évi jul. 25-dikén kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva, S t e t t n e r János mező-petrii rom. kath. plé-
bánost a szatlimári székes-káptalan tiszteletbeli kanonokává méltózta-
tot t legkegyelmesebben kinevezni. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi jul . 25-dikén kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva , a szathmári székes-káptalannál M a j e r h o l d 
Antal éneklő-kanonoknak olvasó-kanonokká, Dr. B i r ó László székes-
egyházi főesperesnek éneklő-kanonokká, végre P e l i k á n József ka-
nonoknak őrkanonokká lett előmozdittatását legkegyelmesebben jóvá-
hagyni méltóztatott. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi jul . 25-dikén kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva , a szepesi székes-káptalannál K o 1 b a y József 
éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra , F r a g n e r József őrka-
nonoknak az éneklő-kanonokságra , L a b u c z k y Mihály székes-egy-
házi főesperesnek az őrkanonokságra , P l e n c z n e r György árvái 
főesperesnek székes-egyházi főesperességre , K e 7. m á r s z k y Román 
liptói főesperesnek árvái főesperességre, M a c h a y József kanonoknak 
l iptói főesperességre, végre J a n e c s k o János kanonoknak a nyol-
czadik kanonoki székre, lett előmozdittatásukat jóváhagyni ; tovább 
ugyanezen káptalanba K u c s m a András tiszteletbeli kanonokot és 
rozenbergi plébánost , ugy szinte Dr. G r u s z Sándor t , a szepesi püs-
pöki tanitó-intézetnél az egyház-történet és egyházi jog tan í tó já t , leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. ( W . Z.) 

PEST, aug. 2-kán. Váczról az ottani cs. kir. s i k e t -
n é m a - i n t é z e t t. igazgatósága által a második félévi vizs-
gálatra vagyunk figyelmeztetve, melly augustuslió 11-kén fog 
az intézetben , délelőtti 10 órától kezdve 12-ig megtar-
tatni , s mellyre a t. közönség ezennel megliivatik. 

BECS, aug. 2-dikán. Az ,Oester. Volksfreund' közli a 
németországi kath. egyletek az évi (XII.) n a g y - g y ü l é s é n e k 
programmját, melly Prágában sept. 24 — 27-dik napjaiban 
fog megtartatni ; melly időt a helybeli bizottmány azért hitt 
legalkalmasabbnak, minthogy augustus végével fog a prágai 
tartományi zsinat összegyűlni, s igy a vele azonegy időbe 
esendett egyleti közgyűlésre sokan meg nem jelenhettek vol-
na, kik abban részt venni szándékoznak. A közgyűlésen nem 
csupán német, hanem cseh nyelven is fognak, külön órában, 
beszédek tartatni. Kik a nagy-gyülésre Prágába menni kí-
vánnak, e szándékuk felől választmányi tag Dr. Med., Tief-
trunk József urat (Praga, 832. II.) bérmentett levélben érte-
síthetik, hogy számukra a kijelölt helyen szállás tartassék 
lön ; mellyről különben a bizottmány akkép gondoskodik, hogy 
az érkezők illy előleges bejelentés nélkül is kellőleg el legye-
nek helyezve. Kik előadásra készülnek, erről a választmányt 
(,An den Ausschusz des Katholikenvereines zu Prag') a gyű-
lés megnyitása előtt legalább egy héttel értesiteni el ne mu-
iaszszák. A közgyűlések a Sophia-sziget nagy teremében fog-
nak tartatni ; a bejelentés pedig a Carolinum kis teremében 
9—12 , és délutáni 4—7 órakor már sept. 22-dikén történhe-
tik. Az előleges gyülekezet sept. 23-dikán, délutáni 5 órakor, 
a Carolinum (azaz : egyetem) nagy teremében fogja az elöljá-
róságot megválasztani. Az ünnepélyes megnyitó isteni-tisztelet 
a teyni főplebánia-templomban, sept. 24-dikén reggeli 8 órakor 
lesz ; honnan a tagok ünnepélyes menetben fognak az előleges 
gyűlés helyére vonulni. A helybeli bizottmány elnöke gróf 
C z e r n i n Ottokár. 

OLASZORSZAG. A kath. egyl láz üldöztetése, mellyet 
a szent atya mult számunkban közlött allocutiójában az egész 
ker. világ szine előtt olly szivrehatólag bepanaszolt, nem szű-
nik Olaszhonban : a comaccliioi püspök, és átalános-helyet-

tese, legközelebb szinte befogattak, és a papnövelde bezára-
tott. Képzelhetni, mi történik Siciliában ; jóllehet a tudósítá-
sok az illy forradalmi hatalom által lebilincselt körökből csak 
gyéren érkeznek. A kath. egyházra vonatkozó hirek hiányát 
azonban pótolják a tények. Marseilleből jelentik, hogy oda 
egyetlen ha jó . a Carmel, hatvan száműzött papot vitt, és 
tet t partra. A felforgatás diadalma fölötti örömhangokat, ha 
mégis ezek olly nagy mértékben származtak egyháziaktól, 
nagyon is rövid idő alatt, másnemüek váltják föl. Az olly szá-
nandó nevezetességre jutott palermói érsek is csak titokban 
közölhetett köriratot bocsátamár a főmegyéjebeli papsághoz, 
hogy a templomi szószéken egyedül az evangelium hirdeté-
sére szorítkozzék, minden politikai vonatkozásoktól lélekis-
meretesen tartózkodván. A forradalmi orgánumok által pár 
nap előtt égig magasztalt érsek, ma már a közvélemény te-
kintélyét bitorló sajtó megtámadásainak van kitéve. Illy mu-
landó a napi érdek- és népkegytől függő világi dicsőség ! Az 
imolai bibornok-püspök (Baluffi) elfogatását maga a nép és 
nemzeti őrség is gátolván, Cialdini tábornok egész ezredet 
vezetett a liittelen zsarnokság jármába hajolni vonakodó vá-
ros ellen. A lakosság azonban a város kapuit bezárta a ,sza-
baditó' sereg előtt; s az ennek következtében szükségessé 
vált alkudozás eredménye az lett, hogy a forradalmi kormány 
beleegyezett, a bibornokot székhelyében kihallgatni. A főpász-
tor azonban elég következetes volt, egy jogbitorló s rablói 
hatalom felsőségét el nem ismerni az egyházállamban, és en-
nél fogva a tet t kérdésekre nem felelni. 

— A ,Wanderer' Romából jul. 22-dikéről iratja magá-
nak, hogy III. Napoleon a pápához ultimátumot küldött, 
melly egy, a napokban megtartandott ujabb bibornoki gyü-
lekezetet tőn szükségessé. Hire van egyszersmind az ő szent-
sége által tet t ama nyilvánításnak, miszerint ő Romát, da-
czára a fenyegető veszélynek, el nem hagyja. E közben a ke-
reszténység fővárosának védelmére kelt hivői sereghez illy 
fölhivás intéztetik : „Az események rohanva torlódnak egy-
másra ; a forradalom diadalmasan halad előre. Ha eddig re-
mélni lehetet t , hogy királyunk ez előmenetelt gátolni fogja, 
ma már e remény csaknem egészen meg van semmisítve. 
Kell, hogy minden bátor szivü férfi, ki a ker. kath. szentegy-
házban bizik, mint egy ember fölkeljen, s azonnal a vitéz tá-
bornokhoz , ki győzelemre szólit. csatlakozzék. Föl tehát, és 
gyarapitsuk ama hőslelkü ifjak sorait, kik önkénytes vonzal-
mat éreznek, az ellenség szemeibe nézni. Föl; s álljunk csa 
tarendbe a kereszt, és a sz. Sziiz zászlója alatt képzett szent 
táborban. Egyesülve diadalmaskodunk ; elszakadozva mind-
nyájan elveszünk: s az utókor csudálkozva fogja kérdezni, 
valljon napjainkban léteztek-e katholikusok, vagy sem ? Mi-
től ret tegünk? IIa mint vértanúk halunk meg, a mennyekbe 
fogunk fölvétetni, és vérünk, mellytől a föld ázik, megszen-
telendi fiainkat és unokáinkat, hogy valaha méltókká legye-
nek hozzánk." Aláirva : Catelineau. 

MOLDVA. A moldvai viszonyokat egy külön czikkben 
ismertető ,Bukuresti magyar közlöny,' fölemlítve a Gegő és 
Jerney által eszközlött ama sikert, miszerint „a nemzet két Íz-
ben több moldvai magyar gyermeket Magyarhonba felvitetett, 
olly czélból, hogy azok ott kiképeztetvén, liazájokban egykor 
mint áldozárok alkalmaztassanak," és hogy : „oda több izben 
magyar olvasó-, ima-, s több épületes könyvet küldött," meg-
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jegyzi : „Ezen áldozat nagy és szent volt ; de az idő megmu-
tatta, miként ezzel az óhajtott czél einem érethetett. Ha nem-
zetünk azon korban, midőn ezen hazafias áldozatot tevé, ezen 
költséggel helyben Bákóban, mint az egykori magyar püspök-
ség székhelyén, s a moldvai magyarság középpontján egy ta-
nitói képezdét állíttatott volna, s oda Magyarhonból egy pár 
lelkes tanárt küld, ma nem volna Moldvában egyetlen magyar 
falu, hol a nagy többség írni és olvasni ne tudna, s nyelvün-
ket tisztán ne beszélné : midőn ma, fájdalom ! ismerünk taní-
tót, ki huszonnégy évi kántorsága alatt csak azért, mert neki 
ugy tetszett, egyetlen gyermeket is olvasni meg nem tanitott. 
Ha azért azt akarjuk, hogy a moldvai magyar iljuság rege-
nerálódjék, s megérdemelje, hogy nem sokára a jobbágyság 
nyűgeiből kibontakozva, az értelmes, szabad emberek sorába 
fölvétessék, múlhatatlan szükséges, helyben Bákóban egy 
kath. tanitó-képezde állítása, vagy ha a szabófalvi még állana, 
ennek a kor igényeinek megfelelő újjászervezése. Ezenképez-
de növendékei közül a nagyobb rész tanitó gyanánt fogna al-
kalmaztatni ; kik egyházi s polgári elöljáróik által lelkesittet-
vén, gyámolittatván, munkások lennének a falusi iskolák fel-
állításában ; a kitűnőbb tanulók pedig Magyarhon valamellyik 
rom. kath. papnöveldéjébe fognának felküldetni: kötelezvén 
magukat, hogy egykor hazájokba, ha szükség lesz reájok, 
mint áldozárok vissza fognak térni Mert ollyan gyermeket 
küldve innen fel, a ki itt könyvet kezébe soha sem fogott, ter-
mészetesen bajos feladat annak szellemi képességéről Ítéletet 
hozni, annyival inkább megjósolni, ha valljon leend-e elhiva -
tása a papi pályára? A. románhoni romai katholikusok és re-
formátusok e tekintetben jóval előbb állanak. Ugyanis mind-
két felekezetnek vagyon itt helyben két három-osztályu ele-
mi-iskolája; mellyekben a növendékek 13—14 éves korukig ta-
níttatván, a kitünőbbek a testvérhoni felsőbb iskolákba bát-
ran beküldethetnek : természetesen olly feltétel alatt, hogy 
ott a tanodák, vagy egyes nagylelkű hazafiak kegyes alapit-
ványaiból tanittatván, kötelesek lesznek annak idejében Ro-
mánhonba visszatérni, s itt testvéreik közt papi, vagy tanitói 
hivatalt folytatni. E czélból a reformátusok részéről az előké-
születek már meg is történtek. Igy például már ebben az év-
ben be fog küldetni a bukuresti reformált iskola növendékei 
közül ö t jeles tanuló A katholikusok részéről e g y , a szé-
kely-udvarhelyi kath. gymnasiumba." (Tehát a nagy Magyar-
ország számos kath. intézeteiben nem találtatnék egyetlen üres 
hely is a moldva- s oláhországi tanulók befogadására ? Vagy 
többre nincs is ez egynél az ottani kath. hitrokonoknak szüksé-
gök ?) „Illy módon reméljük, hogy a testvérhoni felsőbb tano-
dák azzá fognak válni a moldva-románhoni magyar ifjúságra 
nézve, mik a németországi egyetemek a magyar- és erdély-
honi felsőbb iskolát végzett ifjúságra nézve , tudnillik való-
ságos akadémiákká. S mig az alapítványok mind tanulóink 
között vas-szorgalmat idézendnek elő, mind a szülőket lelke-
sitendik, hogy gyermekeiket vetélkedve siessenek iskoláinkba 
küldeni *), azalatt nemzetiségünk és vallásunk alapja rendü-

letlenül meg fog vettetni uj hazánkban. Bátorkodunk azért a 
moldvai magyar katholikus tiszt, urakat tisztelettel felkérni, 
miszerint méltóztassanak az ottani iskola- és egyházi ügyek 
jelenlegi állásával, s a legsürgetősebb teendőkkel lapunk ut-
ján magyar hazánkat megismertetni. Várva-várja a nemzet 
tisztelendőségtek becses tudósításait, s szavaik bizonyosan 
nem fognak e l h a n g z a n i a p u s z t á b a n ; sőt teljesen 
hiszszük, hogy a nagylelkű magyar nemzet örömmel nyujtand 
segédkezet a végre, hogy Moldva minden magyar helységé-
ben iskolák állíttassanak, s ezekből a kitűnőbb tanulók egy-
kor a m a g y a r h o n i k a t h . p a p n ö v e l d é k b e f ö l v é -
t e s s e n e k . Bátorkodunk fölhívni erdélyi rom. kath. püspök 
főtiszt. Haynald ő excellja becses figyelmét: nem lehetne-e a 
csik-somlyói és károly-fej érvári kath. tanintézetekbe kegyes 
alapítványra átvitetni közelebb egy pár bukuresti magyar ka-
tholikus gyermeket? Mert hogy a testvér Magyarhonban 
született magyar ifjú milly nehezen szánja reá magát , hogy 
ide kijöjjön, vagy ha ki is jön, itten állandólag megmaradjon, 
saját tapasztalatunkat mellőzve álljanak itt egy köztisztelet-
ben álló magyarhoni kanonok-, és tudós hazánk fiának ezen 
ügyben ezelőtt két évvel hozzánk intézett igen becses sorai : 
„Azóta, hogy Gegő, s utána Jerney az olasz papok ellen a 
vádat kimondották, megszokott vélemény lőn: a magyarok 
eloláliosodása- és elsatnyulásának ők, és az őket küldő romai 
propaganda az oka. Nézetem szerint nem az olaszokat, hanem 
magunkat kellene vádolni. Az olaszok azt teszik, a mi egészen 
természetes : azon nyelvhez folyamodnak, mellyet könnyebben 
megtanulhatnak. A bukuresti és jászvásári püspökök ismételve 
kértek főpapjainktól magyar áldozárokat, — s nem nyertek. 
A kik jelentkeztek, mind ollyanok voltak, kik itt erkölcsi bank-
rottot csináltak. Miért nem olly buzgó, nem olly vállalkozó a 

*) Sót bátrak vagyunk l i inni , hogy föl fognak azok a lassan-
kint szaporodó gyermek-növeldékbe is véte tni , hol papi hivatalra le-
endő kiképeztetésöket legkönnyebben és legbiztosabban nyerendik. 
Leverő volna bizonyára , mert honunk hitbuzgalmának tetemes kihű-
lésére mutatna , ha Magyarország , melly a ker. hittérítés előmozdítá-
sára, például a francziák által, hozott áldozatokban a nélkül is olly p a -

rányi részt vesz , akár az apostoli munkára kiküldött egyének számát, 
akár a világ távol részeiben szükséggel küszködő egyházak anyagi föl-
segélését, és pénzbeli adományokkal való gyámolitását tekintsük, még 
a tőszomszédságában élő , s azonegy nyelvet beszélő, csakhogy a vi-
szontagságok ereje által az anyaországtól századok óta elszakított ro-
konaira sem terjesztené ki azon gondo t , mellyel átalában a kath. egy -
ház irányában tartozik. Mi e tekintetben semmi politikai indokra sem 
szorulunk ; mint az e nemű utógondolatoknak soha sem is adunk helyet 
o t t , hol a lelkek üdvéről , s vallás-erkölcsi javakról van szó. Mi távol 
vagyunk azon korlátol tságtól , melly a földkerekségen elszórt va la-
mennyi népeket akár nyelv- , akár más rokonsági szempontból, az er-
kölcsi magasabb javak árán , még isteni hi tünk rovására is kész ösz-
pontositni , rakásra g y ű j t e n i , s osztályozni. Minden , azonegy nyelvet 
beszélő embereket egy államban akarni egyesi teni , egészen hasonló 
lenne azon, minden esetre jobb szándékú , mint mély belátásra mutató 
törekvéshez : valamennyi rokonérzelmüt, vagy jó-barátot azonegy vá-
rosban lakásra kényszeritni. A szellemi kapcsok magaaztosabbak, mint 
sem hogy a külviszonyok ollyatén egyformaságára szorulnának, mel-
lyet a világtörténet bizonyítása szerint nem mindig az együttélésre 
gondviseletileg utalt akár egyének , akár népek óhaj tása, hanem a kö-
lülmények hatalma szokott szülni. Ugyanazon felsőbb hatalom, melly 
egy család tagjai t az ország minden részeiben megtelepít i , rendelkezik 
a népekkel is ; és nagy oktalanság volna k ívánni , h o g y ők ebben akár 
elégületlenségre okot adó boldogtalanság kútfejét lássák, akár az e v i -
szonyokat erőszakosan is megváltoztatni akarás gondolatára jöjjenek. 
De a vallás-erkölcsi szükségek fedezése , az erre szorult akár nyelv-, 
akár s még inkább hitrokonok irányában, mindenkor szent kötelesség 
marad a nem csak hivő , de érző szívvel és szerető kebellel is biró mi-
velt keresztényekre, egyesek- és egész népekre nézve. A ker. míveltség 
ez igényének teljesítését pedig a magyartól a moldva- s oláhországi 
rokonok várhat ják meg legelőször, és legméltóbban. S z e r k. 



- n 8 0 i >'— 

magyar pap, mint a franczia, vagy olasz? Miért nem birja el-
hagyni hazáját ? Pár évtizeden át mindig találtatott a buku-
resti püspök oldala mellett a főpapok által odarendelt, ifjú 
magyar pap : s hiszi-e nagytiszt, uraságod, hogy ez ott, pár 
évnél tovább kitartani birta"? Eddig a ,Bukuresti magyar köz-
löny', melly midőn szavát egy, a kath. egyházat nagyon is kö-
zelről érdeklő ügyben illy jóakarólag emeli, legnagyobb mél-
tánylást érdemel, és kettőztetett buzgóságra hiv föl. 

I R 0 D A L 0 
a) ,Academici Sacri Sermones', 
b) ,Sermones Funebres', és 
c) ,Manuale Sacerdotum.' (Folytat.) 

A halotti beszédekben b) a nmélt. szerző megannyi em-
lékeket örökített mind a ker. ékesenszólás, mind pedig azon 
jelesek részére, kiknek sírjaik fölött azok elmondattak. Első 
közöttük az I. Ferencz császár és apostoli király emlékeze-
tére, a pesti kir. egyetem nevében mart. 31-dikén , 1835-ben 
tartott szónoklat ; mellyben az mutattatik meg, hogy az el-
hunyt fölséges uralkodó, népeinek atyja volt nem csak kor-
mányzás , hanem és főleg vallásosság által ; „utpote qui re-
ligionis causa et toto vitae tempore, et maxima quaeque 
suscepit, sive dum illam regia auctoritate vindicaret, sive 
dum illam regia vigilantia, latisque legibus ßrmaret, sive dum 
illam proprio regio exemplo illustraret. Et vero Franciscus 
auctoritate sibi a Deo crédita ad maiestatem suam adseren-
dam uti , hoc regium quidem, sed humánum, illam autem 
ad vindicandam religionem adhibere, non modo regium, sed 
prope divinum iudicavit; hoc facto non tam sibi, quam Su-
premo Numini reverentiam adserturus. Quamobrem bene me-
mor verborum S. Pauli, qui dicit : ,Principem esse Dei mini-
strum in bonum illi, qui bonum facit, vindicem autem in iram 
ei qui malum agit', zelo vere apostolico consurrexit adversus 
societates hominum, qui nihil in doctrina sincerum , nihil in 
moribus integrum , nihil in legibus inviolatum, nihil in Sacris 
impollutum relinquere ; sed morum innocentiam contamina-
r e , religionem ludibrio habere, pietati palam ac publice in-
sultare, sacra quaevis convellere, sub specie libertatis in 
effrenem quidvis agendi licentiam effundi, et in omnium bo-
norum libertatem immaniter grassari, cum inexplicabili auda-
cia, Deo laudes ! fere semper minori cum fortuna, adlabora-
verunt. Horum ergo nefarios et impios ausus reprimere Fran-
ciscus piissima intentione ac pari fortitudine adgressus est. 
Non ilium inflexere vanae nonnullorum de conscientiae liber-
tate sublata querimoniae. Tunc enim ille libertati tam publi-
cae, quam conscientiarum optime consultum fore credidit, 
si perversa principia, quibus fides pietasque, duo haec omnis 
verae libertatis et melioris conscientiae fundamenta, subru-
untur , e medio sublata et radicitus evulsa fuerint." Ezt kö-
vetik több elhunyt főpásztoraink fölött mondott gyászbeszé-
dek: mellyekben a magyarhoni episcopatus maradandó dicső-
ségéül , a legszebb papi, s hazafiúi erényeket látjuk élethün 
ábrázoltatni, a nélkül, hogy akár hízelgés, akár nagyitás gya-
núja eshetné meg a mindkettőtől idegen szónoklat hallga-

tóját. Juranits Antal győri püspökben az Isten háza iránti 
buzgóságot, ker. szeretetet, és ártatlan nyájasságot; a halha-
tatlan Vurumban, az Isten kedvelte főpapban, az őt Istennel 
összekötő mély vallásosságot, áldozatkészséget és főpásztori 
gondosságot, mellyet szintolly csudálatos munkásság gyámo-
lított , mint páratlan alázatosság *) megszentelt, és kimerit-
hetlen jótékonyság kisért ; Klobusiczky Péterben a mindent 
odadni kész felebaráti szeretetet és hasonlithatlan szelídséget, 
rendületlen hitet és szilárdságot, megható szavakkal és pél-
dákban emeli ki szónok. (Vége köv.) 

Megjelentek : 
,A KOLOZSVÁRI rom. kath. nyilvános teljes gymnasium év-

könyvei. Szerkeszté ugyanazon tanintézet tanári kara. IX 
Füzet. 1859/60. Kolozsvárit.' 4-r. 36.1. Tartalmát képezik : 
,Tarlózat a középkori tudományosság és művészet mezején, 
H o r v á t h Piustól', s a tanintézetre vonatkozó időszaki 
intézkedések, fontosabb rendeletek kivonata stb. 

Az igen jeles értekezésből szándékunk egyes helyeket 
a ,Religio'-ban is közölni ; minél fogva annak e helyeni bővebb 
méltánylásától tartózkodunk. A füzet értesítő részéből tanul-
juk , hogy az 18 i9/eu-diki tanévben , az összes VIII osztályba 
járó tanulók száma Kolozsvárt 393-ra ment: kik közül 205 
romai, 166 pedig görög katholikus volt; nyelvökre nézve 197 
magyar és székely, 182 román ; német 9 , lengyel 4 , zsidó 1. 
Rendes ösztöndíjban 17, rendkívüliben 2 részesült. 
,TUDÔSITVANY a pannonhegyi Sz.-Bene-rend g y ő r i fő-

gymnasiumáról 1859/ű0-diki tanévben. Győrött.' 4-r. 39. 1. 
Tartalma : ,Balde Jakab, a nagy német-latin költő', s ,Ta-
nodai értesitő.' 

IGAZÍTÁS. Mult számunkban (a szerk. maga nem végezhetvén 
a javitást , mint ezt különben tenni megszokta,) több sajtóhiba maradt, 
mellyek kijavít tatását kér jük. Többi között : 

66. 1. 1. hasáb. 8. sorb, fölülről : „Spl iynx" helyett olv. : 
„ S p h i n x " ; u. ott , 21. sorb, alulról : „biztos kihatás" helyett olv. : 
„b i z t o s k i 1 á t á s" ; u o. 9. s. al. : , , fatum iránt" h. olv. : „ f á t u m 
i r á n t i " ; u. o. 2. has. 20. s. föl. olv. : „e távolság , e félrevonulás" ; 
67.1. 2. li. 18. s. föl. : „szülése" h. olv. : „ s z ü l e t é s e " , és 19. s. „af -
feetatae" ; u. o. 24. s. alulról, olv. : „Rochefoucauld", stb. , Les vertus 
se perdent dans l ' intérêt" ; különösen pedig 68. 1. 1. h. 8. s. alulr. olv. : 
„a 18 - d i k n a k", és 5. s. „ t a t á r f u t á s b á j a i t" , stb. 

Egyszersmind arról értesittetünk , hogy a ,Religio' 8. számáb. 
64. 1. 2. hasáb, fölemiitett 200 franknyi összeg, nt . B i r ó c z y Ágoston 
ur részéről, ő szentségének adománykép küldetett be , s nem kölcsön 
gyanánt Íratott alá. (Különben a nevezett összeget nem a szerkesztő-
ség vette által.) 

*) „Josephus testamenti sui p. 8. inter alia haec habet : Orato-
res , si qui adhibiti fue r in t , oro , ut in laudes , quibus funebres dicti-
ones exornari soient , non multum excurrant ; his enim me prorsus in-
dignum sentio , verum potius ad fragilitates , quibus pro conditione 
humana multis eram obnoxius , reflectant, et omnes , quibus aliquando 
seu verbis , seu actionibus meis offendiculo fue ram, nomine meo de-
precentur." Mit is tudna a valódi ker. nagyság az emberek hiu dicsére-
tében helyezni ? s nem inkább Isten tetszését keresni , melly csak is az 
alázatosság és töredelmes bűnbánat által szerezhető meg. Illy önzet-
lenségjutalma azután a szivből e r ed t , nagyitás nélkül i , valódi dicsé-
ret, melly a legőszintébb szónokot, Isten sz. szine előtt azon vallomásra 
kényszeríti, hogy: e ragyogó erények fényét semmi, általa ismert gyar-
lóság sem homályositá el. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S LROI)AIATI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr . austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : A középkori tudományosság és művészet. 
— II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. VII. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és Moldvából. — Irodalom. 

A középkori tudományosság 
és művészet *). 

Századunkat miveltnek, a fölvilágosodás száza-
dának szokták nevezni, elannyira, hogy az ember 
kísértetbe jő azt hinni, mintha az emberi szellem 
emez örök törvényét és életelemét csak most kez-
dené valójában ismerni, s mindez ideig hervasztó 
tespedésben pangott volna : mindazáltal, ha komo-
lyabb vizsgálat alá veszszük a tüneményeket, ugy 
találjuk, hogy a dologban több az ámitás, mint a 
valóság, több az önhizelgés, mint az igazság. A tu-
dományok, ugy mondják, virágzásban vannak. S 
ebben, ha a dagadó árként özönlő könyvek, és azok 
száma után kell Ítélni, kiket tudósokul hirdetnek, 
igazuk van; de ha a nevére érdemes tudományos-
sághoz még alaposság is kívántatik, vajmi szelídeb-
ben kell éreznünk a tudományok Tonnen hirdetett 
virágzásáról : mert kik a tudományokat a l a p o s a n 
mivelik, azoknak száma korunkban sem olly szerfö-
lötti; a többi csak folületességen kapkodó avatatlan 
sereg. Minden kornak, minden századnak voltak tu-
dományosan kiképzett emberei; de egyiknek sem 
juta eszébe, századát a fölvilágosodás századának ne-
vezni : ezzel csak a XIX-ik század hizeleg önmagá-
nak ; s ez az oka annak, hogy olly sokan vannak, 
kik szemeiket az igazság, és szivöket a háladatosság 
előtt bezárják; kik egy nagyszerű eseményekkel 
gazdagon átúszott korszak történeteiből alig emlé-
keznek egyébről, mint egy-két jelenetről, hol talán 
az emberi gyarlóság a korszükségek hatalma, s az 
események tolongása között elcsuszamlott ; az ő tör-
ténelmi tudománytárukban nincsenek följegyezve 
az évezredes izzadalmak, a tengernyi áldások, a so-
ha föl nem számitható, soha eléggé nem méltányol-

*) Nt. H o r v á t h Pius urnák, főgymnasiumi igazgató-
tanár- , és lyceumi E6 nyvtárőrnek Kolozsvárt, az ez évi gy-
mnasiumi évkönyvben közlött jeles értekezéséből. S z e r k . 

ható áldozatok: de bezzeg vannak más torzlbgalmaik, 
s annál több koholmányuk: ezekről aztán bámulatos 
állhatatossággal tudnak emlékezni, s ezeket annál 
kiáltóbb színezettel, és valóban meglepő ügyességgel 
bírják fölhordani. Pedig szellemünk nemességének 
jelleme az igaznak fölkeresése és szerelme. — De mi-
vel a história, mint concretumából levont tudomány, 
emberek kezelésének müve: sehol a ker. egyház el-
leneinek gyűlölete olly erkölcsileg megfoghatlan kár-
vágygyal ki nem ömlött, mint ezen, az igazság fé-
nyének lenni kellendett lapokon. ,Zúzzátok össze a 
gyalázatost '! elharsogá Voltaire ; s az istentagadásig 
sülyedett, különben szellemdus iróval frigyet kötve, 
a ténytorzitás mesterségében már pihenő felekezetek 
föltürt karokkal neki rohanának a történetek isteni 
épületének, hol a multak emlékei, a való kendőzet-
len egyszerűségében tiszteletre méltólag nyugová-
nak ; s a mit a ker. egyház gyűlöletén elvadult in-
dulat ott lelni égett , azt a csapodár képzelet odava-
rázsolta, az elfajult ész odaokoskodta, a készséges 
szolgálatú s hü fr igytárs , az emlékezet, már ,ok-
adatolva', hajszálig ott találta: s a rózsa színes, il-
latos nedvébe mártott toll, azt olly igézőleg, annyi 
csalékony ragyogványnyal rajzolta le, hogy a kap 
zsi világnak szeme káprázék, és megzavarodott d i ó -
nak ezen uj tündéri alakzatán. Azért de Maistre már 
korábban megjegyzé, hogy a történettan egy nagy 
összeesküvés az igazság ellen. A szapora müvek 
vonzó kelleme, színleges történeti alapossága, az 
ellenmondásra fortélyosan kiszámított rémitgetés, a 
meghódolás esetére pedig a nyerendett fölvilágoso-
dott' névnek kábító füst je , kelleténél több és hat-
hatósabb indok volt ar ra , hogy pár évtized lefoly-
tával, a megvesztegetett történelem, ámult megha-
misított szava, az egyház ellen ellenszenvet, gyűlö-
letet és megvetést támasztott, az elméket nagy rész-
ben mind hatalma alá veté, s ott tartja maiglan 

Ha colossalis előítélet és elfogultság nem tar-
taná korunk fiait kötve; ha az igazságot komolyan 
és őszinte lélekkel nyomozni akarnák ; ha az alapos 
kath. és prot. munkákat tanulmányoznák: szégyen-
leni fognák a középkorra szórt rágalmak majomszerü 
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ismétlését. Ám ki a múltról semmit sem akar tudni, 
annak a jövőre sincs joga. 

Távol legyen azonban tőlem azon állítás, mint-
ha a közönséges népmiveltség, a tudományok és 
szépmüvészetek fejlődése a középkorban azon fokon 
állott volna, mellyen most áll Europa több tartomá-
nyában : hiszen mindent egyszerre teremteni nem le-
hetett! De nem is élünk ám a IX., hanem a XIX. század-
ban. Előttünk vannak a kereszténység 18 százados tö-
rekvésének tapasztalásai és eredményei; a sajtó pedig 
eszközül szolgál mindennemű ismeretek-s tapasztalá-
soknak gyors, és pedig átalános elterjesztésére is: 
mellynek hiányában a középkor 30 év alatt nem vi-
hetett végbe annyit, mennyit a mostani ugyanannyi 
nap ala t t . . . . A sajtó föltalálása előtt,épen olly nehéz 
volt valamelly irományt közrebocsátani, mint költ-
séges könyvet szerezni. — A kereszténység elhintett 
magva, melly csak fokonkint fejlődhetett, nem hoz-
hatta mindjárt vetésekor azon gyümölcsöket, mellye-
ket a növekedés hosszú évszázadai után mutathatott. . . . 

A középkor tulajdonképen egy rendkívül nagy 
népvándorlással kezdődik. E fontos körülményt , ha 
igazán akarunk szólani ama nehéz időkről, soha sem 
kell felednünk. A nyugot-romai birodalom az érintett 
vándornépek rohama alatt összeroskadván, e f é l va-
d a k s z e l i d i t é s e egyedül az e g y h á z gondjaira 
hagyatott . — Hogy illy roppant munka végbevite-
lére nem évek, hanem századok szükségesek, ezt 
egy pillanat Ásia- és Afrikára igazolja. Korunknak 
fogalma sincs azon nehézségekről, mikkel az egyház 
e dicső feladat kivitelében folyvást küzdeni kényte-
lenült: csak lassan, s későn fejlődhetett ki az uj mi-
veltség; igen, mert a nevelőnek előbb saját lételeért 
kelle n ö v e n d é k e i v e l vivnia, u j társadalmi s pol-
gári életet alkotnia, földet művelnie, ős erdőket rit-
kitania, városokat alapítania, vérbosszút és rabszol-
gaságot eltörlenie, vagy legalább enyhítenie, mielőtt 
a szellem magasabb röptére gondolhatott volna 

Ki csak távolról is bepillantott az egyház tör-
ténetébe, az tudni fogja, hogy e sötétnek kikiáltott 
korszak volt épen az , mellyben Europa népei egye-
nesen a r o m a i szék buzgalma által és szellemében 
lőnek keresztényekké. — Ez azon s ö t é t kor,melly-
ben a hierarchia, Európát pusztitó lávaként elönteni 
kész vad népek rohamát fölfogva, részint, s legtöbb 
esetben tanítás, részint ker. szellemtől lelkesült har-
czias vitézség segedelmével, a durva erőszakon győ-
zedelmeskedett. Ez azon k o r , mellyben Európának 
legtöbb püspökszéke, mint a miveltség- és tudomá-
nyosságnak az ellenséges berohanások ellen emelt 

végvárai alapíttattak. Tény , kogy a ker. hitnek, 
melly nélkül nincs felvilágosodás, elterjesztését s 
plántálását a főidnek legtöbb tartományában a p á -
p á k vették legelőször munkába, s ők teljesítették 
is ; ugy hogy a pápa csaknem mindenik nemzethez 
intézhetné eme kérdést: ,Honnan nyerted keresztény-
séged, s az ezzel virágzásnak indult miveltségedet?' 
s kénytelenek lennének megvallani: ,Azon papok ke-
zeiből, kiket Roma küldött hozzánk.' S ez igen ter-
mészetes; mert mint Kölcsey mondja: „azon sokféle, 
és sok felől nem beköltözött, de berohant népnek, 
melly a romai birtokokat egymás után meglepte, 
e l m u l h a t l a n szüksége volt egy olly középpontra, 
melly által bizonyos meghatározott pályába szorít-
tassák , mint a planéták a nap által. S ez a pont a 
h i e r a r c h i a lőn. Azon sokféle ra jnak , azon sepre-
dékesen összefolyt, bárdolatlan, de erővel teljes ge-
nerationak elmulhatlan szüksége volt egy olly fölü-
legre, melly alatt magát a kivánt tisztulásig kiforr-
hassa, a nélkül, hogy az idő előtt szétpattanjon. S 
ez a fólüleg a hierarchia lőn. De maguk a h i e r a r c h á k 

nem hagyták azt csak holt eszköz gyanánt szolgálni. 
Ezerféle impulsiókat adtak ők Európának, mellyek 
annak jövendő sorsára, kifejtésére, emberesedésére 
csalhatlanul előredolgoztak." — „Bizonyosan", mond 
Herder is , „a romai püspök sokat tett a ker. világra 
nézve; hiv maradva városa nevéhez, térítés által nem 
csak e g y e g é s z v i l á g o t hódita ő meg, hanem 
e fölött törvények, erkölcsök és szokások erejénél 
fogva tovább, hathatósabban, és nagyobb bensőség-
gel is kormányzá azt , mint a hajdani Roma a ma-
g á é t — Anglia, Németország legnagyobb része, az 
északi tar tományok, Lengyelország, Magyarhon — 
az ő követségei s intézetei által lőnek keresztény ál-
ladalmakká; sőt hogy egész Europa nem nyeletett el 
a hunok, saracenek, tatárok, törökök, mongolok ál-
tal talán örökre, többi közt az ő müve is. A megmen-
tett őskor is az ő müve; s R o m a m e g é r d e m l i , 
h o g y e z e n m e g m e n t e t t k i n c s e k z a j t a l a n 
t e m p l o m a m a r a d j o n . " 

Kik azt hiszik, hogy a középkori szerzetesek a 
sötétség és babona fekete fátyolát szőtték zárdai ma-
gányukban, hogy azzal eltakarhassák a nagy tömeg 
szemei elől a miveltség és tudományosság boldogító 
világát, ezek bocsátkozzanak le az elmúlt idők tör-
ténelmi csarnokába, és tekintsék meg ott keletkezé-
seitől kezdve a szerzetes élet működéseit: s bizonyá-
ra igazságosabb Ítélettel lesznek felölök. — Nem csu-
pán egyesek emelkedtek ki a tudományosság meze-
jén a zárdák falaiból, kik a népeknek világitó-to-
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ronyként tündöklöttek elmeszüleményeikkel, minők 
voltak: Athanáz, nagy Vazul, nyssai és nazianzi Ger-
ge ly , aranyszájú sz. János, Ambrus, Ágoston, Je-
romos , Leo és Grergely pápák, s még igen sokan ; 
hanem maga a tudomány műhelye, a múzsák lakjai 
a kolostorok lettek. Nyugaton kiváltkép, hol a rom-
ba dőlt romai birodalmat vad népek kerítvén hatal-
mukba, a miveltség és tudomány egyedüli menedék-
helye a kolostorok voltak. A barbár fegyverektől ül-
dözött múzsák csendes lakást és szives fogadtatást 
csak a zárdai magányban találhattak. Itt maradtak 
főn még maradványai a szebb miveltségnek, mellye-
ket a pusztító véres dulásokból megmenteni még le-
hetett. „A müvészség, a földművelés, a kereskedés 
nem egyedül a vallás miatt szentté lett helyeken ta-
láltak-e nyughelyet , és később virágzást?" kérdi 
Kölcsey. „Hol maradtak meg a classikus írók nagy-
becsű dolgozásaik, hanemha a klastromokban ? hol 
a romai nyelv, hanemha az isteni-tiszteletben? S mi 
lett volna a tudományokból, s mi lett volna a ké-
sőbbi generatioból tudományok nélkül, ha a gond-
viselés ezen az uton nem segített volna?" 

Különösen a sz.-benedeki szerzetesek hervadhat-
lan érdemkoszorut fűztek maguknak, midőn a jele-
sebb elmeszüleményeket leírván, az enyészettől meg-
óvták azon munkákat , mellyek nélkül a miveltség 
fejledezése igen nehezült volna. A kolostori tanodák 
voltak egyedüli fényderitő intézetei e kornak; melly-
nek habár halvány világa nem mérközhetik is nap-
jaink kifejlettebb miveltségével, de saját idejekbena 
sötétség ellen az egyedüli gátfalat ők képezték. Kö-
zönségesen a nemzetek ujabb apostolai valának a leg-
régibb zárdák első alapitói, honnan a szellemi világ 
jótékony sugárit minden irányban terjeszték. Egész 
tartományok értelmi gyulpontjai gyanánt tündöklöt-
tek e házak a mult századok évkönyveiben. Monte-
Cassino az olasz félszigeten, Némethon déli ré-
szein St.-Grallen, közepén Fulda, éjszakon a szá-
szok közt Corvey, sokáig szolgáltak növényisko-
lául, erény és tudomány által kitűnő férfiak kép-
zésére. Könyvtáraink zsengéit is e barátoknál, je-
lesen a benedekieknél keressük, kiket elmésen azon 
idők e l e v e n n y o m d á i n a k neveznek. — Hogy 
ne birták volna főntartani a pogány irodalom ter-
ményeit , midőn Hardouin a régi classikusok ké -
s z í t é s é t , vagyis utánozott koholását akarja rá-
jok fogni ? olly ügyes embereknek tartja őket. 
Ugyanazok forditának először figyelmet a h a z a i 
nyelvre , kik a l a t i n hagyományokat megőrzöt-
ték ; s Rhoswitha szerzetesnőt mondják a német 

drama anyjának. Ha egyes rendek és szerzetes-házak 
részletes történeteit olvassuk, akkor látjuk át igazán 
hasznos tevékenységök egész dus mezejét. Naitan pic-
tonok királya, 680 körül templomot akarván kőből 
emelni, Ceolfrid apáttól kért és kapott építészeket. Hí-
res képmüvészek a kolostorok falai között, gyakran 
éveken keresztül, lélekemelő munkát , s becsületes 
élelmet találtak. Mi az 5-dik század óta egyházunk 
örömére, az élet csinosbitására, a népek sorsának eny-
hítésére, s egy azelőtt ismeretlen szellemi mozgalom 
ébresztésére történt, csaknem mind a kolostoroktól 
eredett. Azért mondá lelkes Montalembertünk a szer-
zetes-rendek mellett 1844. maj. 8-án tartott hires 
beszédjében : „Hol a kereszténység hirdetve s elfo-
gadva lőn, mindenütt kolostorokkal árasztá el a föld 
színét. Ezek adák a catholicismusnak legnagyobb pá-
pái t , legjelesb tanárait , legszentebb püspökeit, leg-
buzgóbb apostolait. De különben is minő szolgálato-
kat tevének a világnak ! . . . Europa felét ők tevék 
lakhatóvá s termékenynyé. A hellen és romai tudo-
mány és költészet remekeit, a nemzeti élet emlékeit 
s történeti okleveleit, annyi becses kéziratot, szó-
val majd minden elemeit ők menték meg ama fino-
mabb miveltségnek, mellyből ma dühös elleneik a 
legélesebb fegyvereket készítik. Szintén kizárólagos 
tanítói voltak ezer éven keresztül a ker. Európának. 
A művészet minden ágát megőrzék és ápolták, s olly 
óriási alkotványokkal halmozák el földünket, mel-
lyek szemlélete romjaikban is bámulatra kényszerit." 

Azonban saját koruknak nem csak a szellemi 
miveltség egyik főtényezőjét képezték a kolostorok, 
hanem az a n y a g i n a k is ők voltak előmozdítói. 
„Egyik kezöket az ekén, másikban az evangéliumot 
tartván," igy mivelék ki Európát *) Sivatag pusz-
tákat, rengeteg erdőket választottak lakásul, s mun-
kás kezeik alatt kies vidékké, a parlagon heverő te-
rületek termékeny szántóföldekké lettek. Vizek és 
mocsárok kiszárítását, az erdők kiirtását működé-
seik közé számlálták Igy ritkitá meg a 12-dik 
században egy praemonstrati prépostság, Jura völ-
gyének áthatlan erdőségeit. Igy szárították ki a cis-
terci szerzetesek a Saonne folyam okozta mocsáro-
kat, annak óriási munkával véghezvitt szabályozása 
által. Átjárási révek, hidak, utak építése, barátok 
müve volt ; Francziaországban egykor hidcsináló 

*) S ugyanezt teszik ma is az evangeliumi sz. igét a ro-
mai kath. egyház nevében és tekintélyével hirdető téritők 
Északamerika s Oceania vad lakói közt, valamint Afrikában, 
és mindenütt , hol kath. községek alakulnak , mellyek a ker. 
művészet nélkül isteni-tiszteletöket sem tarthatják. S z e r k. 
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rendtársulat működött. Az avignoni hires hidat, 
melly nagy iveivel ma is mint remekmű bámultatik, 
egy kolostor épité : valamint a nagy utat is, melly 
Conseilleből Grenfbe visz. A gyapjúszövés Pomera-
nia- és Prussiába cisterciek által vitetett be. Szerze-
tesek valának az elsők, kik a kertek müveléséhez 
szükséges különféle eszközöket készítették, s gaz-
dasági naptárakat tartottak; mellyekbe minden ide-
vágó tapasztalatukat leirva, letették. A Rajna men-
tében fekvő legnevezetesebb szőlőhegyeket is Nagy-
Károly idejében barátok kezei ültették be. Ha Anglia 
már a 11-dik században szebb földmüvelésnek ör-
vendett; ha kevesebb erdeje és vad legelője, de an-
nál több termékeny földje s jól müveit rétje volt, 
mint sok más országnak: ezen elsőséget, melly jö-
vendő nagyságának szintén egyik alapja volt, a ko-
lostoroknak köszönje. 

Mit tett Nagy-Károly a tudományok előmozdí-
tására , s a fölvilágosodás terjesztésére alattvalói kö-
zött, mindenki előtt tudva van Igen ügyelt arra, 
hogy a zárda-iskolák meg ne szűnjenek, sőt szapo-
rodjanak : szintúgy rendelt plébánia-iskolákat i s . . . . 
az apátok- és püspököktől bizonyos időben körülmé-
nyes tudósitást kivánt az iskolák állapotjáról, mint 
ezt capitularjai bizonyítják; sőt az egyháziaknak 
további mivelődése végett, zsinatokra adott alkalmat, 
hova gyakran a történelem-, hit- és erkölcstanból 
maga is küldött megfejtendő föladatokat. Még létez-
nek irományok , mellyeket császári parancsból szer-
kesztettek. Rhabanus Maurus, Strabo Walfried, flo-
riacíHugo a szent-irástés a zsoltárokat németre, szin-
tén Nagy-Károly rendeléséből fordították. Ugyan-
ezen korban Freculph lisieuxi püspök éles elmével 
irt krónikáját bocsátotta közre, mellyet a Xl-ik szá-
zadban aschaffenburgi Lambert jeles története köve-
tett. Meg kell itt említeni, hogy Nagy-Károly ter-
veiben I. Adorján, ki személyes barátja vala, és IV. 
Leo pápáknál mindenkor a legnagyobb és leghasz-
nosabb tanács- és segítségre talált. Bizonyára nem is 
sikerült volna e nagyszerű népnevelés, ha felsőbb 
tekintély egy középpontból nem vezérli azt. Hiszen 
maga Voltaire is a r o m a i útnak tulajdonítjaN.-Ká-
roly országlásának csinosabb színezetét. Udvarába 
tudós férfiakat hívott , mint a sz.-benedek-rendi Al-
cuint Angliából, Eginhardot, s másokat, kiknek ta-
nácsainindult , s kikkel tudományos társulatot alko-
tott. Nagy-Károly maga folyvást beszélt latinul, ér-
tett görögül; német nyelvtanról gondoskodott ; ösz-
szegyüjté a régi hősdalokat Nagy-Iíárolynakha-
sonmása volt az angol király Nagy-Alfred (871 — 

901.); ki meggyőzvén a dánokat, s azok berohaná-
sainak gátot vetvén, a vallást, igazságot, és tudo-
mányokat hathatósan előmozdította. Hogy Alfred a 
fensőbb tudományokban, mint a mértan, csillagá-
szat, építészet, bölcsészet, kellő jártassággal birt, 
nem csak az üdvös és bölcs törvények, mellyeket 
alkotott, bizonyítják, hanem azon müvek is, mellye-
ket angol nyelvre fordítván, a világ elé bocsátott 

Hogy a N.-Károly halála után következett idő-
szakot nem lehet a miveltség arany-korának nevezni, 
őszintén bevalljuk ; de okát is ad juk , hogy miért 
nem : mert a művészet és tudomány csarnokai, mel-
lyek Károly uralkodása alatt emelkedtek, barbár 
népek pusztításai által földulatva, romokká lettek *). 
Nyugatot belharczok marczangolák, s a folytonos 
villongások miatt a tudomány, melly csak a béke 
olajágának árnyékában virulhat, kellőkép ki nem 
fejlődhetett mégis az egyház legalább megőrzöt-
te keblében a tudományosság csiráit annyira , hogy 
midőn kivált VII. G-ergely által az egyházi élet uj 
erőre kapot t , azonnal élénk mozgalom mutatkozha-
tott a tudomány terén is. Az e g y h á z , bármilly szo-
morúak voltak is körülményei, nem engedé kialunni 
a tudományosság fáklyáját , mellyet korábban föllo-
bogtatott ; sőt, mennyire ezt a népek költözéseiből 
származott dúlások engedték, a tudomány külön-
féle ágában kísérletek tétettek, s több iró mun-
kája említésre méltó. Különösen a st.-galleni s clu-
gny-i kolostorok falai közül sok nevezetes férfiú 
fényeskedett a tudományosság egén; miként va-
laki mondá: maga ez a név St.-Gallen elég arra, 
hogy a középkori szerzetes életet henyeségről vá-
doló elnémuljon. E jól ápolt sarjak nem sokára szé-
pen kihajtottak, s bő virágzásnak indultak az egy-
más után keletkező nagy e g y e t e m e k b e n , mellyek 
rendeltetése vala, minden néposztály közös kincsévé 
tenni a nemes tudományokat . . . . Mindenfelé a ko-
lostorok- és püspöki székvárosokban majd kisebb, 
majd nagyobb iskolák keletkeztek ; a tanulók cso-
portosan még az erdők és völgyek magányában is 
fölkeresték a hires, de visszavonult tudományos fér-
fiakat. E kor nem ismert ugyan, átalános szempont-
ból indulván ki , egyéb tanárokat az egyháziakon 
kivül, de ezek nem csupán a hi t tant , hanem a böl-
csészetet, természet- és törvénytudományokat, sőt a 

*) Előttünk, az egész mivelt világot iszonynyal eltöltő 
példa, mint szoktak vad népek háborút viselni. A druzok né-
hány nap alatt évezredes munka, ipar és miveltség gyümöl-
cseit pusztiták el visszahozhatlanul : s mit képesek tenni hosz-
szu századok alatt az uralomra jutott barbárok ! S z e r k . 



művészetet is tanitották. Iskolák- és könyvtárakat 
nagy bőkezűséggel alapitottak.. . . 

Magyarországban legrégibb iskola az eszter-
gomi volt , tehát az érsekség főhelyén létezett: ezt 
követték a fehérvári, pécsi (Bonipert első pécsi püs-
pök által alapítva), váczi, kalocsai, egri , veszprémi, 
melly a szépmüvészetek és hittudomány tanításán 
kivül jogtudományi osztálylyal is jeleskedvén, rö-
vid idő alatt annyira elhíresült, hogy a XIII. szá-
zadban, jeles tanitői és számos tanítványa tekinte-
téből, az akkor legvirágzóbb párisi főiskolával ha-
sonlittaték egybe. Kun-László alatt feldulatott ugyan 
a dühöngő pártosok által : de nem sokára előbbi fé-
nyébe ismét visszaállíttatván, újra virított a haza dí-
szére. (Vége követk.) 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
VII. 

Ez iratok által remélte Fridrik, hogy a bibornoknak salz-
burgi érsekké választatása, vagy a halála által történendő püs-
pöki szék-üresedés esetére, a romai udvar minden ellenzéseit 
legyőzendi. 1747-diki September 28-kán meghalt a bibornok, 
s rendkivüli futár által Münchow minister azon királyi paran-
csot vette, hogy a káptalan által gróf SchaíFgotschot püspök-
ké választassa meg. October 2-án egybehivatá a minister a ka-
nonokokat : és tudtukra adá, hogy gróf Schaífgotscliot püspök-
ké k e l l választaniok, minthogy az ugy is püspök, és a püspök-
ség javainak administratora leend. A káptalan, és magá"Schaff-
gotsch is óvást te t t az illy eljárás ellen. De Münchow mit 
sem adott arra ; s megparancsolá, hogy a megholt hagyatéka 
egy külön szobába hordassék ; azt lepecsételteté, s azután 
herczeg Schaífgotschot, ellenszegülése, és óvása daczára, a 
püspöki palotába bevezette. — A káptalan, két apostoli jegyző 
által ez eljárás egész menetéről készített jelentését october 
3-án Romába küldé ; egyéb ide vonatkozó okmányok a bécsi 
nunciushoz származtattak, egy Mária-Therezia császárné- és 
királynéhoz intézett folyamodványnyal, mellyben fölkérik , a 
püspökség az ő uralma alatt álló javainak védelmére. Fridrik 
a káptalan ezen viselete által legnagyobb mértékben fölinge-
relve , dühös fenyegetésekre fakadt ; leginkább gyanús volt 
előtte a fölszentelt püspök, gróf Almesloe. October 7-én ezt 
irá Münchowhoz ') : „Minthogy az utolsó postával olly vá-
ratlanul lepett meg a boroszlói káptalan előterjesztése, nem 
állhatám meg, hogy az emiitett káptalant , az idecsatolt ere-
deti határozatom által, aljas, és menthetetlen eljárásaért meg 
ne rójam ; és azt királyi legmagasabb kegyelmem elvesztése 
alatt a nekem tartozó engedelmességre ne figyelmeztessem. 
Azért határozatomat az emiitett káptalannak azonnal, annak 
rendje szerint kézbesítsd, és ujolag is komolyan, és szigorúan 
intsd meg ; különösen azonban Almesloe kanonoknak mondd 
m e g , hogy higyje e l , mikép előttem minden eddig játszott 
alakoskodásai, és fondorkodásai eléggé ismeretesek, és kezem-
ben olly levele van, melly szerint a fölségsértés bűnében el-
marasztaltathatik, s az azt illető büntetés alá vonathatik. Tu-

') Preusz, V. 102. Doc. 15. 

dasd vele, hogy eddig csupa kiméletből nem akartam ezeket 
fölfedezni, és visszatetszésemet nyilvánítani ; de ha ezentúl 
nem szünend meg ellenem mindenféle titkos fondorkodások-
ban leledzni, s magát határozott akaratomnak elleneszegezni, 
győződjék meg róla , hogy végre jogos visszatetszésemet ki-
jelentendem, és ellene a legnagyobb szigorúsággal járandok 
el; s ra j ta minden további tekintet nélkül, az illy gyaláza-
tos bűntényekre kiszabott büntetéseket végrehajtom. Mind-
ezt a legnagyobb nyomatékkal tudasd vele az én nevemben." 

October 5-kén neveztetet t ki Schaffgotsch neissei, és 
grotkaui herczegnek; és Münchow minister felhatalmaztatott, 
hogy azon esetben, ha a káptalan Romában a herczeg mellett 
közbenjárand, azt e négy kedvezményről biztosítsa : 1) Jövőre 
szabad választást a káptalannak. 2) A lelkiek kezelése, a pá-
pai megerősítés elérkeztéig a káptalannál marad. 3) Minden 
hitsérelmek halasztás nélkül eltávolíttatnak. 4) Valamint most, 
ugy minden következő széküresedés esetére a jövedelmek a 
káptalan tulajdona maradnak. — A káptalan october 20-káról 
értesité erről a pápá t : előterjeszték nyomasztó, szorongatott 
helyzetöket; azonban megígérték, hogy jö j jön , a minek jön-
ni kell , de ők e tárgybani határozatához lelkismeretesen ra-
gaszkodandnak. 

Ugyanazon keletről Schaffgotsch i s , valószínűleg a 
káptalan egyetértésével, és talán a kormány beleegyezi ével, 
következő Írásában a pápához fordult : 

„Szentséges atya ! Habár elég okom van félni, hogy e 
méltatlan i r a t , melly mély alázattal szentséged lábaihoz téte-
tik , alig fog méltattatni egy kegyes pillanatra : mégis bátor-
kodom, miután mindenkinek szabad bírájához járulni , szent-
ségedhez , mint birámhoz, és épen olly igazságos, mint nagy-
lelkű kegyes atyámhoz térdeimen közeledni, hogy nem saját, 
hanem az egész sileziai egyház érdekét képviseljem, és ezzel 
egyetemben saját védelmemet is megkisértsem ; melly miután 
a természeti jogokhoz tartozik, az embernek saját ügyé-
ben nem csak megengedhető, hanem a körülmények figye-
lembe vételével gyakran elmulaszthatlan is. Vajmi jól tudva 
van szentséged előtt, hogy én néhány évvel ezelőtt, ő királyi 
felsége által a boroszlói püspökség coadjutorává neveztet-
tem; és ez nem az én utánjárásom-, vagy kérelmemre, hanem 
egyedül az emiitett felség kedvezéséből történt. Midőn most 
minden várakozáson kivül püspökünk, Sinzendorf bibornok 
halála bekövetkezett , ugyanazon porosz felség engem egy ki-
rályi leirat által boroszlói püspökké nevezett ki ; melly kineve-
zésnek én teljes erőmből elleneszegültem, midőn az egész káp-
talan előtt ünnepélyesen kinyilatkoztattam, hogy én e királyi 
kedvezményt pápai megerősítés nélkül sem el nem fogadhatom, 
sem elfogadni nem akarom. Azonban ovástételem figyelembe 
nem vétetet t : a herczegség első ministerének tolakodása ál-
tal kényszerítve valék, e püspökség jövedelmeinek kezelését 
elvállalni, mellyeket ellenkező esetben kath. világi egyénre 
biztak volna. De lelkiismeretemre mondom, hogy a püspökség 
e jövedelmeit sajátomul nem tekintem, mig szentségedtől er-
re nézve bullát nem nyerendek. Szentséges atya! nem hiu 
volt azon kitétel, hogy a beleegyezésre kényszerítve valék : 
mert ha még ellenszegülők, és a kezelést el nem fogadom, 
nem egyedül csak saját személyemre vonandom, mint azt ne-

Theiner, I. 309. 
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kern az emiitett minister határozottan kinyilatkoztatta, a ki-
rály neheztelését, hanem ő királyi felsége ez által az egész 
kath. egyház ellen a legnagyobb mértékben fölingereltetik. S 
milly nagy, és sok rossz háramlandott volna ebből szent hi-
tünkre, mindenki elismerendi, a ki tud ja , mire képes a kirá-
lyi felség, ha haragra indíttatik. S e szilárd királyi határozat, 
valamint az abból szent hitünkre nézve származandó veszé-
lyek, inditának engem, és tettek olly merészszé, hogy szent-
séged előtt földig borulva, a megerősitő bulla kegyes meg-
adásáért esedezni bátorkodjam. Istent hivom bizonyságul, 
hogy én , mint azt fönebb is mondám, e legalázatosabb ké-
relmemmel nem saját ügyemet (jól tudván , mit rendelnek a 
sz. canonok illy eljárás ellenében), hanem egyedül sz. hitünk, 
és a káptalan ügyét is tartám szemeim előtt ; mert a megerő-
sítés kegyes megadásával, mindkettőre nézve sok előnyök 
és kedvezmények háramlanak. 0 királyi felsége ugyanis en-
nek viszonzásául, minden kedvezményekre hajlandó, s kész 
leend. Mi pedig az én csekély személyemet illeti, elisme-
rem , hogy illy fönséges hivatal viselésére tökéletesen mél-
tatlan vagyok; és épen azért illy szent, és magasztos hi-
vatal után nem is törekedtem : sőt nem is gondoltam volna 
ar ra , ha a király kegyelme, és akarata arra nem unszolt 
volna. Oh bár ez soha se történt volna ! Akkor boldogító 
lelki nyugalomban élnék, és lelkem nem volna a szoron-
gatások illy nagy, és számos viharaitól zaklatva : mel-
lyek végelnyomással fenyegetnek, ha szentséged atyai ne-
heztelésére gondolok. És most szentséged lábaihoz borulva, a 
legmélyebb alázatossággal bocsánatért esedezem, ha szentsé-
gedet bármiképen, habár akaratom ellen is, megsértettem; 
Ígérvén, hogy jövendőben magamat akkép viselendem, misze-
rint szentséged abból a legnagyobb vigaszt meritendi." 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
PEST, aug. 6-án. 0 eminentiája, az ország főmagasságu 

herczeg-primása és esztergomi bibornok-érsek, S c i t o v s z-
k y Ker. János u r , jul. 25-kén kelt következő főpásztori kör-
iratot bocsátott főmegyebeli papságához : 

„ J o a n n e s S. R. E. tituli S. Crucis in Hierusalem Pre-
sbyter Cardinalis S c i t o v s z k y , Dei et Apostolicae Sedis 
gratia Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Archiepiscopus 
etc. — Venerabiii Clero Archi-Dioecesis Nostrae Salutem et 
Archi-Episcopalem Nostram Benedictionem ! 

Proxime complebitur biennium , quod largiente Domino 
Concilium Provinciale iure Metropolitano in Sacra Basilica 
Strigoniensi a Dominica XVII. usque XIX. post Pent, prae-
sentibus omnibus, qui de iure et consvetudine Concilio Pro-
vinciali intervenire debent, cum Reverendissimis Antistitibus 
Suffraganeis, per Canones praescripto modo celebraverimus. 
Desiderio desideravimus, omnemque impendimus sollicitu-
dinem, ut Concilii eiusdem Décréta, per Congregationem 
Concilii Romae recognita, et per Litteras Apostolicas Beatis-
simi P i i IX. Pontificis Maximi die 31-a Mensis Januarii anni 
proxime elapsi laudata, eodem adhuc anno Clero Nostro, in 
Synodum circa Nos coadunando publicaremus, observantiam 
eorum inculcaremus, ac necessarias et opportunas inviationes 
tribueremus. — Placuit interim Providentiae Divinae, peccata 
populorum et nostra, exorto in ditionibus Monarchiae itali-
cis peracerbo bello vindicare. et hoc modo intentionibus no-

stris impedimenta ponere. Nos attamen, etsi continuative ca-
lamitosis hisce diebus sancta pace, quam mundus dare non 
potest , perfrui non liceat, imo Ecclesiam Catholicam et Sum-
mum Christi in terris Vicarium, a tenebrarum filiis incessan-
ter impugnari tristes videamus, ad muneris Nostri partes 
explendas, et Sacro-Sancti Concilii Tridentini (Sess. 24. Cap. 
2. de Ref.) Decreto exhibendum obsequium, praemissa ma-
túra deliberatione, in animo constituimus ; ut Synodum e Ho-
norabili Clero Dioecesano, Nobis Charissimo, collectam, Mense 
Septembri anni huius 1860. auxiliante Domino celebraremus ; 
firma spe succensi, quod Pater coelestis, Largitor omnis 
consolationis, Qui dedit velle, dabit pro sua in Nos Miseri-
cordia etiam perficere. 

Itaque Nostrorum gloriosae memoriae Praedecessorum 
vestigiis insistentes Synodum Dioecesanam in Basilica Stri-
goniensi , sub potenti protectione Beatissimae in Coelos As-
sumtae Virginis Mariae et S. Adalberti Ep. Martyris pro die 
25-a Mensis Septembris, Beato Grerardo, Csanadiensium 
Episcopo in hac alma Dioecesi ad Budam Martyrio coronato, 
Sacra, indicimus, et praesentium per vigorem in Nomine Do-
mini convocamus eum ob finem : ut Vobis, in unum collectis, 
Décréta Concilii Provinciális anno 1858. lata publicaremus, 
eorum conscientiosam observantiam paterne commendare-
mus, inculcaremus, et respectu practicarum obligationum op-
portuna disponeremus. — Id quidem solatii Nostri sensus 
quam maxime augeret, si omnes et singulos, penes oves 
pascuae Nostrae pondus diei et aestus egregie sustinentes, 
circa Nos videre, adsalutare et paterno pectori Nostro ad-
stringere valeremus ; ast quia idmodi omnium filiorum in con-
sortio senescentis Patris conventum continuativa cura anima-
rum per longe lateque diffusam Dioecesim haud pateretur, 
penes Apostolicam Beatissimi Patris sub die 11-a praeteriti 
mensis Junii anni curr. editam in Lege Concilii Tridentini dis-
pensationem, ad indictam taliter Synodum solum Metropo-
litanum cum duobus Collegiatis Capitulis, porro singuli 
VADiaconi tantum, ac notabilium urbium (oppidorum) Pa-
rochi, et Theologi Professores venire obligantur; reliquo Clero 
Curato per id in synodales consultationes influente, quod in 
districtualibus Congregationibus omnis et singulus Curatus 
sensa sua depromendi occasionem habuerit. 

Omnibus itaque his in virtute sanctae et salutaris obe-
dientiae praecipimus et mandamus ; ut die 25-am Mensis 
Septembris praecedente ita Strigonium adpellere contendant, 
quod eadem (id est die 24-a Sept.) horis pomeridianis prae-
liminari Sessioni in Ecclesia Seminarii S. Stephani R. C. in-
tervenire valeant. Ferent autem secum singuli : Rochetum, 
Stolam col. rubr., Biretum (Dignitarii Mozettam quoque), Bre-
viárium, et Decretorum Concilii Provinciális exemplar. Cae-
terum quiqui Dioeceseos huius Presbyteri absque neglectu 
officiorum suorum advenerint, facta apud Ceremoniarium sy-
nodalem insinuatione, sessionibus qua auditores interesse 
poterunt. — Quo vero studia nostra et conamina desiderato 
coronentur effectu, confugiamus Charissimi ! praeferenter, qui 
consultationibus synodalibus interventuri sumus, ad Patrem 
Luminum, suppliciter orantes : ut qui nihil possumus ex No-
bis, sed omnis sufficientia nostra a Deo est, largiatur de Sede 
Maiestatis Suae gratiam praevenientem et perseverantem ! 
Infundat mentibus nostris Spiritum suum Sanctum ! quatenus 
Eo duce simus corde et ore unum ; in nullo deviemus a vero ; 
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in cunctis teneamus moderationem, observemus charitatem, 
et quae Nos tantopere commendat Deo, Magistri Nostri 
Christi Jesu humilitatem ! 

Quia vero multorum oratio coelos pénétrât , Dom. XVI. 
post Pent, celebrationem Synodi populo ex ambone annun-
ciabitis ; quo scopo haec i iet , explanabitis ; et tarn hac, quam 
et Dominica sequente XVII. post Pent, finita Missa, sub ex-
posito Venerabili Sacramento celebranda, 3. Pater et Ave cum 
oratione ex Dom. I-a post Pent. „D e u s i n t e s p e r a n -
t i u m f o r t i t u d o " , lingva vernacula persolvetis; item sin-
gulus Celebrans pro felici successu Synodi eamdem Collectam 
quotidie assumet. Denique diebus a 24-a usque 28-am Septem-
bris, quibus ipsa Synodus consultationes habitura es t , dupli-
cate preces ! et Sanctissimam Dei Matrem, Auxilium Chri-
stianorum, devota mente iunctis manibus rogate : ut in Syno-
dum collecti, quae Ei placita sunt , et dictis exequamur et 
factis ! Auxilium Nostrum in Nomine Domini ! Amen. Datum 
Strigonii festo S. Jacobi Apostoli (25-a Mensis Julii), Anno 
Domini 1860. Episcopatus nostri trigesimo tert io, Archi-Epi-
scopatus undecimo, Sacerdotii vero nostri Jubiláris primo. 

Joannes Card. A . - E p p u s . " 
Es ezzel tetté válik ismét egy, mondhatni, százados, de 

mindeddig csak a kegyes ohajtások közé sorolt kivánat, melly 
minden, egyháza javát, és a ker. kath. hitnek ez országbani vi-
rágzását hőn óhajtó pap kebelét feszitette. Megnyittatik ismét 
a megyei zsinatoknak, Isten kegyelméből ezután soha többé 
meg nem szakítandó sorajmellyekben az anyaszentegyház szán-
déka , s az ur Jézusnak, minden, az ő nevében tartott gyüle-
kezethez csatolt nagy Ígérete folytán , az Ur szőllejének vala-
mennyi munkásai, koronkint uj erőt , okulást, irányt és lelke-
sedést meritsenek ; és főpásztoruk körül összegyülekezve, s a 
nem csak hitben testvérek, de hivatalban is bajtársak kölcsö-
nös nyilatkozatain, és jóra készségén épülve, közös erővel 
igyekezzenek a közhelyesléssel fogadott üdvös rendeletek 
életbeléptetésén. Mondhatlan nagy erő rejlik (mert azt Isten-
nek különös áldása kiséri,) a testvéri összetartásban: s a nyilvá-
nosság e neménél jótékonyabb nem lehet az egyház sz. czéljai-
nak elérésére. Azért a dicső XIV. Benedek is csak helyesléssel 
idézi (De Synodo Dioec. Lib. I. c. 2.) a kölni tartományi-zsinat-
nak a megyei-zsinatokról kimondott amaz Ítéletét, miszerint : 
„In Synodis redintegratur unitas, studetur corpori in sua in-
tegritate conservando ; ubi ea , quae in visitatione non daba-
tur exequi, executionem studiis communibus assequuntur ; 
ubi de capite , et membris, de fide, et pietate, de religione, 
et cultu Divino , de moribus, et disciplina , de obedientia, de 
iudiciis, et rebus omnibus ad bene christianeque vivendum 
commodis, vel necessariis t ractatur , atque statuitur ; ut ve-
rissime in reformationis formula dicatur: S a l u s E c c l e -
s i a e , t e r r o r h o s t i u m e i u s , e t F i d e i C a t h o l i -
c a e s t a b i l i m e n t u m sunt Synodi ; quas etiam rectis-
sime corporis Ecclesiae nervös dixerimus. N e g l e c t i s 
e n i m S y n o d i s , n o n a l i t e r E c c l e s i a s t i c u s o r -
d o d i f f l u i t , q u a m s i c o r p u s h u m á n u m n e r v i s 
s o 1 v a t u r." Pedig volt-e idő, midőn az összetartás-, és a szel-
lemi kapcsok szilárdítására kiáltóbb szükség volt volna, mint 
épen napjainkban? Milly magasztos öröm, milly boldogság, 
milly lelket emelő, s bátoritó tapasztalás lesz, honunkban is 
szemlélhetni ama vallásos összetartás példáit, mellyel a vér-
tanúi halálra elszánt antiochiai püspököt, sz. Ignáczot az eplie-

susiak megvigasztalták, és mellyre nézve a nagy hithős i r ja : 
„Bene facitis, quod voluntas vestra cum Episcopi sensu ea-
dem sit, et dignissimi Presbyteri vestri ita cum Episcopo con-
cordent, sicut fides lyrae bene dispositae ; ex concordia ve-
stra mirabilis consurgit Symphonia in Jesu Christi glóriám." 
(Ap. Fleury, Hist. Eccles. T. I.) Valóban, ezen egyesség a 
,terror hostium eius.' Sajnos ugyan, hogy a fő megye nagy ki-
terjedésénél fogva, annak valamennyi tagjai nem részesülhet-
nek egyszerre, s ez úttal, a megyei zsinatok rendes megtartá-
sával el válhatlanul összekötött lelki javakban: de reméljük, 
hogy a hitbuzgalom és közjóért lángoló szeretet találékony 
lesz azon akadályok kevesbitésében, mellyek jelenleg a távo-
labb eső plébániák elhagyását a legnagyobb részre nézve le-
hetetleníti. Az esztergomi főkáptalan, mint tudjuk, ,in corpore,' 
a posonyi s nagyszombati társas-káptalanok pedig csak két 
küldött általi megjelenésre vannak föl- és meghiva. A kerüle-
tekből a rendes alesperesek t a r t o z n a k a zsinatra megjelenni, 
a helyettesitett esperesek (surrogati) pedig csak, ha akarnak 
m e g j e l e n h e t n e k . Mindkettő akadályoztatásának esetében 
a kerület választ egyet a paptársak közül, ki a rendes alespe-
res elmaradásának okait előadja. A megjelenők iránti beje-
lentéseknek augustushó végéig kell megtörténni. Hogy a ne-
vezetesebb és népesebb városok lelkipásztorai szinte hivata-
losak, a zsinati meghivó levélből is érthető. Különben a zsi-
natra vonatkozó, s csak később megtudható körülmények fe-
lől t. olvasóinkat tudósitani, szives kötelességünknek isme-
rendjük. 

VACZ, aug. 3-án. Azon reményben, hogy engedni fog 
egy kis tért becses lapja hasábjain, irom e sorokat. Tegnap, 
mint Portiuncula napján, mi, assisi sz. Ferencz méltatlan utó-
di, magasztos ünnepélyre virradánk. E nap szerzetünk ünne-
pe levén, a szokottnál diszesebb egyházi szertartásnak voltak 
az egybegyűlt ajtatos hivek lehetőleg fölékesített templo-
munkban szemtanúi; kiknek száma a munkaidő daczára is 
elég szép vala. Különösen az uri osztály volt az, melly méltá-
nyolva e nagy lelki kincset magában rejtő napot , sietett azt 
lelkileg élvezni ; de lehetett látni a közel helységekből is buz-
gólkodókat : és ez annál nagyobb örömre ád okot, minél in-
kább kezd hűlni napjainkban az illy ünnepélyek iránti mele-
gebb részvét. Az ünnepélyes sz. misét hozzánk fiaihoz atyailag 
leereszkedő mélt. és főtiszt, kegyes püspökünk, a legfényesebb 
egyházi segédlet mellett, és a székes-egyházi zenekar jeles 
működése közben mutatta be az egek Urának. Ezt követte a 
magyar sz. szónoklat, mellyben nt. Makáry István püspöki ik-
tató u r , előrebocsátva az ünnep eredetét , és kiindulva az 
eszméből, hogy egy koldus elutasitása lett épen sz. Ferencz 
életirányának jobbraforditója, szivrehatólag és üdvösen fejte-
gette a mai világ erkölcsi koldusságát. Épülésünkre szolgált ő 
méltóságának, és a segédkedő ft. kanonok uraknak az egész 
sz. beszéd alatti jelenléte is. 0 méltóságának ünnepélyes kiki-
sérése és áldásának vétele után következett a németek sz. mi-
séje ; mellyet ismét a német szónoklat váltott fel : tartva nt. 
Klimko József fogházi lelkész ur által ; ki a jelen voltak nagy 
épülésére, kenetteljesen fej tegette: mit jelentenek, és mire 
emlékeztetnek a templom, annak részei és ékszerei. Bátorsá-
got veszek magamnak, ez alkalommal uiegemliteni azon két 
jótevőnő nevét is , kik szivökön hordva a zsoltár szavait: 
,Uram ! szeretém a te házadnak ékességét, és dicsőséged lak-
helyét', áldozatkészségüket szegény templomunkkal olly gyak-
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ran éreztetik. Ezek egyike cs. kir. szolgabíró, tek. Simoncsick 
Lászlónő, szül. M i s k e y Emma asszonyság; ki alig négy ha-
vi ittléte óta a szentély lámpáját szakadatlanul ellátni, s most 
az ünnepély emelésére ugyanazt újra megezüstöltetni szíves-
kedett. Másika M o l n á r Emilia k. a. ; ki, hogy egyéb, ezelőtti 
években templomunk diszitésére tett áldozatait elhallgassam, 
ez évben hat oltárt sajátkezüleg varrott diszes felső teritők-
kel , két-két, ugyancsak általa himzett vánkossal, ugyszinte a 
szentségtartót időnkint koszorúk- és szalagokkal, aciboriumot 
drága takaróval, legújabban pedig a szűz Mária szobrát föl-
díszíteni sziveskedett. Mindezeket a nemeskeblü nők Isten 
és az ő házának dicsőségére cselekszik ; de épen azért, miután 
fáradságuk és áldozatuk jutalmát csak is Istentől remélhetik, 
annál forróbb , hálás köszönetet mondok nekik templomunk 
és szerzetes egyletünk nevében. Isten velünk ! 

Varga Emil, ferenczi áldozár. 
MOLDVÁBÓL. A ,Bukuresti Magyar Közlöny' jul. 28-

káról ir ja: „Örömmel említjük meg az angol-szüzek itteni je-
les növeldéjét, hol a vizsgák ezen a héten folytak le. Ezen 
intézetben van 20 tanítónő. Ötven benlakó közül tíz ingyen 
nyer szállást, és részesül oktatásban. A künlakók csak télen 
fizetnek havonkint 4 húszas fapénzt, és kik a franczia nyelv-
ben is oktatást vesznek, havonkint 2 húszast. Főbb tantar-
gyaik a német, román, magyar és franczia nyelvek, vallás, 
földrajz, világtörténelem, női munkák, írás, és számtan ; a 
benlakóknál ezeken kivül még hitrege-tan, zene és angol 
nyelv adatik elő, de a magyar mellőztetik. Öt éve, hogy ezen 
angol-szüzek intézete életbe lépett ; előbb Parsi kath. püspök 
ur ő méltósága szállásán voltak elhelyezve : mígnem a ritka 
finom miveltségü főnöknő fáradhatlan buzgalma, s több jótevő 
keresztény áldozattétele folytán pompás zárdát építtettek; 
mellynek létrehozásában több uralkodó is segédkezet nyújtott. 
Ma ezen intézetnek nincs több alapja azon ezer bajor forint-
nál , mellyet a bajor király ő felsége évenkint küldeni kegyes-
kedik; annyival bámulandóbb, és tiszteletre gerjesztőbb ennél-
fogva a tanítónők áldozatkészsége, kik illy csekély jövedelem 
mellett 200 leány-növendéket ugy szólván ingyen tanítanak. 
Illy önzetlen feláldozás teremthetne leginkább moldvai ma-
gyarjainknál is iskolákat. Örömmel jegyezzük ide a lelkes fő-
nöknő azon szép megjegyzését, hogy a „magyar leány-növen-
dékek szorgalom- és jó magaviseletben mindig kitüntetik ma-
gukat, s a magyar becsületérzetre rendkívül sokat adnak." 

I R O D A L O M . 
a) ,ACADEMICI SACRI SERMONES' etc. (Vége.) 

Mit a nmélt. szerző Juranicsról olly szépen mond (29.1.) : 
„Eidem vivo nihil adiecit adulatio, eidem fatis functo nihil 
detrahet Veritas", azt Vurum-, azt Klobusiczkyról is jogosan 
állithatni; s a vallásos érdem nyugodtan gondolhat a jövőre, 
midőn azt a hálás utódok által már e íöldön is olly méltó di-
csérettel látja jutalmaztatni, minő a Vurum dicsőült szellemé-
hez intézett eme sorokban rejlik (86. 1.) : „Sine, sine nunc Anti-
stes praeclarissime! nos propius ad te venire, et te pater optime! 
quasi coram affari. Sapientiam cum timore Dei petiisti ab Alto, 
ardentissimis precibus efflagitasti illam. Ilia vero venit, et te-

cum fuit, et tecum laboravit ilia. Et cum Sapientia venerunt tibi 
divitiae multae, et honores magni, et dignitates excelsae, et 
omnia bona : ita, ut vere Deus amaverit t e , et ornaverit te. 
Tu vero Sapientiam cum timore Dei, quam ab initio elegisti, 
non sprevisti, verum fideliter custodivisti, et usque ad finem 
dilexisti earn Pedes tui fuerunt pedes evangelisantium pa-
cem, evangelisantium bona Sicut mors, fortis fuit dilectio 
tua : angores et sollicitudinem pro fratribus sustinuisti, misero-
rumcuram et provisionem suscepisti, pupillos et quasvis dere-
lictas personas nutrivisti, vestivisti, ac in Patriae utilissimos 
cives educasti*)... Translatas es, sed tamen versaris inter nos, 
et versaberis semper, qui ita inter nos vixisti, ut inter nos 
penitus emori possis nunquam." Es Klobusiczky ! a kimagya-
rázhatlan irgalom, a szeretetlenek előtt megfoghatlan jóté-
konyság csudája ! Ki e szelid alakot élethün festeni kezdi, az 
csakhamar ekkép kiált föl : „Nolite tabellam videre operosa 
deductam artificio : nimirum his in adiunctis amore solum et 
dolore regimur.... Petrus enim vix aliud poterat, quam aliis 
benefacere". S mégis, a szelídség emez élő képe, a rendületlen 
szilárdság példáját tudta nyújtani ott, hol a kath. hit isteni 
letéteményének sértetlen megőrzése felől volt szó. „Absit a 
nobis," igy lelkesíti püspök-társait a posonyi zsinaton, „absit 
a nobis, quibus Christus animas pretioso suo sangvine reden-
tas concredidit, ut ob quamcunque mundi, daemonis , ac eius 
asseclarum resistentiam officium nostrum prodamus. Confor-
temur in Domino Ven. Fratres, et viri simus ! Nondum usque 
ad sangvinem restitimus !.. . Nihil est. quod pro coelo , quod 
pro Deo agere patique non debeat christianus, quanto magis 
Episcopus ? . . . Videat mundus, videant adversarii nostri, quod 
ubi de Gloria Dei agitur, nihil sit, quod pro hac agere, vei 
pati, per Dei gratiam parati non simus." E gyász-szónoklato-
kat az 1838-diki árviz alkalmával maj. 6-dikán tartott egyházi 
beszéd követi, ,függelék'-ül. Szomorú emlék a pestiekre, de 
vigasztalásteljes azokra nézve, kik az isteni látogatások üd-
vös voltát a ker. hit fényénél ismerni tanulták, és jövőre, tanulni 
akarják. Végül a nmélt. szerzőnek első nyilvános beszéde, mel 
lyet az 1818-ban I. Ferencz császár és apostoli király születés-
napján mondott, olvasható szinte változatlan kiadásban. — Es 
most hátra volna, c) a ,Manuale Sacerdotum' felől, ha nem is 
terjedelmesen, mégis olly kimeritőleg szólani, mint ezt a kor 
szüksége, a tárgy fontossága, s az ez által lelkesített szónok 
mély vallásossága kivánnák : de a hely szűke miatt ezúttal 
kénytelenittetvén a bármilly rövid kivonat közlésétől elállni, 
magát a nagy gonddal kidolgozott müvet óhajtjuk mindazok 
által forgattatni, kik egy jó kath. pap h i v a t á s a , és ezzel 
járó kötelességek felől, annak minden részleteiben kellőleg föl-
világosittatni szeretnek. Adja az ültetvénye fölött sikert adólag 
őrködő mennyei főpásztor, hogy az elhintett mag minél ter-
mékenyebb földre találjon , és százszoros gyümölcsöt hozzon. 

*) Többi között Nyitrán, hol a dolgozó-liázra 3000 fr tot adott, 
a rajziskolát 30,500 írttal alapította meg, és 1800-at költött a házra ; a 
leánykák jobb nevelését Várad-Olaszi- és Nagyszombatban, Nyitrán 
stb. hathatósan előmozdította, a váezi siket-néma-intézetet, nyitrame-
gyei korházat, stb. sok ezerekkel gyámolitotta, Nyitrán szegények há-
zát nyi to t t , a zsolnai árvaházat pedig 120,000 p.forintnyi költséggel 
visszaállitá ; az elaggott papok intézetét Nyitrán 37,400 forinttal 
megalapitá stb. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Augustus 11. 1 2 II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Középkori tudományosság és művészet. 
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országból. — Irodalom. 

Középkori tudományossal; 
és művészet. 

(Folytatás.) 

Igy tehát első iskoláinknak nagyrészt a püspö-
kök vetették meg alapjokat, és a tudományok a ko-
lostorok mellett találtak pártfogást és menedéket *) 
Annak, hogy a magyar ifjak közül sokan már e kor-
szakban , mint ma is, külföldi tanintézeteket, a ho-
niaknál talán nagyobb hirüeket látogattak meg, oka 
nem iskoláink elhagyatottságában, hanem egészen 
másutt keresendő : köztudomásu ugyanis , hogy sz. 
István királyunk Romában és egyebütt szállodákat, 
s tanintézeteket emelt magyarjai számára ; mellyek 
jótéteményeit élvezni akarván a magyarság, sietett 
e helyek lá togatására— Miután tehát ifjaink itthon 
részesültek a képezés áldásaiban, nagyobb tapaszta-
lás okáért meglátogatták a romai, bolognai, párisi, 
s más hirneves tanintézeteket; s különösen 2) 1250 
körül Parisban olly nagy számmal voltak a magyar 
tanulók, hogy külön osztályt képezének az alemann 
nemzeti társaság között. De, fájdalom ! az olly szép 
virágzatnak indult tudományosságot, és a nemzeti 
mivelődés lobogó fáklyáját kioltá a pusztitó orkán, 
melly az iszonyú tatárjárás alatt tanintézeteinket, 
nyilvános és magán levél- és könyvtárainkat elham-
vasztá, hazánkat pedig bus temetővé változtatá; s 
igy minden, mit a királyok, püspökök, vagy egye-
sek bőkezűsége az egyháznak, s ez által a hazának 
ajándékozott, a vad nép zsákmánya, az emésztő lán-
gok martaléka lett. Es a mi a tatárok dühétől mégis 
megkíméltetett, vallja Hetényi fönebb idézett müvé-
ben , a szerzetesek eszközlék ; minthogy az ellenség 
elől vagy elrejték, vagy magukkal elvivék: ugy 
annyira , hogy egyedül a kolostorok falai között 
húzta meg magát ezen mord időben minden tudo-

*) L. Hetényi, Honi városaink befolyásáról, stb. — 
*) L. Tudom. Gyűjt. 1833. X. K. 

mány, kézmű és művészet. . . . Robert Károly alatt J), 
1311 táján Paris és Bologna volt ama hely , hova 
hazánkból is a felsőbb tudományok és tágasb tapasz-
talás után sovárg'ó ifjúság vonult Hurter beszéli 
III. Incze életiratában, hogy Parisban egy közép-
kori magyar tanuló meghalván, midőn a hitelezők 
felől tudakozódtak: „nec christianus, nee judaeus 
apparuit." Derék ifjú lehetett Miután ifjaink Olasz-, 
és Francziaországból tudomány- és ismeretgazdagon 
tértek vissza édes hazánkba, itt is újból emelkedtek 
a tudományok csarnokai; például az esztergomi, 
mellyben 1325. a bölcsészet, törvény, és orvosi tu-
dományada téke lő— N.-Lajos 1367-ben a bécsimin-
tájára Pécsett alapított főiskolát; mellynek fényéhez 
szép áldozattal járul t a tudós férfiak nemesszivü párt-
fogója Vilmos, pécsi püspök: minek következtében 
az olly virágzásra ju to t t , hogy a tanulók száma 
2 —4000-re ment. A mohácsi ütközetben, mint Ti-
mon i r j a , 300 tanuló esett el a pécsi főiskolából! 
Zsigmond 1388. alapitá a budait. Itt veté meg Ver-
bőczy is, a nagy törvénytudós, tudománya első 
alapját. 

A XV. században még kedvezőbb volt a tudo-
mányok hatása hazánkra ; mert Mátyás nem csak az 
előbbi tanintézeteket kivánta jó karban tartani, ha-
nem maga is, Vitéz János nagyváradi püspök ser-
kentésére, 1467. Posonyban, ,Studium generale Istro-
politanum' czim alat t , egy egészen ujat emelt 
Geréb László, mint ó-budai prépost létesité hazánk-
ban az első könyvnyomdát 1472. ; s igy nálunk egy 
évvel előbb volt sajtó, mint Angliában, és 9 évvel 
előbb, mint Bécsben A görög és romai irodalom 
különösen mivelteték; s ez vezette nemzetünket a 
tudományok kincstárába, ez mozditá elő a nemzeti 
miveltséget Tiszta igazságot mond Kölcsey, mi-
dőn igy szól : „A deák nyelv a közép-időkben egy 
felől a tudomány örökös vesztét előzte meg, más fe-
lől a jövendő világosodásnak és kifejlésnek eléje 
dolgozott. Wladimir nem fogadta el a romai pápá-
nak követeit, s ugyanazért, mond Herder , egyedül 

i) L. Magyar irodalom és tud. tört., Ferenczy Zsigmond 
Jakabtól. Pesten, 1854. 
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az orosz nép történetei azok, mellyek nemzeti emlé-
ken fundáltatnak. De ki fogja hát megbizonyíthatni, 
hogy ezen körülmény az orosz népet Európának 
többi népei fölött magasabb miveltségi polczra se-
gítette ? Épen, mivel Wladimir Romának követeit el 
nem fogadta, maradt Russia az európai nagy egye-
sületnek kivüle. A hierarchiának ölében fekvő nem-
zetek pedig a deák nyelv segéde által szerezték 
mindazt a tudományt és felvilágosodást, a mit saját 
nyelveiken és saját régiségeikben hiában kerestek 
volna; valamint egyedül a deák, és a deáknál fog-
va a görög classikusi müveken szedett zsákmá-
nyokból gazdagították meg nemzeti nyelveiket, s 
igy léptek azon magasságra, mellyen fénylenek." 
De nem mondhatni, hogy a rom. kath. hit a magyar 
nyelvet elnyomta volna: annál inkább nem, mert 
még a XII-dik századbeli misemondó könyvbe is, 
mellyben a legrégibb halotti magyar beszéd találta-
t ik , beleiratott: ,Fiat sermo ad populum', azaz: mi-
se után tartassék beszéd a néphez ; de ezen utasítást 
már jóval régibb rendeletek is megelőzték. Ellenke-
zőleg, mivel sok embernek megvan azon szokása, 
hogy a kath. egyházat derüre-borura vádolja min-
denről, nem árt a nagy-kőrösi adalékokból 1704— 
1725. a , Prot. Jahrbücher ' (4. Heft. 1854.) után idézni, 
hogy az ottani prot. iskolában a magyar nyelveni 
társalgás keményen tilalmaztaték. Egy törvény igy 
szól: „Nemo loco latinitati destinato hungarice loqui 
audeto, secus très denarios solvito. Vernaculum ser-
monem tamquam o m n i s r u s t i c i t a t i s e t ob-
s c u r i t a t i s f o n t e m , severe tarn domi, quamforis, 
c o n t i n u o , s i n e e x c e p t i o n e prohibemus." A 
latin nyelv azon nyelv, mond Török János is, melly 
3 évezred történetét fűzi össze, s mellynek kincseit 
az emberiség, a haladás, és közmiveltség javára a 
kath. egyház mentette meg. — Voltak gazdag könyv-
táraink is: a budai Europaszerte híres volt Bizo-
nyára Mátyás királyunk könyvekre többet költött, 
mint Europa minden uralkodója összesen. S igy a 
legtisztább igazságot mondá ki Wenrich János bécsi 
tanár 1830-ban, hogy: ha Mátyás könyvtárát a ma-
gyarok föntartották és gyarapították volna, ugy 
most Magyarország a tudományok székhelye, s a 
tudományos világ középpontja volna. A pazarfényü 
budain kívül nagyobbszerü könyvtár volt még Nagy-
Váradon, mellyet Vitéz János, még mint ottani püs-
pök szerzett, és Esztergomban, szintén Vitéz által 
emeltetve, melly belértékre nézve Mátyáséval ve-
télkedett. 

A régi magyar szobrászok között hírre elsők a 

XIV. században Kolosvárott lakott Miklós nevü kép-
irónak fiai, Márton és György mesterek. Ők önték 
azt a négysz. szobrot, mellyek még 200 évnek előtte 
fő díszét tették a nagy-váradi várnak. Vala pedig e 
4 szobor: sz. László karddal, mellynyaklánczon füg-
gött, és bárddal kezében ; sz. István, kezében a ke-
reszttel díszített ország-almáját tar tva, ós karddal 
körülövezve; sz. Imre herczeg szakáll nélkül, a kirá-
lyi pálczával, karddal , tőrrel és táblával ékesítve, 
mellyen a kettős kereszt volt látható. A negyedik 
szobor sz. Lászlót ábrázolta lóháton, bárdosán, és 
egészen megaranyozva. Ezen szobor a nevezett mű-
vészek későbbi munkája vol t , és János nagyváradi 
püspök megrendeléséből készült. 

Az Árpádok korából fönmaradt okmányokban 
sokszor történik hivatkozás képírókra: de névvel 
egy sem említtetik. A 14. században nagy hirü volt 
Miklós mester Kolosvárott. A 15. században igen 
számos Magyarhonban a festész. Posonyban egy Gás-
pár nevü talált hírre. . . II. Ulászló alatt Bartha és 
Miklós képírók említtetnek... A pápai követ nem 
győzött eléggé csudálkozni azon igen-igen számos 
feszületen és oltárdiszitményen , mellyeket Mátyás 
király kincstárában lá to t t . . . . 

Nem egyik, vagy másik félszeg rendszer ural-
mának , hanem a közmiveltségnek érdekében emel-
kedtek egymás után Olasz-, Franczia-, Német-, An-
gol- és Magyarországban, s a pyrenaei félszigeten a 
pápai engedelemmel alapított e g y e t e m e k ; mel-
lyek rendeltetése vala, minden néposztály közös kin-
csévé tenni a tudományokat Hihetetlen számmal 
sereglettek oda mindenfelől a ritka szabadalmakban 
részesült tanulók : miből kitetszik, hogy az egyház, 
tudományát a világ előtt eltitkolni, s azzal egyed-
áruskodni nem akart. 

Európának 1517 előtt 60-nál több egyeteme 
volt; mellyek a sötétnek gúnyolt középkorban ke-
letkeztek : s hogy azokban nem csupán a papságra 
készülők jelentek meg, arról a tanítványok roppant 
száma kezeskedik. Bologna, magas hirü tűzhelye a 
középkori tudománynak, a XII. XIII. században 
10,000 tanulót is számlált, Paris 20 ezeret, Oxford 
1340-ben 30 ezeret, Prága 1408-ban 36 ezeret, 700 
tanárral ! 

I l ly fényes és czáfolhatlan adatok után ki me-
részli mondani, hogy a középkorban Europa téréin 
átalában a tudatlanság és szellemi miveletlenség fe-
kete szárnyai valának szétterjesztve? Avagy mi tör-
tént tehát az egyetemekben : talán csak játék végett 
szoktak itt egybegyűlni, s egyéb tárgyakkal foglal-
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koztak itt, mint a tudományokkal ? Bizony az illyen-
nek azt lehetne mondani, mit egy iró az ,Evang. Kir-
chenzeitung' 1841. 45. számában mondott Panielnek, 
a brémai rationalisticus lelkésznek : „Tehát soha sem 
hallott valamit a középkor költészetéről, teszem a 
niebelungi énekről, a Scholasticáról, az észnek leg-
magasabb virágzatáról; semmit a strassburgi, kölni, 
freiburgi székes-egyházakról, a bécsi sz. István-to-
ronyról, a könyvnyomtatási mesterségről, és a de-
lejtüről : semmit Dante- és Petrarcáról, a Boisserée-
féle képgyűjteményről ? Soha sem hallotta-e, hogy 
Herder egykor igy fohászkodék föl : ,Szeretném, ha 
a középkorban születtem volna?" Valóban az illye-
neknek kérkedése, kiknek minden tudományuk a 
középkor sötétsége, épen olly nevetséges, mint ha a 
nap folkeltével csiripelni kezdő verebek azt akarnák 
elhitetni a világgal, hogy az egyedül nekik köszön-
heti a sötétség eloszlását, a ná luk, és lármájok nél-
kül is bizonyosan megtörténendőt. 

Sok nagy tudományu férfiúval találkozunk a 
középkorban, kik akkor a tudomány világát ter-
jesztvén, még napjainkban is tündöklenek Da-
miani Péter , Lanfrank, Anselm, VII. Gergely, szá-
zadának legnagyobb szelleme, a XI. századnak dí-
szei. Emlitsem-e lombardi Pétert ? S nem épen a 
XIII. században (pedig ezt szokás főleg gyalázni!) 
fénylett-e nagy Albert, kinek neve a hit tan, bölcsé-
szet, történelem, erőmütan, építészet, csillagászat, 
földrajz, ásványtan, füvészet, állattan, szóval, az 
ismeretek minden ágában főnragyog? *) Ekkor tün-
döklött aquinoi sz. Tamás, nagy Albert tanítványa, 
ki Köln-, Paris- , Roma- és Nápolyban mint tanár 
olly dicsőséggel működött, hogy a közvélemény is-
kolák angyalának, angyali tudornak, s a Theologia 
sasának nevezné; kiről még Hegel is megvallja,hogy 
„alapos speculativ gondolatai valának." S valóban ő 
nem csak nagy szónok, theolog és bölcselő volt, mi-
nőt alig szülnek századok, hanem jeles költő is. San-
telli (Santeuil), kora egyik legnevezetesebb költője azt 
vállá, hogy ő örömest fölcserélné minden költeményét 
sz. Tamás egyetlen versszakával. E korban ragyogtak 
továbbá: Skot Duns János , hálái Sándor, Bonaven-

3) Halljuk csak, hogyan nyilatkozik felőle a ,Kosmos' 
ünnepelt irója, Humboldt Sándor: „Der für die Belebung der 
Aristotelischen Philosophie und der Naturkunde gleich ver-
diente Albertus Magnus hatte im Dominikanerkloster zu Köln 
ein warmes Treibhaus. Ich habe in seinem Werke Betrach-
tungen aufgefunden, die mich sehr überrascht haben. Durch 
Albert den Grossen, und Roger Bacon wurden die Geistes-
fesseln muthvoll gebrochen, die Natur in ihre alten Rechte 
eingesetzt." 

tura , Baco Roger , a ,csudálatos tudor', kit Hum-
boldt is méltányol és dicsőit, s ki IV. Kelemen pá-
pának védencze és kegyeltje volt, Occam Vilmos, 
clairvauxi Bernát, sorbonai Robert, Kempis Tamás, 
és számtalan más-, mind ollyanok, kiknek lángesze 
és terjedelmes tudománya életteljes és méltóságos 
villámfénynyel ragyogot t szerte. 

Hogy tovább a középkorban nem uralkodott 
olly sötétség, mellyet kézzel tapogatni, vagy késsel 
vágni lehetne, arról fényes bizonyságot tesz a XI. 
században egy ismeretlen szerzőtől irt illy czimü 
könyv: ,Spiegel der Welt', melly az akkori tudóso-
kat arra int i , hogy ne azért adják magukat a tudo-
mányokra , mivel hirt szereznek, hanem mivel azok 
hasznosak. Bizonyára, mikor illy tanácsra van szük-
ség, nem lehet puszta a tudományok mezeje *). A 
középkorban „a költészet", mond Hunfalvy az Athe-
naeum 1840. jul. 5. 2. számában, „már virágzott, s 
olly gyümölcsöket termett , mellyeket érett korunk 
nagy élvezéssel ízlel, s bármint iparkodjék, termesz-
teni a l i g bir." S valóban a lángelmék hosszú sorát 
találjuk az egyházi költészet mezején egyházunk 
szolgálatában— A vallási költészet remekeivel min-
dig karöltve jár t egyházunkban a hangszerző láng-
elmék ápolása— Olly öszhangzatok ébredének föl 
e téren, minők a ker. szellem befolyása nélkül örök-

*) A középkor tudatlan gyalázóinak nem árt a hires 
prot. tudós, Humboldt Sándor nyilatkozatait eredetiben ol-
vasni; ime néhány töredék. „Im Mittelalter, als der Ideen-
kreis sich seit dem XIII. Jahrhunder te wieder zu erweitern 
anfing, entstand eine grosse Vorliebe für encyclopaedische 
Werke , durch das Kostspielige des Abschreibens veranlasst. 
— Mit dem Ende des XIII. Jahrhunderts zeigte sich eine 
entschiedene Vorliebe zum Studium der Kräfte der Natur, 
auch eine fortschreitend philosophischere Richtung in der 
Form dieses Studiums. — Die glänzende Periode der italie-
nischen Mathematiker des Mittelalters Das XV. Jahrhun-
dert gehört zu den seltenen Zeitepochen, in denen alle Gei-
stesbestrebungen einen bestimmten und gemeinsamen Cha-
racter andeuten, die unabänderliche Bewegung nach einem 
vorgesteckten Ziele offenbaren ; sie geben dem Zeitalter des 
Columbus Grösse und dauernden Glanz. — Diese Aera des 
Columbus wurde vorbereitet: durch eine kleine Zahl kühner 
Männer, welche früher auftraten, und zum Erforschen ein-
zelner Naturerscheinungen anregten; durch den Einfluss, 
welchen auf die tiefsten Quellen des geistigen Lebens aus-
übte die in Italien erneuerte Bekanntschaft mit den Werken 
der griechischen Literatur ; und die Erfindung einer Kunst, 
die dem Gedanken Flügel und lange Dauer verlieh ; durch 
die erweiterte Kenntniss des östlichen Asiens, welche Mönchs-
gesandtschaften an die Mongolenfürsten und reisende Kauf-
leute verbreitete." Es ez mind a r e f o r m a t i o előtt, a b á r-
d o l a t l a n középkor folytában történt ! 
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ké szenderegtek volna Midőn egykor a nagyMo-
zartnak valaniellyik hangmüve fölött rendkívül sok 
szépet mondottak, azt válaszolá : „Akkor volnék iga-
zán méltó e dicséretre, ha a ,Praefatio'-t én szerez-
tem volna." Az ,Exultet iam angelica túrba coelo-
rum', nagy-szombaton, műértők Ítélete szerint a leg-
szebb zenei szavalás, mellyet emberi fül e földön 
élvezhet. Hangjegyeink mai rendszerének feltalálója 
is (1022.) egy benedeki szerzetes, arezzoi G-uido. 

Ezekkel párhuzamban állnak az építészet mű-
remekei, azon ór iás idomok, melly ekre bámulat és 
tiszteletteljes csudálat nélkül föl nem pillanthatunk, 
s mellyeknek ellőállitása épen olly meghatott és ma-
gasra emelkedett szellemet árul el, mint igen kikép-
zett müértelmet, s a kivitel tekintetéből a legkülön-
félébb erőmütani ismereteket tételezi föl : pedig ezen 
építészet virágzó kora is a XIII. és XIV. századba 
esik ! E korban jeleskedtek Italiában a hires festé-
szek : Leonardo da Vinci, Michel Angelo, Buona-
rot t i , Corregio, Tiziano, Rafael, a festészek feje-
delme , s a németek között Dürer Albrecht. 

Emlitsem-e a magas röptű olasz költőket, ki-
ket , mint Kölcsey mondja, „minden ismer ; csak em-
lítenem kell azon olasz poétákat és művészeket, kik 
a p á p á k n á l , s a ferrarai és florenczi udvaroknál 
oltalmat, segédet s hospitalitást találtak, és a kik 
e l é b b a d t a k a népnek ismeretes nyelven készült 
munkákat , m i n t a n é m e t r e f o r m á t o r o k ; és 
m i n ő m u n k á k a t ! Dante és Petrarca, Ariost és 
Tasso, egy olly hajnalnak vezetői voltak, melly nem 
sötétséget hagyott nappalán reméleni. Mit nem tett 
a deák és görög literaturáért Petrarca, és mások? 
mit nem maga X. Leo ? Olaszország s o k á i g e g é s z 
E u r ó p á n a k i s k o l á j a v o l t , s azon nagyokat, 
kik ezen iskolából kikerültenek, csak azért nem mon-
dom elő, mert mindenek előtt ismeretesek." Igy be-
szél a prot. K ö l c s e y . De nem csak X. Leo, hanem 
előtte és utána hosszú sora van a pápáknak, kik a 
tudományok- és művészeteknek legnagyobb pártfo-
gói voltak. Vegye kezébe bárki a történet könyveit, 
nézze át mindazt, mit az egyházi fejedelmek a tudo-
mányok és művészetek előmozdítására tet tek: bizo-
nyára nem ju t többé eszébe, azt állítani, hogy a pá-
pák igyekeztek a világosságot és fölvilágosodást el-
nyomni. Rövidség okáért csak V. Miklóst említem, 
ki 500 aranyat adott sz. Máté evangéliumának egy 
heber kéziratáért, s egész Scandinaviáig mindenütt 
fölkeresteté az irodalom kincseit, XXI. János költsé-
gén pedig több ezer ifjú nyert oktatást. X. Leo Ta-
citusnak egy kéziratáért 500 aranyat adott ! Már 

azon lelkesült fogadtatás, mellyel a classikai tanul-
mányok a XV. században találkoztak, legkézzelfog-
hatóbb bizonyítéka e kor szellemi képzettségének. 
Barbár csordák nem örvendenek Plato olvasásának, 
és sem Thuküdides erejét, sem Herodot bájait nem 
képesek méltányolni; mert az illy éldelet idegen 
előttök. Azonban a classikus írók ismerete nem a 
XV. századdal kezdődik. Már Eginhard remek latin 
nyelven rajzolá N.-Károly életét. Heloise latin irá-
lya nem válnék szégyenére bármelly philolognak. 
Dante korát megelőző olasz papok Aristoteles és De-
mosthenes müveit forditgaták. Humboldt is azt irja, 
hogy Petrarca és Boccacio előtt k é t s z á z a d d a l 
Salisbury János, meg a platonizáló Abaelard, Roma 
és Göröghon Íróinak ismeretét sürgették. Spanyol- és 
Olaszországban különös virágzásnak indult a tudo-
mányok ezen ága, elannyira, hogy hölgyek is ké-
szek és képesek valának a főiskolákban a szónoklat-, 
és classikus irodalomról, mellynek számára minden 
egyetemnél külön tanszék emeltetett, nyilván érte-
kezni. Pirkheimer Charitas, nürnbergi clarissa szűz, 
kora legelső tudósaival remek latin leveleket váltott. 
Landsbergi Herrad, egy más német szerzetesnő, sz. 
Ottilia zárdájában a Rajna mellett, tudománytárt 
szerkesztett. A XVI. század előtt már ragyogó fény-
ben állott humanisták száma legio *). 

A Philosopkiát a középkorban tüzetesen fölka-
rolák ; mellynek értelmi becséről olly nagy férfiak, 
mint Anselm, aquinoi Tamás, Duns, Occam és má-
sok nevei kezeskednek. Ők birták, és békében élvezék 
a legszebb igazságokat, és legnagyobb szellemi ja-
vakat : mig a mai bölcselők egy része Sisyphus mód-
jára hasztalanul erőlködve keresi a valót. Leo, aprót, 
történetíró mondja, hogy a középkori speculatiohoz 
képest az ujabb Philosophia csak üres szalmacséplés. 
Ritter is, a bölcselet történetéről irt jeles müvében, 
kész őszintén megvallani, hogy a XIII. század foly-
tán , a Scholastica legszebben virágzó korában, Ari-
stoteles eszméit jobban értették s fogták föl, mint most. 

A tudományok terjesztéséhez járultak a közép-

*) Atalában Luther, és a reformatio hősei, nagyon szen-
vedtek ama jó szomszédainknál otthonos betegségben , melly-
nél fogva azt hiszik, hogy mindazt, a mit megismerni kezde-
nek , mert eddig n e m t u d t a k , ők fedezték föl. Németor-
szág nem egész Europa, nem az egész kath. világ. A reformá-
torok hona lehetett legmélyebb setétségben, a nélkül, hogy 
ugyanezt lehetne más kath. országokról mondani. Franczia-
ország miveltsége eléggé régi : pedig ide is máshonnan, a 
szomszéd Olasz- és Spanyolországból származott által. S mit 
tud a divatos német irodalom a spanyolról? midőn még az 
olaszt is, az olly közelit, mellőzi, s ignorálni képes. S z e r k. 
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korban az érdekes és nagyszerű fölfedezések, és ta-
lálmányok egész seregei, minők például a delejtü, 
lőpor, papirmalmok, sajtó stb., és pedig jórészt ba-
rátok utján. Helyesen mondja Herder, hogy korunk, 
tekintve a tudományokat, csak azon morzsákból él, 
mellyeket ama nagy férfiak lehullatának, kik vala-
ha a kolostorokban éltek. Gribbon sem átalja beval-
lani , hogy egyetlen benedeki kolostor többet tőn a 
tudományok kedveért, mint Britannia két egyeteme, 
az oxfordi és cambridgei összesen 

Hogy a középkor tudósai a keleti nyelvekben 
is jártasok voltak, bizonyítja a ,Polyglotta Cornplu-
tensis', mellyet a nagy statusíerfiu és tudós bibornok 
Ximenes 1502—1517-ig kiadott. Hogy a sz.-irás ta-
nulmányozására igen nagy gond fordittaték, ele-
gendő bizonyságot nyújtanak a zsidó, chaldaeus, 
syriai , görög és latin bibliák, mellyek Romában, Pa-
ris-, Antwerp-, Velencze-, Complut-, Bées-, Lyon-
és Kölnben kiadattak Epen olly bizonyos, hogy 
már a XVI-ik század előtt léteztek a bibliának for-
dításai majd minden nyelvre, kivált a németre; melly 
nyelven a sajtó föltalálásától egészen 1517-ig leg-
alább 14-szer lefordittaték, és ki is adatott a biblia. 
Moore Tamás a tanú, hogy Angliában Wielef kora 
előtt már létezett. Frank nyelvre legelőször Ottfried 
fordította. Az alnémet (plattdeutsch) biblia Kölnben 
jöt t ki 1483.; a belga ugyanott 1475.; a hollandi 
Delftben 1477. Csehül kiadatott Pragában 1484. Bá-
thori László szent-írása, meg Tamás- és Bálinté szin-
tén megelőzte a reformatiót. Elég legyen a bécsi, 
müncheni és károlyfejérvári codexre hivatkozni.Ezen 
apró adatok szolgáljanak válaszul azon, a hierar-
chiára szórt h i tvány rágalomra, mintha Luther rán-
totta volna elő a bibliát a pad alól ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
KALOCSA, Havi-Boldogasszony napján. Az emberiség 

legfontosabb szükségei közé tartozott mindig a nőnevelés, 
mellynek állapotával családok és nemzetek boldogsága szoros 
összeköttetésben áll. Az igaz miveltség a hit- és erkölcsön 
épülvén, nem lehet nem örömmel venni mindazon tudósítá-
sokat. mellyek az illy vallásos és erkölcsös uton adandó mi-
veltségről szólnak. Azért sietünk t. olvasóinknak értésére adni, 
miszerint a nagylelkű törekvés, mellyel kalocsai érsek ő ke-
gyelmessége a nőnevelés érdekében nagyszerű áldozattal vá-
rosunkat és egész környékünket megörvendezteté, már-már 
életbe léptetendő, és gyümölcsözésnek indul. A programmot 
alább közöljük. E jeles intézet által kettős czél valósitandásá-
nak nézünk eléje. Egyik a leánykák czélszerü nevelése, melly-
re az olly testületek, minő az itt alkalmazandó iskola-testvér-
nők testülete, azért igen alkalmasak, minthogy : a) kizárólagos 

foglalkozásuk a nevelés ügye, s annak osztatlan lélekkel szen-
telik magukat ; b) mert az illy társulatok sokszorozott erőkkel 
dolgoznak, azon közszellemet tekintve, melly bennök működik ; 
c) biztosítják a szülőket erkölcsi tekintetben : e pontban téved-
niök hivatásuk, és intézetökjsem engedvén ; d) a nevelésben 
olly kártékony kinövések megakadályoztatnak, a hiúság és 
fényűzés határok közé szorul ; a divatos rossz olvasmányok 
nem rontanak, példák nem botránkoztatnak, és e) az illy tes-
tületek hagyománynyal birnak, melly a nevelés terén szerzett 
tapasztalást fentartja, a jót megőrzi, s megóv a tévedésektől; 
mellyeknek minden újból kezdő egyéniség nagyobb mértékben 
alá van vetve, ki van téve. De bár milly fontos legyen is a 
haszon a családok életére, melly igy a jó leány-nevelés által 
várható : korán sem kevesebb azon nyeremény, mellyet a 
hitélet fog ez intézet működéséből kapni. Egy jól vezetett nő-
zárda a puhaság e remek-korában mindig egy felkiáltó jel : 
hogy vannak az érzékiségen fölül álló örömek, mellyek sokkal 
boldogabbá teszik az embert, mint a fényűzés, a szemfény-
vesztés, az alakoskodás bármilly képzelt dicsőséges élvei. Egy 
illy nőzárda mindig olly menhelyet képez, hova az arra hivott 
lelkek magukat a világ csábitó mérge ellen elvonva, örök üd-
vöket biztosabban munkáihatjak. Illy intézet mindig eleven 
bebizonyitása annak, miszerint az igaz ildomosság és mivelt-
ség legszebb olly lelkekben, kik Istennel szoros összeköttetés-
ben élnek ; miszerint az egyház szent szokásai, intézkedései 
nem a pórnép rangjához tartozó formaságok, hanem embert 
szentesítő szent foglalkozások, mellyek miatt és következté-
ben buta senki sem lesz, hanem általuk egyébszerü miveltsége 
még nyrer is fénykört. Isten segitse a kegyelmes főpásztort, 
miszerint szent törekvése egész nemzedékek üdvére hasson 
ki, s nagylelkű áldozatokkal létesi tett eme szent irányú müve, 
egyházunk és hazánk számára sok gyümölcsöt teremjen. (Vé-
ge követk.) 

TÖRÖKORSZÁG. Azon ösztönszerű gyűlölet, melly a 
hitetlen sajtót mindannak gyanusitására, s előleges, minden 
bizonyitvány nélküli kárhoztatására ragadja, a mi keresztény 
nevet visel, legújabban , a syriai kegyetlenségek alkalmával, 
ismét tanulságos módon, jóllehet a legundoritóbb alakban nyi-
latkozott. Hány, ugy nevezett .keresztény' által szerkesztett 
lapban mondatott ki az Ítélet a legyilkolt áldozatok fölött, 
hogy maguk voltak okai vesztöknek ; hogy ők ingerlék föl el-
leneiket, s kezdték meg a harezot ; hogy ellenök fordult az ál-
taluk elvetett koczka, s ugyanazon sors érte őket, mellyet mo-
hamedán és pogány polgártársaiknak szántak. Azonban a va-
lódi tényállás mindinkább kiderül : olly tanuk állnak föl a ki-
rablott, üldözött, és ezerenkint legyilkolt keresztények ártat-
lansága mellett, kiket hitelesség tekintetében a catholicismus-, 
és átalában kereszténységnek legnagyobb ellenségei sem uta-
síthatnak el, mint részrehajlókat. Nem csak a porosz consul (ki-
nek házapedig a pusztitástól megkíméltetett.)vádolja a törökö-
ket vallásgyülöletből eredt kötelesség- és hitszegéssel, hanem a 
mohamedán Abdel-Kader is (ki tudvalevőleg Damascusban 
lakik.) őket okolja a vész el nem háritása-, sőt szándékos elő-
idézése-és öregbitésével. „ A porosz c o n s u l Damascusban," irja 
a ,N. Preuss. Z, ' „a beyruti porosz főconsulhoz irt levelében, 
a török seregeket egyenesen a fanaticus nép dühébeni rész-
véttel vádolja. Az 5000-re menő csapatok az öldöklést kön-
nyen megakadályozhatták volna ; ők azonban e helyett körül-
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vették a keresztény városnegyedet, s a nélkül, hogy a druzo-
kat a bemenettől eltiltanák, a menekvő keresztényeket vagy 
a lángokba hajták vissza, vagy leöldösték." A porosz consul 
Dr. "Wetzstein levele jul. 10-dikéről kel t , s igy a borzasztó 
vérontásnak ismételt kitöréseit nem is emlithette. Az angol 
és porosz consulságok sértetlenül maradását is csak azon kö-
rülménynek tulajdonítja a levélíró, mivel ez épületek a törö-
kök lakai közt, nem pedig a ker. városrészben vannak. „Első 
nap a rabló gyilkosok csupán 500-an voltak ; a rákövetkezett 
éjen 1200-ra szaporodván; más nap azonban még 1200 druz 
és beduin csatlakozott hozzájok, kik csupán gyilkoltak és nem 
raboltak. A lakosság nagy tömege fegyveresen állott a török 
városnegyedek előtt , a rablókat visszatartóztatva. A ke-
resztény városrész feldulatását maga a kormány idézte elő : 
mivel a mintegy 5000-re menő rendes és rendetlen ka-
tonaság, melly erőszakot nem használva is mindent meg-
akadályozhatott volna, körülvette a keresztények negyedét, 
a gyújtogató gyilkosokat szabadon ki-bejárni engedte, s maga 
is lemészárolta a futó keresztényeket, vagy a lángokba taszitá 
vissza. Mindemellett számos mohamedán polgár jóvoltából a 
25,000 lelket számláló község nagyobb része megmentetett. 
Mintegy 100 török család, menhelyet adott a futó kereszté-
nyeknek." — Abd-el-Kader pedig (kit a franczia császár, a ke-
resztények erélyes oltalmazásaért a becsületrend nagy ke-
resztjével diszesitett föl,) egy, a ,Grazette de Lyon'-ban közzé 
t e t t , és jul. 18-án kelt levelében algíri barátjainak igy i r : 
„Hétfőn, jul. 9-én, délutáni két órakor kezdődött el a harcz, 
mellyre okot némelly mozlimek megbüntetése adott , kiket a 
város pasája a keresztények megsértése miatt megfenyített. 
A mohamedánok e miatt felbőszülvén, tetőtől-talpig fölfegy-
verkezve , a keresztények házaiba rohantak, a lakosokat meg-
ölték , raboltak , és mindent lángba borítottak. A török kato-
naság még gyámolította is őket, jóllehet olly szint adtak a 
dolognak, mintha a fölkelést elnyomni akarnák : pedig egy kéz-
re dolgoztak velők a rablás-, gyilkolás- és fosztogatásban. 
Néhány öreg muzulmán hiába törekedett a harcznak véget 
vetni ; a török katonaság főnökei nem akartak békét : sőt el-
lenkezőleg katonáikat még husziták is a szerencsétlen kereszté-
nyekre ; s a katonaságot minden felekezetű rablók segítették. 
Látván a dolgok ez állapotát, siettem mindezen szerencsét-
len keresztényeket oltalmam alá venni ; s magam mellé véve 
algiri embereimet" (kik közül szinte többen elestek), „sok em-
ber életét megmentettük." (S ezen állapot folytonosan tartott 
kedden is.) „Szerdán, azon ürügy alatt, hogy két mozlim meg-
ölve találtatott, mi azonban merő hazugság volt, a vérengzés 
újra megkezdetett: pedig Damascusban egy pasa székel; mi 
azonban csak annyi, mintha nem is volna. Én részemről szív-
ből sajnálkozom a keservek fölött, mellyek a szegény keresz-
tényeket érték: többé nem ismerni házaikra; azok mind hamu-
ban hevernek. Halottaik száma nem tudatik ; de 3000-re te-
szik." (Más tudósítások 8,000-re számítják a legyilkoltakat ; 
a baromi kéjre fölhasznált, és elhurczolt fiatal nőkön kívül. 
Sőt 12,000-et is emlitenek némelly franczia tudósitások.) „Há-
zam oltalma alatt annyi európait és keresztényt gyűjtöttem 
össze, a mennyit csak birtam ; s mindazzal ellátom őket, a mire 
szükségök van ; kérvén Istent, hogy szabadítsa ki e szegény 
keresztényeket az őrjöngő törökök kezéből". Aláírva : Abd-el-
Kader Ebn Mehhieddin. 

— Damascusban az öldöklés jul. 9-től 16-dikáig tartott. 
A keresztények által lakott városrész merő rom A nők, külö-
nösen a fiatalok, nem ölettek meg Az áldozatok számát 
8000-re tehetni. Abd-el-Kader dicsőségesen viselte magát: 
11,000 keresztény köszöni neki életét. A sz.-földi kolostorban 
hat áldozár és két fráter öletett meg; alazaristák és irgalmas-
szüzek kolostora is felgyújtatott : de a szerzetesek és apáczák 
Abd-el-Kaderhez menekülhettek. Hir szerint Homs- és Hama-
ban a keresztények szinte lemészároltattak. (N. Preuss. Zeit.) 
És mégis vannak szivtelen gonoszok , kik a világot a keresz-
tények türelmetlensége, kath. papok izgatása stb. felőli lár-
májokkal töltik be ; s miután a maroknyi druz, és török béke-
szeretet felől nem fecseghetnek, a pápa és cardinalisok rész-
vétlenségét emlegetik, a zsidók emberszeretetét magasztal-
ják , stb. Utálatos szennye az emberiségnek ; melly ha nem 
bir elegendő erővel a nyílt megtámadásra, alattomban gyil-
kol , kard helyett mérget használ, és a tigris körmeit szemte-
len légy-fullánkkal pótolva, csip és mocskol *). 

IRODALOM. 
,DIE MÖNCHE DES ABENDLANDES vom h. Benedikt bis 

zum h. Bernhard. Vom Grafen v. M o n t a l e m b e r t , Ei-
ner der Vierzig der französischen Akademie. Vom Ver-
fasser genehmigte deutsche Ausgabe von P. Karl B r a n -
d e s , Benediktiner in Einsiedeln. ,Fide et veritate.' Erster 
Band Regensburg, I860.' 8-r. CCLXX., és 284. 1. Ára, 
íuzve : 3 f r t 68 kr a. é. 

M o n t a l e m b e r t gróftól, és olly tárgy felől irt mun-
kát kapni, minő a szerzetes élet nyugoton, annak legkitűnőbb 
terjesztői, s megdicsőitői által képviseltetve, már magában 
is érdekes, és nem csupán figyelmet, de olvasási vágyat is 
ébresztő esemény ; mellynek egyéb körülmények még nagyobb 
fontosságot képesek kölcsönözni ; minők, az annak kidolgozá-
sára fordított husz évi időköz, és főleg az ellentét, melly egy, 
a kath. egyház által megszentelt ős intézvény, és korunk 
szelleme között épen napjaink történetében mutatkozik leg-
kiáltóbban. Minden esetre korunk, mint sok egyébben, ezt 
illetőleg is fordulópontot képez ; és a két küzdő fél erejét az 
utolsó megfeszítésig látjuk fölhasználtatni, s az ügy végleges 
eldöntése végett harcztérre vitetni. Már Görres, Möhler, 
Balmes, és több dicsőültek föllépése gyanittatá, hogy ,ad 
triarios' került a dolog ; de a sz.-szék ellen támasztott vihar, 
s az európai jogviszonyok megrendült állapota, mindenkit 
meggyőzhet róla, mikép a kérdés nem maradhat sokáig füg-

*) Ő szentségének a maroniták patriarcháj álioz jul. 29-én inté-
zett, s a legmélyebb megindulást és atyai részvétet kifejező levele olly 
fölséges (közelebb adandjuk), liogy azon kikürtölt, és a pápa megszé-
gyenítésére többször emlegetett pénzösszegrei tekintet te l , mellyet a 
zsidók küldenek Damascusba (mint minden nagyobb zaj nélkül küld-
tek a kath. spanyolok is a Marokkóból megfutott izraelitáknak mi-
nap), főleg mostani szorult állapotában és megfosztatása mellet t , sz. 
Péter utóda ma is a legméltábban elmondhatja : „Argentum et aurum 
non est mihi ; quod autem habeo, hoc tibi do." (Apóst, cselek. 3, 6.) A 
zsidóknak pénzök van ; ezt az egész világ tudja : IX. Piusnak pedig 
azon kegyelmet adta Isten , melly a legerősebbeket is leverő félelmes 
világesemények közt fölemel, megnyugtat , és Isten jó voltábani bizo-
dalommal töltvén e l , a legiszonyúbb sorsnak is békés elviselésére 
buzdit. 
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gőben. A catholicismusnak, egész története-, szelleme-, s in-
tézeteivel, egységének kútfeje- s képviselőjével együtt, vagy 
esnie kell nem sokára, mi pedig nem fog történni, mert le-
hetetlen : vagy pedig minden eddigieknél fényesebb diadalt 
fog ellenein kivivni; sőt, ha a valót ki akarjuk mondani, látva 
IX. Pius rendületlenségét, és olvasva a catliolicismus védel-
mére irt olly munkákat, minő az itt bemutatott , már ki is ví-
v o t t — Mert el van veszve az ügy, melly az ekkép nyilatkozó 
igazság által lőn elitélve. Montalembert gróf szavait, az igaz-
ság mellett tanúbizonyságot tevő jó lélekismeret boldogitó 
megnyugvásával fogja minden katholikus, késő századok után 
is hallani s olvasni, midőn a szerzetes-élet most élő kisebbi-
tőinek nevök is el lesz feledve ; mint egy sz. Ágostonban a 
kath. igazság legtudósabb védőjét ismeri minden , jóllehet 
azokra, kik ellen örökhirü könyveit irta, csak kevesen és alig 
emlékeznek. E mü, mellynek keletkezése felől maga a szerző 
ád bevezetésében számot, annak van ajánlva, ki az élet-ha-
lálra küzdött harcz jelszavát (melly a pápaság,) magában sze-
mélyesíti; annak, ki iránt a jelen „fájdalomteljes, i g y még 
soha nem alakult eseményekkel szemben," hódolatát nyilvá-
nítani, minden jó katholikus, első, és legszentebb fiúi köteles-
ségének ismeri. Avagy „mellyik katholikus volna képes e na-
pokban a múltnak békés tanulmányozásába merülni, a nél-
kül , hogy ne telnék el aggodalommal ama veszélyek és meg-
kisértetések gondolatára, mellyek a szent-széket minden ol-
dalról körülhullámozzák; a nélkül, hogy magát ösztönöz-
tetve ne érezze, a fiúi hűség hódolatát a n n a k lábaihoz le-
tenni, ki a jelennek napjaiban nem csak a csalhatlan igazsá-
got , hanem az olly gyalázatosan lábbal tapodott igazságos-
ságot , hűséget és h i te t , bátorságot és becsületet is képviseli 
a világban?" Oh a nemes gróf önmaga után itél másokról is 
Vajha ez Ítélet ne legyen sokakra nézve érdemlett elitéltetés ! 
—- A munka, mellyből itt az első kötet bocsáttatik az erede-
tivel egyszerre, és szerző helyeslésével világ elé, mint mon-
dók, sok évi munka, elmélkedés és történeti búvárkodás gyü-
mölcse : forditó azt nyelvére nézve is maradandó mübecscsel 
biró remeknek vallja, s minden egyháztörténeti munkák 
kiegészitőjeül nézi; egyedül azt sajnálva, hogy mindazon 
szépségekkel együtt nem ültetheti át a német irodalomba, 
mellyek a gróf tollát utánozhatlan bájuvá teszik : méltán ki-
emelve mindazonáltal a nyereményt, melly egy illy, eddig 
nem létezett, kimerítő munka által az irodalomra hárul. „Az 
érdemes tudósok" ugyanis „északi Németországban" (csak 
itt ?), „kik olly sokat tőnek, és még mindig tesznek a német 
élőkor történelmi kútfőinek kiadása körül, — melly foglalkozás 
közben , csaknem minden illy történetünk kutfejeül szolgáló 
iratnál kénytelenek egy barát, vagy valamelly kolostor nevét 
megemlíteni, mint mellynek az létét köszöni, — könnyen meg-
fogbatólag (!) nem érezhették magukat arra ösztönözve, hogy 
népünk, valamint minden ujabb népek miveltségi életének 
emez első, szellemi műhelyeiben, a sajátságos életet és mun-
kásságot lényegesen ismerni tanulják, és összefüggőleg ábrá-
zolják." (Azért szorult egy illy munka megírásának terhe a 
franezia Montalembertre ; ki e végett csakugyan Némethon 
nagy részét beutazta.) „Igaz, hogy egy sem hozhatott volna ma-
gával e munkához elegendő elfogulatlanságot arra, hogy min-
den előítélet nélkül szóljon egy olly intézményről, melly egészen 
az evangelium teljéből származott, s csak is kizárólag a kath. 

egyházban fejlődhetett ki életteljesen : az ő álláspontjok erre 
nem alkalmas; kiindulási pontjok erre nagyon is ferdén van 
helyezve.. . ." A kath. irók közülMöhlert nevezi sz.,ki e mun-
kát megkezdte : de fájdalom ! a ,Szerzetesség történeté'-ben 
tőle csak töredéket lehete nyerni, melly alig megy a 4-dik 
századon tul. Forditó maga is dolgozik illy müven ; de csupán 
a sz.-benedekiek rendjére szorítkozva: s igy kétszeres az öröme, 
gr. Montalembertnek azon elhatározása fölött , hogy a nagy 
hiányt ki-, még pedig akkép pótolta, mint erre képesek csak 
kevesen leendettek. 0 ugyanis, a szintolly tudós akadémikus, 
mint tekintélyes államférfi, a szerzetes-életnek a társadalom-
rai hatását több olly nagy fontosságú tekintetből is méltá-
nyolja , mellyeket a pusztán theologus csak fölületesen érin-
tett, vagy talán egészen is elmellőzött volna. — Most pedig kö-
vessük szerzőt; ki első soraiban mindjárt azon összeköttetésre 
utal , melly sz. Erzsébetnek általa több mint husz évvel ez-
előtt irt élettörténete, s jelen dolgozata közt létezik. Sz. tud-
nillik egy magasztos nő alakját festvén, kiben a ker. élet , és 
ennek költészete olly meghatólag tükröződött egész szeretete-, 
s minden szenvedéseivel együtt vissza, s kinek szerény, csak-
nem elfeledett léte a középkor legfényesebb szakával hozta őt 
érintkezésbe, azon elhatározást engedte kebelében megérle-
lődni, hogy egy nagy szerzetes férfi életét is kisértse megírni, 
melly az ujabb korban annyira ostromlott szerzetes-rendek re-
habilita tiój ára szolgáljon; melly eszménél megállapodván, leg-
először is sz. Bernard magas személyisége ötlött fel a tökéle-
tes s z e r z e t e s t rajzolni akarónak Senki sem árasztott a 
szerzetes életre olly nagy fényt, mint ő : s mégis, a mi eléggé 
különös, legelső életiróit kivéve, ki sem forditotta egész fi-
gyelmét ar ra , miből egyedül lehet életét kimagyarázni, s mi 
egész léte fölött uralgott, tudnillik s z e r z e t e s i minőségére. 
Magasztalák őt mint nagy embert, mint elismert lángészt; be-
vallák a századára gyakorolt páratlan befolyást, mellynek ve-
zetője vala ékesenszólása, erényei és bátorsága által: gyakran 
döntve el egész népek sorsát, és határozván koronák fölött ; 
sőt egy perezben az egyház kormányát is kezeiben tárván. . . . 
Egész Európát megmozgatta, s azt kelet ellen zuditá ; Abai-
lard személyében megtámadta, s legyőzte a mai rationalismus 
előfutóját: — mindezt az egész világ tudja, s emlegeti; örö-
mest állitván őt mint politikust, egy Ximenes , egy Richelieu, 
egy Bossuet oldala mellé... De mindez ki nem elégit. . . . Habár 
ő , mit senki sem von kétségbe, nagy szónok, nagy iró, nagy 
személyiség volt is : ez, ugy szólván, mind a nélkül, hogy ő ma-
ga csak tudott volna is róla, s akarata ellen volt. „ 0 egészen 
más volt , és akart lenni : ő s z e r z e t e s és s z e n t volt : egy 
kolostori cellában él t , és egy, az Istentől csudatettek által 
megdicsőitett férfiú volt." E férfi életét akará sz. vázolni : de 
u j zavar. „A ki ezen nagy ember, eme szerzetes életét, és kor-
szakát tanulmányozza, az ugy találja, hogy ama pápák, püs-
pökök és szentek, kik akkoriban a ker. társadalom előbástyái 
és dicsősége valának, mindnyájan, vagy csaknem valamen-
nyien, hozzá hasonlólag, a szerzetesek rendjéből lettek azok-
ká. S valljon mik voltak e b a r á t o k tulaj donképen ? Honnan 
jö t tek? Mit tőnek azon időig és mivel foglalkoztak, hogy a 
világ sorsára egyszerre olly roppant hatást tudtak gyakorol-
ni ? Legelőször is e kérdésre kellett kielégitő feleletet adni. 
Még többet. Ha az ember Ítéletet akar ama korszakról hozni, 
mellyben sz. Bemard él t , meggyőződik róla, mikép azt nem 
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lehet sem megfogni, sem kimagyarázni, hacsak előbb annak 
belátására nem jut az ember, hogy e kort ugyanazon szellem 
ihleti, melly az előtte levő korszakot, mellynek csupán köz-
vetlen és szükségképeni folytatásául szolgál, lelkesitette. Ha 
a XII. század Bernard barát lángesze s erénye előtt meghaj-
lo t t , ez csak azért történt, mivel a XI. század meg lőn ujitva 
s áthatva egy szerzetes erénye s lángesze által, ki VII. Ger-
gely nevet viselt Igy lőn szükségessé, nem csak a szerze-
tesek közüli pápák legnagyobbikának pápaságát némi átte-
kintéssel jellemezni, hanem azon korszakot is földeriteni, 
melly Gergely végharczát Bernard első törekvéseivel össze-
köttetésbe hozza ; s ezzel egy olly küzdelem ábrázolását ki-
sérteni meg, melly az egyház által valaha kiállottak legsu-
lyosbika, egyszersmind legdicsőbbike volt , s mellyben a szer-
zetesek az elősorban küzdve, valamint a harcz fáradalmai-
bán, ugy dicsőségében is osztoztak." De hiszen VII. Gergely 
sem volt a szerzetes-élet megalapitója? Még messzebb kelle 
tehát sz.-nek visszamennie az anyaszentegyház múltjába ; 
egy másik Gergelyig, a nagyig, ki első lépett, a kolostorból 
jőve, fel a pápai székre : sőt ennél is tovább, sz. Benedekig, a 
nyugoti barátok patriarchájaig. Sőt, ha a szerzetes-élet tu-
lajdonképeni lényegét veszszük , vissza kellendett sz.-nek tér-
nie az apostoli együttélésig, vissza az Elizeus és Illés szelle-
mében világtól elzárkozott, és önmegtagadási gyakorlatok-
kal teljes prófétai korszakig; vissza az Isten szeretetétől lán-
goló , s égiek után vágyó mélyebb valásosság legelső nyilat-
kozatáig, melly talán, szabadjon az emberi-nem dicsőségére 
hinnünk, az emberiség bölcsőjéhez vezetne bennünket. (Vége 
követk.) 
,CHRISTKATHOLISCHE SCHULKATECHESEN zum Ge-

brauch für Katecheten, Lehrer und Erzieher, von Dr. An-
ton J a r i s ch. III. Bde. Wien, I860.' 

E mü felől lapunk I. félévi 9-dik számában volt szó ; 
hol a könyv t. birálója némelly hibákat sorolt föl. A munka t. 
szerzője e bírálatra vonatkozólag levelet intézett a szerkesz-
tőséghez : mellyet, mint a ft. szerző kath. érzelmei felől leg-
szebb bizonyságot tevő nyilatkozatot, az Írónak kivánatához 
képest, örömest közlünk. 

„Tisztelt szerkesztőség! Ma, aug. 7-dikén I860., kaptam 
baráti kéztől egy a felől tudósító levelet, hogy igen becses 
lapjában, a ,Religio' 9. sz.-ban, még f. évifebr. 1-én jelent meg 
egy bírálat iskolai katechesiseimre vonatkozólag. Ama levél 
azt németre forditva hü párban közié velem. A nélkül, hogy e 
bírálatot taglalni akarnám, csupán annyit mondok, hogy ám-
bátor egy szerény férfi jelleméhez tartozik, miszerint azok 
iránt, kik őt a netalán szándéka ellen elkövetett botlásokra 
figyelmeztetik, szives hálával viseltessék, mint részemről én 
is köszönetet mondok K. L. urnák : mégis illy viszonyok közt 
Sem szabad a szeretet lelkének hiányoznia, melly semmi rosz-
szat sem tesz föl ott, hol valami legjobb akarattal nyujtatik. 
A milly kevéssé jutott nekem valaha eszembe, bár legkeve-
sebbet is hitünk sz. dogmái ellen véteni akarni, szintolly ke-
véssé fogok ,uj törvényeket' és ,uj parancsolatokat' életbe 
léptetni , mint ezt K. L. ur mondja. De a ki tudja , hogy a 
katechetai tiszt a papi teendők legnehezebbjei közé tartozik, 

s ennél fogva nem is olly könnyű katechesiseket írni, az egy 
illyetén munka felől kissé szelidebben fog ítélni. Különben, 
hogy senkinek se adjak okot a megütközésre, vagy talán ama 
vádat, mintha újításokat akarnék behozni, magamra ne vonjam, 
legnagyobb lelkismeretességgel fogok a kissé gyengédtelenül 
feltárt hibák köszönetteljes figyelembe vétele mellett, azok 
kijavítására és mellőzésére ügyelni, az e czélra szükséges esz-
közökben fogyatkozást nem tűrvén. Fogadja ön e nyilatkozat-
tal együtt tiszteletem bizonyítását, és azon barátságos meg-
keresést, miszerint e néhány sort becses lapjába fölvenni szí-
veskedjék. Kelt Gratzban, aug. 7-dikén 1860. J a r i s c h . " 

Megjelent : 
,Az e g r i k a t h . n a g y - g y m n a s i u m X. é v i p r o -

g r a m m j a az 1859/60-ki tanévre. Egerben, I860.- 4-r. 32.1. 
Főtárgyát képezik : I. ,A fényképészetről', értekezés Horváth 
Zsigmondtól, és ,11. Értesítés a tanodáról.' A bejegyzett tanulók 
száma összesen 41 l-re ment, kik közül magyar 390, német4, 
szlovák 11. Vallásra nézve rom. kath. 386, gör. kath. 1, ágost. 
hitv. 1, helv. hitv. 3, izr. 13. Az egészet egy hangjegyekre 
t e t t ének , az ,Ifjúk bucsudala' zárja be, Mindszenti Gedeon-
tól (dallama Zsasskovszky Ferencztől). 

A pápai kölcsönre az esztergomi fömegyében következő aláírá-
sok (III.) történtek: 

Nt. B u c s e k György , nyitra-bajnai plébános 100 frank. 
A bajnai templom pénztára . . . . . 100 11 
A belleszi „ . . . . . . . 100 11 
A nemcsiczi „ . . . . . . . 200 11 
A bazini ,, . . . . . . . 300 11 
A lialmesi „ . . . . . . . 400 11 
A modrai „ , , . . . . . . 400 11 
A práesai „ ,, 100 11 
A sz.-györgyi „ „ 200 11 
A bazini esperesi kerület . . . . . . 200 11 
Nt. T r s z t y á n s z k y József, kis-tapolcsányi plebáno3 100 11 
„ G á 1 y Lőrincz , alesperes és drégely-palánki pleb. 100 11 

A drégely-palánki templom pénztára . . . . 100 11 
A lionthi „ „ 100 11 
A palásti „ „ . . . . 100 11 
A stepanovi „ „ . . . . 200 11 
T. cz. K o v á o s Józse f , nyugalmazott gazdatiszt 100 11 
Nt. B 1 á s y József, alesperes és galgóczi plébános 200 11 
„ A 1 m á s y István, sellyei plébános 100 11 
„ K o v á c s Imre, alesperes és egyházfalvai plébános 100 11 
„ S z t r a k a Tamás, czifferi plébános 100 11 
„ V ö r ö s Antal , cseklészi plébános 100 11 
„ P a u 1 o v s z k y Károly, kápolnai plébános . 100 11 
„ S k a r n i t z l Sándor, sárfői plébános 200 11 

A galgóczi templom pénztára . . . . . 200 H 
Az ivánkai „ „ . . . . . • 100 11 

Összesen : 4100 frank. 

A székes-feliérvári megyében : 
A mélt. és ft . megyés-püspök ur 2000 fr t . 
A nt. káptalan . . . . . . . . 500 ,, 
A megyében . . . . . . . . . 364 „ 

Összesen : 2864 f r t . 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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PESTEN , Augustus 15. 13 II Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenliint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 fr t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Középkori tudományosság és művészet. 
(Vége.) — A latin , és görög szert, katholikusok közti jogvi-
szonyokról. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz-
és Törökországból. 

Középkori tudományosság 
és művészet. 

(Vége.) 

Milly kevéssé volt henye az emberi elme még 
azokban az ugy nevezett setét időkben is, bizonyít-
ják az akkori időkből származott találmányok. A 
kerekes órákat a középkor szerzetesei iparának kö-
szönhetjük. „Már a XIII. század vége felé, nem tudni, 
ki által , hihetőleg az o l a s z földön, melly akkor a 
polgári szabadságnak és tudományoknak h a z á j a 
volt, föl voltak a szemüvegek mindkét nemei találva, 
u. m. a hátas az öreg szemek, és a kupás a rövidlá-
tók hasznára" 1). Az angol Rogerius Baco ferenczi-
szerzetes a XIII. század vége felé, a szemüvegek- és 
lőporról munkát is irt. Üveg tükrök amalgama-bo-
ritékkal már a XIV. században fordulnak elő. Az 
üvegfestésnek maradványai a XI. és következő szá-
zadokból , a püspöki és kolostori egyházak-, vagy a 
városházakban, még napjainkban is, midőn ezen mes-
terség ujonan föltal ál tátott , csudálkozást gerjeszte-
nek A mtibarát, a mütörténelembuvár ritka élve-
zetet merit a középkori szövetek és hímzések, ama 
remek arany-, vagy ezüst sodrony-dolgozatokkal 
ékes egyházi edények szemléletéből. A zárdafalak 
megelt hangyaszorgalommal működött az ipar, te-
remtett és alkotott ujat az emberi-nem épülésére, az 
áhítat és egyházi szellem fóntartására. A zárdalakók 
ritka müizléssel fáradoztak a szövési és himzési re-
mekek kiállításában Vallásos tárgyú hímzések 
már a VII. században fordulnak elő. Igy 680. év kö-
rül Aldelin angol-szász püspök magasztos szavakkal 
említi a szász zárdaszüzek mühimzéseit, ezek után-
zására ösztönözvén ahazájabelieket. . . . Beérjük e szá-
zadokból név szerint megemlíteni II. Henrik császár-
nak köpenyét, mellyet II. Ismael apuliai herczegtől 

' ) L. Athenaeum. 183B. jan. 11. 3. sz. 

1017-ben nyert ajándékul, s melly máig a bambergi 
székes-egyház kincsei közt őriztetik. Egy görög zár-
da-hölgy himzé.. . . N.-Károly császárnak a legpaza-
rabb fénynyel kiállított diszköpenyei olly nagy szám-
mal voltak, hogy holta után (814. jan. 28.) 21 érseki 
szék részesült azokból. Hogy az idomszövés egyene-
sen keresztény találmány, abból tűnik k i , hogy az 
áhítat személyesíteni igyekezett az evangeliumi tör-
téneteket és személyeket *) ; mi által kezdetet nyert 
e müszövés, melly csakhamar ritka tökélyre emel-
kedett. A mórok tehát e müszövést épen nem kezde-
ményezhették**); mert a mohamedánoknak a Korán 
által t i l tatik, emberi alakokat s képeket utánozni. 

A szerzetesek remekül dolgoztak fa- és érczből; 
véstek, öntöttek, és templomaikat építették. Zárdá-
ban vitetett végbe az első érczöntés; zárdákból ke-
rültek elő az első harangok; ők készítettek állatbőr-
ből hófehér és papírvékony pergamentet, s erre a 
régi görögök és romaiak, valamint a sz. atyák mun-
káit igen csinosan lemásolták, vagy eredetit irtak, 
vagy fordítottak. A kezdetbetük különös szorgalmat 
árulnak el: nagyok , szép virágokkal elöntvék, és 
festettek, gyakran aranyozottak; és még most, sok 
századok lefolytával is , hogy a szerzetes tollát és 
ecsetét róla levette, olly fris rajtok a fény és színe-
zet, mintha tegnap készültek volna Már a VI. 
századból birunk remek arany és ezüst egyházi ék-
szereket. A VII. és VIII. századokban már nem léte-

*) Mint a sz. István első királyunk korából fönmaradt 
e nemű ereklyék is hasonlót tüntetnek föl. S z e r k . 

**) Átalában a mórok csak azt tartották fön a meghódi-
to t t , előbb ker. tartományokban, a mit ott már virágzásban 
találtak; ezt is csak egy ideig mivelve, addig tudnillik, míg 
az elnyomott, és rabszolgai állapotba sülyesztett ker. kézmű-
vesek, tudósok és művészek, vagy az azoktól öröklött hagyomá-
nyos ismeretek és készségek, mindinkább alábbszálló s elhaló 
mértékben éltek. Azért az arab tudomány, építészet és műipar 
csak is ott virágzott és hagyott maga után emlékeket, hol 
előbb ker. miveltség honolt : a meghóditott Alexandriában, 
Spanyolországban stb. ; mig ellenben a mohamedanismusnak 
tulajdonképeni hazáját , melly pedig soha keresztények által 
föl nem dulatott, az eredeti vadság és tudatlanság állapotá-
ban látta minden, kinek alkalma volt azt, főleg a kereszté-
nyekkeli ujabb érintkezések előtt , beutazni. S z e r k . 
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zett ker. egyház, melly illy egyházi edényeket arany-, 
vagy ezüstből nélkülözött volna. Leginkább kitűnt e 
nemben a st.-galleni kolostor; mellynek egyik hír-
neves tagja, Beatus Futilo (-J- 896.) az ezüst dombor-
müvekben remekelt, tovább a tegernseei Bajoror-
szágban, és a corveyi Westphaliában, mindnyájan 
sz. Benedek szabályait követők *) A középkori 
kelyheken méltán bámulni kell a diszes öszhangzást 
az egyes részek között: a talapzat, s a közepén levő 
kiállványok a legmesteriebb domborművekkel di-
szeskednek; mellyeknek rajzolatai, ó-görög, vagy 
goth stylben, a mai kornak épen nem válnának szé-
gyenére. 

Nagyfontosságúak még a középkori diszrajzok, 
miniaturák (igy neveztetvén el a miniumtól, mellyet 
a régi festők az aranyozásoknál alapfestékül használ-
tak). Göröghonból vette eredetét e diszrajzolás és 
pergament-festészet ; honnét a nyugotitartományok-
ban csakhamar elteijedett. Már a VI. századból **) 
birunk miniaturákkal diszes mise-könyveket; de leg-
érdekesebb N.-Károly császár imakönyve, mellyet 
III. Otto talált az aacheni fejedelmi sírboltban, s 
mellyre (a birodalmi ős-ékszerekhez soroltatván,) Né-
metország fejedelmei a koronázási esküt tették le. 
Kopasz-Károly császár tetemes pénzáldozattal másol-
tatta le, s diszesitette föl az evangeliumikönyveket; 
mellyek közül Jegyen elég megemlíteni a Regens-
burgban, sz. Emmerán templomában őrzött , arany 
betűkkel irott evangéliumok könyvét. 

Az egyház uralkodásvágyát szokás a középkor-
ban emlegetni. Erre nézve a prot. Gruizot igy nyi-
latkozik: „Az egyház uralkodása e korban termé-
szetes és önkénytelen volt. A s z e l l e m i világ kor-
mánya az övé volt; a világi hatalom erőszakos és 

*) S nem csudálatos-e, hogy sokkal nehezebb (volt legalább 
ujabb időkig), annyi műértő épitészt és kőfaragót találni, men-
nyit a 9-dik és következő ,barbár' századokban találni lehetett: 
az e korban, különféle helyeken és országokban épült temér-
dek, és nagyszerű templomok romjai után Ítélve ; mellyek mind 
nagy ügyességre mutatnak, és a művészet e nemét már akkor 
igen átalánossá váltnak bizonyítják. S z e r k . 

**) Es igy nem a mohamedán arabok ajándékozták meg 
vele a világot— Valóban a mohamedán miveltség dicsőítésé-
ben maguk az arabok sem voltak olly buzgók, mint a keresz-
ténységet , és kath. középkort minden áron kicsinyiteni tö-
rekvő felekezetesség De az igazság végre is utat tör magá-
nak a hazugság, ráfogás és elferditések fellegein keresztül. 
Minél nagyobb gond fordittatik az archaeologiai tanulmá-
nyokra, s tovább megy vissza a vizsgáló történetbuvár, annál 
világosabbá válik, hogy a kereszténységet eliszapoló izlam mind 
csak olly emlékeket mutathat föl, mellyeket elrabolt, vagy sa-
játí tott , de korán sem maga készített és talált föl. S z e r k . 

igazságtalan volt: a n é p j a j a i hivták föl szünte-
len , hogy foglalja el helyét." S halljunk néhány ki-
vonatot a szintén prot. K ö 1 c s e y tői : „A romai itélő-
széktől való függést pedig, ha voltanak, a kik ret-
tegték, azok bizonyosan nem tevék Európának több-
ségét. Ugy látszik, ezen függés Európát rabságra nem 
kényszeritette. Rabszolga csak az, a ki saját kedve, 
akaratja s meggyőződése ellen kénytelen engedni: 
de a hierarcháknak inkább szükségök volt az európai 
n é p s z i v é r e , mint sem azt k é n y s z e r i t és által 
elidegeníteni próbálták volna. A vallás nem lehetett 
rabláncz , hanem legfölebb is az a vezető fonal, mel-
lyet a nép akkor , mint mindig, készen követett, s 
mindaddig, mig az ember leszen, készen követni 
fog. Ha volt, a ki a h i e r a r c h i á t , m i n t h a t a l m a t , 
ret teghette, az legalább n e m a n é p vala. — Ural-
kodásra vágyás és szabadságszeretet, kifogyhatat-
lanul egymás ellen küzdő felek voltak Európában: 
de romai h i e r a r c h i a , és európai népszabadság nem 
voltanak egymással küzdésben E szerint a romai 
szék hatalma nem a szabadságnak sir ja, hanem in-
kább az az ellensúly vala, melly a fejedelmi és 
nemességi despotismusnak ellene dolgozott, s a nép-
nek alsó rendét fölemelte " 

Ha korunkban Anglia a négerek lánczait felol-
dotta , tulajdonképen csak azt tette, mit a kath. egy-
ház kezdettől fogva mindig sürgetett. A kath. egy-
ház volt az, melly a felszabadítást, mint jámbor és 
érdemteljes ker. cselekedetet különösen a hivők szi-
vére kötötte; melly a népjog azon elvét, melly sze-
rint a hadi-foglyok rabszolgákká tétettek, a ker. vi-
lágból kiirtotta; melly a gyalázatos embervásárt 
nem csak hathatósan gátolta, hanem szigorúan meg 
is tiltotta. Anselm canterburyi érsek az 1102-ben 
tartott londoni zsinatban keményen eltiltá: „Nequis 
illud nefarium negotium, quo hactenus solebant ho-
mines sicut bruta animalia venumdari , deinceps ul-
latenus facere praesumat." Ximenes bibornok, midőn 
a néger foglyoknak Amerikába leendő szabad be-
vitelét engedményező javaslat eléje terjesztetett, en-
nek ellene nyilatkozott. A romai sz.-szék a jognak és 
törvényességnek szilárd őre volt minden irányban, 
a leghatalmasabbak ellen i s . . . . Rendes fegyverei Ro-
mának természetesen csak azok voltak, mikkel I. Leo 
Attilát föltartóztatta, s Genserichet megszelidité, t. i. 
a kereszt és imádság szellemi ereje Ámde Roma 
hadi érdemeiről is szólanak Europa, s jelesen Ma-
gyarország évkönyvei. Ugy látszik, nem gyáva-
ságra taniták a hiveket azon erélyes pápák, kik 
nyugot derék bajnokait az izlam szivébe küldék: 



mihelyt az ő hatalmuk csökkenni kezdett, a török 
előrehaladott. 

Az egyház volt az, melly törvényhozásában a 
rabszolgaságból eredt ' szabályszerütlenséget eltör-
lötte. ,.A püspökök, ugy mond Udvardy, egyházi 
jogtana I. kötetében, a rabszolgák alkalmas gyerme-
keit a papnöveldékbe örömest fölvették, hol a papi 
állapotra képeztettek, s gyakran a legfőbb egyházi 
méltóságokra emeltettek. Midőn IV. Béla magyar 
király 1266-ban egy püspököt félrevetett, mert mint 
rabszolga született, IV. Kelemen pápa ekkép irt 
hozzá: „pro nihilo reputanda esse haec discrimina, 
quae inter homines commenta est humana impruden-
t ia , imparesque esse voluit , quos Deus coaequave-
rat.... hominum voluntate praescribi non potuisse con-
tra naturam, quae hominum genus omne libertate 
donavit" A pápai államokban nincs születési kivált-
ság. A gunyhóban született pórfi is csak u g y , mi-
ként a nemes sarjadék, minden, még a legfelsőbb 
állomásokra is fölemelkedhetik *). A hierarchia nem 
áll olly távol a néptől, mint más földi méltóságok. 
Hány pápa, bibornok, érsek és püspök emelkedett 
föl saját erejével alacsony sorsból a legdíszesebb ál-
lásra! Az egyszerű pásztorfiu,később mint V.Sixtus, 
a kereszténység legelső székét dicsőségesen tölté be. 
IV. Adorján, angol koldusgyermek, fokonkint zár-
dai szolga, fráter, végre apát lőn ; s mivel a barátok, 
szigorúsága miatt bevádolták, III. Jenő büntetés-
ből bibornokká tette. VI. Adorján, egy utrechti kéz-
műves f ia , tudományával jutott a löweni tanárszék-
be , s ugy tovább. Damiani bibornok és ostiai püs-
pök kitett gyermek volt. Bakács Tamásunk erdődi 
pórsarjadék volt, stb. Mindezekből kitetszik az is, 
hogy az egyház nem volt soha c a s t . Mert a cast 
eszméjében létezik az öröklés eszméje : ezt pedig a 
clerus nőtlensége akadályozá. A cast szelleme a moz-
dulatlanság: ezt pedig megelőzi az egyház az által, 
hogy ujonczait mindig a külvilágból, s még pedig 
különbség nélkül, minden rend- és rangból szedé és 
szedi; s igy az egyenlőség elve, behozva az egyház 
által, u j életet és mozgást hozott az emberi társada-
lomba, s a történetbe. És a középkori szabad és dicső 

*) És ez, mi jól megjegyzendő, nem csupán most van 
igy; hanem igy volt már századok előt t : igy volt már akkor, 
midőn még a többi Európában a nemesi osztály castszerü ide-
genkedéssel kerülte a polgárrenddeli érintkezést, és az ősök-
kel kérkedő aristocratia magát nemesebb sárból gyurtnak 
hitte. A különféle néposztályok ama közeledését, melly nap-
jainkban a miveltség egyik legfőbb jele-, s eredményeül né-
zetik, a kath. egyház készítette elő s ápolja ma is legjobban. 

S z e r k . 

alkotmányok közül, mellyeknek árnyékában száza-
dokon keresztül boldogan és szabadon éltek a nem-
zetek , alig találkozik csak egy is, melly vagy egé-
szen, vagy részben, papi kezekből nem származott 
Ha tetszik a Magna Charta (1215.), ne felejtsük, 
hogy megszerzésében az akkori clerusnak nagy ré-
sze volt 

Volt tehát a ,sötét' középkorban a vallási buz-
góság mellett egyenlőség, szabadság és testvériség ; 
volt tudomány, és művészet: s mind ennek bölcsője, 
dajkálója a kath. egyház volt; mert hiszen a XVI. 
század elején a belőle kiszökött papok és barátok 
egyszerre olly szép világot tudtak ébreszteni maguk 
körül ! Avagy honnan jöttek hát elő a hires reformá-
torok? Talán Jupiter agyából , mint hajdan Mi-
nerva? Hol jártak ők iskolába? hol tanultak? Ha 
a reformatio ujonan született világosodás leánya: 
„honnan tehát a világosodás? A catholicismus kebe-
léből ! Igenis, a világosodás azon földön tünt fel, 
mellyben a catholicismusnak trónusa állott, Italiá-
ban !" mondja K ö l c s e y . 

Mindenesetre a középkor erős vállain nyugszik 
egész jeleni civilisationk; s ezt el nem ismerni, ások 
szellemi feláldozást, mennyit a középkor tudományos 
törekvései mutatnak, elfelejteni, nagy h á l á t l a n -
s á g , konokul tagadni , t u d a t l a n s á g . . . . *) 

A latin, és görög szert, katholikusok 
közti jogviszonyokról. 

Nem akarunk szőrszálhasogatók lenni. Azt tart-
juk mégis, hogy kedves dolgot teszünk a ,Religio' 
nyájas olvasóinak, ha a latin, és görög szertartású 
katholikusok közti jogviszonyokról, a felsőbb rende-
letek nyomán, rövid értekezést irunk. Nem azért 
teszszük ezt, mintha az egyik , vagy másik ,ritus' 
érdemes lelkészeit a főnálló, s a két ritust követők 
jogait, és határait kimérő törvényekbeni járatlanság-
ról akarnók vádolni: hanem mert megvagyunk róla 
győződve, mikép az emiitett két ritus lelkészei kö-

*) Nem tudjuk, azért kérjünk-e az igen tisztelt szer-
zőtől bocsánatot, hogy e n n y i t közöltünk korszerű értekezé-
séből , vagy azért , hogy belőle bármilly keveset elhagytunk. 
Minden esetre mint plagiatorok örömestebb türnők a bünte-
tést , hogy sem mint elhallgatói valamelly, a divatos előíté-
letek homályát földeríteni Ígérkező igazságnak. Sok, és sok-
szor el volt ebből e lapokban is mondva : de hisz az igazság 
a lélek eledele; s ezzel azt ú j ra , meg újra jól kell tartani, ha 
nem akarjuk, hogy az emésztő feledékenység éhenhalást 
szüljön. S z e rk. 

13* 
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zott bármilly kevesen, de találtatnak mégis ollya-
n c k , kik a felsőbb rendeleteket mellőzve, ,valide' 
ugyan , de ,illicite' járnak el hivatalukban Ha 
kérdésbe hozatnak az illyetéu rendelet-ellenes té-
nyek , a praxisra hivatkoznak. Hisz ez mind jó len-
ne: csakhogy azután meglehet, hogy az illy rende-
let*, és jog-ellenes praxis, némi súrlódásokra szol-
gáltat alkalmat: mellyet lehetőleg kikerülni, nem 
csak tanácsos, mert eszélyes dolog, hanem lélekis-
meretes kötelesség is. E végett jónak látnók, ha mind 
a két ritusu nt. lelkész urak az előirt fensőbb törvé-
nyek szerint járnának el hivatalukban. Ugy azután 
nem csak ,valide', hanem ,licite' is cselekednének. 

Az ,Extractus B. Normalium Resolutionum in 
publico-ecclesiasticis ad annum usque 1844. edita-
rum'-ban, a 262. lapon, IV. szám, és ,Exercitium 
ritus graeci' czim alat t , ezt olvassuk : 

b) „Fideles ad mutandum ritum e t c — Sed et 
s p o n t a n e u s exunoRi tuada l ium transitus non se-
cus, quam gravi de causa, et semper cum praevio 
scitu et adsensu Episcoporum utriusque Ritus indul-
geatur." 

Fölteszszük , hogy e rendelet értelmében, az ér-
dekelt plébánosok az illető megyés-püspökhez uta-
sítják a ritust változtatni kívánót; és csak azután 
veszik föl ritusbelieik közé, miután a kellő engedélyt 
előmutatja. 

e) „Presbyteris catholicis, curam animarum le-
gitime exercentibus proles, alterius Ritus parentibus 
genitas, in casu impedimenti, vei ob absentiam pa-
rochi proprii Ritus, vei ob difficilem ad eum acces-
sion , baptisare quidem liceat : habeant tamen prae-
vium et generalem pro similibus casibus alterius Ri-
tus parochi consensum, cui simul seriem baptismi 
Matriculae inserendam indilate submittere tenebun-
tur, quin ex huiusmodi administratione baptismi sub-
seque quoad mutationem Ritus argumentum duci 
possit, etc." 

f ) „Quoad excipiendas fidelium confessiones, 
Presbyteri a respectivo fidelium Episcopo i u r i s d i-
c t i o n e m impetrare debent." 

Mennyire teljesítik e rendeleteket mind az egyik, 
mind a másik ritus t. cz. lelkészei, azt ők tudják leg-
jobban. De félig-meddig tudjuk mi is. Mindazonáltal 
akár hogy teljesítik is, elég az azon, hogy legjobb 
lenne, mind a két ritus t. plébánosainak provideálni 
magukat az illető mélt. püspökök engedélyével : a 
mint ezt tudtomra e g y , deák szertartást követő plé-
bános tette; kihez a görög szertartású esperes levele 
igy szól : „Hucadusque percepit officiosas meas lit -

teras Rda Dominatio Vestra, vigore instructionis 
proprii mei Ordinariatus missas. Idcirco tenore ea-
rumdem , ad normám Resolutionis Regiae Circularis 
de 4-a Oct. 1814. Nro. 23,034. intimatae, respectu 
eiatumG.-Catholicorum i u s d e l e g a t u m deferendo 
etc." S igy ezen plébános, midőn a gör. szertartású 
kath. liivek lelki ügyeiben ténykedik, nem csak p a -
lidé', hanem ,licite' is működik. 

j ) „In casibus ineundorum per diversi Ritus 
sponsos matrimoniorum, copulatio ad proprium spon-
sae Parochum pertineat. Copulatio tamen non prius 
suscipiatur, quam promulgationibus ab utriusque Ri-
tus parocho peractis ; nisi obtineatur dispensatio, quae 
tam in promulgationibus, quam et canonicis matri-
moniorum impedimentis a proprio utriusque sponsi 
Episcopo erit impetranda , etc." 

Ebben a pontban, ugy hiszem, eléggé meg van 
felelve azoknak, kik azt áll í t ják, hogy például, ha 
görög szertartású katholikus valamelly latin szertar-
tású plébánia körében hat hétig lakik, azon plébános 
hivévé válik Ez jogilag nem állhat. Mert habár 
az u j házassági törvények I. czikke utáni jegyzékben 
ez áll : „Minthogy azonban itt a görög kath. hitsor-
suak a romai katholikus keresztényekkel azonegy 
szabványok alá esnek": de megelőzi ám e szavakat 
az is, hogy : „Valamint Magyarországban, ugy a 
hozzá kapcsolt részeknek nevezett tartományokban, 
nem csak a romai, hanem a mindkét görög szertar-
tású görögöknél is , már régen szervezvék a házas-
sági egyházi bíróságok." Igy tehát a görög szert, 
kath. híveknek valamint külön házassági bíróságaik 
vannak : ugy plébánosaiknak külön jogaik is vannak 
saját híveiket illetőleg. S valamint a fönebb említett 
szentségeket (kivéve a szükség esetét,) csak engedély 
mellett, szolgáltathatják ki a latin szertartású lelké-
szek a görög szertartású híveknek, és viszont: ugy 
annál inkább megkívántatik az engedély a házassági 
esetekben. 

Még csak az a kérdés, hogy : kitől kérjen pél-
dául egy, a görög szertartású püspökségektől messze 
eső város, vagy falu latin szertartású plébánosa, az 
oda vándorlott görög szertartású egyének részére 
engedélyt? Miután azt sem tudja ,hogy mellyikpüs-
pökséghez tartozik e, vagy ama falu,vagy város*)? 

*) Ez a több évek előtt megjelent ,Schematismus Uni-
versalis'-ból megtudható ugyan, a mennyiben nem ujabban 
keletkezett gör. kath. megyébe tartozik a kérdéses egyén: de 
mind a nevezett munka ritkasága, mind pedig az azóta lefolyt 
hosszabb idő, s ezalatt történt változások , főleg az uj megyék 
keletkezése, fölöttébb sürgetővé teszik egy ujabb, átalános 
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Mi a föltett kérdést igy véljük megoldandónak. 
Miután nálunk latin szertartású u g y , mint a görög 
szertartású katholikusoknál is , egyik , vagy másik 
plébános csak akkor nevezhet tulajdon hivének bi-
zonyos egyént , ha hat hetet plébániája körében töl-
tött: ennélfogva kitudandó, hogy például X. falu, 
vagy város, hol a görög szertartásuaknak plebáno-
stik nincsen, mellyik megyés-püspökhez tartozik. Ezt 
kitudva, a latin szertartású plébános annál fog ko-
pogtatni a görög szertartásuak fölötti tulajdonjogi 
engedélyért , és viszont. És ezt az illető mélt. me-
gyés-püspök urak, tekintetbe véve a körülményeket, 
szívesen is megadandják a folyamodó plébános urak-
nak. Helyesnek tartanám, ha átalános engedélyt kér-
nének az illető plébánosok. Végre nem lehet eléggé 
ajánlani a vándor kézimunkások összekötése körüli 
ovatosságot. Tiszaparti. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, aug. 8-án. Miután, mint egy ünnepelt 

egyházi szónokunk mondá. a számoknak is megvan a maguk 
ékesenszólása, örömmel közöljük, hogy az egyház szolgáinak 
soraiban a gyászos forradalom által okozott hézagokat, az Ur-
nák hivó kegyelme mindinkább kitölti ; évről-évre több mun-
kást küldvén szőllejének esztergom-főmegyebeli részébe. Igy 
mult jul. hó 29-én bibornok és herczeg-primás ő eminentiája a 
fő-székesegyházban 21 áldozárt szentelt föl az esztergomi fő-
megye, egyet pedig az erdélyi megye részére. Az ünnepélyes 
szertartás végével, ő eminentiája az uj áldozárokat a szentély 
lépesőzetéliez vezette, s ott őket, mint az Ur fölkentjeit , ke-
netteljes beszéd kíséretében, a megindult hivők seregének 
bemutatta. A folyó hó 3-án megtartott papjelelt-csődvizsgára 
pedig 34 ifjú jelent itt meg, kik közül ő eminentiája, ide szá-
mitva a nagyszombati érseki convictusból már korábban bevet-
teket, 27-et méltóztatott a fiatal leviták sorába fölvenni. Az 
Ur, ki sokasította az egyház népségét, nagyobbitsa egyszer-
smind örömét is ! -j-

GYÖR, Kisasszonyhava 5-én. Krisztus földi országá-
nak (mellynek Urunk jóslata szerint alázatosság ál tal , nehéz 
viszontagságok közt kell ter jednie , növekednie,) viszonyai 
különösen baljóslatú napjainkban mindinkább nehezülni kezde-
nek. Könnyen észrevehetjük, mennyire megnehezült az idők 
viharos járása fölöttünk; lá t juk , milly sürü fellegek tornyo-
sulnak a kath. egyház azúrkék egén össze. Kívülről a hitet-
lenség szórja ránk kíméletlenül a guny, rágalom , és legalja-
sabb ráfogások ádáz nyilait : sőt a pogány vadság nyers bő-

egyházi névkönyv készitését és közzétételét. A .Religio' szer-
kesztősége egész tisztelettel kéri föl a főtiszt, megyei hivatalo-
kat stb., a legközelebbi összeírásoknak akár nyomtatásban, akár 
(a régebben megjelentet pótlólag) kéziratbani szíves megkül-
désére. Talán fog módot találni egy olly átalános névkönyv 
kiadására, melly a kiáltó szükséget pótolja. A vállalat sike-
rülte azonban egészen az irányában nyilatkozó részvéttől füg-
gend. S z e r k-

szültségében még kardot is fen ellenünk, és gyilkos vasat 
hordoz a végre kezében, liogy azt az ártatlanok szivvérébe 
mártsa; kiknek nincs egyéb bünük, mint hogy keresztények. .. 
És ez elegendő ar ra , hogy őket, mint ragadozó farkasok a 
gyenge, védtelen bárányokat, szétszaggassák ! Belülről, a 
különben reménydusan viruló ker tben, a közönyösség gyil-
kos szelleme harapódzik e l , a vele karöltve járni szokott er-
kölcstelenség ragályával : mert az ellenséges ember irigy 
lelke nem szűnik buján tenyésző konkolyt hinteni Krisztus 
tiszta vetése közé. Illy szomoritó körülmények közt jól esik 
lelkünknek, midőn az Ur szőllejének munkásait, és Sión falai-
nak őreit szaporodni lá t juk; hogy lelkes munkálkodásuk és 
közremüködésök által a burján és minden gaz kiirtatván, a jó 
növények akadálytalan tenyészetnek örvendhessenek, és az 
idők vasfoga, s a sok ellen vad támadásainak következtében 
megbomlott védfalak, u j támaszt és erősséget nyerhessenek 
az ellentállásra. Azért fölöttébb megvigasztalódtunk a Szent-
Jakab-hó 29-, 30-, és 31-dikén itt Győrben végbement pap-
szentelés által : melly alkalommal 10 pályavégzett növendék-
pap közül 1 alszerpappá, 2 szerpappá, és 6 áldozárrá avat-
ta to t t ; a püspöki kézreátevés, és a Szentlélek malasztjának 
közlése által lelki atyaságra születvén. Igy letevék a fogadá-
sok legünnepélyesbikét : mellynek hordereje egészen a sir 
szájáig ki ter jed: az örök szüzesség megőrzése-, s az egyházi 
sz. solozsma mindennapi elmondására kötelezvén magukat 
éltök fogytáig ; csak is igy tar thatván őket az egyház érde-
meseknek a magas méltóságra, mellyre hivatvák. Ennélfogva 
mielőtt a kegyes megyés-püspök ur kezeit a fölszentelen-
dőkre rá tevé , velők a lehető legnagyobb hatalmat, az Isten, 
és emberek közti közbenjáró tisztet közlendő, szives köte-
lességének tartá, még egyszer velős beszédében, mint szokta, 
teljes erélylyel e kettős szent kötelezettséget szívökre kötni. 
A kegyes É g , miután szaporitá az ő országában a munkáso-
kat , szaporítsa az ezek fölötti valódi örömet itt a földön és 
tul az egekben; s adja meg egykoron a munkásoknak az 
örök bért. — 

KALOCSA, Havi-Boldogasszony napján. (L. előbbi szám-
ban.) A k a l o c s a i ,Minasszonyunkról nevezett i s k o l á n é-
n é k nőnöveldéjének alapszabályai, s a növendékek fölvételé-
nek föltételei' következők : 

„Az i n t é z e t c z é 1 j a é s m i n ő s é g e . Folyó évi oc-
tober l- jén fog megnyittatni Kalocsán a Minasszonyunkról (de 
Notre-Dame) nevezett iskolanénék társulata által , Istenben 
helyezett bizalommal, egy leánynövelde és tanintézet, a főtisz-
telendő kalocsai érsek ur ő nagyméltóságától e czélra állított 
épületben; mellynek emelete az intézeti növendékek nevelése-, 
tanítása- és táplálására, földszinti része pedig a külső (városi) 
leánykáknak négy osztályban adandó tanítására van fölsze-
relve : kiknek számára az isteni-tisztelet az épülethez mellé-
kelt templomban fog tartatni. — A n e v e l ő - i n t é z e t fel-
adata leend, a növendék-leánykákat azon házi s családi eré-
nyekre képezni, mellyek által Isten előtt kedvesek-, család-
jaiknak hasznosak-, és hasonlóik előtt követésreméltókká le-
gyenek. Az iskolanénék mindenek előtt törekedni fognak nö-
vendékeiket a szent vallásban nem csupán oktatni, hanem őket 
főleg oda vezérelni, hogy a vallás alapelveitől bensőleg áthat-
va, »zokat a gyakorlati életbe átvinni, tetteik kiindulási- és 
végpontjául tekinteni megtanulják. Az iskolanénék iparko-
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dandnak a növendékek elméjét és szivét egyaránt képezni, 
nemesíteni, s a serdülő leányokat állásuk- és hivatásuknak 
megfelelő ismeretekre tanitani, beléjek a munkásság, rend és 
józan takarékosság iránti szeretetet csepegtetni — A növel-
débe fölvétetnek 6, egész 17 éves korú leányok. — Az intézet 
helyiségei átalában világosak, kellemesek , szellősek , jól be-
osztvák, és a czélnak teljesen megfelelően fölszerelvék. Maga 
az épület egészséges helyen fekszik, és a szülőknek egészségi 
tekintetben teljes biztositékot nyújt. A ház mellett téres kert 
van, mellyben a növendékek naponta többször megtehetik a 
testi kifejlődéshez annyira szükséges mozgást. Nagyobb sétá-
kat egy iskolanéne felügyelete alatt hetenkint kétszer tesznek. 
A nénék szorgosan vigyáznak arájok bizott gyermekek egész-
ségére; s betegség esetében leggyengédebb, és megosztatlan 
gondot fordítanak azoknak ápolására. 

T a n í t á s . A tanítás a növendékeknek magyarul és 
németül adatik elő. és pedig a ház emeletében e végre beren-
dezett tantermekben : ugy, hogy azok az ugyanazon épület 
földszinti tantermeiben oktatandó leánytanonczokkal semmi 
érintkezésbe sem jönnek. A tanítás kiterjeszkedik minden, a 
nyilvános és szabályszerűen szervezett nőtanodákban kötele-
zett tárgyakra, mellyek : vallástan, magyar és német nyelv, 
és ugyan, készséggel és kifejezéssel olvasás, szemléleti, gon-
dolkodási s beszédgyakorlatok, nyelvtani alaktan és mondat-
tan, helyesirási s fogalmazási (irály-) gyakorlatok ; továbbá 
szépirás, számolás, és ennek alkalmazása a gyakorlati életben. 
Végül a földrajz, hazai s világtörténelem, terményrajz és ter-
mészettan stb. köréből is elő fog adatni annyi, a mennyi a le-
ánykáknak az ismeretek eme terén való alapos kimivelésére 
szükséges és elégséges. A kellem-igényelte ismeretek- és kész-
ségekre való oktatásban, millyenek : a zongorázás, ének, raj-
zolás, franczia s angol nyelv, a növendékek közül csak azok 
vesznek részt, kiknek szülőik ezt egyenesen kivánandják. To-
vábbá a leányok minden női munkákra gondosan taníttatnak, 
és pedig különös tekintettel a hasznosakra, s a nőknek elke-
rülhetlenül szükségesekre, millyenek : kötés, fehérnemüek 
varrása, ezek jegyzése, öltönyök kiszabása és elkészítése, kija-
vítása stb ; és illy női munkákkal kezdetik meg az azokra való 
oktatás, és csak ezután történik a finomabbakra az átmenet. 
Végre a növendékek utmutatást kapnak még a sütés-főzésben 
is, és átalában a belső háztartás-, valamint a külső házvitelben 
előforduló női foglalatosságokra is előkészíttetnek; s egyszers-
mind a növendékek dolga lesz, erejek és tehetségűk szerint, 
önmaguknak a kisebb szolgálatokat megtenni, millyenek : az 
ágyazás, öltözködés, levetközés stb. Nyomos, és mellőzhetlen 
okoknál fogva meg nem engedhető, hogy a külső leányok a 
növendékek ezen külön tanításában részt vegyenek, vagy az 
intézetben magánoktatást nyerjenek. — F e l ü g y e l e t . A 
növendékekre való gondos, és folytonos felügyelet az ő háló-
termeikben sem hiányzik. A tanitónők a szünórák alatt is nö-
vendékeik körében tartózkodván, minden alkalmat felhasz-
nálni iparkodnak ápoltjaik kiképzése- és növelésére, az illem-, 
és jó erkölcsökhezi szoktatására. — K ü l s ő ö s s z e k ö t t e -
t é s e k . Mindegyik növendék minden hónapban ir haza, s 
minden hónapban megküldi szülőinek a számadást azon költ-
ségekről, mellyeket mellékes szükségeire, u. m. ruhára , köny-
vekre, iskola- s munkaanyagokra, stb. az intézetben tett; melly 
küldeményhez mellékeli az intézet főnöknéje a növendék ma-

gaviselete-, annak egészségi állapota-, szorgalma-, előmenete-
le- s egyéb szükségesekrőli tudósítását. A tanórák alatti há-
borgatások elkerülése végett, a növendékek látogatásokat csak 
vasárnap és csütörtökön, déle. 11, egész 12; d. u. 4 % egészen 
6 óráig fogadnak el, és pedig csak szülőiktől, vagy az ezek által 
megbízott személyektől : a leányok azonban meglátogatóiktól 
vendéglőbe, vagy magán házakba nem vitethetnek el ; — tá-
vol lakó szülők- és rokonoknak megengedtetik a látogatás 
egyéb napokon és órákban is : a növendékek azonban csak 
nyomos okok előkerültével bocsáttatnak szülőik, vagy roko-
naik látogatására. 

A z i n t é z e t b e h o z a n d ó r u h a n e m ü k és e g y é b 
k e l l é k e k . Minden növendék tartozik magával hozni : ágy-
neműt, és különösen: derékaljt, egy, vagy két vánkost, egy 
melegebb paplant télre , s egy könnyen vattázottat nyárra, s 
fehér ágyteritőt. Két teljes párnahéjt, három lepedőt, hat tö-
rülközőt, hat asztalkendőt, hat vászontörülőt az evőszerek 
tisztítására, két zacskót a szennyes ruha tartására, s a szüksé-
ges fehérneműt nappali s éjjeli használatra. Felső öltönyt hoz-
hat kiki tetszése szerint ; mindegyiknek kell azonban egy fe-
kete orleans-öltözékének lenni. Egyéb kellékek a kiegészítendő 
és öszhangzásba hozandó intézeti öltözékhez, mellyet a nö-
vendékek, midőn kimennek, vagy különös alkalmakkor otthon 
is viselnek, a szín, anyag és szabás egyformasága végett az 
intézetben kaphatók, és a belépéskor, felszámitás mellett meg-
szerezhetők. A behozandó aprólékok közt megemlitendők : 
fésűk, kefék, író-, rajz-, kötő- s varró-eszközök, evőszerek, ivó-
pohár, mosdó-edény, kanna, és üveg ; ha azonban az utóbbi 
tárgyak áthozatala alkalmatlanságot okozna, azok helyben is 
megrendelhetők. Az intézetbe csupán ima- és épületes olvasó-
könyvek hozhatók, továbbá : tan- és egyéb erkölcsi tekintet-
ben hasznos könyvek, mellyek a tanitónők birálata alá rendel-
vék. — É l e l e m - é s t a n p é n z i f ö l t é t e l e k . Élelmezési 
és tanitási pénz fejében évenkint 128 forint a. é. fizetendő. A 
fizetések évnegyedenkint előlegesen történnek ; minden meg-
kezdett évnegyedre a fizetés joggal teljes mennyiségben kö-
veteltethetik, kivéve a megbetegülés esetében. Minden nö-
vendék az intézetbe való beléptekor a bútorok használatáért 
3 ftot, és a házi orvos részére 2 ftot a. é. fizetend. A mosás-, 
valamint a következő tárgyakbani tanításért is különösen fize-
tendő : Zongora-tanitásért, melly az önmagukat nem gyako-
rolható kezdőknek mindennap, ollyaknak pedig, kik több elő-
menetelt tettek, hetenkint 2 , vagy 3 óráig adatik, mihez ez 
utóbbiak számára naponta 1, vagy 2 órai szabad gyakorlat já-
rul, évnegyedre 8 ft. ; franczia nyelvért 5 ft. ; angol nyelvért 
6 ft. ; rajzolásért 3 ft. ; a zongora használatáért évenkint 5 frt. 
a. é. — Minden növendék keresztelő-levelét, himlő-oltásról! 
bizonyítványt, s ruhái- és egyéb kellékeinek kettős példány-
bani jegyzékét magával hozni tartozik. Az intézetbe, s annak 
növendékeihez czimzett levelek és csomagok bérmentesek le-
gyenek. Kelt Kalocsán, augustushó 1-én, 1860." 

OLASZORSZÁG-. Az ő szentsége által amaronita,patri-
archatus'-hoz (mint a ,Donauzeitung', és utána más lapok köz-
lik), vagy ,maronita püspökökhez' (mint az ,Oesterr. Volks-
freund' czimezi), jul. 29-dikéről intézett apostoli irat követke-
zőleg hangzik : 

„Tiszteletreméltó testvérek ; üdvét és apostoli áldást ! 
Gyászteljes soraitokból, mellyeket 26-án vettünk , mély szo-



moruság-, és aggodalommal értettük ama borzasztó mészárlá-
sokat, mellyeket a keresztény névnek legkegyetlenebb el-
lenségei ama tájakon elkövettek. A nyilvános hírlapok ugyan-
azon mélyen szomoritó tudósitásokat utóbbi napokban szinte 
közölték. Különben is meglevő sanyaruságaink ezzel legfőbb 
pontjokat érték el : ha meggondoljuk, hogy templomok és ko-
lostorok földig lőnek égetve , egész falvak tüz- és vassal el-
pusztítva, megszentelt tárgyak istentelenül elrabolva, és meg-
számithatlan sokaságú, minden kor-, állapot- és nembeli egyé-
nek , részint kegyetlenül megölettek, részint futás és elrej-
tődzés által kényszerültek a fenyegető halált kikerülni; ha 
tovább elménkben még ama folytonos életveszélyt is forgat-
juk , mellynek t i , s a többi püspökök ki vagytok ama hitet-
lenek velökszületett kegyetlenségénél fogva téve ; melly két-
ségkívül, Törökországnak a hírlapokban fölemlített földara-
bolási szándéka által fokoztatott föl annyira, hogy belőle a 
keresztény népesség kiirtásának rögtöni dühös lángja csapott 
föl. Mi az egészben legszomoritóbb és fölöttébb sajnálatos, az, 
hogy napjainkban a zavarokat gerjesztő forradalomszitók 
buzgóbb részvét-, és segitségben is részesülnek, mint a törö-
kök, vagy más barbárok járma alatt nyögő keresztény népek : 
mig a korábbi századokban, Europa igen súlyos háborút is vi-
selt a véget t , hogy őket a kegyetlen rabszolgaságból kisza-
badítsa. Bizonyos nemzet nyilvános tanácsülésében azon em-
bert, ki az egyházat és államot a jogok ellenére mindenütt fel-
forgatni törekszik, még dicséret- és tetszésnyilvánításokkal is 
tetézték." 

„Illy megromlott gondolkodás- és cselekvésmód szokott 
uralkodni o t t , hol a kath. religio megvettetik és vádakkal il-
lettetik : holott pedig ő az igazság egyedüli kalauza s tani-
tója; egyedülő képes a beteg társadalom sebeit begyógyítani, 
s a kimerültségében már-már roskadozót gyámolítani, és élet-
ben tartani. Valóban kívánatos , hogy azok , kiknek ez kivá-
lólag kötelességök, végre belássák, miszerint az emberi tár-
sadalmat nem az Istennek egyháza, hanem inkább ugyan-
ezen egyház ellenségei fenyegetik veszélylyel ; és hogy ez el-
lenségek, ha őket kegyelés, tekintély és gazdagság által gyámo-
litják, utóbb saját pártolóik ellen fordítják fegyvereiket, hogy a 
világi hatalmat is épen ugy, valamint az egyházit lerontsák." 

„Mi mégis, tiszteletre méltó testvérek ! Isten segítsége 
után bizton reméljük a keresztények állapotának javulását 
ama tájakon : a nemes franezia nemzet, és annak kormánya 
máris egy hatalmas hajóhadat szerelt föl, hogy ama partok 
felé küldje; és más nemzetek is indítottak oda hadi-hajókat, 
hogy a hozzájok tartozókat védjék, s mintegy a fenevadak 
torkából kiragadják őket. A dicső buzgalmat, a mi atyai sürgető 
gondoskodásunknál fogva, bizonyára magunk is igyekeztünk 
intelmeinkkel még inkább élénkíteni ; s mi nem kételkedünk 
rajta, hogy az valamennyinek közös oltalmára, s a ti biztosí-
tásotokra fog hevülni. Arról egyébiránt meg lehettek győződve, 
hogy mi a titeket ért súlyos csapások fölötti fájdalmatokban 
osztozunk: s midőn sietünk nektek némi, szorongattatásaink-
hoz mért pénzösszeggel segítségetekre lenni, hogy ennyi sze-
rencsétlenség közt legalább némi könnyebbülés nyujtassék ál-
talunk: esedezve kérjük az irgalmak Atyjá t , hogy nyájának 
olly súlyosan meglátogatott, és keserű fájdalommal illetett 
részét fölségének dicső királyi-székéről megvigasztalja, s újra 
fölerősítse." 

„Adja az Örökkévaló, kinek kezében vannak a királyok 
szivei, hogy a kereszténységnek leghatalmasabb uralkodói 
ösztönözve érezzék magukat, a hitetlenek törekvésének visz-
szanyomására : nehogy az a keresztény nevezet romlása-, és 
kiirtásává fajulva dühöngjön. Vajha lássák be ugyanazon fe-
jedelmek valahára, milly nagy és végső veszély fenyegeti az 
összes társadalmat azon esetre, hahogy ők a maguk segéd-
eszközeiket és ereiket nem egyesítik a végre , hogy a meg-
romlottak vakmerőségét Európában is fékezzék, és rohamát 
visszaverjék: miután ujabb dühtől ragadtatva, igyekezetök 
oda megy ki, hogy a kedélyekből minden vallásos érzés kiir-
tassák, minden isteni és emberi jogok eltörültessenek, az igaz-
ságos és nem-igazságos közötti minden különbség megszűn-
jék, s az emberi társadalom ragadozó vadállatok csoportjává 
alakittassék. Azonban a világi dolgok e felforgatásánál, az 
ujabb zavaroktóli eme félelem érzete mellett, azon gondolat 
nyújt erőt, hogy a hivők részéről mindenütt folytonos és forró 
imák szállnak föl a kegyelmek trónjához : miszerint Isten az 
óhajtott nyugalmat, mihelyt ennek idejét elérkezettnek látand-
ja, megadja ; s mi a szerencsés kimenetelen örvendve, a minden 
dolgok legfőbb intézőjének, egyháza megmentője- és szabaditó-
jának, e jótéteményeért kellő hálát adhassunk. E remény által 
föntartva részesítünk titeket tiszteletre méltó testvérek ! és a 
ti nyájaitokat, legbensőbb szeretettel adott apostoli áldásunk-
ban, mint a jobbra fordulás előjelében, és zálogában a végnél-
küli boldogságnak. Kelt Romában, sz. Péternél , jul. 29-én, 
I860., pápai kormányzásunk XV. évében. P i u s PP. IX." 

TÖRÖKORSZÁG. Csak ezután fog még a syriai mé-
szárlás egész iszonyuságában föltűnni, s borzadással tölteni el 
az illyesminek lehetsége felől nem is álmodott világot, midőn 
egyes részleteit hallandja, vagy olvasandja azon hajmeresztő 
fenevadi kegyetlenségnek, mellyel a mohamedán fanatismus 
a keresztény maroniták kiirtására összeesküdött. Ez iszonyu-
ságok történetét írni még most korán volna. Csupán azt akar-
juk már most elismert dolognak nézetni, mit El Hadji, a keleti 
viszonyoknak saját tapasztalás után meritett ismereténél fog-
va, olly meggyőzőleg mond a ,N. Preuss. Zeitung'-ba igtatott 
czikkeiben (1. Nr. 187. stb.), hogy: a leer, népességnek erkölcsi-
leg lehetetlen volt, illy pusztítást szándékosan előidézni; mert 
bármilly nagy is az ellenszenv a pogány druzok irányában, 
„egy eszes, magát jól bíró, iparos, és nem harczias népesség, 
minő pedig valóban a libanoni keresztény lakosság, megtá-
madó háborút egy gyűlölt bár, de félelmes szomszéddal kez-
deni, s ezzel egész jóllétét, egész lételét kérdésbe helyezni," 
nem fogja. Egy bárány soha sem fog a farkassal ingerkedni,-
sem egy védtelen ember a tigrist maga ellen kihívni. Az ezt 
elhitetni takaró gonoszok, vagy esztelenek, az egész világot 
magukhoz hasonlónak tartják. Franezia kútfőket ez ideig nem 
is akartunk ez ügyben használni ; nehogy politikai czéloknak 
tulajdonítsa valaki a nagyitásnak hitt vészkiáltások ismételé-
sét : de nem is szorul az e tárgyról irni akaró, egyes nemzet 
tagjainak tudósítására ; valamennyien elegendő adatokat köz-
lenek arra, hogy a ki a valót látni akarja, láthassa. Különösen 
az angol és porosz tudósitásokat tartván ollyanokul, mellyek 
hitelessége felől, pártérdek tekintetéből, legkevesebbé lehet 
kétség: emlékezetesnek hiszszük azon angol levél kivonatát 
is, melly jul. 23-dikán a Piraeusból kelt, egy angol hajóhadi 
tisztnek tollából. A syriai borzalmak első hirére, felsőbb pa-
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r;uies bevárása nélkül, a pusztítás színhelyére siető hajópa-
rancsnok Beyrutba érkezvén, „a druzokat, kik az egész tar-
tományban a keresztények mészárlásával foglalkoztak, azon 
ponton állva találtuk , hogy Beyrutot is megtámadják. A tö-
rök seregek, a helyett, hogy ettől visszatartották volna, még 
inkább bátoriták őket, s két-három esetben még maguk is 
részt vettek a keresztények öldösésében. Azonban hajónk 
megérkezte, ugy szinte egy franczia, s egy nagy orosz fre-
gatte, megakadályozta a város megtámadtatását ; és midőn 
egy héttel később" (milly nagy idő egy országos gyilkolás ide-
jén!) „Exmouth liniahajónk is megjött (60 ágyúval), a la-
kosok már egészen bizton érezték magukat. Két nappal 
utóbb rögtön parancsot kaptunk, mintegy 15 mérföldnyi-
re fölebb evezni a parton, hogy ott Deir-el-Kamarból me-
nekvoket vegyünk fel. Megérkezvén a kijelölt helyre, a 
kapitány kiküldött a szárazra, s mintegy két mérföldnyi-
re a parttól, egy sereg asszonyt fedeztek föl szemeink egy 
dombon. A kiszálló helyen egy csapat fegyveres druzra 
találtam : s ezek által egy, köriil-belül két mérföldnyire eső fa-
luba vezettettem magamat, hol vezérök időzött. Ut közben 
asszonyok és leányok egész seregei akkép vettek körül, mintha 
Isten angyala volnék. Férfiak közül egy sem vála látható ; 
mert ezeket a druzok mind agyonverték. Megígértem nekik, 
hogy minden lehetőt el fogok követni megszabadításuk vé-
gett. . . . " És ezt a derék tiszt meg is tette. A vérszopó főnök, 
az angolok fenyegetésére, beleegyezett a nők szabadon bocsá-
tásába : „mire kívántam, hogy a menekvoket nyomban a part-
hoz kisértesse ; mit ő meg is tőn. I t t azonban nagy meglepe-
tésünkre azt találtuk , hogy nem , mint eleinte hittük , csak 
valami két-háromszáz, hanem legalább is e z e r ö t s z á z vá-
rakozott a fölvétetésre." (S ez, egyetlen ponton, a messze ter-
jedő partokon!) „Köztük egyetlen-egy férfi sem volt , de még 
gyermek sem 12 éven fölül. Ők mindnyájan megölettek. Csak 
nyolez naszádunk volt, s a szegényeket a borzasztó hullám-
torlások közt kellett a hajóba bevinni.... Az asszonyok és 
gyermekek közül sokan nagy sebeket viseltek testökön ; akkor 
kapván azokat, midőn meggyilkolt férjeiket, és atyáikat átka-
rolva tárták. Két óráig tartott a munka: ekkor a hajó meg-
telt , annyira, hogy lehetetlen volt többet fölvenni. Kénytele-
nek valánk még vagy 700-at a parton hagyni, minden fedél 
nélkül, félig éhenhalva, s a 30 mérföldnyi uton megsebesült 

lábakkal A jelenetek , mellyeket a hajón , hol e perezben 
mintegy 700 nő és gyermek volt elhelyezve, a legirtózato-
sabbak voltak, mellyeket valaha láttam. Miután a halálve-
szélyből megmenekültek, ébredtek csak föl e szegények nyo-
morúságuk- és elhagyatottságuknak egész öntudatára. Szív-
szaggató volt a kiáltozás és sirás, mellyet tőnek ; melleiket 
vérezve, hajókat tépdelték. Mi igyekeztünk őket vigasztalni, 
ruhát és kétszer-sültet adánk nekik, és más nap reggel sze-
rencsésen partra tettük őket. Ezután a többiekért mentünk ' 

Ez csak egy kép , még pedig nem is a legiszonyubbak egyike : 
hisz itt szabadulásról van szó S milly borzalmakat látott egész 
Syria azon városok- és falvakban, hol nem volt szabaditó, hol 
a menekülésnek minden utjai el voltak zárva! 

— Abeyruti jezuiták közül, kiknek a város közelében 

tanintézetök, könyvtáruk és nyomdájok volt, hihetőleg egy-
kettőig mind megölettek. Biztos tudósítás csak kettőnek mene-
külte felől van ; P. Canutiról, ki Libanon czedrusai közt ke-
resett búvóhelyet ; és P. Riccadonnáról. P. Billotet, a Bena-
nin testvérek, Jonas , Matsoud, Zalehben ölettek meg. Az 
utóbbit az Oltári-szentség előtt vagdalták össze darabokra. A 
meg nem szabadithatott fogolynők ezerenkint hurczoltatnak 
a török háremekbe . - h á r o m e z e r e t , fejenkint 25 piaster-
ért adtak el a gyilkosok e czélra A mohamedanismus ha-
lálos ítéletét önmaga irta alá, midőn a vallásgyülölet, és vele 
született kegyetlenség ördögei arra b i r ták , hogy a minden 
közönyössége mellett is , az emberiségre még valamit adó 
Európát, a 19-dik század második felében, illy vadsággal 
merje kihívni. Épen a mélyebb vallásosság hiánya lesz sokak-
nál oka, hogy egyébre gondoljanak, s nem a keresztény szel-
lembeni megbocsátásra Avagy minő érzés, minő emberi-
ség lakik egy olly felekezetben, mellynek legmagasabb mi-
veltségü egyénei is csak annyira értik a józan ész és sziv szó-
zatát, mint a persa sah, ki legújabban a porosz regens-herczeg-
től nyert fegyverek és pánczélok ere jé t , az ajándékokat be-
mutató porosz követnek saját kamarásán akará puskalövéssel 
megpróbálni ! 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
A s z é k e s - f e h é r v á r i püspöki megy ében pápa ő szent-

sége részére történt adakozások jegyzéke kővetkező: I. A m e g y e i 
p a p s á g r é s z é r ő l : a mélt. megyés-püspök 1000 f r t ; a kápta-
lan 300 f r t ; Adamovich Izidor 10 f r t ; Balogh Jenő 1 f r t ; Glazer 
József 2 f r t 85/s kr ; Gózony György 5 f r t ; Hollner József 5 f r t ; 
Horvatovszky Vilmos 5 f r t ; Huszár Károly XO f r t ; Koller János 
1 arany ; Kopallik Kajetán 1 arany ; Kóroda Ferencz 1 f r t ; Lentz 
Alajos 4 fr t ; Matuska János 5 f r t ; Miklosovits György 1 f r t ; P r i -
fach József 2 tal lér ; Stekl Alajos 2 a r a n y ; Szabó János 2 f r t ; 
Szilassy István 1 f r t 11 kr ; Szóbovits Alajos 1 arany ; Biliös Mátyás 
3 f r t ; Fogt Alajos 40 k r ; Glavák Ferencz 3 f r t ; Gódinger Ferencz 
3 f r t ; Haintz Lipót 3 f r t : Hamza György 3 f r t ; Havelka Antal 2 f r t ; 
Hegedűs József 3 f r t ; Jankovics Károly 5 f r t ; Jungmayer György 
1 f r t ; Klauszigler János 4 f r t ; Koller József 1 f r t ; Krizsány János 
1 fr t ; Kuncz László 5 f r t ; Lattyák János 2 fr t 77 kr ; Lauchs Lő-
rincz 1 f r t ; Lenyiczky István 1 frt ; Melly Károly 2 f r t 33 k r ; Pfr iem 
Sándor 6 frt ; Radnich Imre 5 f r t ; Schauer Antal 3 f r t ; Schedt Ká-
roly 5 frt ; Schmidt Simon 3 f r t ; Spanjevich Márk 1 arany ; Tankövy 
Ferencz 10 f r t ; Ambrus Sándor 6 húszas ; Emsz t Iguácz 5 f r t 35 kr ; 
Leeb Károly 1 f r t ; Pendl Alajos 5 f r t ; Prikosowitsch Antal 34 k r ; Sá-
rácz János 5 f r t 22 kr ; Barák József 1 f r t ; Cserveny Ignácz 1 f r t ; 
Cserveny János 1 frt ; Tal los György 1 fr t . I I A p l é b á n i á k b ó l : 
Adonv 1 f r t és 1 húszas; Fehérvár belvárosa 20 f r t 68 k r ; Balinka 
1 h. 44 kr ; Bororjenő 7 fr t 20 kr ; Budake^z 15 f r t 50 ki- ; Csákvár 13 
f r t ; Duna-Pentele 5 f r t ; Füle 2 f r t 89 kr ; Gánt 11 h. és 4 fr t 27 kr ; 
Hidegkút 8 f r t ; Iszka-Szent György 3 ar. és 6 f r t 77 kr ; Isztimér 
8 f r t 51 kr ; Kalász 2 f r t ; Kuti 2 f r t 45 kr ; Lovasberény : nmélt gróf 
Cziráky János 100 fr t ; gr . Cziráky János gyermekei 2 ar. és 9 f r t ; a 
hivek 5 fr t ; Moor 50 f r t ; Nagy-Hantos 28 frt 64 kr ; Ondód 2 f r t ; 
Pákozd : Szigethy János 5 f r t ; Stokinger Mihály 1 f r t ; a hivek 4 f r t 
46 kr ; Sár-Keresztur 5 f r t ; Sárosd 5 f r t 11 kr ; Solmár 2 f r t 417,0

 k r 5 
Seregélyes 3 f r t 22 kr ; Szabad-Battyán 1 f r t ; Szár 10 frt ; Tinnye 2 f r t ; 
Üröm 3 f r t ; Vörösvár 12 f r t ; Zsámbék : Pernits József 3 f r t ; a hivek 
5 f r t ; az iskola-gyermekek 1 f r t ; Aba 3 f r t 60 kr ; Boldizsár Sán-
dor 1 fr t ; Nemes János 1 f r t ; Bodajk 17 f r t 32 kr ; Bogdány 83 kr ; 
Csór 4 f r t 42 kr ; Etyek 4 f r t 25 kr ; Herczegfalva 5 f r t ; Kálóz 6 f r t 
48 kr ; Monostor 4 f r t 21 kr ; Lindner János 1 f r t ; Perkáta 5 f r t ; P i -
lis-Csaba 3 f r t 67 kr ; Pomáz. 4 f r t 4 kr ; Princz Mátyás 5 f r t ; Promon-
tór 3 f r t ; Rácz-Keresztur 3 f r t 44 kr ; Téténv 1 f r t ; gr. Hugonay 2 f r t : 
Török-Bálint 2 f r t 20 kr ; Acsa 4 f r t 65 kr"; Fehérvár külv. 10 f r t ; 
Boglár 5 f r t ; Csákberény 4 f r t ; Kozma 3 f r t 68 kr ; Pátka 3 f r t ; Szi-
get-Újfalu 4 f r t 37 kr ; Tököle 11 f r t 78 kr ; Jurkovi ts László 6 f r t : 
Phi l ipp Venczel 1 f r t ; Pilis-Szántó 1 f r t 57 kr. Összesen : 14 arany, 
2 tallér, 19 húszas, és 1970 f r t 32 kr. 
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Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

.Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületéhen). 

T a r t a l o m : Angol egyházi állapotok. I. — E g y h á -
z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból. — Irodalom. 

Angol egyházi állapotok. 
I. 

.Fisher János, és az angol reformatio' érdemes 
irója, hiteles történeti kútfők után, hü rajzát adta 
azon gyászos eseménynek, melly az egyházi törté-
netben ,angol reformatio'-nak mondatik. VIII. Henrik 
ravaszságának, és vérengző zsarnokságának sikerült, 
leszakitani a kath. egyház éltető törzséről ennek 
egyik legrégibb ágát ; melly valaha annyi szentet 
adott az égnek, hogy érdemes lőn ,a szentek szige-
té'-nek dicső nevezetére. Ugorjunk most át elménk-
ben három századot: és nézzük a gyümölcsöket, 
mellyeket e gyászos szakadás a hitegység központ-
jától, Romától, az angol egyháznak termett. Valóban 
fanyarak ezek. Újból beteljesedtek Üdvözítőnk jós-
szavai, hogy a szőllőtőtől elvált vesszők nem hozhat-
nak gyümölcsöt : szintigy a kath. egyháztól Krisz-
tus ezen mysticus testétől elvált angol egyház, a 
szellemi meddőség ama gyászos állapotára jutott, 
mellynek hü képét, hiteles kútfők, és szemtanuk bi-
zonyságai nyomán adandjuk. 

* 
* * 

Isteni Üdvözítőnknek, az Ur Jézusnak mi sem 
feküdt annyira szivén, mint, hogy tanitványai egyet-
értsenek a hitben, reményben és a szeretetben. Milly 
hőn imádkozott ő mennyei Atyjához a hitegység 
ajándokáért tanitványai számára: „uthiomnes u n u m 
sint !" A protestantismus azon elve, melly az Isten 
igéjének magyarázatát minden egyes ember belátá 
sára bizza, már magában foglalta a szakadás és fel-
oszlás magvát. Luther, ki még éltében megérte újí-
tásainak keserű gyümölcseit, igy ír Zwinglinek: „A 
szent-irás magyarázatának különfélesége mellett, a 
vallási egység érdekében, igen közel időben szüksé-
ges leend, hogy ismét a zsinatok határozatihoz me-
neküljünk." H o g y hová v-isz a protestáns hitelv, 

melly az Isten igéjének magyarázatát egyesek önké-
nyére bizza, ezt kézzelfoghatóvá teszi azon bábeli za-
var, melly vallási tekintetben Angolországban a pro-
testantismus terén uralkodik; smel ly annyira megy, 
hogy Londonban mindenki gyűj the t maga körül val-
lási községet, a ki csak fekete felöltönyt bir magá-
nak venni. Londonban mindenki mindenből csinálhat 
vallást. Igy támadt néhány év előtt a b a b - v a l l á s . 
Néhány protestáns tudnillik azt állította, hogy ők a 
szent-irásban olly helyre akadtak, melly a hus-evést 
kárhoztatja, s a növény-eledeleket parancsolja. H ü-
v e l y e s t á r s u l a t (vegetarian society) név alatt 
tehát sectává alakultak ; teljesen el lévén határozva, 
az Isten igéjének akképen hódolni, a mint ők azt 
magyarázták. A legumenisták, hüvelyes vendégségei-
ket vallásos beszédekkel fűszerezik; mellyeknek örö-
kö refrainje: ,nincs a társadalom számára üdv, mig 
ez hust enni meg nem szűnik.' A társulat egyik tag-
ja bizonyos alkalommal azon eszmét fejtegette, hogy 
az emberi méltósággal össze nem fér, olly növények-
kel élni, mellyek az állatok emésztő tehetsége által 
hússá változtak, mig az állatok azokat természeti ál-
lapotukban eszik *). E rendszerben az a legsajno-
sabb, hogy benne az ember tani tványnyá, az állat 
pedig mesterré tétetik: e borzasztó megaláztatás, ér-
demlett büntetése azon felfuvalkodottságnak, melly 
a kath. egyháznak Istentől nyert tanitói hatalma el-
len fellázadt. 

Az angol parlament által 1853-ban eszközlött 
népösszeirásból kiviláglik, hogy az ugy nevezett an-
gol államegyház híveinek száma, egész Nagy-Britan-
niában csak hatodfél millióra rug ; mig az indepen-
densek hat milliónál többen vannak. Öt és fél millió 
lakos soha se megy templomba ; s igy nem lehet tudni, 
hogy mellyik valláshoz tartozik. A katholikusok szá-
ma mintegy 8 millióra rug : mig a presbyterianusok, 
wesleyanusok, és a zsidók mintegy három milliót 
tesznek. Minthogy Nagy-Britannia lakossága 28 mil-

*) Legújabban a főzés általi elkészítés is természetlen-
nek találtatván, sokan a nyers zöldség- és veteményekkel 
élést hozták javaslat-, és gyakorlatba. Illy esztelenségek sorsát 
különben könnyű még Angliában is előrelátni. S z e r k. 
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liora tehető, a fönebbi számokból ki tűnik, hogy az 
angol államegyház híveinek száma az összes lakos-
ságéhoz ugy áll, mint 3: 14-hez; s igy az úgyneve-
zett á l l a m e g y h á z , a lakosság csak egy kis töredé-
kének az egyháza. — Hogy milly nagy Angolország-
ban a vallásbeli szakadozottság, kitűnik a Londonban 
létező secták nagy szamából. Kisértsük meg a lon-
doni , C i t y d i r e c t o r y ' nyomán a londoni templo-
mok előszámlálását. Londonban legtöbb templommal 
bir az á l l a m e g y h á z : mivel ez a régi katholikus 
templomokat mind lefoglalta; de meg ujabbak épí-
tésében is az állam által gyámolittatik. Az állam-
egyház kebelében létező, s végtelenig nyúló pártok-
ról később akarván szólani, itt csak azt jegyezzük 
meg, hogy az három főpártra, tudnillik a m a g a s - , 
a s z é l e s - , és az a 1 s ó - e g y h á z r a oszlik; s igy 
megesik, hogy egy és ugyanazon templomban néha 
több párt van, és ott ütlegekre kerül a dolog: mivel 
a hivek egy része, például, akarja, hogy az oltáron 
gyer tyák égjenek, a másik pedig azt ellenzi. Csak 
nem rég közlötték e lapok ama botrányos jeleneteket, 
mellyeknek egy londoni protestáns templom állandó 
szinhelye volt azért, mivel e templom lelkészei.az 
isteni-szolgálat emelése végett némelly katholikus 
jelvényeket használtak. Az államegyház után jönnek 
a b a p t i s t á k , kiknek 91 kápolnájok van. A baptis-
ták ismét vagy 20 sectára oszlanak. Illyenek : az ,ó-, 
és uj-baptisták', a ,szabad, elvált, szigorú, szabadelvű, 
békés, gyermekes, keresztény, közönséges, különös', 
és az Isten tudja, még hányféle baptisták. A baptis-
tákon kivül vannak Londonban még b i b 1 i a - k e-
r e s z t é n y e k , két kápolnával; mellyek egyike 
E b e n e z e r n e k hivatik. A ,City directory' nembir-
ja megmondani, hogy ki ott a lelkész ; mert ott annyi a 
lelkész és a vallás, a mennyi a fő a gyülekezetben. 
A ,City directory' tehát azon átalános kifejezéssel se-
git magán : ,ministers various.' E mondattal azon 
jegyzékben még többször találkozunk; mi annyi-
ból fontos, mert nyiltan bevallja, hogy lehetetlen a 
Londonban létező secták teljes átnézetét adni. 

Azután jönnek a c a l v i n i s t á k : kiknek Lon-
donban hét templomuk van; de kik ismét több felé 
oszlanak : legszámosabbak a m e t h o d i s t a - c a l v i -
n i s t á k , kiknek négy templomuk van; az egyik 
S i o n n a k neveztetik. Ehhez a ,City directory' is-
mét azon megjegyzést teszi: ,ministers various.' A 
s k o t e g y h á z híveinek öt templomuk van London-
ban ; a sk o t s z a b a d e g y h á z n ak kettő ; a d á n 
s e c t á n a k egy. VI. Eduard király szabadságleve-
lének erejénél fogva , a f r a n c z i a p r o t e s t á n -

s o k é a ,french protestant church.' Ezután jönnek a 
g ö r ö g ö k , és az ezektől elvált o r o s z o k. Utánuk 
a megszámlálhatlan sectákra szakadt i n de pen -
d e n s e k .— A , C i t y d i r e c t o r y ' nekik száz tizen-
három kápolnát tulajdonit; és bízvást föl lehet tenni, 
hogy ott 113 féle independensek léteznek; kikhez 
tartoznak: a wiclefiták, congregationalisták, az uj-
congregationalisták, stb. Az independensek a pres-
byterianusoknak egyik ágát képezik, és tanításuk 
szerint, minden egyes congregationak önmagában 
lényegesen kell bírnia mindazt, a mi kormányozásá-
hoz megkívántatik. Miért is ez minden egyházi ha-
talmat és joghatóságot magának igényel ; semmine-
mű más egyház, zsinat, vagy püspök joghatóságá-
nak magát alája nem veti. Az i r w i n g i a n u s o k a 
titkos jelenetek könyvében emiitett hét csillag után, 
hét községet képeznek, hét angyalnak, vagyis el-
nöknek vezérlete alatt. De ezen hét angyal nem ért 
egye t , és alkalmilag marakodnak, mint az ördögök. 
A z s i d ó k n a k tiz zsinagogájok v a n . . . . Most jönnek 
az ,utolsó napok szentjei', vagyis a m o r m o n o k . 
Ezek merőben a testi kéjre czélozó vallásukkal, An-
golhonban nagy előmenetelt tesznek. A,British Revi-
ew' mondja, hogy a mormonok Angolhonban több 
nőt ujonczoznak, mint Amerikában. Brigham Young 
küldnökei Angolhonban, fiatal leánygyermekeket 
szednek össze, s a mormonok számára fölnevelik, 
csak u g y , mint ez Törökországban a serail számára 
történik. A mormonoknak Londonban négy templo-
muk van: ezek egyike a mormonok egy külön fele-
kezeteé, tudnillik az ezer-éves ország társulatáé. 

A l u t h e r á n u s o k Londonban szinte több osz-
tályra szakadnak : vannak ott lutheránus németek, 
reformált németek, stb. Összesen 5 templomuk van. 
A m e t h o d i s t a sectát néhány oxfordi tanuló, tud-
nillik a két Wesley testvér, Morgan és Kirkham 
alapította; kik már szinte megsokalták az angol 
egyházban uralkodó scepticismust, és hitbeli könnyel-
műséget. A methodisták az államegyház 39 czikkét 
25-re vonták össze. De meg a methodisták is néze-
teikben a végtelenségig szétszakadoznak. Vannak 
,uj-methodisták, ugró methodisták, londoni metho-
disták egyle te , uj-világosság sectája, Whitefield 
követői', kik az előre-rendeltetésre nézve Calvinnak 
szigorú tanát vallják. Azonban legszámosabbak a 
W e s 1 e y-t követő methodisták, kik a whitefieldia-
nusok ellenében, az örök üdvösségrei átalános elő-
rendeltetést vallják. Ezeknek Londonban hatvanöt 
kápolnájok van. De ezek közt ismét sok dissidens 
találtatik, kik ,W e s 1 e y a n d i s s e n t i n g ' név alatt, 
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külön elvált testületet képeznek, és tiz templommal 
birnak. A wesleyták templomainál többnyire ,mini-
sters various' van: miből következtethetjük, hogy 
ők átalában annyi sectát képeznek, a hány templom-
mal birnak. A primitiv methodistáknak öt templo-
muk van.— A m o r v a testvéreknek, a hussiták ezen 
utódinak, csak egy templomuk van. Ők magukat az 
egység testvéreinek nevezik; de ezen egység csak 
névleg van meg, nem pedig egyszersmind a hitága-
zatokban is. — Van továbbá Londonban egy secta, 
melly magát ,New C h r i s t i a n C h u r c h ' - n e k ne-
vezi, vagyis u j k e r e s z t é n y e g y h á z n a k , s 
mellyet már czime elitéi, mivel a hit dolgában a mi 
u j , az hamis. Vannak továbbá Londonban , u j e g y -
h á z k e r e s z t é n y e i ' , kik az előbbitől tetemesen 
eltérnek, és egy templommal birnak, mellynek ne-
ve: ,uj Jerusalem.'— Knox János követőinek, vagyis 
a p r e s b y t e r i a n u s o k n a k , hat kápolnájok van. 
Ők két pártot képeznek, tudnillik az angol, és a sza-
bad-angol presbyterianusok pártját. A q u a k e r e k , 
vagyis a rezgők Londonban hét templommal birnak: 
ők is több pártra oszlanak. Azok, kik az élet kérlel-
hetlen viszonyaiban hitelveikből némellyest elenged-
nek , f ü r ö s z t ö t t q u a k e r e k nek, a szigorúbbak 
pedig s z á r a z q u a k e r e k nek hivatnak. Azon né-
hány közülök, kik a hadakozást megengedhetőnek 
hiszik, sz a b a d q u a k e r e k nek, vagy harczosok-
nak neveztetnek. Végre azok, kik tiszta deismust 
vallanak, H i k s Illés apostoluk után h i k s i t á k nak 
mondatnak, és ellentétben állnak az e v a n g e l i c u s 
q u a k e r e k k e l . 

Fönebb Ígértük, hogy az angol államegyházban 
létező pártokról külön fogunk szólani. Hiteltérdemlő 
forrás, a protestáns ,Edinburg Review' után, kisért-
jük meg azon pártok részletes leírását. Mint mondók, 
az angol államegyház három fő pártra oszlik, tud-
nillik a m a g a s - , a s z é l e s - , és az a l s ó - e g y h á z -
r a ; ezen pártok mindegyike ismét több alpárira osz-
lik: de mellyek nincsenek éles határvonal által egy-
mástól elválasztva, hanem határozatlan, csaknem 
egymásba folyó lépcsőkön át egymáshoz majd köze-
lednek, majd ismét egymástól eltérnek. A m a g a s -
e g y h á z tagjai a katholikus szellemből elég sokat 
őriztek meg: ők tisztelik a hagyományt , az ismere-
tes 39 hitczikkelyt a lehetségig katholikus szellem-
ben magyarázzák, a katholikus szellemtől áthatott 
liturgiát nagyra becsülik, a keresztséget az üdvös-
ségre elkerülhetetlenül szükségesnek tartják ; noha a 
transsubstantiatiot elvetik, mégis Krisztusnak való-
ságos jelenlétét az Oltári-szentségben hiszik ; vallják, 

hogy az igaz egyházban az apostoli successio megkí-
vántatik. Minderre nézve ezen egyház tagjai egyetér-
tenek: de a többire nézve három főosztályra szakad-
nak. Legfelsőbb lépcsőn állanak a p u s e y t á k , kik a 
királyné lelki főnökségét elvetik, vagy azt legalább 
tetemesen korlátozzák: ők az egyházi hatalommal a 
püspököket ruházzák föl; a pápának tiszteletbeli fő-
nökségét elismerik; hisznek hét szentséget; az Ur 
vacsorájához megkívántató á l d o z a t o t ; a szenteket 
nem hívják ugyan segítségül, de emlékeznek róluk; 
a halottakért imádkoznak, noha a purgatóriumról 
zavart fogalmaik vannak. Az egyház tekintélyét tisz-
telik, de a gyakorlatban mégis saját nézetöket köve-
tik; és minthogy a legtöbb átalános zsinatban nem 
találják föl a püspökök azon számát, melly az összes 
egyházat képviselhetné : azért a konstantinápolyi 
hitvallásban foglalt hitágazatokon kivül csak azo-
kat hiszik, mellyeket véleményök szerint az ó-egy-
házban hittek, mielőtt, mint ők mondják, a sötét kö-
zépkor az ő tévelyeit közéjek keverte. A puseyták, 
nézeteik védelmére 1857-ben a ,The Union' czimü 
hírlapot alapították ; és valóban csudálatos, mennyire 
közeledtek ők már a katholikus tanhoz. — A máso-
dik osztály hivei tisztelik a királynő lelki jogható-
ságát, és csak a fölött panaszolkodnak, hogy a kor-
mány az egyház szolgáinak semmi szabadságot sem 
hagy. Némellyek közülök tagadják a transsubstantia-
tiot, mások csak hallgatnak róla; némellyek elisme-
rik a gyónás szükségét, mások nem ; szóval, itt kez-
denek elágozni a vélemények : miből azután kimond-
hatlan zavar támad. — Végre a harmadik osztályhoz 
tartozók csak a keresztséget, és az Oltári-szentséget 
hiszik, de az áldozatot elvetik ; az egyház tekintélye 
felől pedig igen ingadozók nézeteik. A magas-egy-
háznak a közlönye a ,Morning-Post' ; de ez inkább a 
két utolsó osztályt képviseli, mintsem a puseytákat, 
kikkel gyakran kötekedik. Az angol püspökök nagy 
része a magas-egyházhoz tartozik; de a puseytákat 
gyűlölik. A magas egyház tagjai mind hiszik, hogy 
csak a katholika egyházban lehet üdvözülni : de más 
részt meg azt mondják, hogy az angol egyházaman-
nak egyik ága; miért is magukat angol katholiku-
soknak hívják. 

I)e térjünk át a s z é l e s - e g y h á z h o z ; melly on-
nan nyerte nevét, mivel követői mindenkinek kitár-
ják a mennyország kapuit, ki csak Krisztusban hisz, 
és ekkép az egyházat annyira szélesbítik, hogy az 
Noénak az állatok minden faját magába fogadó bár-
kájához hasoulit. Ők a 39 hitczikket vallják ; de azért 
nem zárják ki a paradicsomból azokat sem, kik ama 
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hitczikkeket elvetik. Ők elmondják sz. Athanáz hitval-
lását; de ennek első és utolsó czikkét túlzottnak tart-
ják. De még ezen egyházban is, melly mindenkit mesz-
sze tárt karokkal fogad, nagy az egyenetlenség: né-
mellyek ugyanis a keresztséget szükségesnek, mások 
ismét csak hasznosnak tar t ják; végre vannak, kik az 
üdvösséget a keresztség nélkül is elérhetőnek hiszik, 
kik az egyház szolgáit a laicusoktól meg nem külön-
böztetik, minden egyházi hatalmat a királynétól szár-
maztatnak , és kik még az eredendő bűnről és Jézus 
Krisztus istenségéről sem birnak tiszta fogalommal. 

Az a l s ó - e g y h á z közlönye a ,Recorder'; mi-
ért is annak követői recordistáknak neveztetnek. Is-
mertető jelök az, hogy ők a jó cselekedetek nélkül 
csupán a hit általi igazulás elvéhez ragaszkodnak. 
Csupán a hit általi igazulás elve ben van ugyan a 
39 czikkben is , de a m a g a s - e g y h á z azt katholi-
kus értelemben magyarázza ; a s z é l e s - egyház el-
méletileg azon elvet elismeri ugyan , de a gyakor-
latban tagadja. Ellenben az alsó-egyház tagjai amaz 
elvet jelszavuk gyanánt tűzték ki. De ezen hitelv 
magyarázatában már ők sem értenek egyet. Né-
mellyek közülök azt mondják, hogy az igaz hit 
egyedül teszi igazzá az embert; de az igaz hit min-
dig jó cselekedeteket is fog szülni. Mások azt tanít-
ják , hogy a megigazulás nem függ ugyan a jó cse-
lekedetektől , de ezeknek mégis megvan a maguk 
becse, és azért j ó , azokban bővelkedni. Ismét má-
sok azon elvet élére áll í t ják, és mondják, hogy a 
leggonoszabb ember is minden bizonynyal üdvözül, 
csak halálos ágyán erősen h igye , hogy az Üdvö-
zítő érdemeiért üdvét nyerend: ellenben hogy a 
legjámborabb ember is elkárhozik, ha halálos ágyán 
az üdvösséget reményű ugyan , de abból hitczikket 
nem tesz. Szintolly kevéssé értenek egyet Krisztus 
istensége iránt : némellyek nem merik egyenesen 
kimondani, hogy ő nem Isten és ember, noha őt 
bensőleg nem tartják annak; mások nyíltan kimond-
j á k , hogy Jézus Krisztus Isten és ember egyszer-
smind, de nem merik állítani, hogy az Isten fia 
érettünk szenvedett és meghalt; végre van az alsó-
egyházban egy nestorianus párt, melly Jézus Krisz-
tusnak két személyt tulajdonit. Ök a hold. Szüzet 
soha sem nevezik Isten anyjának; sőt e nevezetet a 
katholikusoknak nem csekély bün gyanánt rójják 
föl. Ugyanezek élénken sürgetik, hogy a liturgiá-
ból minden katholikus szertartás száműzessék. Itt 
meg kell még jegyeznünk, hogy az angol államegy-
házban azon párt számlál legtöbb tagot, melly az 
alsó-egyházhoz szít, és melly, mint lát tuk, a ratio-

nalismushoz legközelebb áll. De igen tévedne a n y á 
jas olvasó, ha azt hinné, hogy ezzel előszámláltuk 
mindazon sectákat, mellyekre az angol államegyház 
szakad; hitelt érdemlő tanuk bizonyítják, hogy az 
államegyház 24,000 papjai közt valósággal nem ta-
láltatik kettő, kik a hittanokra nézve teljesen egyet-
értenének. A fónebbiekben csak a jelentékenyebb 
pártokat soroltuk elő ; mellyeket ismét a végtelen-
ségig föl kellene osztani, hogy az ember a dolgok 
valódi állásáról magának fogalmat szerezzen. 

Az angol egyházban uralkodó, csaknem anar-
chicus zavar és szakadozottság, és ezzel szemközt a 
katholika egyház fönséges egysége, egyik oka azon 
gyakori megtéréseknek, minőkre az angol államegy-
házi clerus soraiban napjainkban akadunk. A n d e r -
d o n Vilmost, Leicesterben sz. Margit templomának 
vicariusát, leginkább Roma egysége, s a londoni 
clerusnak pártokra szakadása birta arra , hogy ka-
tholikussá legyen. „Én olly testület tagja voltam", 
irja egykori hivei egyikének, „melly sem a többi 
kereszténységgel, sem önmagával egyet nem értett. 
Én mindenfelé fordultam, keresve az egységet, leg-
alább e separatista község ölében : és meggyőződtem, 
hogy hitszónokai közül kettő sem hit te, s tanította 
ugyanazt. Azt találtam, hogy az egész nem más, 
mint a vélemények sima chaosa. Az egyik a szent 
atyákból az igazságnak ezen, a másik meg ama tö-
redékét merítette; s a szent atyák ezen idézeteit az-
után mindenki saját egyéni felfogása szerint alkal-
mazta: az egyik bizonyos megszorítással saját rend-
szerét ajánlotta, mig a másik azt szerencsétlennek 
nyilvánította; a harmadik a keresztény hajdankorra 
épen mit sem adott; a negyedik azt elavult porté-
kának , az ötödik pedig csalékony tekintélynek bé-
lyegezte. Én beláttam, hogy e zavar a dolog lénye-
gében gyökerezik , és hogy azon segíteni nem lehet, 
minthogy symbolícus könyveink kétértelmű, és szánt-
szándékkal akkép irt választ adnak, hogy a kétség-
nek okvetlenül származnia kellett. Az élő tekinté-
lyek pedig, mellyekre hivatkozni lehetett , az ima-
könyvnek csak saját egyéni magyarázatát adhatták, 
vagy pedig azon idősebb theologusokra hivatkoztak, 
kiket maguk is követtek: tehát nem adhattak olly 
választ, melly saját személyes nézetűknél nagyobb 
tekintélyt érdemlett volna." De ellenben mit talált 
sz. Margit vicariusa Romában? Halljuk erre nézve őt 
magát. „A Péter székével egyesült püspökségeken 
feltaláltam azon ismertető jeleket, mellyek a hit, ész, 
sz.-irás, és az egyházatyák szerint az igaz egyház-
nak szükségképen sajátjai. A romai egyház egysége 
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minden korszaknak állandó csudája. Azon körülmény, 
hogy a testté lett Ige , ki az ő szenteiben csudálato-
san működik, ezeknek halandó maradványai által 
gyógyulásokat eszközlött, és halottakat életre tá-
masztottja hiveket azon egyház tiszteletére serkenti. 
De valljon nem még nagyobb mysterium-e, hogy 
egy szivvé s lélekké alakította azon különböző elmé-
ket, azon, a természettől olly kevéssé megegyező aka-
ratokat, azon érdekeket, mellyek minden más, kivéve 
az istenit, k é n y s z e r í t ő hatalom alatt elkerül-
hetetlenül egymás ellen harczra kel tek, az egység 
kötelékét széttépték, és ez által az ő állítólagos kö-
zösségök hamisságát napfényre hozták volna? Nem 
csudaszerü-e, látni azon megszámithatlan tömegeket, 
sőt a keresztény hiten levőknek túlnyomó többségét, 
álljanak ők az emberi miveltség bármilly fokán, tar-
tozzanak ők bármilly törzshez, nemzet-, vagy nyelv-
hez , tizennyolcz század lefolyása u tán , számos tév-
tanok és iskolák keletkezte, s megszűnte u tán, m i-
k é n t v a l l j á k ők m i n d i g u g y a n a z o n h i t -
s z a b á l y t ; és egy közös és meghatározott hit kö-
telékei által egygyé fűzve, miként utasitanak vissza 
mindent, a mi ezen hittel ellenkezik, most épen ugy, 
mint azon időben, midőn az első tanítványok a jeru-
salemi étteremben egybegyűltek ? !" 

Valóban álmélkodásra méltó tünemény ! London 
anyagi tekintetben csudákat mivelt, és mivel napon-
kint. A folyamok árjait legyőzte a T h e m s e - T u n -
n e l , a Themse alatt vivő széles, és 1300 láb hosszú 
ut által : a tengeri hullámok dühét megtörte a Bri-
tannia tubular bridge, vagyis az Anglesey szigetet 
Angolországgal egybekötő, és 6,018,650 forintba 
került csöves hid által; napjainkban építette a ,G-reat 
Eastern'-t , a valaha épített hajók eme legnagyobbik 
óriását: és ime ezen olly munkás, olly gazdag, olly 
hatalmas London , nem képes egyházi szolgái közül 
csak kettőt is az egységben megtartani; nem képes 
őket arra bírni, hogy egy és ugyanazon dogmát hi-
gyenek, hogy ugyanazon tekintély előtt meghajol-
janak! És Roma? Roma, mellynek sem tunneljei,sem 
csöves-hidjai,sem óriási gőzösei nincsenek, de melly 
már tizenkilencz század óta 200,000,000 hívőt egye-
sit sz. Péter székével, kik mind tisztelettel hajolnak 
meg oraculumai előtt A katholikus, ki mindezt 
fontolóra veszi, hálára buzdul föl az isteni gondviselés 
iránt: melly akkép intézkedett, hogy a katholikus 
Roma, anyagi tekintetben sem olly nagy, sem olly 
hatalmas ne legyen, mint a hajdani Roma volt; kü-
lönben Isten kezének mindenható müve nem lett vol-
na olly szembetűnő, s a katholikus Roma szellemi 

főnöksége emberi eszközöknek tulajdonittatott volna. 
Tegyük föl azon esetet, hogy Roma a mostani Lon-
don helyezetében volna: valljon nem tartatnék-e ön-
zőnek azon hódolat, mellyel a nemzetek iránta visel-
tetnek? Nem tulajdonittatnék-e aljas indokoknak, a 
bosszútól és büntetéstőli félelemnek, vagy a juta-
lom- és segélyhez! reménynek? Mindezen emberi se-
gédeszközök helyett az Ur azt akarta , hogy a pápai 
Roma erőtlen legyen: miszerint az Istennek őt istá-
poló ereje annál fényesebben ragyogjon. S eme vég-
telen erkölcsi erőt leginkább bámulni kell Romának 
egységében önmagával, és a megtért világ összes 
népeivel ! -J- -f -J-. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, Kisasszonyhava 5-dikén. A nagyobb papnövel-

dében támadt ü r t , a kis növeldének szapora népsége pó-
tolja évenkint : legyen tehát szabad, eszmetársulat utján e 
tárgyhoz is szólnom. A gvőri sz.-Bene-rendü főgymnasium ju-
lius 31-én tartá zárünnepélyét ; melly alkalommal az érdem-
sorozat is felolvastatván, kitűnt, milly érdemsorozatra mél-
tattak a gyermek-papnövelde növendékei. A VIII. osztály nö-
vendékei mindnyájan, s z a k a d a t l a n sorozatban következ-
nek egymásután, 1-től, az e l ső tő l fogva 9-ig; kiknek szinte az 
érettségi szigorlatot is mindnyájának le kell tennie. (Az ered-
ményt nem várhatom be , mert még sokáig tart.) A VII. osz-
tályban 5 kitűnő, 3 első-rendű; a Vl.-ban 11 kitűnő, 1 első-
rendű; az V.-ben mind a 9 kitünőleg első-rendű bizonyít-
ványra méltattatott : mint ezt a győri főgymnasium tudósitvá-
nya bizonyítja, mellyet különösen bátorkodunk minden mi-
velt magyar és katholikus figyelmébe ajánlani, azon jeles ér-
tekezés miatt , mellyet benne ft. tudós F o j t é n y i János ta-
nár ur a főgymnasium pályavégzett ifjainak emlékül nyúj t , s 
mellyben a német származású Jézus-társaságabeli B a l d e Ja-
kabot, a 17-ik század első latin lantosát ismerteti érdekes ki-
vonatban: közölvén a dicsért szerzőtől hat jeles latin odát , s 
melléje csatolván az eredetivel minden tekintetben verse-
nyező remek magyar lorditást is. Valóban, a szeretett tanár 
ennél becsesebb végajándékot tanítványainak emlékül nem 
ajándékozhatott. Ezenkivül a nevezett napon más ajándékok Í3 
osztattak ki, miután a ft. igazgató, Szabó Othmár ur, bölcs atyai 
oktatásban részesítette volna növendékeit ; melly ajándékok 
ezek : Püspök ő méltósága a négy felső osztály legjobb osztály-
zatot nyert kispapjának 1—1 aranyat,azután 16 db. könyvet; 
mind a 8 osztályban pedig a legjobb osztályzatot nyert vilá-
giaknak 1—1 csinos kötetü könyvet; ft. Nogáll Károly cz. ka-
nonok ur pedig azon növendékeknek, kik a mélt. püspök által 
jutalmazottak után következtek az érdemsorozatban, szintén 
1—1 aranyat, és minden kis-seminariumi növendéknek 1—1 
könyvet ; ft. Rómer tanár ur pedig a,Bakonyi Levelek' czimü uj 
munkájából némellyeknek 1—1 példányt ajándékozott. Tovább 
a gymn. igazgatóság minden osztályban a 3 elsőnek 1—1 Plu-
tarchot ; végre a ,Családi lapok' t. szerkesztője által az e lapok-
nak ajándékkép küldött 15 példányából, 9 teljes számú példányt 
osztatott ki. — íme tehát ismét 9-en hagyák el a kis-növelde 
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küszöbét! Ennélfogva utónövekmény (succrescentia) felől 
kelle gondoskodni : mi csakugyan meg is történt ; aug. 30-ára 
Íratván ki a csőd, mellyre összesen 34 versenyező jelent meg; 
s ezek közül 8 igtattatott a növelde tagjainak névsorozatába : 
a győri főgymnasium V. osztályából 1 , volt 2-ik jeles ; a IV. 
osztályból szinte 1, volt 2-ik jeles ; a többi mind a IV. osztály-
ból különféle gymnasiumokból, jelesen a tatai- s m.-óváriból 
az elsők, a sopronyiból az első és harmadik, a nagyváradiból 
a második , és végre a pápaiból a negyedik : mind jeles bizo-
nyitványnyal ellátva. Igy gondoskodik az Ur időnkint az ő 
kertjében ültetendő sarjakról, hogy az pusztává ne váljék. — 

E G E R , augustushó 12-én. Minél erősebb meggyőződé-
sünk, hogy katholikus hitéletünk fölvirágzása, és a családok 
valódi jólléte s boldogsága nagy mértékben függ a nőnem 
vallásos és jól kezelt nevelésétől : annál őszintébb örömünk, 
midőn akár e becses lapok utján , akár magán tapasztalásunk 
által e téren ujabb és üdvös lendületről, vagy arról értesü-
lünk , hogy azok, kikre egyházunk és hazánk illy nagy hord-
erejű kincse , a nőnem nevelése bizatott, kötelmeik-, és ma-
gasztos hivatásuknak önfeláldozó buzgósággal igyekeznek 
megfelelni. Hasonló örömmel telt el keblünk f. hó 7-én és 
8-án, midőn a városunkban áldásdusan működő angol-kis-
asszonyok intézetében tartott nyilvános vizsgálaton megje-
lentünk. Véleményünk szerint e vizsgálat nem csak a növen-
dékek erény- és tudományban tet t kitűnő előmeneteléről 
tanúskodik : hanem tanuja volt egyszersmind a nevelő angol-
kisasszonyok ügyes tapintatának és fáradhatatlan önfeláldo-
zásának. A számos vendég, és a növendékek jelenvolt szülői 
hálaköszöneteik nyilvánitása által siettek megelégedésöket és 
örömüket kifejezni. — Az intézet mellett, és a növendékek 
előmeneteléről tesz bizonyságot az is, hogy Benedek tábor-
szernagy ő excellentiája i t t l é tekor , mint a többi tanintéze-
tet , ezt is meglátogatván, és rögtön vizsgálatot tartván, 
nem csak ismételten kifejezte megelégedését : hanem vissza-
térve Budára, a növendékek között jutalmul kiosztandó igen 
csinos és értékes ajándékokat küldött. Létre jöt t és megnyit-
tatott ez intézet 1852-ben. Felosztatik belső- és külsőre. 
Amabban olly növendékek nyernek négy külön és fokozatos 
osztályban oktatást , kik lakással és élelemmel az intézetben 
láttatnak el. Illy növendék ez évben 42 volt. Az úgynevezett 
külső intézetben, szinte négy osztályban, a városbeli polgár-
leánykák oktattatnak. Ezek száma ez évben 230 volt. Ha te-
kintjük megyénk kiterjedését, és azon körülményt, hogy Kas-
sától Pestig nincs olly intézet, mellyre katholikus szülék 
gyermekeik neveltetését lelkismeretök megnyugtatása mellett 
bizhatnák : mindenki kénytelen bevallani, hogy a városunk-
ban levő angol-kisasszonyok intézete valódi szükség és meg-
íizethetlen jótétemény. /. N. 

KÉKKŐ, aug. 2-án. Próbatétről jövök, melly megér-
demli, hogy e becses lapokban megemlékezzünk róla. Mig a 
tan-nevelésügynek nem volt saját szakközlönye hazánkban, 
addig a ,Religio' majd minden száma hozott érdekes tanügyi 
tudósításokat. De mióta e szakmát a derék ,Tanodai lapok'-
kal osztotta meg, azóta ritkábban szól a nevelésről ; minden 
erejét a hit-élet, és egyházias tudomány ápolása- és fölvirá-
goztatására szentelvén. Mindamellett reménylem, miszerint t. 
szerk. ur jelen tudósításomnak is enged helyet becses lapjá-
ban : annyival is inkább, mivel a ,Religio', régi dicséretes szo-

kása szerint, most is örömmel ragad meg minden alkalmat 
olly nemes törekvések ajánlására, mellyek helyes elintézésé-
től nem csak a jelen, de a jövő nemzedék sorsa és jólléte is 
leginkább függ; értem az iíjuság, és különösen a gyenge nő-
nem lelki és testi nevelését. Mint a nyári sötét föllegen meg-
jelenő szivárvány, ragyogó színeivel a természet országát 
tenyésztetőbb jövendővel kecsegteti: ugy a jelenkor sötét bo-
rulatai közt alig van valami, a mi képes volna szivünket ál-
landóbb örömre hangolni, mint a nevelésnek egyházias szel-
lemben való elintézése és megalapitása. Mi tűrés , tagadás 
benne : komoly időket élünk ! Az elégedetlenség, a fölfuval-
kodottság, jogbitorlás, és egyéb egyházmaró szemtelenségek 
és istenkáromlások napi renden vannak. Egy elfajult század-
nak gyümölcsei ezek ! Azért, hogy legalább a jövő nemzedék-
nek jobb dolga legyen, mig gyenge, s fogékony a gyermeki 
szív, addig kell abba az Isten, erény, jogtisztelet, tudomány, 
munka, s egyéb üdvös foglalkozások szeretetét csepegtetni. 
Annyi bizonyos, hogy minél nagyobb mérvben hintetik el, és 
illetőleg oltatik be a gyermeki szivbe az isteni félelem és üd-
vös tudomány magja: annál bővebb aratást várhatni egykor 
az erkölcsiség és hitélet mezején. E meggyőződést osztják 
különösen hazánk főpapjai; kik semmi költséget sem kiméinek 
olly intézetek és növeldék fölállítására, mellyek hivatvák a 
vallásos erkölcsiség-, és igazi miveltségnek föltételeit jobban 
kifejteni, megszilárdítani, és fölvirágoztatni. S ezek közt kivá-
ló kegyelet- és hálával hazánk b í b o r o s f ő p a p j á r ó l il-
lik megemlékeznünk ; kinek harminezhárom éves püspöki hi-
vataloskodásáról nehéz megmondani : valljon a hitélet gyara-
pitása- és fölvirágoztatásában kifejtett buzgóságának, vagy a 
nevelés oltárára hozott áldozatokbani készségének adjuk-e az 
elsőséget! Egy tekintélyes világi ur kedélyesen mondá előttem: 
,Már csak igaz, hogy a mi jó prímásunknak mindenre van ide-
je és pénze. Bokros teendői között mindig talál ő időt magá-
nak, hogy az országos jelentésű és közérdekű ünnepélyeket 
magas jelenlétével emelje, s üdvös irányt adjon a hazaűui lel-
kesedésnek. Áldozataiban pedig kifogyhatatlan.' Ez utóbbi je-
les tulajdonának egyik fényes bizonyitványaul szolgál a b a-
l a s s a - g y a r m a t i virágzó l e á n y n ö v e l d e , melly je-
len diszes fönállását szintén ő eminentiájának köszöni. A ke-
gyes főpásztor nem elégedvén meg azzal, hogy ez intézet fön-
tartására évenkint több ezer forinttal járulni kegyeskedik, 
hanem hogy a növeldének egyházhü, s valláserkölcsös irányát 
minden tekintetben biztosítsa, azt kilencz év előtt az angol-
kisasszonyok világszerte ismert buzgóságárabizni, legújabban 
pedig ugyancsak ez intézet számára egy emeletes ház megvé-
telét (tizenhét ezer ezüst értékű forinton) elrendelni méltóz-
tatott : mellynek átalakítása , mint hallom, szintén 1400 uj 
frtba kerülend. Ám a példás áldozat nem is fog üdvös siker 
nélkül maradni. Erről meggyőzhetett bennünket ama jeles 
próbatét is, melly mult hó 31-, és f. hó 1-én főtiszt. M é s z á -
r o s Imre Vadkert-kerületi esperes és intézeti buzgó gondnok 
ur elnöksége alatt tar ta tot t , és pedig olly kitűnő sikerrel, 
hogy az mind egyházi, mind nevelési szempontból átalán, a 
hallgatók diszes vendégkoszorujának teljes megelégedését 
vívta ki. Az iskolát 120 leánynövendék látogatá. A jeles fele 
letek mind a hittanból, mind egyéb tanulmányokéi, igen di-
cséretesen ütöttek ki. Szinte jól esett, épülni azon derült és 
szerény viseleten, mellyet a növendékek külsőképen mutat-
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nak. Nem egy emberbarátnak, ki a próbatételeken mind vé-
gig jelen volt, azon óhajtás tolult föl ajkára : vajha az ég leg-
kegyelmesebb Ura, az egyház és édes hon fölvirágoztatásara, 
több illy jeles intézetet adna az emberiségnek : mellyben 
a leányövendékek nem csak a vallástan-, egyháztörténet-, 
vallási szertartásokra, hanem a kor igényelte nyelvek-, 
számtan-,szépirás- földleírás-, természettan-, természetrajz-, 
egyetemes történetre, a rajzolás-, zenézet-, éneklés-, és min-
dennemű kézi-munkákra is taníttatnak ! Bizonyára az illy 
intézetet csak közelebbről kell megtekinteni, hogy előszeretet-
tel viseltessünk iránta. Távol van innen minden könnyel-
műség, piperézés, regények olvasása, zajos j á ték , önfejüség, 
és egyéb pajzánságok, mellyek a növendékek előmenetelére 
másutt olly zsibbasztólag hatnak. A gyakori gyónás és áldo-
zás , a bold, szűz Máriának szívélyes , buzgó tisztelete, vala-
mint a jó példa, s felügyelet az illető tanítónők részéről, ké-
pezik itt ama győzhetlen bástyát , melly nem csak az ártat-
lanság liliomának megőrzésére, hanem a női kegyeletes mi-
veltség biztosítására is leghatalmasabb eszköz. Milly áldáso-
sán működik és hat az intézet a gyöngéd nőnemzedék jobb 
neveltetésére, már ebből is elég világos. Hiában : az örök üd-
vösségre vezető elveket nem elég csak betanítani könyből ; 
hanem szükséges azokat az egyház kegyszereivel folyvást 
ápolni is. Mi pedig csak ugy eszközölhető, ha maguk a neve-
lőnők is a kath. hit szellemétől egészen áthatvák, és minden 
tanításuk- és nevelésükben, összes cselekedeteik- és életök-
ben , bent az iskolában, és azon kivül, ugyanazon szellemtől 
vezettetnek, és tettekre határoztatnak. — Vége levén a pró-
batétnek , szót emelt az intézeti gondnok u r , és kedélyes mo-
dora szerint, a jó kertészről vett hasonlatosságával további 
önmunkásságra serkenté a növendékeket. A jó kertész örül 
ugyan a szép hajtások-, és virágoknak is : de mindenek fö-
lött g y ü m ö l c s ö t kiván ő. Köszönetet és méltó elisme-
rést szavazott azután nt. D r a x 1 e r János balassa-gyar-
mati káplán-, és intézeti katechetának, valamint a t. cz. an-
gol-kisasszonyoknak ; kik fáradhatlan szorgalommal oda tö-
rekedtek, hogy a gondjaikra bizott növendékek szivébe, 
más hasznos ismereteken kivül, igaz vallási érzületet, és 
a kath. egyház iránti meleg vonzalmat és ragaszkodást 
csepegtessenek. Leginkább pedig hálatelt szivvel emléke-
zék meg az intézet nagylelkű alapitójáról, ki a kath. ne-
velésnek ezen biztos ápoldáját Nógrádba, melly, közbeve-
tőleg legyen mondva, elég bokros intelligentiája, s anyagi 
virágzó kifejlése mellett, egyházi intézetek tekintetéből fö-
lötte szegény , átülteté , azt atyai gondoskodásával kiséri, s 
kegyének folytonos jeleivel halmozá el. Végre a hálás szülők 
és növendékek nevében érzékeny bucsut vőn nagytiszt. P i r n-
s t i l l Theréz főnökné kisasszonytól; ki a b-gyarmati intéze-
tet 9 év óta anyai szelidség- és gondoskodással igazgatá, s 
most, engedvén a felsőbbségi bizalomnak, egy más előkelő 
városba menend, egy ujon alapított növeldének kormányát 
átveendő. Az intézet iránti lángoló buzgalom jellemzi a távozó 
főnöknét ; s azért mindnyájunk őszinte becsülését és tisztele-
tünket viszi magával. Isten vezérelje lépteit! M. J. 

IRODALOM. 
,DIE MÖNCHE DES ABENDLANDES.' (Vége.) 

Szerző kötelességének hitte, a szerzetesek ama légióinak, 
mint mondja, emberinél nagyobb erőmegfeszitését kiemelni, 
mellyel azok husz külön barbár nép megszeliditésén, a béke 
müveihez szoktatásán, erkölcsi nemesitésén dolgoztak. „Igaz-
ságtalanság , kebellázitó hálátlanság lenne, ama, husz nem-
zedéken át fáradhatlan magvetőket, kik őseink lelkeit, s azok-
kal együtt az egész ker. Europa földjét kimivelték, és kik sz. 
Bernardnak és kortársainak csak az aratás fáradságát hagy-
ták há t ra , hallgatással mellőzni. Ama köteteknek, mellyek 
közzétételét ezennel megkezdem , ezen előkészítési feladatuk 
fog lenni. Lelkesittetve a vágytól, olvasóimnak megmutatni az 
utat, mellyet magamnak készítettem, e hosszadalmas munkába 
azért kezdtem, hogy megmutassam, mi volt a szerzetes-élet, és 
mit tet t a kath világ javára, mielőtt sz. Bemard a korabeli 
kereszténységben, általa a tisztelet és csudáitatás legmaga-
sabb fokára jutott." Sz. nem törődik a hátránynyal, mellyet 
ez eljárás neki, mint író- s művésznek az által okoz, hogy a 
munka tulaj donképeni hősének fény koronáját, elődjeinek di-
csőségével mintegy szándékosan elhalaványitja : ő nem nyo-
morult ,effectust' vadász, hanem fiz igazság szolgálatában ir. 
,,Ha csupán hatásra számiték, ugy az illyetén eljárástól ova-
kodtam volna. De minden keresztény iróra nézve létezik egy 
olly szépség, melly magasan fölötte áll az előadási művészet-
nek, s ez az igazságé. Van valami, mi szorosabban fekszik szi-
vünkön, mint minden hősök, sőt valamennyi szentek dicsősé-
ge : s ez az anyaszentegyház iránti tisztelet, és annak becsüle-
te ; az ő gondviseleti haladása a történetnek minden viharjai 
és borúi között: és én e fönséges, úgyis elég sokáig rágalma-
zott, és kárhoztatott intézet dicsőségét nem akartam egyet-
len férliu dicsőségének feláldozni." Mit egyébiránt téve, külön-
ben is csak a dicsőitettnek megbántásával eszközölhetett volna, 
mint ki az igaznak, és igazságosnak vala mindenkor leg-
buzgóbb hirdetője. S valóban, mit sz. hónáról mond, Europa 
valamennyi országairól elmondhatják a múltnak érdemeit há-
látlanul feledni nem akaró utódok . . . Tekintse meg bárki ho-
nának régi térképét, és minden lépten az apátságok, prépost-
ságok , kolostorok és perjelségek neveire talál , mellyek 
ugyanannyi, az egész vidékre polgárosító hatást gyakorolt 
szerzetes-intézet fönálltára emlékeztetnek. „A hol csak egy sürü 
erdőség létezik, hol egy tiszta forrásvíz csergedez, hol egy ha-
talmas élőfa ingatja sudarait a légben, rendesen ugy találjuk, 
hogy ugyanott a religio is munkás volt a szerzetesek keze ál-
tal. De ezen befolyás még sokkal átalánosabban, sokkal ma-
radandóbban észrevehető a törvényekben , a művészetekben, 
egész ősi társadalmunkban. Mindenütt , hol a mult idők 
történeti emlékeit nyomozzuk, nem csupán Francziaország-
ban, hanem egész Európában, Spanyolországtól kezdve Svéd-
honig, Scotiában ugy, mint Siciliában, mindenütt szerzetessel 
találkozik a vizsgáló : minden lépten az ő munkásságának, 
az ő befolyásának, az egész tájra kiáradt jótékonyságának 
rosszul eltakart nyomaira bukkan; elkezdve a szerény baráz-
dától , mellyet először vont a bretagnei, vagy irlandi fenyé-
ren , Marmoutier és Cluny , Melrose és Escurial elhunyt di-
csőségéig." Sz. a következő fejezetekben szól a szerzetes in-
tézetek lényeges jelleme, s alapja felől, a szerzetesek által a 
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kereszténységnek tett szolgálatokról, a kolostori élet magasz-
tos örömei, az ezen életmód ellen emelt vádak, különösen a 
kolostorok gazdagsága, s a szerzetesi fegyelem hanyatlása 
felől, a valódi, s ál-középkorról, végre e munka gyanitható 
sorsáról. E bevezetés után pedig az I. könyv tárgyalja a ro-
mai birodalom állapotát az egyháznak N.-Constantin által 
megadott béke óta, nevezetesen a constantini politikának vész-
teljes befolyását az egyháziasság-és ker. erkölcsiségre; minek 
eredménye lőn, hogy sokan a ker. nevezet alatt a régi po-
gányságnak lőnek életbe-léptetői és gyakorlói, s a valódi 
erény és szabadság az egyházban keresett, és talált egyedül 
biztos menedéket. A szerzetesek , mint a veszélyeztetett egy-
ház és állam megmentői lépnek föl, s a barbarok nyers jó-
akaratával egyesitett törekvésök létre hozza a középkori ci-
vilisatiot. A II. könyvben sz. a szerzetes-élet tulajdonké-
peni eredetét nyomozván, azt az ó-világ- és evangélium-
ban fedezi föl ; leirja az egyptomi , sinai , s palaestinai 
szerzetesek életmódját, kiemeli sz. Antal, Pá l , a két Am-
nion, Pachomius, Athanasius, Hilarion, Epiplianius, Ephram, 
Stylita Simeon, Basilius, nazianzi sz." Gergely, aranyszájú 
sz. János érdemeit, s a szerzetes-élet hanyatlásának okait 
keleten: a barátokra vonatkozólag a chalcedoni zsinatban 
hozott rendeletekkel együtt , mellyek azonban a felbomlott 
egyházi fenyitéket nem birták visszaállitani. Innen sz. III. 
könyvben áttér a szerzetes-életnek nyugotoni ábrázolására, 
az e tekintetbeni főbb érdemet sz. Athanáznak tulajdonítván. 
Olvassuk vercellii Eusebius buzgóságát a terjesztésben, és a 
romai nagyok készségét a kolostori élet követésében, sz. Hie-
ronymus befolyását, az irányában keletkezett romai ellenzé-
ket, sz. Ambrusnak a szerzetesek védelmére kelését, sz Ágos-
ton reguláját, a galliai kolostorok alapittatását, miben sz. Már-
tonnak főrésze van stb. : a marmoutieri (Martini monasterium, 
a galliai sz.-Márton-apátság), lerini, marseillei s más kolosto-
rok keletkezését ; sz. Kolos és Severin működésére is kiter-
jeszkedvén. E könyvet sz. a kolostori élet vázolásával fejezi 
be , mint az az V. század végével mutatkozott, és ama szol-
gálatok elősorolásával, mellyeket a ker. társadalom neki kö-
szön. Elegendő e hatás jellemzésére csak azon egyet felhozni, 
hogy jóllehet ez időben a kolostorok lakói még többnyire lai-
cusok voltak, mégis csaknem valamennyi egyházatyák és ta-
nítók az ő soraikból kerültek ki: jóllehet a minden emberi in-
tézménynyel összekötött gyarlóságok és hiányok itt sem ma-
radtak el , és sz. legkevésbbé igyekszik azokat elpalástolni. 
Különben sz.-nek e müve felől korán volna még más Ítéletet 
hozni, mint mellyet az örömérzet kényszerit ki minden, az 
egyház, és ennek intézetei iránt őszinte ragaszkodással vi-
seltető hivő kebeléből : a tudományos alapon támasztott 
észrevételekre még elegendő idő van ; és mi sem fogjuk, az 
egésznek megjelenése u tán , elmulasztani az ez érdembeni 
méltánylást. 

Megjelentek, és P f e i f e r Ferdinand pesti könyvkereskedésé-
ben (,Fehér-hajó'-val szemközt) megkaphatok : 

,FESTTAGS- UND GELEGENHEITS-PREDIGTEN. Ge-
halten von Joseph W e i n h o f e r , Jubelp riester, geheimer 

Kämmerer Sr. päpstl. Heiligkeit Pius IX., Ritter des k. k. 
österreichischen St.-Leopold-Ordens, Consistorialrathe, De-
chant und Pfarrer zu Pinkafeld. Wohlfeile Ausgabe. Pesth, 
I860.' 8-r. VI I I , és 611 1. Ára, fűzve: 2 frt. a. é. 

,DER VERBORGENE SCHATZ. Oder: Homilien über die 
Geheimnisse, die Glaubenslehren, und Beispiele , welche 
in der evangelischen Geschichte des Leidens unsers Herrn 
Jesu Christi enthalten sind. Vorgetragen in der Basilika 
des Vatikans von P. Joachim V e n t u r a , Exgeneral der 
Theatiner. Nach dem italienischen, in Rom approbirten 
Originale zum erstenmale vollständig in's Deutsche über-
setzt. Erster Theil. Regensburg, I860.' 440 1. Ára, füzve: 
2 fr t 63 kr a. é. 

,ERKLÄRUNG DER PSALMEN, mit besonderer Rücksicht 
auf deren liturgischen Gebrauch im römischen Brevier, 
Missale, Pontificale und Rituale, nebst einem Anhang, 
enthaltend die Erklärung der im Brevier vorkommenden 
alt-testamentlichen Cantica, von Dr. Valentin T h a 1 h o f-
f e r , Professor der biblischen Wissenschaften am Lyceum 
zu Dillingen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Regensburg, I860.' N. 8-r. XLVIII , és 810 1. Ára, füzve: 
5 frt 88 kr a. é. 

,CHRISTLICHE BETRACHTUNGEN von P. Ludwig da 
P o n t e aus der Gesellschaft Jesu. In einem bequemen 
Auszug auf alle Tage des Jahres , wie auch auf die Feste 
der Heiligen, welche im Verlaufe des Jahres besonders 
verehrt werden, gebracht von P. Nikolaus Frizon aus obi-
ger Gesellschaft. Aus dem Französischen. Herausgegeben 
von der Mar. Gesellschaft zur Verbreitung guter Schrif-
ten. Mit Approbation des F. B. Ordinariates Brixen. Inns-
bruck, 1859.' 12-r. I. Köt. XXIV, és 408 1. II. Köt. 536 1. 
III. Köt. 511 1. Ára, füzve : 3 frt 15 kr a. é. 

,DAS LEBEN JESU CHRISTI. Von Dr. Joh. Nep. S e p p , 
Professor der Geschichte an der k. Ludwig-Max.-Universi-
tät in München. Fünfter Band. Der Lehrwandel Christi. 
Mit einer colorirten Karte von Palaestina, und einer lito-
graphirten Tafel. Zweite Auflage. Regensburg, I860.' N. 
8-r. VI I I , és 648 1. Ára, fűzve : 5 frt 88 kr a. é. 

Az itt elősorolt müvek többnyire második kiadásban je-
lenvén meg, de különben is jelességök eléggé ismeretes le-
vén , bővebb ajánlásra nem szorulnak. Egyedül S e p p nagy-
szerű, s korszakot alkotó munkájára nézve kell némi kivételt 
tennünk ; miután az , a teljes átdolgozásnál fogva, mellyben 
részesült, alig nevezhető második kiadásnak ; annyira külön-
bözik az elsőtől : jóllehet abban, a miben tőle különbözik, nem 
csak a kimerítőbb tárgyalást, hanem a fogalmak tisztázását, 
és növekedett ismeretkört illetőleg is, csupán a mü belbecse, 
és a szerző hírneve nyert alig kifejezhető roppant arányban. 
Különben a munka átdolgozása nem lévén még befejezve , az 
a felőli bővebb nyilatkozatot máskorra tarthatjuk fön. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÔIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f i t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Angol egyházi állapotok., II. — II. Frid-
rik . és a kath. egyház Sileziában. VIII. — Érdekes közlemé-
nyek a vaáli plébániai jegyzőkönyvből. VI. — E g y h á z i 
t u d ó s i t á s o k : Magyarországból. — Irodalom. 

Angol egyházi állapotok. 
IL 

Láttuk az első czikkben az angol államegyházi 
clerust h i t b e l i s z a k a d o z o t t s á g á b a n : ve-
gyük most őt szemügyre l e l k i p á s z t o r i m ű k ö -
d é s é b e n . Azanglicanuselerusnak fő teendője a pre-
dikálásban áll. A tizenhetedik századbeli protestáns 
prédikátorok, hallgatóikat a polémia, s dogmaticájok 
száraz és gyümölcstelen sivatagaiba vezették; s ha 
ezek több óráig benne szerte barangoltak, elmenet-
kor szintolly szomjusak voltak az Isten igéje után, 
mint eljövetkor. A következő században a protestán-
sok a másik szélsőségbe estek: a hitet a moráltól el-
választották; és kizárva az elsőt, az utóbbit olly 
szárazan fejtegették, hogy a sziv mellette megköve-
sült. Beszédeikben semmi sem volt keresztényszerü, 
egyéb, mint az előrebocsátott vezérmondat, melly 
minden összefüggés nélkül a következőkkel, fityegett 
elől. Legújabb időben a tévhitü homiletika ismét egy 
lépéssel tovább ment, és a veszekedő polémia, meg 
száraz moralizálás helyett, kizárólag földi dolgokkal 
kezdett foglalatoskodni ; s predikáczióinak tárgyát a 
természet-, orvos-, és gazdaságtanból, meg a poli-
tikából meríteni. Akadtak protestáns hitszónokok, 
kik Karácsonkor, Krisztus urunknak az istálóbani 
születéséből alkalmat vettek maguknak, a marha-
hizlalás legjobb módszeréről értekezni; mások meg 
Pünkösd utáni hatodik vasárnapon a rétmivelésről 
szónokoltak; ismét mások az anyagiság fölé emel-
kedni akarván, a politika kimérgesedett terére, vagy 
a rationalismus fellegeibe vetették magukat. Curio-
sum gyanánt közöljük azon beszédet, mellyet B e e -
c h e r Ward Henrik, New-York hirneves protestáns 
szónoka, 1857-ben, oct. 11-én hallgatóihoz intézett: 
„Kell, hogy mindenki a testére kiváló gondot for-
dítson : mert az ember test nélkül ollyan , mint az 
ágyú ágya nélkül ; ha testetek megfogy, minden ve-

szendőbe megy; nem szükséges, hogy a test e cri-
ticus időben ellankadjon. Kiváló gondot kell fordí-
tanotok az étkek minőségére, s az álomra. Az álom 
a velőtök tápláléka, szintúgy, mint a viz a testetek 
tápláléka. Nekünk vannak cisternáink, mellyekben a 
viz több napig megmarad ; de az Ur a ti velőtök ci-
sternáját ugy alakította, hogy abba nem fér 24 órá-
ra való készlet. Tegyük föl azonban, hogy valaki 
nem alhatik: ugy annak vagy aludnia kell, vagy 
pedig felhagyni a munkával, és orvosi segély t ke-
resni; mert ha nem bír aludni, akkor nem képes gon-
dolni sem önmagára, sem dolgára. Az eledelt illető-
leg, nem kell étvágyatokat elveszteni azért, mivel 
elvesztettétek pénzeteket." ( Az egyesült államok azon 
időben borzasztó pénzcrisisben voltak.) „Ha testetek 
nem bír enni, azt kell neki mondanotok: ,de én tel-
jességgel akarom, hogy egyél.' Bő, és válogatott ét-
kekkel éljetek, és ne tegyétek tönkre testeteket a 
miatt, mert az üzlet terhes. Óvakodjatok az idegek 
fólháborodásától : ha velőtök forrongásba jön, hason-
lítotok a tüzes gyertyatartóba szorult gyertyához, 
melly egyik felől elég, a másikon pedig elolvad. Ne 
beszéljetek sokat; mert az ember a sok beszéd által 
tönkre teszi magát. Ne csináljatok eszetekből fésűt 
ügyeitek ismételt rendbehozására. Ha este bezártátok 
íróasztalotokat, hagyjátok abba gondolataitokat is, 
és soha se vigyétek azokat magatokkal haza. Hazajö-
vet pedig fürödjetek meg: a fürdő soknak közületek 
igen jól fog esni. Szórakozásul gyakrabban mulassa-
tok ; és a mennyire csak lehet, iparkodjatok élvezni 
az élet kellemeit. Amen." Ugy hiszszük, hogy Epi-
cur meg lehet elégedve ezen tanítványával. 

De tekintsük meg most a londoni prédikátoro-
kat, miként működtek ők 1857-diki october 7-én, 
mint a kecses királynő, s angol pápánő által megpa-
rancsolt vezeklés-, böjt- és imanapon. Az illy vezek-
lési napok az anglican prédikátorokra nézve valósá-
gos diadalnapok. Ekkor az országban mindenkinek 
hallgatni kell, csak ők beszélhetnek szabadon. E na-
pon is kitűnt az angol egyházban uralkodó zűrzavar ; 
noha ez alkalommal nem volt dogmáról, és Theolo-
giáról szó. Mig a szónokok egy része a kormánynak 
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neki esett, és a fellázadt indusokat védte, mint kik-
nek elég okuk volt a fellázadásra: azalatt a másik 
rész a kormány mellett, és a seapoyok ellen menny-
dörgött; s ekkép ugyanazon napon, ugyanazon vá-
rosban, egy és azon tettnek dicséretét és ócsárlását 
lehetett hallani az állítólag azonegy hitet valló egy-
házban: világos jelül, hogy az anglican egyház va-
lamint a hitszabálynak, ugy az erkölcstan szilárd 
alapelvének is híjával van. — Dr. C u m m i n g nem 
atallotta kimondani, hogy a fellázadt seapoyokat egy-
től egyig mind kikeli irtani. Valóban gyönyörű pre-
dikáczio a vezeklés napján! A kristálypalotában a 
hírneves S pu r g e o n szónokolt, kinek predikáczió-
já t azon palota részvényesei, s a vasúttársaság, hasz-
not hajtó üzletre használták föl. Már néhány nappal 
előbb London utcza-sarkain roppant falragaszokon e 
szavak valának olvashatók: , C r y s t a 1 - P a l ac e , 
S p u r g e o n , és e g y s h i l l i n g ! ' A shilling An-
golországban soha sem hiányzik, még a böjt, és ve-
zeklés napján sem. S illy manőver által csakugyan 
23,000 embert csődítettek össze a kristálypalotába. 
Calvinnak komor és szigorú tanítványa, Spurgeon 
ur, azt állította, hogy a mi Indiában történik, az 
nem háború; hogy a seapoyok nem emberek: és igy 
a háború törvényeit nem lehet javukra fordítani ; hogy 
a seapoyok merő lázadók, és hunczfutok, kik vétkök-
ért megérdemlik a kiirtatást. — És minő eredménye 
lett az october 7-ki szónoklatoknak? A vezeklés szín-
padi jelenetté változott át ; a templomokbani csődület 
nem volt más, mint vallásos meeting, és az angol 
prédikátorok szónoklatai szintúgy gyümölcsöztek, 
mint a parliamentben tartott beszédek. S csakugyan 
aszónokok a parliaments pártok neveivel jeleztettek : 
voltak W h i g s - p r e d i k á t o r o k , T o r y - p r e d i -
k á t o r o k , r a d i c a l i s p r é d i k á t o r o k . Az egyik 
dicsérte, a másik kárhoztatta az angol politikát, a 
harmadik kiirtást javasolt; de sehol sem hangzott a 
béke és szeretet azon nemes és kegyes szava, melly 
Romából mindig hallható: azon magasztos szó,melly 
a középkorban, de még később is, az I s t e n - b é k é t 
eszközlötte. A mint fönebb mondtuk, a vezeklés szín-
padi bohózattá alakult , és ekkép végződött. A kris-
tály-palotában Spurgeon harminczöt perczig szóno-
kolt, azután az Alleluját éuekelte, s áldást adott; 
végre pedig megadatott az engedelem az evés- és 
ivásra. Most a 23,000 hallgató neki esett a már teri-
tett asztaloknak, — és a böjti nap ünnepnappá lőn. 
A londoni ,Punch' a vezeklés ezen uj módját azonnal 
csipős gunynyal korbácsolta. 

Lát tuk, miként j á r el az anglican clerus mun-

kássága főterén, az egyházi szószéken : nézzük őt 
most hivataloskodása egyéb ágaiban. Nagyobb hite-
lesség tekintetéből, legtöbbnyire az angol lapokbóli 
idézetekre szorítkozunk. 1856-ban a londoni lapok-
ban egy sajátszerű levelezés közöltetett, melly a 
bangori angol protestáns püspök, és megyéje néhány 
buzgóbb hive között folyt. E levelezésből kiderül, 
hogy azon megye clerusának legnagyobb része ele-
get vélt tenni hivatalának, ha vasárnaponkint egy-
szer isteni-szolgálatot tartott, és egy pred-ikácziót föl-
olvasott. A püspök a maga részéről helybenhagyta 
ezen mérsékelt buzgalmat, és ugy vélekedett, hogy 
többet tenni haszontalan volna. De a buzgóbbak a hi-
vek közül többet kívántak, és arról panaszolkodtak, 
hogy a plebániabeli hivek nagy része, nem levén 
mind képes egy és ugyanazon órában a templomba 
menni, kénytelen a dissidensek isteni szolgálatára, s 
predikácziójára járni. „Az egyház, mondá a ,M o r-
n i n g - P o s t ' , kötelessége ellen vét, ha nem gondos-
kodik tagjainak szükségeiről. A helyett, hogy a dis-
sidenseknek útját állaná, langyossága és tétlensége 
által kényszeríti gyermekeit , náluk keresni azt, mit 
saját plebániájokban kellett volna feltalálniok." A 
bangori püspök válasza abból állott, hogy ezen em-
bereket megdorgálta e l b i z a k o d o t t , és o s t o b a 
követeléseik miatt. S valljon kicsoda ezen püspök, ki 
híveinek olly észszerű kivánatát ostobaságnak bé-
lyegzi? Ugyanazon ,Morning-Post' azt mondja róla: 
„Evekben és érdemekben dúsgazdag; az egyház hi-
vei előtt már régóta azon tiszteletben ál l , melly őt 
joggal megilleti!" Ha az anglicanusoknál a legtisz-
teltebb püspök működése ennyiből áll, valljon mit 
mivelnek még a többiek? A londoni hírlapok 1857-
ben, május 20-án közlötték egy anglican püspök le-
velét; mellyben ez kijelentette, hogy akadályozva 
van bizonyos meghatározott napon teljesitenibizonyos 
hivatalbeli kötelmét, mivel ezen napon vagyon a 1 ó-
v e r s e n y , és ő e z t p ü s p ö k i t e e n d ő i m i a t t 
c s a k el n e m m u 1 as z t h a t j a. Elég szomorú már 
az is, hogy illy dolgok történnek: de hogy a püs-
pökök maguk illyesmit megírnak, az csaknem hi-
hetetlen. M a y h e w Henrik, ki London városát a 
legkimeritőbben leirta, azon helyen, hol az angol fő-
város protestáns és katholikus lakóiról szól, azt 
mondja : „A londoni gyümölcs-árusok a szegény ir-
honiakkal igen gyakran ugyanazon udvarokban és 
utczákban laknak. Ha az utóbbiak közül valaki meg-
betegszik, bizonyosak lehetünk arról, hogy papja, az 
irgalmas nénike, s egynémelly jószivü lélek csakha-
mar meglátogatandják őtet. Oh! az irgalmas nénikék! 



ezek ám a hölgyek ! Ellenben hány protestáns vész 
el a nélkül, hogy valaki vigasztalására sietne !" 

1852-ben B l a n d f o r d marquis a felsőházban 
hatalmasan mennydörgött az anglican clerus lustasá-
ga ellen. Ö emlékeztette a házat, miszerint 1843-ban 
az egyházi javak összeírása elrendeltetett, miszerint 
a jutalom a végzett szolgálattal egyensúlyba hozas-
sék. Kitűnt azon alkalommal, hogy Angolországban 
hat és félmillió frank,körülbelül300ollyjavadalmas 
között osztatik szét, kik elévült szokásnál fogva, 
minden tehertől mentek. Blandford marquis kikelt az 
illy szokás ellen, és az egész clerust arról vádolta, 
hogy a magas-egyház nem terjeszti ki az ágait a 
nép fölé; hogy a papok inkább foglalkoznak k e r e s -
k e d é s s e l , mint sem magasztos hivatásuk nemes 
kötelmeivel; végre kimondta, hogy a fönemlitett 
kettős baj miatt mindinkább tért nyer azon meg-
győződés, miszerint az államegyházi clerus, tétlensége 
miatt, mi hasznot sem hoz, jövedelmeinél fogva pedig 
csak terhére van az országnak. — Blandford marquis 
bizonyos k e r e s k e d é s r e czélzott, melly figyel-
münket nagyobb mértékben megérdemli. E myste-
riosus pont fülvilágositása végett, közlünk egy czik-
ket, melly 1857-ik év elején a,Weekly Dispatch'-ben 
közöltetett : 

„Az angol államegyház külseje annyira elvilá-
giasadott, hogy a lelkész, a köznyelven i n c u m -
b en t - n e k , a lelkészi állomás t á p l á l é k n a k (li-
ving), az apostoli hivatal pedig é l v e z e t n e k nevez-
tetik. Lehet mondani, hogy a papi hivatás bizonyos 
értelemben csak kereset, és hasznos kereskedés. A lel-
készek a hittannal szintúgy üzérkednek, mint a fü-
szerárus a theával. A lelkipásztori hivatal a többet 
Ígérőnek naponkint áruba bocsáttatik, megvásárol-
tatik, és ismét eladatik. Néha potom áron adatik el 
bizonyos évi összegért. Az avatottak a lélekszám 
kicsinysége, a fizetés nagysága, a társaság kellemes 
volta, a lelkészi lak, és hozzátartozó földek kényel-
messége szerint becsülik meg azt. A folyamodók 
épen akkor kiáltozzák: ,nolo episcopari', midőn 
eget és földet mozgásba hoznak, hogy valamelly 
püspöki széket nyerjenek. Esküsznek, hogy nekik 
nincs más javadalmuk: pedig már több illyennel bír-
nak; és esküjeik daczára, rendesen eltávoznak plébá-
niáikból. Ha a világróli lemondás, és az önmegtaga-
dás nem tartatik szükséges előkészületnek az apos-
toli hivatalra: ugy a sajtó, és a nép ezt szükségké-
pen merő kenyérkeresetnek tekintik ; és ez esetben a 
vallás nem egyéb, mint merő rajongás, és ünnepélyes 
képmutatás. Csupán pénz által nem lehet a jámbor-

ságot a hívekbe önteni; a bűnöket pedig kiirtani. 
Illő ugyan , és méltányos, hogy az egyház szolgái 
községeik által tartassanak el ; de valahányszor a 
lelkipásztor ezt mondja: ,Mit adtok nekem, ha én 
belőletek keresztényeket csinálok?' meglehettek győ-
ződve , hogy ő nem képes titeket keresztényekké 
tenni. S ha ő azon nézetből indul k i , hogy az isteni 
szolgálat jövedelmi forrás, és a bűnösnek poeniten-
tiára való fölszólitása fizetéses dolog: ugy mind-
kettő , a pásztor és a hivek részéről merő ámitás ; és 
ezek mintegy megigézett kastélyban egymást köl-
csönösen csak csalják." A ,Weekly Dispatch' czikke 
további folyamában párhuzamot von az anglicanus 
clerus dusgazdagsága, s az angol katholikus clerus 
szegénysége, amannak élvvadászata, s ennek a sze-
gény betegek vigasztalásábani önfeláldozása között. 
Nem akarjuk idézni az emiitett lap kemény szavait; 
csak egyszerűen constatirozzuk a tényt , hogy maga 
az angol sajtó pálczát tör dúsgazdag és elvilágiasodott 
clerusa fölött. — A s i m o n i a egyike azon rágódó 
férgeknek, mellyek az anglican egyház testét porrá 
őrlik. ,Mair's monthly Register and ecclesiastic ad-
vertiser' czimü lapban bocsáttatnak áruba a meg-
ürült egyházi javadalmak. A ,Times' ama lapot gú-
nyosan az egyház kereskedelmi lapjának nevezi; 
„mellyből", mondja az emiitett hírlap, „kitűnik, hogy 
milly nagyszerű üzlet történik lelki ügyekben. Azon 
,register'kimutatja, valljon emelkedik, vagy alászáll-e 
a javadalmak ára ; hogy mi a dézsmának a piaczi 
ára ; hogy a puseysmus névszerinti értékén alul, vagy 
fölül tartja-e magát ; hogy az evangélikusok al pa-
ri-n állanak, vagy emelkednek-e? Ugy látszik, a si-
moniától már senki sem fél többé." ,Mair's monthly 
register'-jének 1857-iki január havi füzetében, melly-
re a ,Times' gunyoros czikke czéloz, mintegy 120 
javadalom kináltatott cserébe; mintegy 6'0, eladás 
végett hirdettetett: az üres káplánságok száma szint-
annyira rúgott. Curiosum gyanánt közlünk néhá-
nyat ezen hirdetvényekből ; mellyekből egyszer-
smind némi fogalmat szerezhetünk magunknak az 
angol javadalmak minőségéről : , E g y g a z d a g j a -
v a d a l o m á t e n g e d é s e . ' „A szép vidéken levő 
javadalomhoz mintegy 100 holdat tevő termékeny 
föld tartozik ; a dézsma pénzben fizettetik ; az összes 
jövedelem, ide számítva a plebánia-lak-, és szom-
széd telkeknek használatát, évi 1200 fontra (12 000 
p.forintra) bizvást tehető. A népség n a g y , és a 
mostani beneficiatus 75 éves. Az eladó hajlandó 
volna a javadalom mostani birtokosának elhunytáig 
a vétösszeget kamatoztatni. A m . . . i hivatalban meg 
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lehet tekinteni a plebánia-lak, és a hozzá tartozó föl-
dek rajzát és térképét. Az ár, melly kívántatik, igen 
mérsékelt." — A másik hirdetmény már szerényeb-
ben hangzik : „Déli Angolország egyik szép, és igen 
kellemes vidékén, egy javadalom eladó. Jövedelme 
200 fontnál (2000 p.írtnál) nem kevesebb. A lakos-
ság száma kicsiny, és a javadalom legközelebb üre-
sedésbe jövend." A harmadik hirdetmény igy szól: 
, J a v a d a l m a k t u l a j d o n o s a i n a k s z ó l ó tu -
d ó s i t ás. ' „Ha valaki kisebb értékű falusi javadal-
mat eladni szándékoznék , találna rá vevőt, ha bér-
mentes levél által Yorkshireben Wakefielden, tiszte-
lendő Tison E. úrhoz fordulna. Kívántatik, hogy ve-
le naponkint csak egyszeri isteni szolgálat kötelme 
legyen összekapcsolva; hogy a ház jó karban legyen, 
és közel időben birtokába lehessen lépni. Szinte ki-
vánatos, hogv egy pisztrángos patak közelében 
legyen !" 

1856-ban , julius havában az angol parliament 
a londoni, s durhami püspökök nyugdijával foglal-
kozott. Dr. B i o m f i e l d , a londoni anglican püspök 
már 70 éves, és szélütött volt; Dr. M a l t b y , dur-
hami püspök pedig 80 éves, és megvakult. Mindket-
tő tehát nyugalmaztatni kivánt ollyformán, hogy 
püspökségeik jövedelmeiből nekik 10,000 fontnyi, 
vagyis 100,000 p.frtnyi nyugdij fizettessék. Az an-
golok e követelést túlságosnak találták , és arra hi-
vatkoztak , hogy a szövetséges-államok elnöke alig 
huz 5000 fontot, a pápa 1500-at, a bibornokok 400 at. 
És most hasonlítsa valaki e számokkal össze azon 
628,000 font sterlinget, mellyeket a londoni püspök 
püspöksége alatt zsebre rakot t ; meg azon 345,000 
fontot , mellyek a durhami püspök erszényébe jutot-
tak ! Ugy ám, de az öreg londoni püspök kétszer há-
zasodott meg, s nejei fölötte bőven meg lőnek gyer-
mekekkel áldva, kik szinte nem voltak jó étvágy, 
különféle kívánalmak, és nagyravágyás hiányában. 
S noha ő évenkinti 200,000 p.frtnyi fizetésén fölül 
még 97 plébániával rendelkezett, s noha ő ezeket 
mindig rokonainak adományozta: mégis mindez nem 
volt elég az öreg püspök, és családja szükségeinek 
fedezésére, s azért kivánt ő 100,000 p.forintnyi nyug-
dijt ! A parliament a londoni püspöknek 60,000 fo-
rintnyi nyugpénzt szavazott meg, a durhaminak pe-
dig 40,000-et. — Mig a parliament e tárgy fölött vitat-
kozott, egy különös eset adta magát elő. Azon ná-
bobok, vagyis keletindiai fejedelmek egyike, kiket 
a keletindiai társulat koronájok- és tartományaiktól 
megfosztott, épen akkor Londonban tartózkodott; s 
óhajtván látni az alsó-ház üléseit, esetleg épen akkor 
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ment oda, midőn a két angol püspök kérvénye volt 
a napi-renden. Az indus fejedelem kötelességének tar-
totta, a parliament látogatásakor a legpompásabban 
öltözködni, s magát fölékiteni mindazon gyémántok-
kal, mellyeket fosztogatóinak körmei elől megmenthe-
tett. A mint az alsó-házi urak ez embert illy fényben 
megjelenni látták, szinte megdöbbentek; s noha ők 
e csarnokokban már fejedelmeket, királyokat és csá-
szárokat is láttak,de mégsem emlékeztek arra ,hogy 
valaha illy fényes jelenetet szemléltek légyen: miért 
is azt gondolták, hogy ez valami rendkívüli ember 
lehet. Mig ők e fölött különfélekép gondolkoztak, rög-
tön eszökbe ju to t t , hogy mit hallottak ők a katholi-
kus püspökök fényűzéséről, nevezetesen azon bot-
rányról , mellyet a romai clerus az által ad , hogy 
az isteni-szolgálatnál sok aranyat és gyémántot hasz-
nál a biblia tilalmának ellenére, melly az Istent lé-
lekben és igazságban parancsolja tisztelni. Nem kel-
lett több arra nézve, hogy elhigyék, miszerint az in-
dus nabob — püspök, vagy bibornok, ki teljes orna-
tusban kivánt a vitatkozáson jelen lenni. Mindenki 
szeme azon karzatra vala irányozva, mellyen ama 
titokteljes személy létezett ; ugy hogy végre az alsó-
házi szónok is kötelességének tartotta, engedni az 
átalános kíváncsiságnak, és az alsó-ház egyik katho-
likus tagjától ez iránt biztos felvilágosítást kérni. Eh-
hez lehajlott tehát e szavakkal : „Miután az ur ka-
tholikus, nem volna szíves megmondani, hogy ki 
azon személy, ki mindenki figyelmét magára vonja?" 
Mire a követ, a nélkül, hogy csak egy perczig is gon-
dolkodnék, komoly arczczal ezt súgta neki : „Ez Si-
mon Mágus; ki meghallotta, hogy ma e házban két ki-
tűnő tanítványának érdekei tárgyaltatnak, és azért 
jelen kivánt lenni, hogy oszsza meg az örömet, vagy 
fájdalmat, mellyet a ház határozata kedvenczeinek 
okozni fog." Ezen elmés, és csipős válasz szájról-
szájra tovább ment, és az egész gyülekezetben áta-
lános derültséget okozott, valamint azon egész estve 
még sokat nevettek fölötte. 1" + I'-

l l . Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 

VIII. 
Ez irathoz, eddigi életéről szóló vallomás volt csatolva, 

melly a herczeg nyilt jellemének becsületére válik. „Schaff-
gotsch Fülöp Gotthard"', igy hangzik az szórul-szóra, „a leg-
mélyebb alázattal, és töredelmes szivvel, mint legnagyobb bű-
nös, engedetlen, s érdemetlen flu, s az isteni törvények meg-
szegője, borul szentséged lábaihoz ; és önmagát vádolja, hogy 
ő, ki a szent áldozári méltóságot elfogadta, később kanonok-
sággal, és egyéb javadalmakkal, kettős főpapsággal (mint a 
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szent-kereszti társas-káptalan prépostj a, s a homokon lévő szent 
Szűzhez czimzett apátság apátja,) felruháztatott , s végre a 
boroszlói kath. egyház coadjutorává lett, — ez utolsó hivatalt 
(habár a világi hatalom kényszerítésével) minden egyházi jo-
gok ellenére, s a káptalan szabad választási kiváltságának hát-
rányára elfogadta ; s mindezen méltóságokban több évekig 
féktelenül élt, és azok jövedelmeit élvezte ; hogy tovább a 
püspöknek, kinek segédjeül a fönirt módon adatott , bekövet-
kezett halála után, az emiitett világi hatalom által utódául 
neveztetvén (habár magát nyiltan, és a káptalan előtt mél-
tatlannak nyilvánitá, s e kinevezés ellen óvást tett), mégis a 
világi hatalom által neki ajánlott ezen kinevezést, és a püspö-
ki javak birtokát és kezelését elfogadta. Elismeri, hogy ez ál-
tal vétkezett, és talán egyházi büntetés alá is esett ; s habár 
egynémellyeket védelmére felhozhatna is, mégis a legmélyebb 
alázattal, mint bűnös és vétkes jelenik meg szentséged előtt: 
szivéből fájlalván minden megtörténteket, de kivált azokat, 
mellyekre nézve őt szentséged bűnösnek ismeri ; és megsirat-
ván Isten szine előtt, fogadja, hogy minden rossz cselekede-
teit megutálja, életét megjavitja, azt, mit jogtalanul birtokolt, 
visszapótolja, s magát minden lehető elégtételre kötelezi. S 
midőn végre szentül fogadja, hogy most, és egész életén ke-
resztül, erős gyermeki engedelmességgel magát Krisztus hely-
tartójának aláveti : a legmélyebb alázattal kéri szentségedet, 
hogy bűneitől, s minden egyházi büntetésektől feloldoztas-
sák, és egyszersmind törődött szívvel ujolag esedezik, hogy 
Isten kegyelmébe, s a szent, és apostoli egyház kebelébe is-
mét visszafogadtassék, fölvétessék." 

Egy harmadik Írásban tudatá a herczeg a pápával, hogy 
ügynököt akar hozzá küldeni ; ki élte javulásáról a legcsalha-
tatlanabb tanúságokat viendi meg. November 4-kén teljhata-
lommal ruházta fel XIV. Benedek Almesloe fölszentelt püs-
pököt, minden püspöki teendők végezésére addig, mig a püs-
pöki szék betöltve leend, s egyszersmind inté a káptalant, 
hogy a joghatóságot ké t , kebeléből kiküldendő egyén által 
gyakorolja. November közepe táján érkezett meg Romába a 
herczeg ügynöke, Bastiani abbé, a boroszlói szent-keresztről 
czimzett társas-káptalan kanonokja. E ravasz ember, ki később 
a herczegnek annyi sok bánatot, és kellemetlenséget szerzett, 
átadá a pápának az okmányokat és bizonyítványokat, s olly 
szerencsés volt, hogy már az első kihallgatáson rá birta a 
szent atyát, hogy megígérje, miként Boroszlóba biztost fog 
küldeni. E végre a lengyelhoni nunciust Archieto urat jelölé 
ki, kinek már egy izben a segéd-püspökség ügyében kellett 
volna Boroszlóba menni ; s valóban 1747-diki dec. 2-án kelt 
igen kimerítő utasitással a vizsgálatok mikénti vezetésére néz-
ve küldé őt el. A káptalan nem volt épen a herczeg Schafl-
gotsch személye ellen; s csak is szabad választási jogának 
csonkitása ellen tett óvást : azért dec. 6-káról azok, kik eddig 
legnagyobb ellenei voltak, mint Rümmerskirch esperes, Fran-
kenberg főesperes, és Gellhorn mester-kanonok, azt ajánlák 
a pápának, hogy tekintve ama nagy veszélyeket, mellyek az 
egyházat fenyegetik, a herczeg élete megváltozását, végre 
azt, hogy a király nem ellenzi az ő szabad választásukat : ne 
tagadja meg a megerősitő bullát; s e tanácsot ismétlék dec. 
lG-áról. Benedek a három főpapnak köszönetet szavazott, és 
tudatá velők, hogy a vizsgálattal Archieto urat bizta meg; 
és biztositá őket, hogy valamint a sileziai egyházat, ugy a 
káptalant is minden veszélytől óvni akarja. — 1748-diki janu-

ár 11-kéről tudatá ugyanezt az egész káptalannal. A király 
pedig 1748-diki január 8-kán kelt, ugy nevezett nyilt levelé-
ben következőkre kötelezé magát: 1) A káptalannak a leendő 
püspöki szék-üresedés eseteiben meghagyja szabad válasz-
tási jogát : mint az Silezia előbbi uralkodói alatt megvolt; a 
választásnak azonban egy, a király által kinevezendő biztos je-
lenlétében kell megtörténnie : s ollyat kell választani, ki a ki-
rálynak kedves, és kifogás nélküli ; s a megválasztott a király-
tól nyerendő megerősités nélkül semmi püspöki jogokat gya-
korolni nem fog. 2) Minden jövedelmek, megürülvén a püs-
pöki szék, annak betöltéseig a káptalan tulajdonai lesznek. 
És habár a jelen esetben (Fridrik nézete szerint,) szék-üre-
sedés nem volt is, mégis kegyelmesen megengedni akarja, hogy 
a káptalan a jövedelmek fölött barátságosan osztozzék, és a 
püspökkel megegyezzék : s ő e kölcsönös egyezést megerősi-
tendi. 3) A vallási sérelmeket illetőleg nem is hiheti , hogy 
illyenek léteznének : miután ő minden hitfelekezetek tagjai 
iránt igazságos ; és nem is volt soha szándokában, a kath. egy-
ház részére biztositott ,status quo'-t bármi által is megsérteni; 
de ha mégis valami az ő akarata ellenére, s véletlenségből 
történt volna, legkegyesebben, és leghatározottabban biztosit-
ja a káptalant, hogy ő azt semmiképen sem helyesli, sem azok-
ra nézve segédkezet nem nyújt ; hanem kész, mihelyt feleke-
zetesség szinezete nélkül ezekről értesíttetik, azokat azonnal 
megvizsgáltatni, s a körülményekhez képest a szükséges se-
gélyt megadandja. A mellett reméli, hogy a sérelmek előadá-
sában a mérséklet határait tul nem lépendik, s a multak ela-
vult, és a mostani időkhez épen nem alkalmazható jogait kö-
vetelni nem fogják; jogokat, mellyek megengedése felsőbbségi 
jogait csonkitaná, s az egész haza biztonságát, jóllétét, és nyu-
galmát veszélyeztetné. Egyszersmind több kath. német udva-
rokat megkeresett a király, hogy a herczeg részére a pápá-
nál közbenjárjanak ; mit csakugyan a pfalzi választó decem-
ber 26 án 1747-ben, a bajor január 23-án 1748-ban, és a szász 
január 22-én 1748-ban meg is tett. 

É r d e k e s k ö z l e m é n y e k 
a vaáli plébániai jegyzükönjvböl. 

VI. 

A következő, s a vaáli egyházat és plébániát érdeklő 
utolsó jegyzőkönyvi kivonatok szolgáljának közleményeim leg-
elsejének kiegészítésére. (L. ,Religio.' I. Félév. 47. szám.) 

„In Memóriám. (Statua Ferenczyana in Templo val-
lensi.) Multis Templum Oppidi Vaál excellit donis et doti-
bus, quae illud miriíice commendant. Die mensis Augusti, 
anni 1832-i, octava, D. Stephanus F e r e n c z y , summi 
Sculptoris Romani, Principis a Canova olim discipulus, no-
vum in illud artis suae monumentum intulit. Imaginem ex 
albo marmore ad Karansebes invento efíinxit religiosissimae 
pietatis Magni Josephi ab Ürmény, iam-iam orbem terrae de-
serentis , et ad aeterna in coelum praemia assurgentis, tanta 
dexteritate, ut omnibus oblectamento esset, artis peritis etiam 
admirationi. Dum sic Religio Sancta sanctorum in alios orbes 
properat, genius, liominum socius et custos in terra , dum 
spiritus ad Deum revolat, memóriám iusti aureis in tabula 
pectoris insculpit litteris. Genius eiusmodi etiam Ferenczya-
nae imagini adhaeret , et dum ascendentem virtutem respi-
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cit, in tabula pectoris aureis litteris haec insculpta tenet : 
,ÜRMÉNYI JÓZSEF. 18 5.' —• Figura haec ex uno eodem-
que lapide dimidium es t , ex quo idem Sculptor patrius pro 
Basilica Strigoniensi, ad mandatum Principis Cardinalis Ale-
xandri a Rudna effigiem S. Stephani M. efformaverat. Pii 
haeredes Magni Ürményii hoc patri suo pietatis suae monu-
mentum 4000 ílor. sacrificio posuere. Locum in Templo occu-
pât praecipuum, in sinistra columna introeuntibus ad Presby-
terium, e regione cathedrae. Manibus compositis, et facie 
versa ad aram Sacramenti Eucharistiae, exprimit ad vivum in-
tensissimam summi Viri erga SS. Altaris Sacramentum fidem 
et devotionem. Fax in manu genii, debuisset esse sustentacu-
lum lampadis in honorem SS. Sacramenti perenniter arden-
tis : sed nunc, proh dolor ! flammas saltern inanratas exhibet. 
Ita nempe seculum !" 

E szoborral egy vonalban, kissé hátrább, o t t , hol a 
templom hajója kezdődik, áll egy diszes keresztkut, egészen 
czinből (zincum) ; mellyet boldog emlékű ürményi Ürményi 
Ferencz ő excell. az első bécsi mükiállitáson 1845-ben, 160 
p.forinton vett a vaáli szentegyház számára. Ennek gömböly-
ded födelén a csábitó kigyó, almát tartva szájában, látható; 
a födél tetején pedig az Isten Báránya egy lobogóval, azon 
győzelem jelképezésére, mellyet Jézus az ördögön, és minden 
cselekedetein nyert. Alulról e fölirás olvasható : IN NOMINE 
SS. TRINITATIS. Sokkal helyesebb lenne e fölirás : ,In No-
mine Patris -f-, et Filii -j- et Spiritus -f- Sancti. Amen.' A főol-
tárkép (Krisztus a kereszten , alatta Mária, a kesergő Anya, 
János , és a keresztet átkaroló Magdolna), és a bal oldalon 
lévő mellékoltárkép (az utolsó-vacsora) templomunkkal egy-
korúak, és Schaeffer József-, jeles hazánkfiának remek müvei. 
A második mellékoltárnak, hol mindekkorig a régi templom 
főoltárképe pótolta a mostanit, képét (Mária mennybemene-
tele) ismét Ürményi Ferencz, volt kegyúr bőkezűségének há-
láljuk ; ki azt Molnár János kitűnő pesti festő által festeté 
400 p.forintért 1852-dik évben. E kép szemlélésénél csuda-
szerüen ragadja meg az embert a bizalmat gerjesztő egysze-
rűség. — A mi templomunkat a szó legszorosabb értelmében 
fölségessé varázsolja, az, a hajó két oldalán, és a kerekfödélen 
látható gyönyörű fresco-festés, Vaguer József-, hires hazánk-
fiának müve. Amott ugyanis, és pedig a bal falon ábrázol-
vák: 1) ,Annunciatio B. M. V. 2) Magi adorant neonatum Sal-
vatorem mundi. 3) Baptism. Jesu per Joannem Bapt. in Flu-
vio Jord.' A jobb falon pedig: 1) ,Transfiguratio. 2) Resurre-
ctio; et 3) Ascensio Domini nostri Jesu Christi.' A kerekfödé-
len végre, a négy sarok szerint : sz. Máté , Márk, Lukács és 
János négy evangelista képei. 

Mindjárt a fő-ajtón belül balra van a keresztelő-ká-
polna, egy, a régi templomból idehozott keresztkuttal. E ká-
polnában jelenleg is létező oltárról igy emlékezik kútfőnk : 
„Midőn már több esztendőtől fogva dicsőséges Nepom. sz. 
János ékesen rajzolt és csinos rámába foglalt képe ') , Vaál 
mezővárosa templomának keresztelő-kápolnájában magányo-
san, elhagyattatva függne , sokan a hivek közül azon sz. gon-
dolatra jö t tek , hogy szép és üdvösséges dolog volna a már 
emiitett szentnek tiszteletére , ott oltárt emelni. S ime ! a sz7 
czél és gondolat, Isten segítségével végrehajtatott, midőn so-

' ) E sz. képet Mészáros József , volt vaáli plébános és kerül, es-
peres , utóbb fehérvári székes-egyházi kanonok ur ajándékozta temp-
lomunknak. 

kan a ,keresztény-szeretet-társulat' !) tagjai közül sajátjokból 
adakozván, tiszta faragott kőből csinos oltárt állíttattak, és 
ugyanezen esztendőben (1834.) Pünkösd havának 16-dik nap-
ján , e szentnek dicső neveünnepén, illendő egyházi szertar-
tással fölszenteltetett, és annál az első isteni-szolgálat tar-
tatott, a ,ker.-szeretet-társulat' minden egyes tagjának je-
lenlétében." 

A vaáli szentegyház sokáig volt kénytelen nélkülözni, 
mi nem csupán az isteni-tisztelet emelésének hatalmas ténye-
zője , hanem azon külső erőknek is egyike, mellyek nálunk 
ker. katholikusoknál az ájtatos érzelmek gerjesztésére olly 
igen képesek, egy nagyobbszerü orgonát. Gürtler Mihály, e 
völgynek és Vaál mezővárosának 1846-tól ernyedetlen buz-
góságu lelkipásztora, e hiányt pótolni akarván , a kegyessé-
géről neves ürm. Ürményi Ferenczhez folyamodott mindenek-
előtt segedelemért ; és nem hiában : mert ő excell. 2000 p.fo-
rinttal azonnal igyekezett gyámolitani a szép törekvést ; és igy 
történt, hogy mindenkinek örömére, 1852-dik évi Advent első 
vasárnapján megszólalt először a Glöckner Károly kitűnő zon-
goraművész és hazánkfia által 3000 p.forintért készített, 13 
mutatiós orgona templomunkban. — Ha üdvözült Ferenczünk 
már csak eddig emiitett jótéteményeihez hozzágondoljuk azon 
számtalanokat, mellyekről a szegények hálás fohászai tanús-
kodnak ; és ha nem feledjük, miszerint ő volt az, ki az uj kál-
váriának három uj keresztjére 600 p.forintot nagylelküleg ál-
dozott ; ki a plebániaház udvarában egy kutat fúratván, a 
legnagyobb szükséget pótolta ; ki a plebániaház udvarát , és 
a házhoz tartozó ker te t , semmi költséget sem kiméivé , egé-
szen kőfallal bekerittette ; ki még kevéssel halála előtt is a 
vaáli szentegyházról, annak sz. misékre 1000 p.forintot, és 
szeretett vaáli kath. jobbágyairól, a szegény és istenfélő ta-
nonczok jutalmazására 1000 p.forintot hagyományozván, meg-
emlékezett : egész biztossággal állithatjuk , miszerint a kath. 
egyház, és a drága haza érdekében fényes érdemekkel tün-
döklő nemes ürményi Ü r m é n y i nemzetségben, a halhatatlan 
emlékű József statusminister után ő volt szentegyházunk és 
plébániánk második alapitója, és legnagyobb pártfogója 2). 

S miután „magnorum virorum praesentia ornamentum est 
locorum", örök emlékezet okáért álljanak itt még e következők : 

„Anno Domini 1827-0, mensis Septembris die 9-a con-
tigit Ecclesiae vallensi solatium, in gremio suo devenerandi 
Excellentiss. acReverendiss. D. Joann. Ladislaum P y r k e r de 
Felső-Eőr, Patriarcham, et Arclii-Episcopum Agriensem, S. 
Caes. et Reg. Apóst. Maiest. Act. Status et Int. Consiliarium, 
Insig. Ord. Ferreae Coronae magnae Crucis Equitem, Inclyt. 
Cttuum Heves et Szolnok articulariter unitorum Supremum 
ac Perpetuum Comitem. Vir hic eximius, Patriae ornamen-
tum , natus in Láng, possessione Cttus Albensis, atque a ce-
leberrimis Ord. S. Pauli Eremitae Professoribus Albae-Regiae 
educatus, per diversas humanae sortis vicissitudines, in Mo-
nasterio Campi Liliorum in Austria primum monachus, et pa-
rochus, tandem Abbas evasit. Insigni, qua animum excoluit 
eruditione, et classicis poëmatibus, quae germanico idiomate 
edidit, atque modesta, et vere christiana morum svavitate 
non tantum orbis litterarii admirationem , sed etiam Virorum 

] ) A vaáli ,keresztény-szeretet-társulat'-ról többet olvashatni a 
,Kath. Néplap1 1859. I I -d ik félévi 40-dik számában. 

2) Ürményi Ü r m é n y i Ferencz életirása olvasható a ,Magyar 
Sajtó' czimü folyóirat 1858-dik évi I-ső felének 20-dik számában. 
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Principum existimationem , et amorem emeruit. Unde factum, 
ut brevi temporis intervallo ex Abbate Episcopus Scepusien-
sis, ex Eppo Patriarcha Venetiarum, Regni Dalmatiae Pri-
mas , et Regiiorum Lombardiae, ac Venetici Summus Digni-
tarius , ac Ferreae Coronae Eques etc., Caesaris optimi gratia 
denominaretur et fieret. Sed, cum nativo, et vehementiori 
amore traheretur in Patriam , et in ipso vere locum haberet 
illud Poëtae : „Nescio, qua natale solum dulcedine cunctos 
ducit, et immemores non sinit esse sui !" incredibili Hunga-
rorum solatio, indulgentissimi Principis dementia , Patriae 
redditus, et ad Archi-Eppatum Agriensem translatas est. Vir 
vere patriarchalis animi, dum a SS. Papa Leone XII in nova 
sede confirmaretur , in dignitate quoque Patriarcharum San-
ctae Cath. Ecclesiae confirmari meruit. Hoc igitur Sydus Pa-
triae. et Ecclesiae Hungaricae, dum ad invisendam Excell. D. 
Annám de Ürmény Patronam nostram, quam ob insignem in 
Deum pietatem, et demonstratam identidem erga se amici-
tiam singulari cultu prosequitur, die 8-va mensis Septemb. ad 
Vaál appulisset, Festő subsequenti SS. Nominis B. M. V. in 
diem 9-am Septembris incidente , pro inexplicabili gregis val-
lensis solatio, hora media nona, in Templo vallensi ad Aram 
S. Crucis, seu maiorem, pulsu campanarum invitante, et con-
citante, Sacrosanctum Missae Sacrificium obtulit, atque populo 
procumbenti, eundo, atque redeundo, apostolica benedictione 
benedixit. Adstiterunt praeclarissimo Hospiti , dum Sacrum 

.legeret, praeter D. Joannem I m r e Presbyterum Agriensem, 
in LTniversitate Pestiensi Pliilosophiae Professorem caerimo-
nias agentem > ad infimum Altaris pedem Ministri Fratres 
Grermani : Emericus F a r k a s Parochus in Loco, et Aloysius 
F a r k a s e Scliol is piis. Hoc eventu merito gloriatur et laetatur 
Ecclesia, et Vallis nostra ; tanto magis, quod a temporibus 
Thomae Bakács, qui in Sede Strigoniensi etiam Patriarcha 
Constantinopolitanus e ra t , vix alium Hungaria Patriarcham 
possederit, aut viderit." Közli Völgyi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir . Apostoli Fölsége f. évi augustus 7-én kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, Dr. T ó t h János kegyes-rendi áldozárt és elemi 
iskolák igazgatójá t Szegeden , az iskolaügyben tanusi tot t dicséretes 
tevékenységének elismerése mel le t t , koronás arany érdemkereszttel 
méltóztatot t legkegyelmesebben földiszesítni. (W. Z . ) 

P E S T , aug. 22-dikén. Az első apostoli sz. királyunk 
tiszteletére aug. 20-dikán évenkint megtartatni szokott orszá-
gos ünnepélyt hazánk fővárosában, ez évben sokszorozott fé-
nyűvé tette az ország főmagasságu lierczeg-primásának, bi-
bornok-érsek S c i t o v s z k y Ker. János ur ő eminentiájának 
magas jelenléte, ki e végre még e hó 17-dikén érkezett le Bu-
dára, tovább a hon minden részeiből nagy számmal összese-
reglett minden rangú méltóságok, több, számos tagok által kép-
viselt ft. káptalanok részvéte, különösen pedig a Szent-Ist-
ván-Társulat, és ahhoz csatlakozott más magyar, többi között 
gazdasági stb. egyletek tagjainak diszes serege ; mellynek ajta-
tos érzelmekre hangolásában, a nagyszerű ünnep jelentőség-
teljes pompáján kivül, nagy része volt ft. R o d e r Alajos 
czimz. kanonok és egyetemi hitszónok ur hatásteljes szónok-
latának. Az ünnepélyes járdalat bevégezte után, az ország fő-
magasságu bibornok-érseke- és lierczeg-primásánál tiszteleg-
tek a jelen volt társulatok küldöttségei ; s vezetőik lelkesült 

szavakkal fejezék ki a főmagasságu bibornok és főpásztor 
iránti hódolat és hála mély érzelmét. 

GrYOR, Kisasszonyhavában. Győrrel szoros viszony-
ban áll környékének ügye : innen, mint éltető központból 
messze-távolra kisugárzik az éltető egyházi szellem, melly 
újjáteremt mindeneket. Engedjünk tehát magunknak meg-
szokott helyünkből egy kis rövid kirándulást; és hogy hama-
rább czélhoz jussunk, vitessük magunkat a szélsebes gőzerő 
által. Fölfelé első vasúti állomás L é b e n - S z . - M i k l ó s , álljunk 
tehát meg mi is : mert ma van liavi-Boldogasszony napja A 
helység nagyszerű örömünnepélynek néz elé ; mellynek meg-
ülésére már hosszú idő óta készül. A helység főterén áll mél-
tóságos diszben , dicskoszoruzottan , az ünnepély főtárgya, a 
mindenkoron szeplőtelen szűz Máriát ábrázoló, uj remek kő-
szobor : egészen hü azon eszményképhez, mellyről sz. János 
titkos jelenése könyvének 12, 1. tesz emlitést; mellyet a hi-
vek szeretet-áldozatának önkénytes hozománya, egyesitve a 
kegyúri nagylelkűség hozzájárulásával állitott az egek király-
néjának tiszteletére. A szobor nem valamelly törpe kőoszlop ; 
nem kontárkéz vésíije adta neki a kifejezést, mellyet a rápil-
lantó benne szemlél : hanem L i p p e r t József aradi hazánk-
fiának tervrajza nyomán, Bécsben készült : valódi remek pél-
dánya az áhitat érzelmét fölgerjesztő egyházi müszobroknak; 
egészen méltó az égi lényhez, kit nekünk a siralom völgyé-
ben zarándoklóknak szemeink elé állit. Nagyobb városokban 
megszoktuk már, a szobrászat remekei után körültekinteni : 
de itt váratlanul lelvén azt föl, a bámulat és legnagyobb 
meglepetés kellemes érzeteire ragadtatunk. Ara, a felállitási 
költséggel együtt 1000 uj forintra rug; melly mind a község 
jámbor lakóinak, és a kegyúri segélyadományozásnak hozo-
mánya. E szép áldozat sok századokig fog még tanúskodni a 
hivők vallási lelkesedéséről: emberi dicséretre nem szorul; s 
a milly önzéstelen magában, Isten előtt épen olly kedves. Ha 
napjainkban jelesebbjeink emlékét méltónak tartjuk emlékosz-
lopok által örökíteni, hogy az utókor el ne feledje a nagy 
honfiak halhatatlan érdemeit, és erényeik utánozására buz-
dittassék : akkor mennyivel inkább megérdemli e méltányló 
figyelmet az ég és föld királynéja, nemünk dicskoronája; 
hogy neki illy elismeréssel hódoljunk, s nagy tetteit addig 
emlegessük, addig hordozzuk szemeink előtt fényes előnyeit, 
mig azok követésére föl nem buzdulunk ? A nagyszerű mii lét-
rejövetelének indítványozója, Mária buzgó tisztelője, a hely-
ség érdemdús plébánosa, nt. F a r k a s Imre ur : ki osztatlan 
szeretetét birja övéinek; ki ismeri az ő juhait, és ezek viszont 
ismerik őt; hivja őket, és e z e k szavát hallgatják, s mint a 
következés mutat ja , meg is tartják. A feláldatási ünnepélyt a 
mélt. megyés-püspök ur kegyeskedett személyesen végezni. 
Sz.-misével kezdvén meg a sz. foglalkozást, ezután kenetdus 
szavakban ecsetelte anyanyelven a főpásztor, a mézzelfolyó aj-
kain , mint anyai emlőkön csüggő népnek, Mária tisztelete-
nek ősiségét az egyházban. Az ünnep történetének tárgyából 
indulván ki , hivatkozott a buzgó romai főnemes János példá-
jára; ki nejével, vagyonát mindenestül a bold. Szűznek ajáln-
ván , az attól álomban vett jelentés, és csudás tünemény után, 
az esquilini hegyen annak tiszteletére a most nagyobb Máriá-
nak (Maria Maggiore) nevezett roppant sz. hajlékot épitteté; 
párhuzamot vonván közte, s a jámbor l.-sz mililóoi lakosok 
közt. Megmagyarázta a főpap, hogy Mária tisztelete nem 
annyira az ő tiszteletére mondandó imákban, mint inkább az 
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ő tündöklő tisztasága- s életszentségének utánozásában áll. 
Erre következett a felszentelés ; mire a ,Téged Istent dicsé-
rünk' sz. ének zengetett el : és az egész szertartás záradékául, 
az idegen ajkú tisztviselők, gyári-munkások és jövevények 
számára, német nyelven tördeltetett az élet kenyere a szá-
mos hallgatóságnak. Ezután a szives plébános ur fényes teri-
tékü asztal mellé ülteté, a fáradhatlan buzgalmu püspökkel 
együtt, a sz. szolgálatban résztvevőket, jelesen 5 győri kano-
nokot, 1 főmegyeit, és még más 10 áldozárt. A világiak élén 
emlithető a vallásos keblű mosoni megyei főnök K r o n e r 
János ő nagysága, s az uradalmi tisztek előkelőbbjei. Itt szé-
pen látjuk karöltve járni az egyházi s világi hatóságot: melly 
szép egyetértés mindenütt csak a legáldásosabb gyümölcsö-
ket termi. I t t a néhány év előtt fölépitett csinos torony, a 
legjobb karban levő 2 osztályú tanoda, a derék paplak stb. 
fönnen hirdetik a mélt. kegyúr, báró S i n a János nagylelkű-
ségét; felebaráti szeretetéről tanúskodik a pazar segélyezés, 
mellyel a károsultak könyeit letörli ; a szegények iránti ne-
mes gondoskodását árulja el , hogy azok betegeit orvosi se-
gélyben ingyen részesíti, stb. A buzgalomban azonban a hi-
vek sem akarnak hátramaradni: azért csinos templomukat, 
lelkipásztoruk buzdítására, kit az Ur házának buzgóság-lángja 
emészt, folyvást ékesítik , és annak bútorzatát nagy költség-
gel dúsan megaranyoztatták. A főpásztor délesti isteni-szol-
gálát hallgatása után , áldatva a sokaságtól, és áldást osztva 
távozott a harangok ünnepélyes zúgása és gyorsménü lova-
gok kíséretében. — Távozván a főpásztor, lépjünk mi is egyet 
előre : s ugyanazon mosonyi esperesi kerületben feltűnik előt-
tünk Levé l ; nem sokkal messzebb, a szomszéd m.-ovári kerü-
letben B e r e n y e : mindkét helyen cs. kir. főherczeg Albrecht 
ő fönségének kegyúri nagylelkűségéből emeletes plebánia-lak 
épült legújabban. Ide közel K ö r t v é l y e s e n a község épitett 
uj plebánia-lakot, és javitá meg a kész jövedelmet. De ha tet-
szik, ránduljunk a megye más oldalára, Sopron megyébe á t ; 
ott is hasonló ébredést látunk ; igy például U n d on, leginkább 
gróf Z i c h y H. adományozása következtében jött létre az 
egészen uj plébánia. Hogy ki legyen ez ujitások hathatós elő-
mozdítója? nem kell sokat magyaráznom. Vagy talán azt 
mondja valaki : mit használnak Krisztus országának terjesz-
tésére a kőfalak ? Igaz : magában véve nem ; ők csak eszkö-
zökül szolgálnak a sz. czélra : hanem hiszen a Szentlélek ele-
ven templomai sem hanyagoltatnak el ; korán sem ! 0 méltó-
sága , az éber lelkű főpásztor, nem elégedett meg pusztán az-
zal, hogy három évi köztünk létének rövid ideje alatt meglá-
togatá már megyénk minden részét : ő már e kegyben másod-
szor is kezdi részesíteni szeretett nyáját. Igy például Pün-
kösd után a tatári és kisbéri kerületekben főpásztori látoga-
tást tevén, sokakat avatott fel ismét Krisztus bajnokaivá a 
bérmálás szentségének kiszolgáltatása által. — 

I R O D A L O M . 
,TUDÓSÍTVÁN Y a lévai kegyes tanitórendi kis-gymnasium-

ról, mellyet 1959/60-ki tanévben közrebocsátott H ü t t e r 
Antal, kegyes tanitórendi kis-gymnasium igazgatója. Esz-
tergomban, I860.' N-8-r. 46.1. 

Tartalmát képezik : értekezés a ,honszeretet s honvágy'-
ról ,lélektani szempontból' ; s tanügyi értesitések. A kis-gym-
nasiumban hat tanár előadásait összesen hallgatta 125 (a tan-
év elején 129) ; kik közül rom. kath. 110; helv. vall. 11 ; ágos-
tai vall. 5 ; héber 2. — A X. szám alatt egy életrajz olvasható, 
melly nt. H o r v á t h József, kegyes rendi tag emlékének 
van szentelve A boldogult született Léván 1800., aug. 19. 
1825 — 45. Nyitrán, Tatán, Veszprémben tanított; 184% a 
nagy-kanizsai ház, gymnasium és elemi-iskola igazgatója ; há-
rom év múlva a k. rend mernyei uradalmában számvevő ; 
185 % megnyílván az egy évig felsőbb leirat folytán megszün-
tetett lévai gymnasium, ujolag a tanári pályára lépett: hol 
élte fogytáig, a tisztelt szülők kibeszélhetlen örömére, a gond-
jára bízott ifjúság hasznára, a gymnasium felvirágzására, lel-
ke egész erejével működött... Elhalt 1860-ik évben , mart. 1. 
napján, szélhüdésben— Az üdvözült az irodalmi téren is dol-
gozgatott: most a ,Tanodai lapok'-ban, majd a ,Vasárnapi u j -
ság'-ban csinos tollal irt elmetermékei láttak világot." 

Megjelent, és K r a u s z Hermann könyvkereskedőnél 
Veszprémben , s általa minden hiteles könyvárusnál 

megszerezhető : 

,TALABÉR JÁNOS KÖLTEMÉNYEI. Pes t , I860.' N. 16. r. 
I. Kötet 254. 1. II. Kötet 255. 1. Ára az egész műnek, 
könyvárusi uton (mert az előfizetők 2 frt 50 krért kapták} 
3 frt a. é. 

E határozottan vallásos irányú, s a magasztos érzelmek 
költészeti virágaiban gazdag gyűjteményt a ,Religio' t. olvasó-
közönségével is megismertetni kívánván, őt arra figyelmeztetni 
örömmel teljesített kötelességünknek ismerjük. Az igen disze-
sen kiállított mü, nagymélt. R a n o l d e r János, veszprémi 
megyés-püspök, és val. b. titk. tanácsos urnák, „az angol höl-
gyek s irgalmas nénék veszprémi intézete nagylelkű alapitó-
jának , a magyar irodalom egyik bajnoka- s buzgó pártfogó-
jának," a t. szerző kegyes Maecenásának vagyon ajánlva: 
mi már maga is képes az olvasmányainak megválasztásában 
gondos, bármilly gyengéd érzelmű kath. olvasót is meg-
nyugtatni. 

Szinte elhagyta a sajtót, és Pesten, L a u f f e r é s S t o l p 
könyvkereskedésében kapható : 
,A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI TANULMÁNYO-

ZÁSA. Irta N i c o l a s Ágost , békebiró , hajdan pedig ügy-
véd a bordeauxi kir. törvényszéknél. Francziából, a máso-
dik kiadás után fordította M a j e r Károly, a Szent-Ist-
ván-Társulat alapitó-tagja. Pes t , I860.' M á s o d i k kö-
t e t . 8-r. 473.1. 

A pápai kölcsönre a v e s z p r é m i püspöki megyében következő 
aláírások történtek : 

A veszprémi nagyméltóságú püspök 
A veszprémi ft. székes-káptalan 
A zirczi nagys. és ft. apát ur . 
A veszprémi kebelbeli papság 

ur 10,000 frank. 
2,500 „ 
2,000 „ 

100 „ 

Összesen : 14,600 frank. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Augustus 25. 16. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Még néhány szó a zsinatok jelentőségé-
ről , hasznáról, és a zsinati ülésrendről. — II. Fridrik, és a 
kath. egyház Sileziában. IX. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : 
Magyarországból, Cseh-, Olasz-, és Törökországból. 

Meg néhány szó 
a zsinatok jelentőségéről, hasznáról, és a zsinati 

ülésrendről. 

Az egyházi zsinatok (legyenek bár azok egye-
temes, ta r tományi , vagy megyei zsinatok) jelentő-
ségét, nagy hasznát , és hatályos befolyását az egy-
ház legnehezebb ügyeinek elintézésében, az egyházi 
élet és fegyelem javításában és szilárdításában, ta-
núsítja az egyházi történelem, vallják közmegegye-
zéssel az egyház legtekintélyesb férfiai : s a mi több, 
legünnepélyesebb dicséretekkel magasztalják. Sza-
badjon a nevezetesebb tanúbizonyságok közül egy-
kettőt fölhoznunk. Borromaei sz. Károly mailandi ér-
sek , az első tar tományi zsinatban többi között i gy 
szól : „Quo in concilio", tudnillik a tr ient iben, „cum 
omnia praeclare constituta sint, quae ad explicandam 
fidei v e r i t a t e m p e r t i n e b a n t ; d i v i n i t u s p r o f e c t o 
P a t r e s i l l u d d e c r e v i s t i s , u t Conc. Provincia-
l ium, quae iam diu haberi desierant, usus aliquando 
renovaretur ; ex quo certissimum est c h r i s t i a n a m 
r e m p u b l i c a m u b e r r i m o s s a l u t i s f r u c t u s 
e s s e p e r c e p t u r a m . Et quidem natura et ra-
tione ipsa ducimur, ut in gravioribus deliberandis, 
aliorum consilia exquiramus ; v e i q u o d c a u t i o r 
d e l i b e r a t i o e s t , s i a d n o s t r u m i u d i c i u m 
m u l t o r u m s e n t e n t i a a c c e s s e r i t ; v e l q u i a 
a p u d i l l o s , q u i b u s c o n s u l e r e m a x i m e cu-
p i m u s , m a i o r e m a u c t o r i t a t e m e t p o n d u s 
h a b e a t c o n s u l t a t i o , i n q u a m p l u r e s c o n -
s e n t i u n t Itaque hie omnes convenimus, ut hac 
quasi specula singulis Provinciáé nostrae partibus 
circumspectis, Ezechielis prophetae divina voce ad-
moniti, q u o d p e r i i t , r e q u i r a m u s ; q u o d a b i e -
c t u m e s t , r e d u c a m u s ; q u o d c o n f r a c t u m 
e s t , a l l i g e m u s ; q u o d i n f i r m u m e s t , c o n -
s o l i d e m u s ; q u o d f o r t e e t p i n g u e , c u s t o -

d i a m u s" '). A negyedik tartományi zsinatban pe-
szem előtt tartván a zsinatok gyakor i összehí-

vása , és azokban hozott üdvös ugyan , de sok és szi-
gorú határozmányok ellen irányzott zajongásokat 
és kifogásokat , ezen, örök emlékezetre méltó sza-
vakra f akad : „Quousque tandem concilia prov. to-
ties convocata? quorsum et tot constitutiones, et tot 
decretorumvincula? V u l g a r i s v o x P a t r e s s a n-
c t i s s i m i ! a c s i c u t n e t a c i t a q u i d e m c o g i -
t a t i o n e r e l i g i o s a e m e n t i s d i g n a , l o n g e -
q u e a s e n s u e p i s c o p a l i s v e s t r i a n i m i a l i é n a ; 
i t a h o m i n u m v e l i m p i o r u m e s t , E c c l e -
s i a m D e i o p p u g n a n t i u m , v e l C h r i s t i a n o -
r u m c h r i s t i a n a m d i s c i p l i n a m e x h o r r e s -
c e n t i u m , v e l i m p e r i t o r u m p l a n e n e s c i -
e n t i u m , q u a n t a s v i r e s , e m o l u m e n t a q u e 
h a b e a t f r e q u e n s s y n o d o r u m a c t i o a t q u e 
u s u s , v e l i l l o r u m s a n e , q u i p a r v o a n g u -
s t o q u e a n i m o o m n i a m e t i u n t u r Ubi id", 
tudnillik a zsinatok megtartása, „aliquando intermis-
sum, vel plane omissum est , v ix dici potes t , quot 
quamve graves calamitates reipublicae christianae 
importatae sint. P r o p e p e r i e r a t c h r i s t i a n a e 
v i t a e i n s t i t u t i o , c o n c i d e r a t p a e n e r e r u m 
s a l u t a r i u m u s u s , n u l l a f e r e C l e r i d i s c i -
p l i n a , q u a s i q u e n u l l u m p o p u l i i n c a r i -
t a t i s o f f i e i i s S t u d i u m , prolapsus denique mi-
serabilem in modum erat totus ille ab Evangelii luce 
dimanans christianarum vir tutum ornatus. Q u i d ? 
i i , q u i a l i o s i n o f f i c i o c o n t i n e r e d e b e -
b a n t , m a x i m e i p s i a m u n e r i s d e b i t i c u r a 
d e f 1 e x e r a n t" 2). Jost Hildebrand, sitteni püspök, 
az 1626-dik évben kiadott rendeleteiben, a zsinatok 
jelentősége és becse fölött elmélkedvén, ezt mondja : 
„Az Isten előtt igen kedves cselekedetek közt, a zsi-
nat-ülések valóban nem a legutolsók-, v a g y legki-
sebbekül tekintendők ; mint mellyek már az egyház 
zsenge korában virágoztak : a mint ez az apostolok 
cselekedeteiből is kiviláglik. Mert miképen lehetsé-
ges az isteni-tiszteletben, az egyházi szertartások-, 

J) Aet. Conc. Prov. Mediol. I. a. 1565. — 2) Act. Conc. 
Prov. Med. IV. a, 1576. Concil. Tom. X 
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és fegyelembeni öszhangzás bár csak azon egy me-
gyében is, a hol évek óta papi gyülekezetek nem 
tartattak" *)? Szintilly értelemben nyilatkozik Ra-
taboni Márton strassburgi főpap: „Ugy látszik, az 
egyházban semmi sem határoztatott olly üdvösen és 
istenesen, aünt épen a zsinatok minden évben való 
megtartása; mellyekben mindenre, mi az isteni-tisz-
telet emelésére, az Isten szeretetétől lángoló, s égiek 
után vágyó vallásosság ápolására, a nép tanulságára 
s épülésére, az egyházi fegyelem javítására és szi-
lárdítására, az eretnekségek kiirtására, de főleg a 
papok buzgalmának fölébresztésére , fölhevitésére, és 
gyulasztására szolgálhat, uj és szent határozatok ál-
tal, minden gond és gondolat fordittatik" 2). — De ha 
a tartományi, és megyei zsinatok minden időben olly 
igen hasznosak voltak, napjainkban bizonyára nem 
csak hasznosak, de s z ü k s é g e s e k is. „Si enim sy-
nodalium conventuum," igy szól a S. Oongr. Cone, a 
bécsi bibornok-érsekhez, april 16-án 1855-ik évben 
intézett levelében a), „celebratio nullo non tempore 
utilissima accidit Ecclesiae Dei, nunc quidem, quum 
post anteactas diutinas vicissitudines rem sacram 
componere continget, necessaria in istis regionibus, 
sine ullo dubio dicenda esse videtur." És valljon ki 
az, a ki tagadni merné, hogy valamint az egyéb 
osztrák-birodalmi tartományokban, ugy szintén ked-
ves magyar hazánkban is, az egyházi zsinatok tar-
tását századok óta elmulasztva, sokféle gyom kicsi-
rázott az Ur szőllejében? Hogy a kor szellemenagy 
pusztítást tőn az egyház szentélyében is ; égető se-
beket ejtve az egyházi életen és fegyelmen? h o g y a 
Krisztus keresztje, s egyedül üdvözítő vallása iránti 
szeretet és buzgalom elhidegült, a közszeretet, köz-
és társas-érzelem kötelékei megtágultak, az egyházi 
szertartásokba nem megvetendő visszaélések hara-
pództak be, és sok üdvös rendelet feledékenységbe 
ment? hogy a sz. canonok tekintélye meggyengült, 
az egyházi elöljárók iránti engedelmesség, az egy-
ház szolgái iránti tisztelet és bizalom majdnem egé-
szen eltűnt, és sok más baj meggyült? . . . . Uly közellen-
séggel, illy közbajokkal, egyedül csak közszellem 
és erő, közös együttmunkálás, öszhangzás, közegyet-
értés, és az élő hi t , alázatos és buzgó imádság által 
erősült rendületlen közfellépés és tevékenység száll-
hat erélyesen, és egyszersmind biztosan szembe; 
egyedül ez működhetik sikeresen és üdvhozólag az 
elágazó rosszak irtásában, és hozhat az égető se-

Act. Syn. Sedun. in Wallisia, cap. 12. §. 1. Harzheim, 
D T - T A c t . Syn. Argent, a. 1687. Harzheim, X. — a) Act. 
Conc.'Prov. Vien. a. 1859. p. 202. 

bekre gyógyirt. Ez pedig mind jobbadán csak a zsi-
natok gyakori megtartása, ezen „remediorum omni-
um complementum" ') által érhető el. Egyes embe-
rek, legyenek bár a legmélyebb tudománynyal, ren-
dületlen jellemmel és bátorsággal, szilárd akarat és 
lángoló buzgalommal fölruházva és fölvértezve, a min-
dent romboló viharokkal küzdvén,gyakran ellankad-
nak ; másoktól elhagyatva, a vakmerő ellenségek le-
győzésére szükséges bátorságot, csüggedni nem tudó 
bizalmat és állhatatosságot elvesztik ; aczélszerü óv-, 
és gyógyszerek kijelölésében könnyen tévedhetnek; 
miiködésök és intézkedéseik kivánt hatását és sike-
rét , a másutt látott és tapasztalt ellenkező példák és 
cselekmények, vagy épen divatozó engedékenységek, 
elnézett kinövések, sőt talán becsúszott tágasabb el-
vek, vagy kibocsátott különböző rendelvények vajmi 
gyakran meggyengítik, ne mondjam, merőben meg-
hiúsítják : végre, egyebeket elhallgatva, az egyesek fi-
gyelmét többször kikerüli a fejlődő bajnak még csirá-
ban szükséges orvoslása (a,Principiis obsta', és ,mala 
per longas invaluere moras' elv szerint), és sok más 
üdvhozó intézkedés. Ellenben a zsinatokban mintegy 
központosul az erő, akarat, és figyelem. Ittöszhangzó 
rendszabályok hozatnak, s egyesült erővel és igye-
kezettel hajtatnak végre. És igy hatályosabban or-
vosoltatnak a bajok, sikeresebben távoztatnak el az 
akadályok , biztosabban meghiúsulnak az ellenséges 
törekvések. Az egyházi életben , szertartásokban, és 
fegyelemben legszebb öszhangzás eszközöltetik. — A 
zsinat órához hasonló : annak egész szerkezetével bir, 
és minden részeit egy nagy ingó mozgatja. A zsinat 
határozványai egy központból, mint a nap suga-
ra i , mindenfelé szétsugárzanak, világitanak, üd-
vösen melegítenek, és az édes gyümölcsök bő ter-
mését érlelik. Azért méltán olvassuk a cambrayi, és 
narbonnei tartományi zsinatok actáiban ezeket : 
„Vos omiies, quibus prima Ecclesiarum administratio 
crédita est, convocandos putavimus, ut quae ad Eccle-
siae ministrorum, aliorumque omnium emendationem 
utilia... duce et auspice Deocognoverimus, communi 
f'ratrum nostrorum episcoporum studio, consensu et 
adstipulatione decerneremus, et diligentissime exe-
quenda curaremus; n a m f i r m a , s t a b i l i a , e t 
c o u s e n t a u e a d e b e n t e s s e p r a e c e p t a ; . . . 
v e l u t e x c o m m u n i c e n t r o r a d i o s s a l u t i s 

d i f f u n d e r e m u s e t t a m q u a m a c i e s b e n e 
i n s t r u c t a i m p a v i d e , c o n c o r d i s s i m e , a d-
e o q u e e t e f f i c a c i s s i m e q u i b u s l i b e t ho-

Act. Syn. Tornac. a. 1574. Harzheim, VII. 
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s t i b u s, e t o b s t a c u l i s o c c u r r e r e m u s"— ') „In 
Syn. Dioec.", igy szól a föndicsért Jost Hildebrand, 
„omnia tamquam in speeulo uno intuitu videri, exa-
minari, revideri, corrigi, emendarique possunt ; ubi sa-
cerdotum cum Praelato suo cor unum et anima una 
invenitur, ibi fraus, dolus, et deceptio exulat; cum 
quod oculus unus nequit, plures simul videre que-
ant, assistente potissimum Deo, cordium etcogitatio-
num scrutatore" 2). Napjainkra alkalmazhatni az 
ypresi zsinat eme szavait: „Cum a postremis huius 
provinciáé nostrae bellicis tumultibus non esset in 
Ecclesia nostra servata Syn. Dioec., plurima interim, 
tot annorum spatio et iniuria temporis, et hominum 
malitia, essent immutata, collapsa et depravata; at-
que a d e a r e s t a u r a n d a e t e m e n d a n d a n o n 
e s s e t o p i n i o n e n o s t r a r e m e d i u m c o n v e -
n i e n t i u s e t s a1 u b r i u s , q u a m a d i 11 u d c o u -
f u g e r e , q u o E c c l e s i a D e i in su m m is p e r i -
c u l i s s e m p e r e s s e t u s a : r e c u r r e n d o n i m i -
r u m a d c o n c i l i a g e n e r., p r o v i n c . , e t s y n o -
d a 1 i a".... — Csak az eddig elősoroltakból is elégsé-
gesen kitetszik, milly nagy hálával tartozunk Isten-
nek, hogy magyar egyházunknak is a ,Concordatum' 
4-ik czikke által visszaadatott a teljes szabadság, a zsi-
natoknak canonok szerinti meg tarthatására. Én, őszin-
tén megvallom, a zsinatok embere vagyok ; csak is 
azok tartásától várom, édes Üdvözítőnk bizonyos és 
foganatos ígéreténél fogva („Ubi fuerint",igy szól ő, 
„duo, vel très eongregati in nomine meo, ibi ego sum 
in medio eorum"; és ismét: „Si duo ex vobisconsen-
serint super terrain, de omni re, quamcunque petie-
r in t , fxet ipsis a Pâtre meo" 4), ha nem egyedül is, 
de csakugyan legbiztosabban, és reménylem a val-
lástalan, valóban gyászosan illuminált századunk 
regeneratióját, az emberi-nem tátougó sérveinek 
meggyógyitását, a csaknem egészen eltűnt vallásos-
ság, erényesség, becsületesség, jogtisztelet, szószent-
ség és őszinteség visszahozását és fölébresztését, az 
elharapódzott romlottság megtörését, az egyházi élet 
és fegyelem megújítását; bennök látom, és rejleni 
vélem a mélyen gyökerezett vallástalanság, feslett-
ség és féktelenség ellen, de kivált az istentelen, egye-
sek- ugy, mint egész, eszélyesen szervezett társaságok-
nak, az Isten egyházának vesztére irányzott alattomos, 
vagy nyilt törekvéseik, ármányaik és cselszövényeik 
ellen (mellyek szálai, fájdalom ! mindenhová elhatnak 

Acta Cone. Narbon. a 1551. et Cameraceus. a. 1565. 
Act. Cone., Tom. X. — 2) Act. Cone. Sedun. in Wallisia. Harz-
heim, IX. — •) Act. Syn. Yprens. a. 1609. Harzli., VIII. — 
4) Sz. Mát. 18, 19. 20. 

és terjednek), a leghatalmasabb és legbiztosabb an-
titodumot. Mi okért mindennapi imám: „Harmatoz-
zatok égi magasok ! Jöjjetek epedve várt zsinatok !" 
Azért legforróbb óhajom , miszerint legmélyebb 
tiszteletre méltó főpapjaink minél előbb, és mindenütt 
hívjanak össze zsinatokat : „quae inter primarias fun-
ctiones episcopales merítő numeratur, et multis no-
minibus excellit" Mivel : „neque decorum, neque 
tutum dignitati nostrae arbitramur, ut diutius ulla 
reipublicae clades et tempestas requisitum vigilantiae 
nostrae officium remoretur; ne videlicet malis ipsis suc-
cumbere potius, quam ad eorum depulsionem omne ani-
mi consilium et virtutem intendere comperiamur" 2). 
„Itt az óra , hogy már az álomból fölkeljünk" 3). 

Azonban, hogy a zsinatok édes gyümölcsöket 
teremjenek, hogy a várva-várt hasznokat eredmé-
nyezzék , és korunk regeneratióját valósithassák, 
többi között szükséges: a) miszerint egyházunk szel-
lemében , az egyházi hagyományok, a sz. canonok, 
és a romai sz. szék helyeselte fegyelem értelmében, 
szent és igaz buzgalommal, okos elővigyázattal, 
és bölcs körülnézéssel intézkedjenek és alkossanak 
üdvös és alkalmas törvényeket és rendszabályokat; 
b) hogy a sz. a tyák , legnagyobb püspökök és leg-
nevezetesebb zsinatok példájára, szem előtt tartsák 
korunk szellemét, i rányát , és indigentiáit; legna-
gyobb gondossággal vizsgálják annak jó, és árnyol-
dalait, nyomozzák az uralkodó bajok okait, és forrá-
sait; hogy illő óvatossággal válaszszák el a jót a rossz-
tól, az üdvöst az ártalmastól : szóval, korunk minden 
szükségeire s körülményeire kellő gondot, és figyel-
met fordítsanak. Csak is igy léptethető k életbe olly 
törvények, mellyek korunk minden árnyalatú indi-
gentiáinak megfeleljenek ; olly gyógy szerek, mellyek 
a bajt gyökerében orvosolják; olly intézmények, 
mellyek az emberi-nem erkölcseinek javítását, az egy* 
házi fegyelem megújítását és szilárdítását, a vallá-
sosság növekedését hatályosan eszközöljék. Továbbá 
szükséges, hogy a zsinatok azt, a mi századunkban 
jó és nemes, gondosan karolják, és ügyesen hasz-
nálják föl az Isten országának gyarapodására; a mi 
gyönge, töredékeny és ingadozó, azt gyöngédeden 
és atyailag kötözzék, ápolják és erősítsék; a mi rossz 
és kárhozatos, azt okosan ugyan , de rendületlenül 
ostorozzák és irtsák. A pokol bérenczei vakmerők 
ugyan , de gyávák is; és ha szilárd akarat- és tevé-
kenységre bukkannak, hamarább, mint gondolnók, 
megriadnak, és összehúzzák vitorláikat. Mindenek 

J) Syn. Paderb. a. 1688. — 2) Syn. Tornác, a. 1574 
Harzli., V. VII. — 3) Sz. Pál a rom. irt lev. 13. f. 
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előtt pedig vigyáznunk kell, nehogy hízelegve talán 
a vi lágnak, magunkat , vagy az egyház tiszteletes 
institutióit idomítsuk a korszellemhez, a helyett, hogy 
inkább a korszellemet idomitanók Jézus-, és sz.-egy-
házának szelleméhez, c) Szükséges, hogy ne viseltes-
sünk idegenséggel, vagy épen szenvedélyes elfo-
gultsággal a zsinatok irányában; hanem inkább 
t i s z t e l e t t e l , és hő lelkesültséggel üdvözöljük 
azokat, és az önodaadás, és készséges engedelmes-
ség szellemében nézzünk eléjek. Hozzunk, és tár-
junk ki fogékony, alázatos, és engedelmes szive-
ket : és bizonyára a főpásztoraink intései és határoz-
ványai által elvetett mag, bő terméssé fog fejlődni. 
Ha egyelőre igy szólunk : „Tegyenek, rendeljenek a 
mit akarnak, mégis megmarad a régi," akkor már 
elhiszem, hogy kevés haszna leend a zsinatoknak. 
Továbbá ne legyünk bírálói, hanem teljesítői a püs-
pöki rendelvényeknek. Ne bírálgassuk magas szem-
ölddel a zsinati végzések hasznát, ezélirányosságát, 
szükségét stb. ; hanem alázatos szívvel, megnyu-
godva főpásztoraink akaratán és bölcs Ítéletén, cse-
lekedjünk: és meg fogunk győződni a zsinatok hasz-
náról , és üdvös befolyásáról. Kedves paptársaim ! ne 
nehezteljünk a zsinatokra talán azért, mivel az egy-
házi fegyelem megújítására is irányozvák : hanem 
győződjünk meg róla, hogy ha sikeresen akarjuk 
javítani a népet, szükségkép magunkon kell kez-
deni a reformatiot. „Emendandi sunt," igy szól Zer-
binati Sándor, narbonnei érsek, „igitur corrupti eo-
rum mores, qui cum lingva christianam vitám pro-
fiteantur, eam actionibus omnino negare videntur. 
Quod praesertim in Sacerdotibus deprehenditur, qui 
exemplo clari, aliis praelucere debent, ut eos ad 
rem praeclare gerendám commoveant. Horum ita-
que correctio non mediocrem Ecclesiae utilitatem 
afférét Q u i s n e s c i a t , r u d e m p o p u l u m , 
c u m S a c e r d o t e s v i d e r e t i n n u m e r i s vo -
l u p t a t u m i l l e c e b r i s a b d u c i , e a r n i n d u i s -
se o p i n i o n e m , u t e o s a r b i t r a r e t u r a l i u d 
o r e l o q u i , q u a m p e c t o r e s e n t i r e n t ? Ut 
enim naturali quadam propensione ad mala animo 
concipienda faciliores sumus, quam ad ea, in quibus 
virtutis splendor elucet: id b o n u m e t a e q u u m 
s i b i p e r s v a d e r e n o n p o t e r u n t i m p e r i t i , 
c u i p r a e c e p t o r e s i p s i q u o t i d i a n a a c t i o n e 
r e p u g n a n t " 1). A mi életünkre is sok világi salak 
és por tapad: kell tehát, hogy azt halasztás nélkül 
rázzuk le magunkról; és az egyház szellemében u j 

öltönyt, azaz: u j embert oltsunk fel. Kiki elveül te-
gye magának : „Multa mihi licent, sed non omnia 
expediunt:" és kétséget nem szenved, hogy a világ, 
akaratlanul is, ha nem szeretni, de bizonyosan tisz-
telni fog bennünket. Ne kapkodjunk újdonságok, és 
divatok után : az állhatatosság, illemesség, és egysze-
rűség legjobban ékesíti a papot , és tiszteletet ger-
jeszt irányában. Ha netalán az idők viszontagságai 
s körülményei kívánnának is némi változást a vál-
tozhatókban, ne cselekedjünk önfejüleg, és de facto, a 
rendes hatalom, és annak rendelményei iránti köteles 
engedelmesség és tisztelet csorbulásával : hanem bé-
ketűréssel, és nemes önfeláldozással várakozzunk, mig 
felülről, a rendes hatalomtól intézkedés j ön , és kellő 
irány, d) Az egyház kormányzóinak részéről meg-
kívántatik, hogy valamint minden cselekmény-, és 
határozványaikból, mint valamelly nagy körnek 
centrumából, csak a jó szándék, szeretet, atyai mér-
sékeltség, szelídség, magas hivatásuk és tisztjek lé-
lekismeretes teljesítése, a hívek üdvössége utáni 
szomj, és az egyház javát fölkaroló szent lelkesültség 
sugározzák ki : ugy egyszersmind bölcs erélyesség-
gel, rendületlen jellemmel, és szilárd akarattal esz-
közöljék az alkotott törvények pontos megtartá-
sát. . . . Mit ér a törvény, ha az csak irott malaszt, 
és nem lép életbe; ha nem lesz vérré, és testté? 
A törvényeket sokasítani, de azokat végre nem 
hajtani , inkább á r t , mint sem használ; inkább alá-
ássa a hatalom tekintélyét, mint növeli. Az alatt-
valók vajmi könnyen fogják elhitetni magukkal, 
hogy vagy a törvény nem szükséges, vagy hogy a 
törvényhozó nem bír elegendő erővel annak végre-
hajtására: ,e t s i c f i e n t p o s t e r i o r a d é t é r i o r a 
p r i o r i bus . ' Azért mondja borromaei sz. Károly is: 
„Quamobrem persvasum iam habeamus Rdissimi 
Patres ! non mediocrem utilitatem huius Conc. prov. 
V-ti tractatione nos provinciáé nostrae, Deo imprimis 
iuvante, adlaturos esse, si certam rationem, explo-
ratamque viam plane iam nunc tandem inierimus : 
ut coniunctissimis animis, concordissima voluntate, 
pari studio, aequali zelo, tamquam uno pastorali, 
episcopalique spiritu omnesineam perpetuam curam 
incumbamus, u t p r a e s c r i p t a s e t n o b i s , e t 
c l e r o , e t p o p u l o , p r o v i n c i a e q u e n o s t r a e 
l e g e s , i n s t i t u t a , d i s c i p l i n a m q u e o m n e m 
u r g e a m u s e t e x e q u a m u r " 1). Végre szükséges : 
e) hogy a zsinat tartásában és elrendezésében, az il-
lető tárgyak megvitatásában, a szükségelt rendelvé-

' ) Act. Conc. Narbon. Conc. Tom. X. Act. Conc. Mediol. V. a. 1579. L cit. 
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nyek hozásában, és a zsinati rendszabás meghatározá-
sában , hőn ragaszkodjunk a canonokhoz, és az egy-
ház által helyeselt fegyelemhez : következőleg mel-
lőzzünk minden olly újításokat, „mellyek, mig czél-
hoz alig vezetnének, csak a kölcsönös becsülés és 
tisztelet kapcsait tágí tanák, és a nyugalmas keble-
ket is fölzavarnák" 1). Vajmi veszedelmes, akármilly 
csekélynek látszó tárgyra nézve is, a bizalmatlanság 
és idegenség üszkét a zsinat tagjai közé szórni *). 

J ) ,Religio.' 1860. I. 19. sz. 
*) És még valami ! S z ü k s é g e s , fölöttébb szükséges, 

minden olly kényesen féltékeny, és a legkisebb érintésben is 
megbántást gyanitó érzelgésről lemondani, melly nem csak 
mód nélkül nehezíti, de teljes lehetetlenné is teszi az orvos-
lásra szorult bajoknak még csak szóba hozását is , annál in-
kább sikeres gyógyitását Az egyháziak nemes ,szabadság'-a ab-
ban áll, hogy az erkölcsi rosszakat, mellyek irtására van egész 
isteni rendszerünk irányozva, ne csak kiismerni tudják, hanem 
ostromolni is merjék, hol ennek helye van, és akkor, a midőn 
ideje megérkezett. Lehet ugyan minden szabadsággal vissza-
élni (mi elég sajnos) : de azért ez nem teszi az üdvös haszná-
latot is tiltottá. Ha csupán az önző szeretet, és pajtáskodó 
összetartás volna a valódi egyliáziasság-, és a kath. papság 
testületi szellemének alapja, ugy az az örök és változatlan 
igazság rendületlen kőszálává soha sem válhatott volna ; mint 
soha sem is fogna a pártérdekek által ezerfelé szaggatott vi-
lág és emberi-nem zűrzavarán diadalmasan keresztültörni. Ezt 
egyedül a mindenki irányában méltányos igazságszeretet esz-
közli. Azt lehetetlen remélnünk, és okosan alig várhatjuk, 
hogy a mindenki által elég számosnak vallott hiányok, és or-
voslásra váró visszaélések, minden fájdalmas érzet , panasz-
szó , talán szemrehányás és neheztelés — nélkül hozassanak 
helyre ; s hogy a nagy idő óta szokásossá vált bajokat, az el-
lenkező gyakorlat egyszerre, s minden legkisebb ellenmondás 
nélkül váltsa föl az illetőknél Erre tehát készen kell lenni, 
mint a seborvosnak a beteg jajkiáltására. De az már valóban 
fájdalmas, ha illy tiirhetlenség jeleit még azok is adják, kik 
az igazság nyugodt elviselése- és örömmel fogadására kétsze-
resen kötelezvék Legközelebb is az ,Idők Tanujá'-nak t. 
szerkesztője, „Testvéri válasz a ,Religio'-nak" czim alatt 
(194. sz.), fölszólal az ellen, hogy lapunk 8-dik számában va-
laki észrevételeket vélt az ,Idők Tanujá'-ban foglalt némelly, 
neki helyteleneknek látszó állításokra tehetni ; s ez eljárást 
legalább is szeretetlennek nyilvánítja, midőn a ,Religio'-t az 
,in omnibus Charitas' elvére figyelmezteti. Mintha a valódi ker. 
szeretet illyesmi által sértettnek hihetné magát ; vagy az olly 
elvkérdések iránti vélemény-nyilvápitást, minő az ,Irodalmunk 
szellemé'-nek lelkes irójáé, akár fölösleges-, akár alárendelt 
érdekűnek tarthatnók egy vallási lapban ! Az ,Idők Tanujá'-
nak t.szerkesztője egy,csupán,a mi kedves és nagyrabecsült Fi-
liszterünk'-re vonatkozó pontot emel ki : mi azonban azt hisz-
szük, hogy maga a sérelmesnek vélt czikk (, Irodalmunk s z e l -
l eme ' ) cz i m e is eléggé mutatja, mind a czikkiró czélját (melly 
legkevésbbé volt az ,Idők Tanuja' elleni polemizálás, hanem 
egy roppant horderejű állítás érvényeinek alászállitása), mind 
pedig azt , hogy illy tárgyakról írva (minőknél fontosabbakat 

Már ha, mint. ez az eddig röviden mondottakból 
is kiviláglik, a zsinatoknak minden időben o l lynagy 
fontosság és haszon tulajdonittaték ; ha a zsinatok 
olly áldásosán hatnak az egyházi életre, fegyelem-
és egydedségre ; ha sok teendőik köre olly bő és ter-
jedelmes; ha az u t , melly magasztos czéljok elérésé-
hez sikeresen vezet, olly rögös és tövises: csuda-e, 
hogy olly sok jeles tudós, az egyházi jog és törté-
nelem kimerithetlen aknáiban nemes önfeláldozással 
búvárkodva, a zsinatokat illető különféle kérdéseket 
nem csak szükséges jegyzetekkel fölvilágosítani, de 
terjedelmesebb munkákban tüzetesen megoldani is 
törekvék? Csuda-e, hogy a ,Religio'jeles egyháziro-
dalmi folyóirat több számaiban a tar tományi , s me-
gyei zsinatokról közzé tett alapos és kenetteljes czik-
kek, az olvasó közönség által olly nagy lelkesült-
ség-, és helyeslő elismeréssel fogadtat tak? E szem-

mi legalább nem ismerünk), sem időnket, sem erőnket „nem 
pazaroljuk szükségnélküli belviszálkodásra" ; és hogy tekinté-
lyes egyének által kimondott, s nagy kiterjedésű hatásra szá-
mitó elvek taglalása, nem ,szőrszálhasogatás' : legalább ko-
runkban , és viszonyaink között legkevesebbé mondható an-
nak. Mi a dolog lényegét épen nem szoktuk vitatkozásainkban 
mellőzni ; mint feledni nem tudjuk a világnak uj alakot adni 
készülő nagy kérdések mély jelentőségét : hanem azthiszszük, 
hogy épen e l v e k ről, és nem kevesebbről van az e kérdések 
magasságára valóban fölemelkedni tudó férfiak közt szó ; s 
hogy ezen elvek közt nem utolsó az is, mellyet az ,Irodalmunk 
szellemé'-nek irója képvisel és véd czikkében. Mi csak igy, és 
ez által liiszszük a catholicismus ügyét legjobban megvédhet-
ni : azért féltékenyek is vagyunk minden, e tekintetben netalán 
compromittáló kifejezések- és engedvényekre — főleg az ,Idők 
Tanuja' irányában; mire jó okaink vannak. Különben menjen 
kiki a maga utján. Annyit mindenesetre jogunk van követelni, 
hogy meggyőződésünk tisztasága felől senki se kételkedjék; 
az ,Idők Tanujá'-tól pedig még azt is, hogy elhigye, mikép az 
igazságnak azon szeretete, mellyre fölhivni látszik, még na-
gyobb áldozatokra is képes bennünket lelkesiteni, mint egy 
illy ,testvéri válasz'-nak minden legkisebb neheztelés nélküli 
fogadására... Mi, kik e lap é r t annyit ki tudtunk állni, bizonyo-
san a lap t ó 1 is fogunk holmit eltűrni tudni. Csak azt ne kí-
vánja , hogy ott is hallgassunk, hol a felszólalást hivatásunk 
érzetében kötelességnek tartjuk. Egyébiránt a ,testvéri válasz' 
azon szavaira, mellyeknél fogva az ,Idők Tanuja' elleni meg-
jegyzések ,nem alapos'-akul nyilváníttatnak, a t. czikkiró fog, 
ha jónak t a r t j a , felelni; mi csupán az illy tárgybani felszólal -
hatás jogát nem hagyhattuk bárki által is korlátoltatni, s az 
ezt tevés szándéka ellen akartunk tiltakozni : annál is inkább, 
mivel e szabadság megszorítása mellett még a jelen czikk sem 
láthatna világot ; mint melly a következőkben szinte mások 
egyéni véleményét támadja meg, és igy megbántás oka le-
hetne, — de csak is azok közt, kik az igazságot a szeretetnél 
kevesebbre becsülik, vagy azt hiszik, hogy a kettőt nem le-
het egymással jól megegyeztetni : holott csak is ott lehet va-
lódi szeretet, hol igazság van. S z e r k . 
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pontból indult k i , mint látszik, a tek. pesti hittani 
kar is , midőn az 1859-dik évben e g y , a megyei zsi-
natokra vonatkozó pályakérdést nem megvetendő ju-
talommal tűzött ki ; s ámbátor a jutalomkérdés első 
hirdetése, mint a pusztában kiáltó szava, elhangzott, 
és a meghatározott időre egyetlen-egy pályamű sem 
küldetett be : ez által a kijelölt t á rgy fontossága és 
korszerűsége felőli nézeteiben meg nem ingattatván, 
ugyanazon pályakérdést határozta kitüzendőnek a 
jövő 186°/,-ik évre is. Én , támaszkodva a magyar 
kath. clerus tudományosságára,buzgóságára, és min-
den jó és szent ügy irányábani lelkesültségére, biz-
ton reménylem, hogy a sok jeles között többen, egy-
házunk javát szivökön hordozva fognak a tek. hit-
tani kar által másod izben kitűzött jutalomkérdés-
re pályázni. És igy egyszersmind bizton remélvén 
azt is, hogy a zsinatokra vonatkozó minden kérdés 
alaposan, tárgyavatottan és tüzetesen fog megfej-
tetni , ezúttal azok további tárgyalásába nem bo-
csátkozom. Jelenleg azonban e g y , a zsinati ülés-
rendre vonatkozó kérdést, melly máris a ,Religio'-
ban kis eszmecserére és vitatkozásra adott alkalmat, 
egészen érintetlenül nem hagyhatok. És pedig egye-
lőre már csak azért sem, mivel a romai Rota ezt 
mondja: „Quare sicut condemnandi sunt, qui ambitu 
et humanae gloriae cupiditate primos recubitus, et 
primas cathedras usurpare conantur: ita laudandi 
sunt , qui de praecedentia et maioritate contendunt; 
ut ordo et consonantia inter clericos et ecclesias par-
t icu la rs maiori perfectione servetur" '). Főleg pe-
dig azért, mivel a már fönebb emiitett derék, és 
igazságot rendületlenül kimondó ,Religio' folyóirat 
első félévi folyamában két, a zsinati ülésrendre vo-
natkozó, de a fölállításban egymástól eltérő véle-
mény közöltetvén, és mindegyik támogatására hír-
neves tekintélyek és többrendü érvek hozatván föl, 
az ügy mintegy függőben áll, és az olvasóra hagya-
tik az előadott érvek meghányása, következőleg a 
két nagytudományu s tárgyavatottságu értekező ur 
különböző véleménye közül egyik-, vagy másiknak, 
mint alaposabbnak megválasztása és elfogadása. Ez 
pedig nem mindig könnyű dolog! Kivált ha neta-
lán ellenszenv, személyes önérdek, elfogultság, vagy 
egyéb, nem legtisztább indokok vegyülnek közbe; 
mik vajmi gyakran homályba burkolják, ne mond-
jam , háttérbe szorítják a legvilágosabb igazságot, 
vagy legalább is megnehezítik annak nyomozását, 
elismerését. — Nem igen régen, egy tekintélyes egy-

0 In Lucana 28. Jun. 1700. coram Molines. Vö. ßouix, 
De Capitulis. P. IV. cap. XIII. p. 517. a. 1852. edit. Paris. 

házi férfiú különféle tárgyak felől barátságos szó-
váltásba bocsátkozván velem, többi között az egy-
házi zsinatokról egész hidegvérüséggel imigy nyi-
latkozott: „Bizony jobb volna a zsinatok tartását 
még továbbra elhalasztani; hiszen még sok, a zsina-
tokat illető tárgy eldöntetlen, vagy legalább is ho-
mályos és kétes ; lám még maga a zsinati ülésrend 
sincs világosan, és teljes bizonyossággal meghatá-
í'ozva. Epen a folyó évi ,Religio'-ban vitatkozik fe-
lőle két jól fölpánczélozott jogtudós ! És talán azt 
gondolja uraságod, hogy nem nehéz eldönteni, a 
megvitatottak közül mellyik állítás alaposabb és jog-
szerűbb , consequenter igazabb is ? " Tehát hogy 
többek fölszólalása által nem csak e magában elég-
kényes tárgy kellőleg fölvilágosittassék, hanem tűn-
jék ki egyszersmind, mellyik vélemény a kettő kö-
zül az, melly erősebb és szilárdabb alapokra van 
fektetve, s imigy a fönnevezett választás némileg 
könnyebbittessék ; nevezetesen pedig, hogy vala-
mint egyéb tárgyakban, ugy a kérdéses tárgyban 
is „ad sacrorum canonum normám," és „iuxta Eccle-
siae doctrinam et eius vigentem disciplinam a S. Se-
de adprobatam" cselekedjünk és intézkedjünk, 
szabadjon nekem is bátran és leplezetlenül elmon-
dani nézetemet. — Bármilly eredményt szüljön vizs-
gálódásom, hajoljon bár az igazság-mérleg vesszeje 
a szerzetes apátok felé, vagy a káptalani küldöttek 
részére, nekem valóban mindegy, csak az igazság 
és jogszerűség derüljön fel! (Folyt, köv.) 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
IX. 

Január 22-kén érkezett meg Boroszlóba Archieto nun-
cius, és egészen február 5-keig a legszigorúbb vizsgálatot tartá 
herczeg Schaffgotsch élete fölött ; melly vizsgálat eredménye 
erre nézve kedvező volt. A kanonokok is a legjobb egyetér-
tésben voltak a herczeggel ; s a nuncius beleegyezésével ti-
zenegyen február 3-án, 1748-ban a legnagyobb csendességben 
összeültek, és kilencz szavazattal a herczeget püspökül válasz-
ták : két szavazat Rümmerskirch székes-főesperesre esett. Mi-
után a vizsgálatról, s a választásróli tudositás, a káptalan, és 
a megválasztott irata kíséretében Romába megérkezett, XIV 
Benedek a Romában levő tizenhat bibornokot február utolsó 
napján titkos tanácskozmányra hivá össze; eléjek terjeszté 
az ügyet: s a tanácskozmány eredménye volt, hogy a biborno-
kok fölkérték a sz. atyát, hogy apostoli teljhatalmánál fogva a 
püspökség egyetemes jogait a berezegnek adja által. Ez ered-
ményről a nuncius azonnal tudósittaték. A martius 5-ki titkos 
consistoriumban pedig boroszlói püspökké kiáltá ki a szent 
atya a herczeget ; egyszersmind megengedé neki, hogy a lio-

Concord, art. IV. sub e), et art. XXXIV. 
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mokon levő apátságot tartsa meg : a megüresült kanonokság-
ra pedig a püspök öcscsét, Schaffgotsch Ceslaust nevezé ki, s 
mind erről már más nap igen érzékeny atyai sorokban tudó-
sitá a püspököt ')• — Az uj püspök hálásan köszöné meg a 
szent atya kegyelmét; megújítván előbb is tet t igéretét, hogy 
mint püspök ugy viselendi magát, mint azt fönséges hivatala 
kívánja, s hogy a szent atyának vigasza és öröme legyen. Er-
re május l - jén , gróf Almesloe társ-püspöke által a boroszlói 
székesegyházban püspökké szenteltetett. 

Ugyanazon nap bocsátotta ki az uj püspök főpásztori szó-
zatát, mellyben a papság-, és néppel tudatja felmagasztaltatá-
sát, és egyszersmind az érettei imádságra, s az egyház, és ál-
lam iránti engedelmességre hivja fel őket. 

Bécsből is nem sokára megjött a neissei herczegségnek 
osztrák uralom részérőli átadómányozása : habár a császár, és 
királyné Maria-Therezia, e fölemeltetéssel a püspöki székre, 
a poroszok iránti féltékenységből megelégült legkevesebbé 
sem volt. 

Ha herczeg Schaffgotscliuak a coadjutori, meg apáti mél-
tóságra, világi hatalom közbejöttével történt fölemeltetését te-
kintvén, elmondhatjuk is róla, hogy: ,male intravit': püspöki hi-
vataloskodására örömmel odaírhatjuk: ,sed bene pontiíicavit.' 
Fülöp-Gotthard püspök, XIV. Benedeknek tett igéretét meg-
tartá : habár a király kegyelmét elveszté is ; és számos kese-
rűséget, és bántalmakat volt kénytelen tőle eltűrni. Kezdetben 
mégis, ugy látszott, hogy minden jól megy. — A boroszlói egy-
ház-megye állása Sinzendorf halála után, mint már fönebb is 
érintők, nem a legjobb volt. E kellemetlenséget elhárítani, 
volt az uj püspök első igyekezete ; kí mindig szorosabb vi-
szonyba lépett az egyház fejével ; őt minden lépteiről ponto-
san értesítve, s mindenben annak bölcs tanácsát kérve ki 
Még mielőtt püspökké lett volna , a nunciusnak Boroszlóban 
létekor, Frankenberg Móricz-Károly társaságában, negyven 
pontból álló vallási sérelmeket tett föl, mellyeket 1748-iki fe-
bruár 18-kán a nuncius Romába küldött. Ezek közül különösen 
négyet emelt ki a nuncius, mint ollyat, mellyek orvoslása halasz-
tást nem tür; ezek: 1) A papság iszonyú terhei, mellyek foly-
tán rövid idő alatt minden tönkre jut. 2) Ama kötelezettség, 
mellynél fogva azok, kik valamelly szerzetbe, vagy papi hiva-
talra akarnak lépni, azt mint huszonnégy évesek, és csak is a 
kormány engedelmével tehetik 3) A király april 22-én 1747-
ben kelt legújabb határozata, melly szerint minden házassági 
ügyek a világi hatóságok utján végeztetnek. 4) Egy másod 
folyamodásu egyházi biróság hiánya Sileziában ; melly hiány 

*) Herczeg Schaffgotsch 4000 forintot fizetett a királynak, a pá -
pai megerősítő bullákra adott piacetért (!) ; tovább a berlini s boroszlói 
ministernek az ideiglenesek átadásaért 12,000 f r to t ; végre ismét 6000 
frtot . midőn Berlinben a hódolati-esküt letette ; ide nem számítva az évi 
31.233 fr t adót. Ellenben a szent széknek, a szükséges okmányok elké-
szítéséért, s egy évnél tovább húzódott megválasztása kérdésében kikül-
döt t nuncius Archieto utazása-, és Boroszlóban tartózkodásaért , 1200 
romai tallért : tehát nem egészen 2G00 forintot. S ez a pápai huzavonás 
fölött olly sokat károgóknak, névszerint I'reusz urnák alkalmat szolgál-
tathatna az egybehasoulitásra. Jegyezzük még itt meg, hngy a házas-
sági folmentvények a t i l tot t fokozatokban, mind díjtalanul adattak ki. 
Ezt azért hozzuk fel, mert Preusz, kit használtunk, szinte terjedelmesen 
tárgyal ja ezt is (I. IC. 329. 1). Sinzendorf alatt egyetlen eset volt, hogy 
az engedély nem ,in forma pauperum' adatott ki, Vcrlemont báró dús-
gazdag földes-ur házasságánál. — De meg is látják azok a jó urak ott a 
túloldalon a szálkát; és nem veszik éízre a gerendát. 

miatt a viszálkodó felek, minthogy a bécsi nunciaturához, és 
minden más, a tartományon kivüli birósághoz való folyamodás 
le vagyon tiltva, a püspök ítéletét a világi hatósághoz fö-
lebbezik. 

A pápa megvizsgálván az emlékiratot, martius 16-án 1748-
ban kelt iratában felhívta a püspököt, hogy a királynál min-
den befolyását használja fel, és semmit el ne mulaszszon, hogy 
a katholika egyházra nézve olly káros sérelmeket megszün-
tesse. A herczeg-püspök megígérte, hogy mindent megteend, a 
mi tehetségében áll. A királyhoz fordult, és szép szavakban a 
négy emiitett pontra nézve megnyerte a király igéretét, hogy 
segítve lesz. Mi az elsőt illeti, erre azt válaszolá Fridrik: 
„Sajnálom, hogy a fizetések kissé nyomasztók a papságra; de 
biztosítom, hogy ez nem valamelly, a papság iránti elégület-
lenségből, hanem igen alapos, és sürgős okok miatt , mellye-
ket itt elő nem sorolhatok, történik ; s miután az időviszonyok 
kényszerítenek engem, hogy magam biztositására, vetély-
társaim ellenében tetemes költségeket tegyek, nagyon sajná-
lom, hogy a pápa kívánságát nem teljesíthetem, és egy időre 
a dolgokat azon állásban, mellyben jelenleg vannak, kell 
hagynom, mi g a mostaninál kedvezőbb körülmények szaba-
dabb tért engedendnek, hogy e tárgyra vonatkozólag legjobb 
akaratomat tanusitliassam." A második pontra nézve megen-
gedte Fridrik, hogy a papi, vagy szerzetes-rendbe 22 évvel 
be lehessen lépni ; s jövőre nem a kormány, hanem a püspök, 
egyetértve Silezia ministerével, adandja meg az engedélyt. A 
harmadik, és negyedik pontot egészen megadta. A herczeg-
püspökhez intézett irata igy végződik : „íme ezek nézeteim a 
négy pontról: mellyekre nézve önt bizta meg a pápa, hogy 
nekem előterjesztést tegyren : öntől függ, értesiteni őt ; s hatá-
rozatát velem közölje; hogy én azután, miután mindenre néz-
ve egymás között értekeztünk, a szükséges rendeleteket kibo-
csáthassam. Különben győződjék meg ön az én valódi tiszte-
letem-, s barátságomról, mellyet ön részére mindig változatla-
nul megőrzendek". 

Már május 11-kén megérkezett a sz. atya irata, melly-
ben a püspök fáradozásai, s a király engedékenysége fölött 
megelégedését tudatja, s a másodfolyamodási törvényszék bi-
raiul Rümmerskirch, Frankenberg, Gellhorn, Otle, Bruneiii, 
és Strachwitz urakat rendeli; augustusban pedig a lengyelho-
ni nunciusnak megküldé a felhatalmazási okmányokat, a sile-
ziai fölebbezési törvényszék szervezésére, a püspököt pedig 
apostoli követnek nevezé, s a szerzetes-papságra nézve telj-
hatalommal ruházá fel. A király maga részéről egy october 
6-án 1748-ban kelt rendeletében tudatá mindezt a felső és al-
só sileziai törvényszékekkel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 18-dikán kelt legfel-

sőbb határozatánál fogva, O l t v á n y i Istvánt, a csanádi székes-káp-
talan nagyprépos t j á t , és a csanádi megye jelenlegi káptalani-helyet-
tesét , sok évi érdemteljes működésének elismeréseül, legmagasb Leo-
pold-rendjének kis-keresztjével méltóztatott legkegyelmesebben föl-
diszesitni. ( W . Z.) 

PEST, aug. 23-án. „A Szent-István-Társulat folyó augus-
tushó 16-án ngos és ft. D a n i e l i k János egri kanonok s 
prépost ur elnöksége alatt választmányi gyűlést tartott, melly-
nek érdekesb tárgyai valának : A társulat az ifjúsági irattárt 
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folytatni fogja ollyképen, liogy a forditott müvek közé minél 
több s olly eredetieket vegyit, mellyek tárgya a honi történet-
ből legyen véve. A honi irók föl fognak szólittatni illy iratok 
készitésére. Alelnök ur két illy iratnak szent István és Hunya-
diak korából elkészítésére vállalkozott Ezeken kivül sz. Lász-
ló, II. András, IV. Béla, Nagy-Lajos, stb., mint legalkalmasb 
tárgyak lőnek fölemlitve. Olly ifjúsági iratoknak, mellyek már 
elfogytak s folyvást kerestetnek , uj kiadása rendeltetett el. 
Illyenek a XIII. századi A n a c h a r s i s , K e r e s z t e s h a -
d a k , S z e n t E r z s é b e t , E l v e s z e t t f i u , Z s ö l l é r 
l e á n y , N é m a f i erkölcsi beszélyei stb. A Szabóky A. ur ál-
tal megindított ,Családi olvasmányok' eddigelé megjelent há-
rom füzete a kiadó ajánlata folytán a társulat tulajdonává vál-
tak olly módon, hogy a még meglevő példányok a társulat ál-
tal bizományilag kezeltessenek, a netaláni uj kiadás azonban 
már egészen a társulaté legyen. A nép számára kisebb mun-
káknak, mellyek a ,Kath. Néplap'-ban megjelenni szokott be-
szélyek és elmélkedések modorában legyenek irva, kiadása ha-
tároztatott el. — Alelnök ur jelentvén, hogy ő egy olly ima-
könyvnek, mellyben az imádkozó az egyháznak imáit legalább 
a vasár- és ünnepnapok, valamint a nép által legkitűnőbben 
tisztelt szentek napjaira föltalálja, s igy az isteni-tisztelet al-
kalmával az egyházzal együtt imádkozhassék, szükségét belát-
va. egy illyennek készitéséhez már hozzá is látott, s ha a vá-
lasztmánynak tetszik, annak kiadását örömest a társulatnak 
engedi át. A választmány a kiadást elvállalta azon kijelentés-
sel, hogy azt azon fénynyel, millyennel az illy imakönyveket 
a francziák kiállitani szokták, részéről is kiállitani fogja. — 
Tek. D a n i e 1 i k József ur társulati igazgatói czimmel Egerbe 
tétetik által a végből, hogy az ottani nyomda kibérlése folytán 
fölmerülő társulati teendőket intézze és végezze, föntartatván 
számára ugyanezen czim és hivatal Pesten az esetben, ha a 
társulat az emiitett nyomda haszonbérével fölhagyna. — Több 
beküldött munka, ezek közt egy A n t h o l o g i a az egyházi 
magyar költők müveiből német forditásban , birálatra kiadat-
tak. — Mélt. D e á k y Zsigmond püspök és győri nagyprépost 
urnák köszönet szavaztatott azon 200 példányért, mellyet a 
, C o d e x g r a e c u s q u a t u o r e v a n g e l i o r u m ' czimü, 
az ő költségén kiadott munkából a társulatnak ajándékozni ke-
gyeskedett. Egy példány ára 3 frtban állapíttatott meg. — 
Udvardra sept. 16-ára Huszár Ferencz, Szántófy Antal, Su-
jánszky Antal és Török János tagokból álló küldöttség nevez-
tetett ki. — Egy jeles aczélmetsző művésznek Pest számára 
megnyerése tekintetéből olly módon, hogy az itt állandóan tele-
pedjék meg, s iskolát állítson, alelnök ur oda utasíttatott, hogy 
magát e czélból a müegylettel összeköttetésbe tegye, s a közö-
sen elfogadott javaslatot a közgyűlésnek előterjeszsze. — A 
tagok száma a mult hó folytán 4 alapitó és 141 rendes taggal 
szaporodott." (Kath. Néplap.) 

— A magas es. kir. pénzügyi ministerium a legfölsége-
sebb Oltári-szentség folytonos imádására, és a szegény temp-
lomok fölszerelésére Pesten alakult anyatársulat igazgatósá-
gának kérelmére, f. hó 5-kén , 3 9 3 5%5ä sz. alatt rendelni ke-
gyeskedett , hogy a társulat levelezései az illető hatóságok-, 
és plébánia-hivatalokkal, a cs. kir. posta-hivatalok által bér-

mentesekül tekintessenek ; mit az illetőknek kellő miheztartás 
vége t t ezennel tud tu l ad a pesti oltár-egylet igazgatósága. 

A PRAG-A-i bibornok-érsek, herczeg S c h w a r z e n -
b e r g Fridrik ur ő eminentiája, imént közzétett főpásztori 
köriratában, a Prágában megtartandó tartományi zsinat meg-
nyitását sept. 9-dikére tüzé ki. (A 255 esztendő előtt, Zbynek 
érsek alatt megtartott egyházi gyülekezet óta, e főmegye 
sem részesült a zsinatok jótéteményében.) A gyűlések a sz. Vit 
és Venczel tiszteletére szentelt ősrégi fő-székesegyház tisz-
teletre méltó falai közt fognak tartatni. 

OLASZORSZÁG. A Garibaldi által meghódított és ,fel-
szabadított' Siciliában, azon szabadság természetét, mellyel a 
kath. egyház és papság állítólag szinte megajándékoztatott, 
elég érthetőleg megfejti : „a hires G a v a z z i atya ; ki , mint 
egy második amiensi Péter" (valóban ? A tudósító aligha tud-
ná kiemelni a nagy hasonlatosságot a két szerzetes közt, kik-
nek egyike a pápaságot és kath. egyházat megdicsőíteni akar-
ta, mig a másik azt lerontani készül; amaz szóval és tettel, a leg-
szigorúbb ascetai életet élve tölté be szerzetesi fogadását, mel-
lyet Gavazzi hitszegőleg megtagad és beszennyez) „prédikál-
ja" (tehát egyedül ebben áll a hasonlatosság ! Mindkettő pré-
dikál !) „a municipalitas épülete előtt fölállított szó-székről, a 
s z e n t (?) háborút az összecsoportozott néptömegeknek, és 
mennydörög a pápának valamint földi, ugy l e l k i e k b e n i 
felsősége ellen." De hisz azért a catholicismus ügye nincs ve-
szélyben : az egész olasz kérdés merőben politikai ügy, és sem-
mi köze sincs az egyházzal ! „Fra Giovanni szerzetes" pedig, 
„a palermói fölkelő sereg vitéz vezére, s folytonos kísérője 
Garibaldinak, a székes-egyházban hirdeti a szárazföldre vien-
dő háborút, a Bourbonok, é s a p á p a , vagyis inkább valamen-
nyi pápák" (tehát a pápaság) „bukását ; kiknek lángoló lelke-
sedéssel jósolja meg örök időkrei pusztulását." Igy ir egy an-
gol, Garibaldi főhadi-szállásáról ; örülve az általa kétségtele-
nül teljesülendőnek hitt profetián , és épülve az ujabb öntetü 
amiensi Péterek predikálási buzgalmán : mig máskor ő is hatal-
masan ,mennydörög' a vallásnak politikai czélokra való fölhasz-
nálása miatt; még azt is iszonyú vétségnek tartva, ha a pápa, 
mint uralkodó, magát és országát a rablók megtámadásai el-
len védi. Különben az előre várhatott sorsban máris részesül-
nek a siciliai főpapok : maga a palermói érsek helyettese is el-
fogatott már ; mig Imolában (pápai birtok), daczára a zsarno-
koskodó elnyomásnak, az ottani püspököt a ravennai főtör-
vényszék egyhangúlag fölmenté a bitorló kormány által emelt 
fölségsértési vád alól. 

TÖRÖKORSZÁG. A keresztények üldöztetése még 
mindig tart keleten , jóllehet nem a korábbi dühhel és kiter-
jedésben űzetve. Balbek is feldulatott, és a keresztényeket 
öldösték benne; St.-Jean-d'Acreben 50 keresztény öletett 
meg ; Jerusalemből a ferencziek-, köztük egy tiroli születésű, 
P. K o l l a n d Engelbertnek megöletését erősítik meg : és leg-
újabban már Magnesiából, sőt Herczegovinából is hasonlót 
irnak: amott 80 meggyilkolt keresztény halála felől tudósita-
nak. Mostarban pedig aug. 11- és 12-dikén dúltak a, mint vé-
lik , montenegroi uskokok. Négy faluban 160 házat égettek le. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGI Ö. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel J fr t 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Még néhány szó a zsinatok jelentőségé-
ről , hasznáról, és a zsinati ülésrendről. (Folyt.) — E g y h á -
z i t u d ó s i t á s o k : Magyar-, Olasz-, Franczia- és Török-
országból. 

Még néhány sz« 
a zsinatok jelentőségéről, hasznáról, és a zsinati 

ülésrendről. 
(Folytatás.) 

A ,Religio' első félévi 8-ik számában (I860.), ha 
jól emlékszem, legelőször hozatott szőnyegre a zsi-
nati ülésrend. E számban tudnillik egy névtelen tu-
dós értekező u r , miután X. betűvel aláirt czikke be-
vezetésében érzékenyül, és szinte panaszosan elmon-
dotta volna, hogy a ,Religio' folyóirat több számai-
ban , a tartományi és megyei zsinatokról közzé tett 
szép és alapos értekezésekben, mellyeket dus élve-
zettel olvasott, nem találhatván föl azt , a mire vá-
rakozott , tuünillik a zsinati tagok által elfoglalandó 
rangszerinti helyet illető, és közfigyelmet igénybe 
vevő kérdés megoldását; mellyet már az 1858-ik évi 
esztergomi tartományi zsinat tagjai magán körök-
ben többször szőnyegre hoztak, de az idő rövidsé-
ge miatt (?) nyilvános ülésekben (valljon az e vég-
re különösen kinevezett, és csaknem naponkint, még 
sokkal szövevényesebb ügyekben is működő bizott-
ság, ,Judicium querelarum et excusationum' előtt 
sem?) elő nem hozhattak: ennélfogva az emiitett 
tudós értekezésekhez némi kis adalék közlését czél-
szerünek vélte; nem, mintha azon elbizottságban élne, 
miszerint e tárgyat teljesen el fogja dönteni: hanem 
hogy más értekezőknek is alkalmat adjon az e tárgy-
hoz szólásra, — szól a zsinatokról átalában. Es rövi-
den megemlítvén azok osztályait, nemeit, tárgyait, 
tagjait és elnökeit, végre átmegy a czikk főtárgyára; 
vagyis e kérdésnek: „minő rangszerinti hely illeti a 
tartományi, s megyei zsinatok tagjait" ? elemezésébe 
és fejtegetésébe bocsátkozik. „Minthogy, igy szól, a 
legújabb, előbb is emiitett tudós értekezések engem 
e tárgyakra nézve kielégitettek, velők kezet fogok. 
Egyedül arról akarok szólani : minő rangszerinti hely 
illeti a tart. és megyei zsinatok tagjait"? — Már ha 

ezen czikket csak futólag is átpillantjuk, legott észre 
veszszük, hogy a tudós értekező ur, — nem kétlem, 
valapielly különös előszeretetből, mellyel a székes-
káptalanok, vagy talán inkább a szerzetes apátok 
irányában viseltetik, — egyedül csak az apátok és 
székes-káptalanok közötti rangfokozati elsőbbség 
megalapítására szorítkozik; és dolgozatának föladata 
nem más, mint annak megmutatása, miszerint az ülés-
rendi elsőbbség mind a tartományi, mind a megyei 
zsinatokban, mindenha és minden különbség nélkül 
a székes-káptalanokat illeti. Vagy, más szóval, hogy 
a székes-káptalanok nem csak akkor, midőn „testü-
letileg" jelen vannak a zsinatban, hanem akkor is, 
ha káptalani küldöttek által képviseltetnek, tehát 
azok k ü l d ö t t j e i is, az elfoglalandó helyre nézve 
a szerzetes apátokat és prépostokat megelőzik ; — 
mihez azután a czikk végén a rangszerinti ülésrend 
egész rajzát egyszerűen hozzákapcsolja. A tudós ér-
tekező u r , minden megbántás nélkül legyen mond-
va, ez ügyben valóban naiv módon forgolódik. Hogy 
az egyszer kitűzte czéljához, legnagyobb átalános-
ságban szólva, annál biztosabban juthasson, a fönne-
vezett rangszerinti elsőbbségre vonatkozó szövege-
ket vagy büverővel csonkítja, vagy ügyes , de me-
rész mesterkéltséggel bonczolja s elcsavarja : szavai-
kat nem értelmezi, hanem eltorzítja; nem annyira 
kuta t ja , s igyekszik kihozni valódi, s igaz értemé-
nyöket , mint inkább saját elfogult (praeconcept) ér-
teményét és véleményét viszi be azokba. Illy cselek-
vésmóddalvégre kisütvén sark-állitásának igazságát, 
meghatározza az elfoglalandó helyek i'angsorát: a 
gyakorlatban (legújabban az esztergomi, bécsi és ve-
lenczei tartományi zsinatokban) bevett, századok ál-
tal szentesitett, egy minden elfogulatlan előtt eléggé 
világos rendszabáson fekvő, s a canonisták által is 
közegyetértéssel jóváhagyott rangszerinti ülésrend-
nek jelentékeny változtatásával. — A tudós értekező 
ur e kérdésre: „valljon a székes-káptalanokat, vagy 
pedig az apátokat illeti-e a rangszerinti elsőbbség a 
zsinatokban ?" okadatolt választ akarván adni, tudo-
mányos nyomozásának alapjául fölvette az ugy ne-
vezett ,CaeremonialeEpiscoporum' I. Könyv. 31. rész. 
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15. §-át, melly imígy hangzik: „ . . . Dignitates, et Ca-
nonici cathedralis Ecclesiae c u m c a p i t u l a r i t e r 
p r o c e d u n t a u t s u n t , praeferuntur caeteris omni-
bus; a l i a s Abbates titulares et habentes usum mi-
trae praecedunt." Ezt nagyon helyesen tevé tudós 
értekező u r : ez ellen semmi kifogásunk nincsen; de 
bezzeg van méltó kifogásunk az ellen, hogy e n o r m a -
t i v u s szöveget nem a maga épségében, hanem meg-
kurtítva, megcsonkítva idézte; elhagyván, véletlenül-
e, vagy szándékosan, az értekező ur legjobban tudja, 
annak a fölhozott szavakkal szoros összefüggésben 
álló, és „et" kapocs-szócskával összekötött végső ré-
szét; tudnillik: „et post eos Commendatarii, deinde 
dignitates, m o x P r o c u r a t o r es C a p i t u l o r u m 
C a t h e d r a l i u m , deinde caeteri pro cuiuscunque 
dignitate et gradu, ut cap. 23. §. 29. L. I. de ordine 
thurificandi coliigere licet." — Bizony, bizony nem 
csak a ,Caeremoniale Episcoporum' iránti tisztelet, 
hanem a kényes tárgy is, főleg pedig a legújabb esz-
tergomi tart. zsinatban egybegyűlt főpapok nemes 
példája, — kik elődeik dicső nyomdokait követve, 
mindenekben az egyházi törvényekhez, törvényes 
szokásokhoz, és az apostoli sz. szék által helyeselt 
fegyelemhez hiven és hőn ragaszkodának, és mind-
amellett mégis egy különböző ülésrendet szabtak 
amattól, mellyet az értekező ur olly szembeötlő bizo-
nyossággal vi tat , és kiván állandósittatni, — pon-
tosabb idézést, valamint átalában szólva, nagyobb 
ovatosságot, szorosabb, és szabályszerűbb értelme-
zést, a classicus canonisták commentárjaikba gondo-
sabb betekintést is parancsolhattak a tudós értekező-
nek; ki most akképen szól és határoz, mintha azon di-
cső főpapok, és zsinati atyák vagy tudatlanok, vagy 
gondatlanok voltak volna: mint kik saját tanácsuk, a 
székes-káptalanok küldöttjeinek rangszerinti elsőbb-
ségét vagy nem tudták , vagy legalább is kevés fi-
gyelemmel kisérték volna. Jóllehet azt tartom, hogy 
ama csekély, és majdnem észrevehetlen kihagyás 
igen alkalmatos, sőt talán szükséges is volt azon 
splendidus védvek összeillesztésére, mellyek az egész 
erőtetett okoskodás és értelmezés sorozatát alkotják. 
Különben ugyanis talán az egész czikkecske elma-
radt volna. 

Meg lévén ekkép vetve az alap, a t. értekező ur 
finom kezekkel fog magának az épületnek fölállítá-
sához , és igy kezdi okoskodását : „Ha az említett 
szavakat fontolóra veszszük, mindenki át lát ja, hogy 
a kérdés lényege abban rejlik: miképen kellessék e 
szavakat, , D i g n i t a t e s et C a n o n i c i E c c l e s i a e 
c a t h e d r a l i s cum c a p i t u l a r i t e r p r o c e d u n t 

e t s u n t ' , elemezni és érteni"? És legott az itészet 
serpenyőjére tevén a kijelölt szavakat, a nélkül, hogy 
azokat igazán és szabályszerűen elemezné s értel-
mezné, vagy fölhozná valamelly nevezetesebb tekin-
tély állítását, tanúbizonyságát, vagy más positiv tá-
maszt, minden habozás nélkül, sőt a mi több, kétel-
kedés nélküli bizonyossággal kimondja azok értelme 
felől ítéletét. „Hogy a szavak", igy szól, „ c a p i t u -
l a r i t e r p r o c e d u n t e t s u n t , annyit jelentenek, 
mint ,r e p r a e s e n t a n t , ' képviselnek, k é t s é g e t 
n e m sz e n v e d . " ( ? ) — H o g y az idézett, és különösen 
kijelölt szavakban fekszik a kérdéses rendszabás ere-
je, azt igen jól vette észre a t. értekező u r : de épen 
azért kellett volna értelmök meghatározásában na-
gyobb műgonddal és pontossággal eljárnia, s azokat, 
ha már nagyobb fáradságot szentelni rá nem akar t , 
legalább is a contextussal, és a rendszabás egész tar-
talmával figyelmesen és komolyan összehasonlítania. 
Mi azonban, sajnosan kell bevallanom, nem történt. 
Valóban, ha a t. értekező ur értelmezése és állítása 
megállna, akkor a kérdéses rendszabás nem volna 
egyéb, mint egy logikátlan és érthetlen beszéd, és 
hozzá még egy meddő szószaporítás is. Ugyanis ha 
a szavak : „capitulariter procedunt et sunt", annyit 
jelentenek, mint „repraesentant," képviselnek; és igy 
a székes-káptalanok kanonokai mind „testületileg", 
mind „singulariter", azaz: mint e g y e s e k , és kü-
l ö n , e g y e s e k által képviselve,„praeferunturcete-
ris omnibus" : már kérdem tisztelettel, mit jelentenek, 
mit jelenthetnek akkor e mindjárt következő, s az „ali-
as" szócskával összekötött szavak : „Alias Abbates ti-
tulares et habentes usum mitrae praecedunt"? Min-
den kétkedés nélkül azt felelem erre, hogy : s e in-
ni i t ; és a bennök rejlő rangszerinti kitüntetés 
e g y n a g y i l l u s i o v á v á l i k . És még-
is ezen szócska ,alias', már természeténél fogva is, 
itt szükségképen egy olly esetet, vagy körülményt 
jelent és foglal magában, a mellyben a káptala-
nok n e m előzik meg az apátokat , vagy állítólag 
szólva, az a p á t o k m e g e l ő z i k a k á p t a l a n o -
k a t . Vagy ha mégis jelentenek valamit, akkor nem 
lehet mást jelenteniek, mint azt, hogy a székes-káp-
talanok kanonokai, küldöttjeik által képviselve, meg-
előzik ugyan az apátokat , de „testületileg", ,simul 
uniti, et constituentes unum corpus', n e m ; vagyis ek-
kor az apátok utáni ranghelyet foglalják el : mi valóban 
furcsa, és nevetséges. Azonfőlül, ha a szavak: „capitu-
lariter procedunt et sunt", annyit jelentenek, mint,re-
praesentant', képviselnek ; tehát már e helyen a kápta-
lani k ü l d ö t t e k r ő l van szó, s mindamellett a ren-
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delet végső részében, melly az első részszel szoros ösz-
szeküttetésben áll, és mellyet a t. értekező ur kénye-
kedve szerint kihagy ott, a káptalani küldöttek, „et post 
eos p r o c u r a t o r e s Capitulorum Cath. Eccle-
siarum," ismét, és pedig nyilván előhozatnak és em-
líttetnek : ugy ki nem látja át, hogy a kérdéses rend-
szabás meddő szószaporítás is ; és hogy benne kis con-
tradictio is van? Mert szerinte a székes-káptalan ka-
nonokai azonegy minemüségben, tudnillik képviselve 
(vagy más szóval, a káptalani k ü l d ö t t e k ) m e g 
is e l ő z n é k az a p á t o k a t , é s e g y s z e r s m i n d 
k ö v e t n é k i s ő k e t . Valóban, ha igy állana a do-
log, akkor a kérdéses 15. §. szerkesztőjét előbb, hogy 
sem rá bizták a szerkesztést, iskolába kellett volna 
újra küldeni, hogy ott értelmesen és szabályosan írni 
tanuljon! — Tehát, hogy a kérdéses rendszabásnak 
helyes értelme legyen, a „eapitulariter" szó alatt a 
székes-káptalan kanonokait csak mint „testületet" 
lehet és kell érteni ; nem pedig mint e g y e s e k e t , 
ha azok követek gyanánt küldetnek is. 

Tovább, h a s e m m i k é t s é g e t n e m s z e n -
v e d , tehát bizonyos, hogy a szavak, „eapitulari-
ter procedunt et sunt", annyit jelentenek, mint ,,re-
praesentant": ugy hiszem, hogy azokat minden ér-
telmes , és a jogi nyelvszokásban jártas canonista 
abban az értelemben vette és értette volna; s még-
is ime most épen az ellenkezőt találom és tapasz-
talom. Merem mondani, miszerint a jogtudósok egész 
phalanxja ezen mondatok : ,eapitulariter proce-
dere; eapitulariter agere; consensum petere a ca-
nonicis eapitulariter congregatis; statuta condant 
eapitulariter, i. e. collegialiter congregati ; si Cano-
nici eapitulariter incedunt, interveniunt" stb. alatt 
mindenkor, és mindenütt csak „testületet", „testü-
letileg" ér t , és a káptalan kanonokait mint testü-
letet veszi és érti. Ez értelemben veszi és használja 
az emiitett szavakat a S. Congregatio Rituum is, 
mint azt alább látni fogjuk. Hetvenhat Canonista 
van könyvtáramban, és egyetlen-egyben sem talál-
hattam meg az értekező ur állítását ; és igy kényte-
len vagyok azt elvetni : csak a hírneves Baldus 2) 
ismert mondása szerint is: „ C u m q u i s r a r o b e n e 
l o q u a t u r , c u m c o n t r a o m n e s l o q u i t u r . " Ez-
után az értekező ur be akarván némileg takarni állí-
tása meztelenségét, vagy ha ugy tetszik, állításának 
legalább is az igazság szinét adni: többféle, eléggé fé-

J) V. ö. Sehmalzgrueber, Barbosa, Lucius Ferraris, Fa-
gnanus, Devoti, Pi r rhing, Engel , Zoësius, Reiffenstuel, 
Wiestner , Bouix, Giraldi, Garcias, Tamburini, Zerola, Zy-
paeus, Abbas stb. — 3) Consil. 112. L. 2. 

nyes, de a dolog velejébe még sem vágó támaszokat 
hord össze, és ekkép folytatja okoskodását. 

„Hogy tovább arra, miszerint a káptalan képvi-
seltessék, nem szükséges, hogy az egész káptalan sze-
mélyesen jelen legy en" (különös beszéd : hiszen akkor 
nem volna k é p v i s e l v e , hanem az egész káptalan 
,in corpore' jelen volna), „ezekből világlik ki : a) A 
káptalan sem a tartományi, sem a megyei zsinato-
kon összesen meg nem jelenhetik, azon oknál fogva, 
mivel a káptalan, ha nem is egészen, legalább a ka-
nonokok egy része, ennek székes-helyén köteles tar-
tózkodni ; s a mindennap tartatni szokott karéneket, 
és az isteni-tiszteletet végezni, és más számos kápta-
lanbeli kötelmekben eljárni tartozik: s ennek követ-
keztében, a zsinatokban összesen m é g s z é k e s - h e -
l y é n s e m j e l e n h e t i k m e g " (tehát mikép tör-
tént , hogy Esztergomban , Bécsben, Velenczében, 
Parisban mégis megjelent, és a mellett solozsmáját 
is, és pedig legszebb renddel, illemmel és áhítattal 
elvégezte ? stb.) b) „Tudva van, hogy a káptalanok 
hivatalos eljárásokra, ugy mint tisztelkedésekre, tiszt-
ujitásokra stb., két képviselőnél többet nem küldöt-
tek , és ezek az egész káptalant képviselték. Ehhez 
képest az érintett szavak : ,cum eapitulariter proce-
dunt et sunt', mást nem jelenthetnek, mint hogy a 
káptalan követei az egész káptalant képviselik, és 
azt képviselve, ,corpus capituli constituunt' (?), és 
igy mind a tartományi, mind a megyei zsinatban 
,ceteris omnibus praeferuntur." (?) Őszintén megval-
lom, nem birok annyi tudománynyal, vagy büverő-
vel, hogy mindezen ittelőhordottakból ki tudjam saj-
tolni azt, miszerint a , e a p i t u l a r i t e r p r o c e d u n t ' , 
annyit jelent, mint „repraesentant"; vagy hogy a 
küldöttek a káptalant képviselve, valósággal „con-
stituunt et sunt unum corpus capituli" ; vagy hogy a 
káptalanok, küldöttjeik által képviselve, „simuluniti 
et constituentes unum corpus, seu ut dicitur ,eapi-
tulariter' interveniunt." Annyi igaz, hogy a káptala-
nok nem tartoznak mindig „testületileg" föllépni,meg-
jelenni (noha megjelenhetnek) ; hogy többször követe-
ket küldhetnek ; követeik által több dolgot elvégezhet-
nek stb. : de az is igaz, hogy némelly esetekben „testü-
letileg" tartoznak megjelenni; hogy némelly ügyeket, 
az egyházi közjog szerint, csak testületileg végezhet-
nek el érvényesen ; és hogy némelly előjogok a káp-
talant csak mint testületet, midőn ,eapitulariter proce-
dit,' illetik, stb. Ehhez képest eredt többi között, és 
ment szokásba ama nevezetes, már több izben emiitett 
és dicsért megkülönböztetés ,inter canonicos eapitula-
riter procedentes, et inter canonicos singulariter proce-

17* 
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denies.' Nem tagadom, hogy a zsinat helyétől távol 
eső káptalanok, az elősorolt okokból, nem jelenhet-
nek meg a zsinaton testületileg; és épen azért meg-
engedte, vagy ha tetszik, megrendelte a jog, misze-
rint „per procuratores suos in synodo eompareant" : 
de más részről azt sem tagadhatni, hogy a székes-káp-
talanoknak a zsinatokban, legalább is a nyilvános ülé-
sekben való testületi megjelenését, semmi sem gátolja, 
midőn a zsinat a káptalan székes-városában tartatik. 
A mint valóban mind a régiebb, mind a legújabb 
időkben tartott zsinatokban mégis jelent, megjelenni 
köteles volt: mi a 16-ik század óta egészen jelen ko-
runkig, több országokban tartott zsinatok történel-
méből kiviláglik. És igy a fönnevezett rendszabásnak, 
melly a ranghelyre nézve a káptalanok, mint testüle-
tek, és a káptalani követek közt különbséget tesz, igen 
helyes értelme van, és az a zsinati ülésrendre igen he-
lyesen alkalmazható. A t. értekező ur érezte ugyan 
a tudós XIV. Benedek eme szavainak : „E a m a u t e m 
p o s t E p i s c o p u m p r a e e m i n e n t i a m ob-
t i n e n t C a n o n i c i E c c l . C a t h . , c u m s i m u l 
u n i t i e t c o n s t i t u e n t e s u n u m c o r p u s , s e u 
u t d i c i t u r , c a p i t u l a r i t e r s y n o d o i n t e r -
v e n i u n t " 1 ) , sulyját : de ezen nehézségen is igen 
könnyedén keresztültört, és egészen a bámulatossá-
gig finom ügyességgel tul adott rajta, mondván : „De 
már emiitettem, hogy : ,simul uniti et unum corpus 
constituunt etiam tunc, dum per deputatos capitula 
synodo intersunt; quod enim quis per alios facit, per 
se fecisse censendus est." Ez valódi csűrés-csavarás ! 
A tudós XIV. Benedek szoritó szavait akár hogy 
taglalgassuk, egyesekre nem lehet alkalmazni ; s 
nem vehetjük ,repraesentant' értelemben; annál is in-
kább, mivel magában a szövegben is folytatólag ez 
áll: „nam si s e p a r a t i m e t d i v i s i m a d s i n t , 
d e b e n t l o c u m c e d e r e A b b a t i b u s habentibus 
ius mitrae." Hogy pedig a ,separatim et divisim' alatt 
a káptalani küldöttek, vagy azok is értetnek, magá-
ból XIV. Benedekből világosan kitűnik. Hasonló mó-
don csavartatnak és idomíttatnak az egyszer p r a e -
c o n c e p t v é l e m é n y r e , a tudós XIV. Benedekből 
idézett egyéb helyek is. Az idézett 72-ik jogsza-
bálynak , a mennyire ,non fallit' 2 ) , valódi értelme 
ez : „Quod quis per alium sive bene, sive male 
facit, quoad iuris effectum pro eodem habetur, ac 
si facérét per se ipsum": melly értelemből mikép 
lehet kihozni, hogy a küldöttek a káptalant kép-
viselve , „capitulariter procédant et sint", vagy, 

J) De Syn. D. L. III. cap. 10. n. 4. — *) V. ö. Reiffen-
stuel, Deer. Tom. V. de Reg. iuris. 

hogy a kanonokok követeket küldvén a zsinatra, „si-
mul uniti et constituentes unum corpus, seu ut dici-
tur capitulariter synodo interveniunt", épen nem lá-
tom á t ; valamint azt sem, hogy ezen jogszabály 
szerint a káptalani követeket ugyanazon rangelsőbb-
ség illetné, melly ,ex natura rei et speciali iuris 
dispositione' egyedül a káptalant, midőn „capitula-
riter procedit," illeti. „Si q u i d u n i v e r s i t a t i de-
b e t u r , s i n g u l i s n o n d e b e t u r " *). — Hivatko-
zik még t. értekező ur a magyar egyházban egybe-
gyűl t zsinatokra, és azokban szintén keres támaszokat 
állítása megerősítésére. De mi a magyar egyházban 
tartott zsinatokat illeti , ezekből nézetünk gyengí-
tésére, s az értekező ur véleményének kivivására, 
döntő érveket nem lehet fölhozni. Mert épen az elő-
hozottakban semmi kiszabott tendre, semmi megál-
lapodásra , vagy határozott rendfokozatra nem aka-
dunk: mikép ezt tudós K. A. a ,Religio'-ban röviden, 
de alaposan megmutatta 2). Mindezen, általunk rö-
viden az igaz értékre leszállított érveknél fogva, a t. 
értekező a szerzetes apátokat nem csak a káptalanok, 
mint „testület", hanem a káptalani k ö v e t e k után is 
helyezi, mondván: „Ezeknél fogva mindenki átlátja, 
hogy a székes-káptalanok, vagy azok küldöttjei, az 
elfoglalandó helyre nézve, minden szerzetes apáto-
kat . . . megelőzik" 3). 

Végezetül nem mellőzhetem el egészen hallgatás-
sal a t. értekezőnek még egy megjegyzését, mellyet, 
egy történhető ellenvetést visszatorlólag, felelet gya-
nánt tesz, tudnillik : „Nem tagadhatni ugyan , hogy 
mind hajdan, mind a legújabb korban egybegyűlt 
zsinatokon, némellykor ezek (t. i. az apátok) ama-
zokat (t. i. a káptalani követeket) az ülésben meg-
előzték. De ezt i n k á b b a z s i n a t o k e n g e d é -
k e n y s é g é n e k , m i n t j o g s z e r ű s é g n e k tu -

J) Fr. 7 ff. Quod cuiuscunque Univ. nomine agatur. — 
2) 1860. I. Félév. 19. sz. 

3) Mi a Generalis Vicariusról az értekezés végén mon-
datik , csak akkor áll : a) ha a székes-káptalan kanonokai nin-
csenek „ex antiqua consvetudine in quasi possessione prae-
cedendi Vicario Gen." : mert ha vannak, azon esetben a káp-
talan „praecedit" ; és b) lia a kanonokok „non sint parati, i. e. 
vestibus choralibus induti." Mert ellenkező esetben, a vica-
rius csak akkor előzheti meg a kanonokokat, ha kedvez neki, 
vagyis mellette szól a szokás : „etiam tunc praecedendi" ; vagy 
maga szintén „indutus sit habitu vicariali." Már a mi a ma-
gyar egyházi megyéket illeti, hol a vicariusok „de gremio ca-
pituli" választatnak. és „habitu canonicali" öltözködnek, az 
ollyatén szokás (mint ezt X. ur, ugy hiszem, jól tudja) annyira 
nem kedvez a vicariusnak, hogy még azon esetben is, ha föl-
szentelt püspök, „capitulo procedente", mindig megtartja a 
káptalanbeli ranghelyét. 
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1 a j d o n i t h a t n i" (sic !). Oh szerencsés apátok , kik 
legalább is a zsinatok engedékenységéből némelly-
kor illy kitüntetés-és tiszteletben részesülének ! Vagy, 
mit mondok, szerencsések! Igen i s szerencsétlenek, 
és sajuálkozásra méltók : kik minden pirulás nélkül az 
első ülések után vágyva, egy olly ranghelyet bitorol-
tak, melly őket nem illette, nem illeti; s igy nem 
csak mások jogait sértették, vagy legalább is a 
zsinatok merő engedékenységéből, és a mások jogai-
nak mellőzésével kijelölt helyet elfoglalván, ezzel a 
másjog (iuris alieni) sértésében hallgatag beleegyez-
vén , mások méltó neheztelését vonták magukra : ha-
nem egyszersmind megfeledkeztek az alázatosságról 
és szerénységről, melly őket olly nagyon ékesíti, s 
tekintélyöket olly igen növeli Szegények ! egy kis 
mulandó fénytől elragadtatva, nem gondolták meg, 
hogy az engedékenység nem fogja őket védeni, mint 
,figura docet', egy csipős megjegyzés ellenében; és 
hogy eljön majd \ i idő, midőn őket az alázatos-
ságra megtanítva, nyilván megmondják nekik : 
„Amice descende iuferius." Tovább a t. értekező ezen 
megjegyzését nem fogják megköszönni sem a leg-
újabb időben e g y j e g y ű i t zsinati a tyák , sem a zsi-
natban jelenvolt káptalani küldöttek : úgymint melly 
amazokat mint ollyanokat tünteti föl, kik mindjárt 
az első századok óta megtartott tartom, zsinatokban a 
végett egybegyűlvén, hogy a „SS. canones, et cano-
nicas institutiones" megőrizzék, védjék, és végre-
haj tsák, valamint az egyházi fegyelmet és életet stb. 
az egyházi törvények, törvényes szokások, és az 
apostoli sz.-szék. szentesitette fegyelem szerint ápol-
ják, szilárdítsák, fölfrisítsék, és ha kell megjavítsák: 
már magában a zsinat elrendezésében és szervezésé-
ben is, minden helyes ok nélkül, csupán engedé-
kenységből , a jogszerűség útját elhagyván , az egy-
házi rendeleteket és rendszabásokat mellőzve, má-
sok jogait sértették légyen ; emezeket pedig mint 
ollyanokat, kik gondatlanságból, vagy gyávaság-
ból, már a zsinatok uj epochájának kezdetén, jogait 
némán, minden legkisebb észrevétel nélkül bito-
rolni engedték légyen. Különben, ugy hiszem, a t. ér-
tekező szorongattatva alig ha tudná megjegyzését 
bebizonyítani, s annak helyes okát adni: miért hasz-
náltatott épen némellykor, és pedig minden megjegy-
zés, záradék, és óvás nélkül az apátok irányában a 
mondott engedékenység? Lám például, ama tartomá-
nyi zsinatrendtartásban (norma celebrandi conc. 
provin.), mellyet a tudós bécsi bibornok-érsek, a tri-
enti zsinat határozatait értelmező bíbornoki gyüle-
kezet elé terjesztett, és mellyet e gyülekezet meg-

vizsgált és jóváhagyot t , az úgynevezett segéd-püs-
pököknek (episcopi auxiliares) az „Abbates nullius," 
és a káptalani helyettesek előtti ranghely jelöltet-
vén ki , legott e helyes megjegyzés történik : „Quarn-
vis Abbates nullius, et Yicarii capitulares dioecesim 
sede vacante administrantes, suífragii decisivi iure 
potiantur, in h o n o r e m t a m e n d i g n i t a t i s 
e p i s c o p a l i s c o n s u l t u m e s s e v i d e t u r , u t 
p o s t e p i s c o p o s in p a r t i b u s s e d e a n t . " (Vége 
követk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustushó 6-dikán kelt leg-

felsőbb elhatározásánál fogva , Dr. R u z s i c s k a Jánost, a pesti egye-
tem theologiai karánál a sem-i nyelvek és egyházi j og rendkivüli t a -
nárát , ugyanezen kar rendes oktatójává méltóztatott legkegyelmeseb-
ben kinevezni. (W. Z.) 

PEST, aug. 28-án. Hogy az aljas érzésű egyének, sérte-
gető szó- és tettekben álló botrányaitól ment legyen az élet 
és irodalom, az ugyan örökké kivánatos lesz a nemesebb gon-
dolkozásuaktól is lakott világban : de hihetőleg csak is kívá-
nat fog a rosszat mindig bujábban megtermő földön maradni. 
Egyedüli vigasztalás- és elégtételül, az öntudat- és örök igaz-
ságban keresetten kivül, csak is az szolgálhat az illy bántal-
mak ellenében , ha minél nagyobb mértékben láthatjuk a ne-
lieztelést és rosszalást, az illem-, erény- és igazságra valamit 
adó közönség részéről nyilvánulni. S ez elégtételben dúsan 
részesül a magyar egyháznak főmagasságu fe je , kit a minden 
k a t h o l i k u s érdek, ügy, és személy (főleg magyar) irányában 
tanúsított ellenszenve miatt, általunk is nem egyszer megrótt 
ágostai ,Allg. Zeitung', legközelebbi számainak egyikében, 
nem átallott ugyanazon modorban tolla alá venni, mellyben az 
olasz, angol, franczia stb. országi kath. főpásztorok néhányát 
a folytonos gyanúsításokban gyönyörködő rossz világ gúny-
jának, vagy gyűlöletének kitette. Mi az egészről hallgatni na-
gyon is készek levén, a méltatlan megtámadtatás-, és erre 
több magyar lapban közzétett visszatorlásról csak azért aka-
runk említést tenni, hogy részünkről is kifejezést adjunk az 
átalános visszatetszésnek, mellyel az e nemű alacsony párt-
düh-, felekezetesség- és bosszúnak, főleg a magyarhoni kath. 
clerus által kell fogadtatnia ; jóllehet a megtámadott magas 
egyén- és méltóságban az egész egyház, és minden kath. fő-
pásztor, s a catholicismus legfönségesebb testülete, a bibornoki 
is meg van sértve. Ama czikkiró természetesen nem tudja fel-
fogni a kath. egyház szellemét, az isteni-tiszteletben kifejtett 
fényt illetőleg, melly az azt végző személyzet méltóságához ké-
pest emelkedik; és melly a püspöki hatalom magasztosságának 
előtüntetésével, egyedül az azt adó, s annak alapul szolgáló i s-
t e n i t akarja végetlen fölségében ábrázolni, s némileg elkép-
zelhetővé tenni. O, mint nem-katholikus, a földinél magasabb 
(szellemi) hatalmat nem ismer; sem azt nem tud ja , mi egy 
főpásztor a maga temploma-, s megyéjében, vagyis azon té-
r en , mellyre neki az Isten kizárólagos hatalmat adott; és 
mellyet a kath. egyház, szertartásai által, az őt nem illető 
világi hatalomrai minden igény és vonatkozás nélkül, csak az-
ért fejez ki olly méltóságosan, mert fogalmat akar annak fön-



sége felől az érzéki embernek nyújtani, kire csupán szellemi, és 
láthatlan dolgok által eléggé lehetetlen hatni. E felsőséget, és 
hatalmat fejezi ki az egész kath. liturgia; elkezdvén a keresz-
telési szertartástól, az uralkodókat fölkenő , vagy császárok 
fejére koronát tevő püspökök és pápák magasztos hivatalos-
kodásaig. Ők egy fensőbb rendű világ, és isteni hatalom kép-
viselői gyanánt lépnek föl az Isten házában: legalább a katho-
likusok hite szerint, és felfogásaihoz képest. Ki e hitben nem 
osztozik, ám tartsa magát távol az azon helyeni megjelenés-
től , hol a kath. liivőnek teljes joga van, hitének külszertar-
tások által is kinyomást adni : de ne feledje, hogy a kath. 
egyház, Magyarországban legalább, még vallásszabadsággal 
bir, és nem köteles a maga liturgiáját azok felfogásához alkal-
mazni, kik vele azonegy hitet nem vallanak ; s kik szeretnék az 
emberiséggel végkép elfeledtetni, hogy léteznek a földieknél 
magasabb érdekek is, és hogy van hatalom, melly az anyag 
és test bilincseit lerázva, egyedül Istent ismeri a maga köré-
ben fölebbvalónak Különben a becsületesség, és illem, még 
az e hitben nem osztozó m i v e 11 embernek is (minőül egy iró 
méltán akarhat nézetni), kötelességül teszi az ellenkező meggyő-
ződésnek olly modorbani kifejezését, melly távol legyen az ut-
czai aljasságoktól: főleg ha egy világszerte olvasott lapban akar 
gondolatainak a nyilvánulásra tért keresni. Ha pedig valamelly 
lap szerkesztősége eléggé elfogult, vagy szenvedélyes, még 
olly mocskos czikkeket is fölvenni lapjába, minő az ,A. Alig. 
Zeitung'-é, ugy bizonyára legokosabb az illy orgánum olvasá-
sával felhagyni, mint mellyben a katholikus és magyar ren-
desen csak kisebbittetését, és meggyaláztatását olvassa, és 
drága pénzen veszi a szennyes rágalmat és folytonos bosz-
szuságot. 

VÁCZ, augustushóban. Mindenkor kegyeletes érzettel 
és benső megindulással nézem én egy félszázados áldozár 
tiszteletet parancsoló ezüst fürt jei t , midőn az az Ur sz. oltá-
ránál egyházunk magasztos hálaénekét, benső áhitatot lehelő 
reszketeg hangjával elzengve, a vérontás nélküli arany-áldo-
zatot , a buzgó hivek és szerető rokonok részvét- és örömkö-
nyei közt a Magasságbelinek bemutatja. Mert mindegyre lel-
kem előtt lebeg az ezer gond-, aggály- és fáradsággal átélt 
tanulságos évek hosszú lánczolata ; s e mellett a ritka isteni 
kegyelem , melly csudás hatalmával őrködve, s virrasztva az 
egyházi aggastyán élete fölött, őt számtalan veszély és sú-
lyos földi küzdelmek egymást váltogató nehéz próbáitatásai 
közt, e ritka jelentőségű napnak örömteljes megszentelésére 
szerencsésen elsegitette. De másként is, ha a való érdeme-
ket méltányosan becsülő s kitüntető világ tisztelettel áldozik 
a csaták vészes mezején szent érdekekért küzdött, és most a 
harczok terhes fáradalmait békés magányban élvező hadas-
tyánnak : a természetes igazság szoros követelménye, hogy a 
közelismerés hervadhatlan babérját fűzze az egyházi férfiú-
nak tisztes halantékaira, ki hosszú ötven év majd szelíden 
békés, majd keményen viharos lefolyása alat t , lankadhatlan 
erély-, és kitartó szorgalommal ténykedve az emberiség lelki 
és szellemi javának előmozditásán , nem csak e mulandó lét-
nek , hanem egyszersmind a nagy örökkévalóságnak számára 
is nevelt és szerzett jámbor polgárokat. Illy egyházi s pol-
gári érdemekben egyaránt tündöklő, s jeles egyházi aggas-
tyánt van szerencsém nagys. és ft. L e x a Xav.-Ferencz, Vácz 
székes-káptalani kanonok , és egykor hírneves tápió-györgyei 

plébános urban a t. olvasóknak, e becses lapok hasábjain sze-
rény sorokkal bemutatni; ki félszázados, és nagyrészt a lelki-
pásztorkodás magasztos terén példás buzgalommal eltöltött 
áldozárságának arany-miséjét mai nap diszes főtemplomunk-
ban , ő méltóságának, közösen szeretett főpásztorunk- és 
atyánknak szives vezénylete, s többnyire kanonok- és egy-
szersmind kortársainak fényes segédlete mellett, derék uri 
rokonainak és számos tisztelőinek épületes jelenlétében, hála-
telt szívvel, s valóban fiatal erővel, mindnyájunk közörö-
mére az egek hatalmas Urának bemutatta, s ekkép nekünk 
vácziaknak egy ritka, s feledhetlen ünnepet szerzett. A püs-
pöki teljes egyházi segédlettel végezett sz. mise-áldozat reg-
geli 9 órakor vette kezdetét ; midőn a szentegyház hajójában 
szokatlan számmal egybegyűlt, leginkább a tisztesb osztályból 
álló diszes hivő sereg, és a szentélyben helyet foglalt nemes 
rokonság, a benső áhítat szivet emelő nyilatkozatai közt vár-
ták a nagyszerű jelenetet: midőn az ünnep hőse, paptársainak 
fényes környezetében, az Ur díszesen elkészített oltárához 
lép. A magasztos szertartást mindinkább emelé a székesegy-
házi kar jól sikerült rövid zenéje, s a szép öszhangzat végett 
ezúttal kiemelendő dalkisérete ; mig könyekbe olvasztá ma-
gasult szent érzelmeinket a megható látmány, midőn, a sz. ál-
dozat buzgó bemutatása u tán , az ünneplő, tiszteletre méltó 
Simeon, ő méltóságának ritka kegyességét hálás fiúi kézcsók-
kal forrón megköszönve, s ez a félszázados érdemdús papot 
atyailag megölelve, a jelenlevő híveket, az egyházi segédlet-
től kezdve, aranypapságának sz. áldásában részesítette. A rit-
ka jelentőségű nap dus lelki örömeit fényes teritékü tábla ke-
délyes , magyar zamatu társasága méginkább bevéste emlé-
künk és szivünk fogékony, hü lapjára ; hol a tisztes mulatsá-
got kedves, leereszkedő társalgásával, s talpraesett üdvpoha-
razásával ügyesen fűszerezni tudó kegyes püspök ur ő mél-
tósága képezé a diszes vendégkoszoru gyémántját; mig jobb-
ján a szintolly nagy egyház-, mint hazafi, mélt. P é c h y Fe-
rencz , es. kir. kamarás és pest-pilis-megyei főnök ur foglalt 
helyet. Az aranymisés ft. kanonok urat mélt. püspökünk üd-
vözlé az atyai sziv olly igen érzékenyítő szavaival, hogy azo-
kat az érdeklett ünnephős csak könyektől csillogó szemekkel 
viszonozhatta, egyúttal legbensőbb hálás köszönetet mondva 
az atyai kegyességért ő méltóságának, mellynél fogva arany-
áldozatánál a kézvezetői tisztet szives készséggel elvállalván, 
azt a hivek köz épülésére, s az ő különös örömére szokott buz-
góságával végezni méltóztatott. A kegyeletes utóemlékekben 
ekkép olly igen gazdag nap szerencsésen véget ér t ; azonban 
valamint a nagy csiliagkirály tiszta leáldozása után is fényle-
nek még a bucsusugarak láthatárunk bérczein : ugy a ft. arany-
misés kanonok ur iránt kifejezett hő szivkivánatunk még egy-
re viszhangzik és él kebelünkben ; hogy a Gondviselés, melly 
őt testi s lelki áldások közt dicső földi pályáján illy tisztes 
életkorra vezérlette, őt az egyháznak és hazának diszére, s jó 
rokonainak, valamint számos tisztelőinek őszinte örömére még 
igen sokáig és boldogul éltesse. —y. 

GYŐR megye, aug. 24-én *). Azon lelkes sorokhoz, 

*) Közöljük a sokakra nézve szokatlannak tetszhető, minden 
esetre sajátságos módon megül t ünnepély felőli tudósitást, mint meg-
ható bizonyítványát a kath. papság eszméje iránt Istennek hála még 
sokak kebelében égő tisztelet érzetének : mellyről a divatos miveltség 
örömest megfeledkezik ; a megtagadott hi t iránti ellenszenvet, az azt 
hirdető személyekre is átvivén. S z e r k . 
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mellyeket a ,Religio' 13-ik száma hozott G-yőrből, szabadjon 
mintegy kiegészitésül ez igénytelen néhány szót toldanunk. 
Folyó hó 12-én a Fertő délnyugati part ján elterülő, hires 
fekvésű O k a helység szokatlan , és egyszersmind szivemelő, 
magasztos ünnepélynek volt színhelye. A környék ft. lelké-
szei már hetekkel előbb figyelmeztették buzgó híveiket, mi-
szerint Pünkösd utáni 11-dik vasárnapon nagy napja lesz a 
kisded Okának; ugyanis e napon mutatja be a Magasságbeli-
nek áldozata zsengéjét t. S c h a u b János , a győri egyház-
megyének ujan fölszentelt áldozára. Nem is hangzottak el ha-
tástalanul a figyelmeztető igék: mert a mosolygó pompájában 
felpiruló nap kora reggelén, tarka tömegben hullámzott az 
ünnepies kinézésű falucska utczáján az áhitatos népség az 
egész környékből; áldásvágyó kebellel tódulván az uj-misés 
szülői-házához , honnan az isteni-szolgálatra kitűzött, komoly 
szentségü pillanat elérkeztekor, a segédletet tevő papság, 
egyházi díszben , körmenetileg indult ki : az uj-misést szülői-
házából fölkisérendő a helybeli nt. plébános F o d e r m e y e r 
Károly ur Ízlését dicsérő csínnal ékesitett szentegyházba. 
Szivinditó látvány volt, a mint a díszmenet, templomi zászlók 
elővitele, meg a műértő falusiakból alakult zenekar hangsze-
reinek harsogása mellett , és a helységben szállásoló katona-
ság egy osztályának diszfedezete alatt, komoly méltósággal a 
szentegyházba vonult. A számlálhatlan népsokaság közt ott 
lépdelt, paptársainak koszorújától környezve, a boldog vő-
legény; arczán szent ihlet , és mély megindulás kifejezé-
sével. A templomba ju tván , a Szentlelket hivó ,Veni San-
cte' után szószékre lépett az ünnepély szónoka, s kézve-
zető egy személyben , nt. V o i d t József szent-margitai 
esperes-plebános ur kenetteljes beszédben szólván : a papi 
méltóság terhei- és vigasztalásairól ; hogy egy részről az uj 
áldozárt és Krisztusban édes testvérét megismertetvén sz. 
hivatásának, angyali vállak előtt is félelmes sulyjával, őt an-
nak méltó elviselésére megaczélozza ; más részről pedig a hivő 
népet az illy dicső méltóság iránti tiszteletre serkentse. A je-
les beszéd valamint szivből fakadt, ugy szívhez szólt, szivet 
indított ; mert nem volt a tágas szentegyházban szem, melly-
ből a meghatottság kristálypatakja nem gyöngyözött volna, s 
alig volt sziv, melly egy drága tanulsággal gazdagabban ne 
hagyta volna el a szentegyházat, és nem imádta volna Isten 
végtelen kegyelmét, ki olly nagy hatalommal ékesíti fel az ő 
szolgáit. S az elérzékenyülés könyei permeteztek szemeimből 
nekem is, midőn egykori társunk, most már fölszentelt papja 
a Melchisedek rendje szerinti főpapnak, az áldozati kenyér és 

bor fölött a megszentelés igéit imádkozta Mit érezhetett a 
boldog vőlegény akkor ? ezt leirni nem, de még képzelni is 
alig lehet. Communiókor édes anyjának és rokoninak mennyei 
gyönyörtől remegő kézzel nyujtá a kenyér szine alatt rejlő Isten-
embernek testét. Soha sem feledemel e pillanatot! Volt az ál-
dozók közt az uj áldozárnak egy vén, idők terhe alatt hajlott 
rokona : ugy tűnt ő ott fel, mint egy ősz Simeon ; szemeiben 
reszkető könyei azt látszának kifejezni : „Most bocsájtod el 
Uram ! a te szolgádat békeségben"... A szent áhitatu percze-
ket az uj-misés áldása zárá be. Átszellemülten tértünk haza 
ez ünnepélyes cselekményről, mellynek emlékezete kitörül-
hetlen benyomásokban él keblünk szentélyében. Ebéd alatt a 
gyengéd fiúi kegyelet nem kevésbbé meghatón nyilatkozott. 
Legelőször is az uj-misés emelt poharat, és a szeretet lángoló 

szavaival köszönté azt fel — édes anyjára! Ivott azután anya-
szentegyházunk szorongatott fejének, IX. Pius pápa ő szentsé-
gének üdveért: mire fölkelt a kézvezető esperes ur, és megyénk 
édes atyja-, kegyes püspökünkért ürite poharat; éltetvén őt, 
a dicsőt, ki három rövid év alatt bámulandó erélylyel évtize-
dek munkáját vitte végbe. Szavaira szivünk mélyéből hang-
zott fel az Amen ! És most végezetül hozzád fordulok uj szel-
lemharczosa egyházmegyénknek, uj munkása az Ur szőllejé-
nek ; és a költővel mondom : 

„Mellyel munkálni fogsz , szentelt a férfikar; 
Azt is tudod , mi vagy : keresztény, pap, s magyar. 
Menj és munkálj tehát ; az élet jutalom , 
Ha kettő néz reánk, — az Isten, és a hon. 
De bár ha sújtson az , és elfeledjen ez, 
Még akkor is szeress , higy, és ne csiiggedezz ; 
És véglehelletig kövesd vezérede t . . . . 
Tagadd meg tenmagad , viseld keresztedet !" 

OLASZORSZÁG. A pápaság és romai állam sorsát ho-
mályba takaró mysterium leleplezésének percze közelit: a for-
radalom , ugy látszik, föntartóztatás nélkül éri el a romai ha-
tárokat ; mellyeken átlépve, mindenesetre magára is alkal-
mazhatja a kielégithetlen aranyszomj, és birtokvágy ősrégi 
képviselőjének adott kétértelmű jóslat szavait, hogy: „ma-
gnam pervertet opum vim" ; bárha a megdöntött hatalom nem 
az lesz is, mellyre akár Sardinia királya, akár a pápaságnak 
más ellenségei jelenleg gondolnak. III. Napoleon terveit ille-
tőleg , daczára a kilátásba helyezett találkozásnak Garibaldi-
val , helyesen veszi az ,Oesterr. Volksfr.' észre, hogy : „Két 
dolog az, mellyet nézetünk szerint Napoleon bizonyosan n e m 
akar, és ezek : az egységes Olaszország, és a pápaság buká-
sa ; tehát épen az, mit az angol és franczia díszruhás, vagy 
blouseos forradalmárok, ha nem is czélul tűztek ki, legalább 
jelszóul használnak Napoleon egy megalázott, és Franczia-
országtól függő pápát akar ; de csakugyan akar egyet. Azt pe-
dig , mit az olasz forradalom akar, hires profétája, a hiteha-
gyott szerzetes, Gavazzi, nem rég is újra kinyilatkoztatta 
(Mazzini még előbb) : tudnillik a pápa nem csupán világi, de 
lelki hatalmának is megsemmisítését ; tehát magának a pápa-
ságnak bukását, bukását a katholika hitnek. Ez ollyas valami, 
mit, meg vagyunk róla győződve, még a leghitetlenebb em-
ber sem akarhat , és engedhet megtörténni, mihelyt franczia 
uralkodói széken ül." Ugy van : azt még pusztán emberi ész-
szel is előre megmondhatni. mi n e m fog történni ; vagyis a 
pápaság bukásán dolgozó hitnélküli pártok erőködésének hiú-
ságát könnyű megjövendölni: s a világ sorsának alakulása 
miatt aggodalomban levő katholikusnak, vallásos szempont-
ból , ennyit elegendő tudni megnyugtatásul, és a végre, hogyT 

az anyaszentegyház fölött őrködő isteni gondviselésben he-
lyezett hite zavarba ne jöjjön. — Lamoriciére tábornok el-
szántsága , s az általa rendezett pápai sereg liarczkészsége, 
nagyon is képes azok vétkes reményét meghiúsítani, kik a ca-
tholicismus, és világ fővárosát is könnyű szerrel hitték ama 
vallásgyülölő pártok hatalmába ej thetni , mellyek egyedül a 
pápa elleni gyűlöletben egyezve, Mazzini s Garibaldi alatt 
máris két külön táborba gyűlnek, az egymás irányábaní félté-
kenységnek nem csupán szavak-, és hirlapi czikkekben adván 
kifejezést, hanem ellenséges tettekben is. 

PARIS-ból í r ják, hogy a sz. atya Marét abbének van-
nesi püspökké leendő kineveztetését határozottan ellenzi: 
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különben, a syriai keresztények további üldöztetését meggá-
tolni törekvő kormány igyekezetében, lelkesülten vesz az egész 
franezia nép részt ; valamint az életben maradtak borzasztó 
nyomorának enyhitésére is nagy összegek gyűlnek, a jóté-
konyságban kimerithetlen catholicismus áldozatkészségénél 
fogva össze. A franezia nép élénk reményeit a syriai kegyetlen-
ségek megtorlására nézve mi sem fejezi kihivebben, mint 
a dijoni püspöknek a császárhoz aug. 24-dikén mondott be-
széde ; mellyben a főpásztor többi között e szavakat intézte a 
császári párhoz: „Ha felséged e tengeren át fog hajózni, 
melly minket elválaszt Afrikától, e hullámok még viszhang-
zani fognak a lelkesült remény énekeitől, mellyeket vitéz ka-
tonáink szünet nélkül hangoztattak, midőn fölséged szavának 
hódolva,Syria és Libanon segedelmére siettek; és a szelid ke-
leti szellők e liarczias dalokkal együtt a hála és bizodalom 
hangjait is meghozandják Önnek ama szerencsétlen népektől, 
mellyeknek Francziaország zászlója vigasztalás-, és a biztos-
ság zálogául szolgál. Mert mindenütt, igy szólott ön, hol 
Francziaország zászlója mutatkozik, egy nagy elv megy elől, 
és egy nagy nép követi azt. Élvezze tehát ön, sire ! lélekisme-
retének kettős és tiszteletre méltó tanutételét. Mint keresz-
tény egyszersmind a barbár bálványozást és fanaticus izlamot 
tapodja ön lábbal" (különös, hogy épen most kellett a catho-
licismusnak nem épen legbuzgóbb támaszát, Fould ministert, 
a császár távollétében, a kormánytanács elnökévé, s mintegy 
az állam fejévé tenni !) ; „mint császár megértette ön népének 
sympathiáit, és azokat megelőzte. Legyen ön kétszeresen ál-
dott e nemes elhatározásáért . . . ." Ezután a császárt Pipin és 
N.-Károly utódjául üdvözölvén, és hasonló sikert is kívánván 
neki vállalataiban, ránk nézve bizonyára megfoghatatlan re-
ményeket táplál Roma irányában, midőn azok teljesülését 
épen III. Napoleontól vár ja; kinél ő szentsége IX. Pius , a vi-
szonyok legjobb ismerője, tudvalevőleg egészen más ter-
veket tesz föl. A dijoni püspök ezt mondja: „Igenis sire! bár 
legyen Ön jámborságának, mint ki az egyház legidősebb fia, 
végre megengedve" (s valljon ki volt az ezt nem engedés leg-
főbb oka ?), „hogy sz. Péter örökségétől a dühös hullámokat 
eltávolitsa, mellyek azt körülzajongják, és biztosítsa a mi fe-
jünknek , hitben atyánknak, a tizenkét század folyta alatt 
megszentelt fejedelemséget. Ez fölséged óhajtása, mi ezt jól 
tudjuk (!) : ez óhajtás a mienk is ; és Isten önnek, reményleni, 
meg fogja ez uj nagy dicsőséget és vigasztalást adni." 

TÖROKORSZAGr. A syriai keresztények állapota felől 
ujabb tudósitások nem érkezvén, egyedül a ténynyé vált iszo-
nyok ábrázolásával kellene olvasóinkat keserítni : holott sok-
kal iidvösebb a meglévő, s tagadhatlan nyomor lehető enyhí-
tésén munkálva, azon nemes szándék valósítása felől gondol-
kozni , mellyet Makhat Mózses, a zahlei melchita püspöknek 
Bécsben időző helyettese, és Nemmer Fülöp, ugyanannak ti-
toknoka nyilvánítottak az austriai magas kormánytól kinyert 
engedély kihirdetésével: a syriai, életben maradt keresztények 
fölsegélésére segélyt gyiijthetni. A segély gyorsasága kétsze-
res jótékonyságu levén, örvendve kell főméit. B a 11 h y á n yr 

Fülöp herczegnek azon nemes tettét bejegyeznünk, mellynél 
fogva 1000 frankot ezüstben, adatott e végre által az alsó-au-
striai helytartóságnak. Nincs róla kétség, hogy a szép példát 

számosan követendik. Az európai Törökország mit sem akar 
az ásiainak, vadságra nézve engedni. Az aug. 11-diki öldöklés 
Gratsko környékén több helységekre kiterjedt: mint valamelly 
adatott jelre, a keresztények mindenütt megtámadtattak, és 
a dúlás-, égetés-, gyilkolásnak nem volt határa. Jassenik, Zan-
jevieze, Izgore, Beruschice falvak legnagyobb részben porrá 
lőnek égetve ; a férfiak vagy megölettek, vagy futni kényszerit-
tettek, részint rabszolgákul elhurczoltattak. A nők és leányok 
a török sátorokban gyaláztattak meg, mig a kisdedek megölet-
tek. Magának Grregurevics Bogdán vajdának öt fiát ölték 
meg, stb. — Damascusban az elpusztított ker. városrész iszo-
nyú látványt nyújt most is. A romok halmazai közül itt-
ott alájok temetett embertestek tagjai nyúlnak, és látszanak 
ki. Egy templom udvarán mély kut van, mellybe az ott 
menedéket kereső keresztények pénzöket és drágaságai-
kat hányták, midőn vérengző üldözőik közelitettek. A le-
mészároltak testei is belehányatván a kútba, azok olly rot-
hasztó bűzt terjesztenek, hogy később egy, a kincseket ha-
talmába ejteni akaró egyén leereszkedvén a kútba, a döglele-
tes kipárolgás tüstént megölte. Más későbbi kísérletek is csak 
illy eredményt mutattak : ugy hogy most már a kincsekhez ki 
sem nyul; a halottak azt legjobban őrzik ! . . . Átalában a syTriai 
gyásznapok emléke borzasztón fog élni mindazoknál, kik az 
emberi érzésnek egészen nem haltak meg. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
az 

„ I D Ő K T A N U J A " 
September—decemberi négyhónapi folyamára. 

A feszült politikai helyzet, és a ritka gyorsasággal fej-
lődő világesemények átalános érdeke mindig több olvasót utal 
politikai napilapok tartására. 

Az „IDŐK TANUJA", melly, nemzeti ügyeink, s külö-
nösen a vallás-erkölcsi mivelődés, drága nyelvünk s nemze-
tiségünk hő felkarolása mellett, a külföldi politikai eseménye-
ket is , terjedelme- s tömöttségénél fogva, az összes magyar 
lapok közt bizonyára legbővebben adja elő, annál inkább aj ánl-
tatik a t. olvasó közönség figyelmébe, mivel válogatott tar-
talmassága mellett egyszersmind a lehető legjutányosabb. 

Egy évre tmliiillik Ki forint, félévre 8 f r t , negyedévre 4 frt. 
fl^^T* Septembertől december végéig 3 frt 34 kr a. é. 

Mindenki tetszés szerinti időre fizethet elő, és pedig 
minden hónap elsejétől. 

Az „IDŐK TANUJA" legközelebb olly rovattal bővült, 
mellyből a t. olvasó a többi politikai lapok tartalmát is foly-
vást figyelemmel fogja kisérhetni. Nem puszta lapszemle, ha-
nem velős kivonatok, kellő figyelmeztetések s kritikai észre-
vételek által teszszük a „Magyar lapirodalmi körszemlé"-t ér-
dekessé , s minden előfizetőnknek más politikai lapok tartását 
nélkülözhetővé tenni törekszünk. 

Pes t , aug. 25-én 1860. 
Az „IDŐK TANÚJA" szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s l'esten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Még néhány szó a zsinatok jelentőségé-
ről, hasznáról, és a zsinati ülésrendről. (Vége.) — II. Fridrik, 
és a kath. egyház Sileziában. X. — E g y h á z i t u d ó s i t á-
s o k : Magyar- és Törökországból. 

Még néhány szó 
a zsinatok jelentőségéről, hasznáról, és a zsinati 

ülésrendről. 
(Vége.) 

E tudós értekezés, mellyet eddig őszinte nyílt-
sággal, és igazságszeretettei taglal tunk, alkalmat 
adott egy uj, a zsinati ülésrendre vonatkozó igen je-
les czikk írására; melly a ,Religio' első félévi 19-ik 
számában, e. czim alatt: ,Eszmecsere a zsinati ülés-
rendről ' jelent meg, és mellyben tudós K. A. ur né-
zeteit egyszerűen és őszintén közli, illetőleg X. ur 
véleményét megczáfolja. Ezen érdekes czikk tartalma 
röviden a következőkben pontosul össze. Tudós K. 
A. ur, rövid bevezetés után, imigy kezdi czáfoló czik-
két : „A zsinati ülésrendről szóló czikkben a szerze-
tes apátok és prépostok, minden különbség nélkül a 
káptalani küldöttek után helyeztetnek; már pedig 
hogy az apátok és prépostok közt lényeges különb-
ség létezik, ezt az egyházi jogtudósok, kik három 
rendű praelatusokat különböztetnek meg, elég vilá-
gosan bizonyítják." (Ezek talán nincsenek eléggé vi-
lágosan és szabatosan mondva.) Ezen előbocsátmány 
után, folytatólag, az emiitett három rendű kisebb 
praelatusokat részletesen kifejtvén, átmegy a czikk 
főtárgyára, s eme thesis : „A z e l s ő r e n d ű p r a e-
1 a t u s o k" (tudnillik azok, kik a püspökit megközelítő 
küljoghatósággal és püspöki diszjelekkel bírnak, mil-
lyenek például hazánkban a benedekiek főapát ja , a 
premontreiek prépostjaik stb.) „ m i n d j á r t a p ü s -
p ö k ö k u t á n i r a n g h e l y e t f o g l a l j á k e l , é s 
a k á p t a l a n c s a k t e s t ü l e t i l e g „ c a p i t u l a -
r i t e r " á l l h a t e l ő t t ö k " , igazságát, az egyházi 
jogtudósokból, a zsinatok történelméből, és a szer-
zetes apátok joghatóságából és tisztelet-kiváltságaik-
ból , tárgyavatottan bizonyítja be. Végre szemügy-
re vévén az X. ur által, a zsinati ülésrendről közlött 
czikkben fölhozott érveket , tömötten és alaposan 

megmutat ja , „hogy a káptalan nevezet alatt min-
dig testületet ér tünk: tehát e szó alatt is, .capitu-
lariter,' testületileg; nem pedig egyeseket, ha azok 
követek gyanánt küldetnek is." Egész czikkét pe-
dig ezen szép, és velős intménynyel zárja: „Ne 
kívánjunk olly újí tásokat, mellyek mig czélhoz 
alig vezetnének, csak a kölcsönös becsülés és tisz-
telet kapcsait tágítanák, sőt a nyugalmas keble-
ket is fölzavarnák." — Ezen czikk , minden hizelgés 
nélkül szólva, alaposan, szép tudományossággal 
és tárgyavatottsággal van írva. Valóban nagy élve-
zettel olvastam azt; és főtárgyára nézve szívesen 
csatlakozom t. K. A. ur véleményéhez. Mindamel-
lett nem titkolhatom el azon szerény észrevételemet, 
hogy a kisebb rendű praelatusok (Praelati inferio-
res , Praelati non episcopi,) osztályozása nem eléggé 
tökéletes és pontos ; különösen pedig, hogy a „Prae-
lati vere nullius," e legnemesebb és legkiváltságo-
sabb neme a praelatusoknak, nincs eléggé vilá-
gosan és jelzőleg (characteristice) megkülönböz-
tetve a többi kisebb praelatusoktól: de azért e cse-
kély , nem annyira h iány , mint elnézés, semmit 
sem von le t. K. A. urczikke becséből. A ki e t á rgy-
ról bővebb ismeretet kiván, azt rövidség okáért kény-
telen vagyok terjedelmesebb, és pontosabb jogtudó-
sok, XIV. Benedek *), kivált pedig Bouix 2) irataira 
utalni. Mert én jelenleg csak a szerzetes apátok-, és 
prépostokról, kik ellen leginkább irányozvák a nyi-
lak, kívántam a zsinati ülésrendet illetőleg röviden 
szólni: még valami keveset a t. K. A. ur által kifej-
tettekhez, nagyobb világosság kedveért, és mintegy 
adalék gyanánt hozzáadván. 

A szerzetes apátokat, ,qui sunt vere praelati, 
et praelatorum appellatione in sacris canonibus ve-
niunt' 3), főleg két osztályba lehet sorozni. Az el-

i) De Syn. D. L. I I cap. XI. — 2) Traetatus de Episco-
pis. T. II. P. 4. sect. 3. cap. 5. ; és De Regül. T. II. P. VI. sect. 
1. cap. 2., et P. V. sect. 2. cap. 2. VIII. stb. Cf. Lucius, sub v. 
„Abbas", et voc. „Reguláris praelatus." Ginzel, T. I. cap. V. §. 
154. 399. stb. — 3) Arg. cap. Decernimus, de iudiciis; cap. 
Praesenti. de offo Ord. in 6-to, et cap. Apostolicae, de privile-
giis, in 6-to stb. 
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ső osztályba azok tartoznak, kik „Abbates nul-
lius"-nak, vagy „Abbates populura habentes"-nek 
neveztetnek, és kik „nedűm habent sub se Regulä-
res subditos, sed insuper habent territórium pro-
prium, in quo omnimodam iurisdictionem ordina-
riam, quasi episcopalem exercent" x); illyen hazánk-
ban a pannonhegyi főapát. Ezek a tartományi zsi-
natokban határozó szavazattal 2) (votum decisivum) 
birnak, és igy a törvényhozók közé tartoznak, és 
mint illyenek megelőzik mindazokat, a kik csupán 
tan ácslatos szavazattal (votum consultativum) van-
nak fdlruházva: tehát a székes-káptalanokat is, ha 
mindjárt testületileg jelen volnának is; következő-
leg a kérdéses ülésrendi vita alá nem eshetnek. A mi 
pedig a megyei zsinatokat illeti, megjegyzendő : a) 
ha illy praelatus maga is bir zsinattarthatási joggal 
(si ipse habet ius celebr. concil.), magától értetik, és 
igen világos, hogy semmiféle püspöki zsinaton sem 
tartozik megjelenni 3), s igy a kérdéses vitában is-
mét nem lehet róla szó; b) ha pedig nem bir illy 
joggal , mivel külön, a végre szükséges kiváltság-
gal nincs fólruházva: valljon köteles-e ez esetben a 
„vicinior episcopus"-t megválasztani, s annak zsinat-
ján megjelenni, vagy sem, ez iránt két részre oszlik 
a jogtudósok véleménye. A jogtudósok egyik része-
az illy kötelesség ellen nyilatkozik. Ezek sorában áll-
nak nevezetesen Giraldi 4), Ginzel 5), Porubszky e), 
és főleg a tudós XIY. Benedek 7) ; ki ezt mondja : 
„Absonum autem , atque ab omni aequitate devium 
nobis videtur , iterum extensionem extendere, seu 
oneri Abbatibus per extensionem imposito, novum 
onus adiicere; quod profecto scimus numquam fu-
isse in praxi receptum." Valóban, egy illy tekin-
tély ellenében ellenkező véleményt pártolni, bajos, 
és veszedelmes. — Vannak azonban mások 8 ) , kik 
azt látszanak állítani, hogy tartozik : „non qui-
dem ex littera tridentini concilii, sed ex ipsius mente, 
per S. Congr. Conc. declarata." És ezek hivatkoznak 
az emiitett bibornoki egyesület több rendű nyilat-
kozványaira, ugy mint: „Huiusmodi abbates nullius 
tenentur accedere ad Syn. vicinioris episcopi, qui 
potest illos visitare"; és ismét: „Rectores nullius te-

Lucius Fer., ad v. „Abbas." n. 8. — XIV. Bened., 
de Syn. D. L. XIII. cap. 2. n. V. Lucius, ad v. „Concilium," T. 
II . art. II. n. 17. edit. Cass. 1844. — 3) Bouix, Tr. de Episco-
pis , T. II. P. 6. cap. V. q. IV. T. I. P. 4. cap. V. §. II. q. 23. — 
4) Juris Pontif. exposit. ad cap. Quod super. T. I. — s) K. R, 
Tom. I cap. 5. §. 155. n. 2. p. 362. — 6) J. E. §. 200. not. 14. 
— 7) De Syn. Dioec. L. III. cap. I. n. 16. — 8) Bouix, Tr. de 
Episc. P. IV. cap. V. II. q. XXIII.; Lucius, ad V. „Conci-
lium", art. III. n. 35. 

nentur accedere ad Syn. Dioec. illius episcopi, qui 
tamquam proximior potest illos visitare"; végre: 
„Reetores nullius dioec., et ratione visitationis ad 
Synodum sunt obligati, et ad ea omnia, quae in Sy-
nodo décréta sunt, si visitentur ab Episcopo, tam-
quam viciniore" 1). Azonban, mivel e megjelenési kö-
telesség alapjául a látogatás tétetik, és a látogatási 
j o g , „qui tamquam proximior potest eos visitare": 
az emiitett nyilatkozványok, szerény véleményem 
szerint, nem a s z e r z e t e s (Praelatus reguláris nul-
lius), hanem az e g y h á z m e g y e i „nullius" prae-
latusokra (secularis prael. nullius 2) vonatkozhatnak. 
Mert a „vicinior episcopus", ,tamquam Delegatus Se-
dis Ap.', a trienti zsinat XXIV. Sess. 9. cap. deRefor. 
szerint, csak az „ecclesias et personas seculares nul-
lius" látogathatja 3) ; nem pedig az „ecclesias regu-
läres"^. Ugyanis ezekre nézve ugyanazon tudós 
Fagnanus, az értelmező bibornoki egyesület tizenöt 
évig volt titoknoka (ki az egyik fönebb emiitett nyi-
latkozványt közli), szintúgy a trienti zsinatból, mint 
magukból a sz. egyesületnyilatkozványaiból hossza-
san bizonyítja, hogy : „non potest tamen (seil, vici-
nior Ep.) visitare ecclesias reguläres nullius" 4); és 
egy más helyen igy nyilatkozik: „Ecclesiae autem 
nullius dioecesis, aut sunt reguläres, aut seculares ; 
si r e g u l ä r e s , episcopus non potest eas visitare, nec 
ullam in eas auctoritatem exercere; quia caput 9-um 
Sess. XXIV. restringit se ad ecclesias seculares dum-
taxat Quod procedit etiamsi praedictis ecclesiis 
regularibus nullius dioec. cura animarum immineat; 
nam cap. 11. Sess. XXV. de Regül, non habet locum 
in ecclesiis nullius ; ut patet ibi, „ E p i s c o p i , i n 
c u i u s d i o e c e s i s i t a s u n t " (in cap. Grave, de 
offo Ord. n. 19.); és ismét: „Si personae nullius D. 
sint r e g u l ä r e s , nullatenusvisitationi episcopisub-
iiciuntur; quia dictum capu t . . . . restringit se ad ec-
clesias seculares tantum." Ismét: „Et in his terminis 
etiam loquitur Const. Gregor. XV. de exemptorum 
privilegiis: non enim comprehendit personas nullius 
dioecesis, ut alias S. Congr. declaravit" (1. c. n. 24. 5). 
Véleményünk ellen a trienti zsinat XXIV. Sess. 2-ik 

Card, de Petra, T. V. Comm. ad const. 4. Callixti III. 
sect. II. n. 117.; Fagnanus, in capit. Super his. n. 16. de M. et 
O. Cf. Lucius, 1. c. — ï ) Az „Abbas"-féle szó nem tesz semmi 
nehézséget ; hiszen Luciusban ez áll : „Abbates seculares sunt 
illi, qui habent benef. eccl. cum titulo abbatiae." T. I. ad v. 
, Abbas.' — 3) Bouix, 1. c. T. II. P. 5. cap. 2. §. 2. q. 3. — 4) Lu-
cius Ferr . , ad v. „visitare", n. 24. — à) V. ö. Bouix, Tr. de 
Regül. T. I I P. 5. cap. 2. §. VIII. Cf. Lucius, T. VII. edit. 
Cass, ad voc. „Visitare", addit. ex aliéna manu n. 2. p. 659.; et 
arg. a contr. de Syn. D. L. III. cap. 5. n. III. 
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fejezetéből sem lehet valami szoritó támaszt fölhozni. 
Ezekhez képest semmi esetben sem tartozik megje-
lenni a megyei zsinatban: következőleg az ülésrendre 
vonatkozó vitában sem lehet róla szó. Ha netalán 
mégis csalatkoznám, és az illy fele praelatusok is a 
„S. Congr. Conc." szerint, mellynek magas tekinté-
lyét legnagyobb tisztelettel ismerem el, és neki tel-
jes szivemből hódolok , tartoznának megjelenni a vá-
lasztott „viciniorepiscopus" megyeizsinatján: akkor 
ugy hiszem, hogy reájok nézve is ugyanazon ülés-
rendi rendszabás ál l , melly áll a többi szerzetes apá-
tokra nézve *). 

*) Miután a fönebbi sorok igen tisztelt irója is egész 
sziv- és lélekkel csatlakozik a többször, és általa is kiváló di-
csérettel emiitett ,Eszmecsere' végszavaiban kifejezett ama 
nézethez : „Maradjunk a régi százados s z o k á s , és jog által 
megerősített zsinati ülésrendnél," és „ne kívánjunk olly ú j í -
t á s o k a t , mellyek mig czélhoz alig vezetnének, csak a köl-
csönös becsülés és tisztelet kapcsait tágítanák, sőt a nyugal-
mas kebleket is fölzavarnák" (,Religio.' I. félévi 19. sz.) : nincs 
legkisebb okunk is eltérni azon gyakorlattól, mellyet a megyei 
zsinatok megtartására nézve, legalább az esztergomi főmegyét 
illetőleg, egy Oláh Miklós, Pázmány Péter stb. tekintélye meg-
szentelt, és méltán tiszteletben tartandó törvénynyé tett. Mi a 
nagy érseknek zsinati meghivó leveléből is eléggé ki tudjuk az 
ülésrendet, legalább az esztergomi főmegyére nézve, venni; mi-
vel azon szavakban : „Universis et singulis Reverendissimis etc. 
Dominis A b b a t i b u s , P r a e p o s i t i s , Ecclesiarum tam Cathe-
dralium , quam Collegiatarum C a n o n i c i s , Archidiaconis, 
Decanis, Vicearcliidiaconis, Plebanis, Altarium et Ilospitalium 
Rectoribus, caeterisque personis Ecclesiasticis, in Dioecesi, vel 
e x t r a Dioecesim Ecclesiae nostrae Metropolitanae Strigoni-
ensis constitutis, qui de J u r e , v e l C o n s v e t u d i n e , Syn-
odo Dioecesanae huius Ecclesiae interesse d e b e n t , e t i a m 
s i alias E x e m t i essent," a legvilágosabban kifejezve látjuk a 
szabályul szolgáló g y a k o r l a t o t , nem csak az ülésrendre 
nézve, hanem a zsinatbani megjelenésre kötelezett egyéneket 
illetőleg is. Ugyanezen rendet találjuk megtartva a zsinati 
végzések aláírásában is ; jóllehet előrebocsáttatott: „Quamvis 
Dioecesanae Synodo subscribere eos, qui intersunt, neeesse 
non sit" ; és hogy az aláirás „nullo dignitatis ordine servato" 
történt. Az érseket ugyanis a kinevezett püspökök követik, eze-
ket a pannonhalmi főapát, és igy jönnek a többi egyházi mél-
tóságok. Hogy ez nem puszta esetlegesség, azt alig szükséges 
mondanunk; főleg ha Pázmány Péternek, az 1629-diki, Nagy-
szombatban megtartott, megyei zsinat actáihoz csatolt ama so-
rait olvastuk : „De Dioecesi Archi-Episcopatus Strigoniensis, 
quae comperta liabeo, breviter recensebo. Ad quae mihi facem 
praeferunt, Statuta Capituli Strigoniensis, Anno 1397. íirma-
ta ; antiquissimae item, ac bonae fidei Scripturac. Harum 
unam, vetustate attritam, ante annos septuaginta authentice 
descriptam, triumque Notariorum syngraphis íirmatam, ad 
manum habeo ; quae ordine recensei Catalogum Praeposito-
rum, Abbatum, Decanorum, Parochorurn E x e m t o r u m , 
qui Synodo Dioecesanae Strigoniensi interesse d e b e b a n t." 
Azokat pedig, kik az esztergomi megyei zsinatokon megjelen-

Második osztályba tartoznak az „Abbates regu-

ni s z o k t a k , névszerint is elősorolja. „Nomina Abbatum or-
dinis S. Benedicti, et Cisterciensium, qui Synodo Dioecesanae 
Strigoniensi interesse s o i e n t , ordinealphabetico descripta: 
Abbas S. Andreae prope Vissegrád , de Bâta, de Beél trium 
fontium etc., Circensis, alias de Zirch etc., de Kapornak, de 
Kolos-monostra in Transilvania, de Lébeny, de Lekér prope 
Levain, de Ludány, de Madocsa, S. Martini de Monte Panno-
niae etc., de Thelki, de Tihany, etc. Praepositorum... de Chorna, 
de Hatvan, de Jászó, de Lelesz, etc." A gyakorlat- és szokás-
ról tehát semmi kétség sem lehet : annyival inkább, minthogy 
az itt elősoroltak közül többek nevei olvashatók a zsinati vég-
zések alatt, h e l y e t t e s e i k által odairva ; elmaradásuknak okát 
adván („legitime absentiam excusantibus") : mit valóban csak 
is az tehet, ki a megjelenést kötelességének tartja. Igyi r tákalá 
1629-ben: „Gabriel Bánóczky , Canonicus Agriensis, nomine 
Praepositi Jassoviensis, nomine Abbatis trium fontium de 
Beel etc., qui absentiam legitime excusarunt... Joannes Somo-
gyi Canonicus Zagrabiensis, pro Reverendiss. Episcopo Zagra-
biensi, tamquam Abbate de Topolszka subscripsi." 

Mig azonban a megyei zsinatoknak, illy részvét által 
szükségkép növekedni kellő tekintélyét, a nagyobb siker- és 
áldásos eredményeknek ahhoz csatolt alapos reményénél fog-
va, csak kívánnunk kell, és örülni rajta : más részről azt is a leg-
bensőbben óhajtja minden, egyháza javát szivén viselő kath. lé-
lek, hogy a zsinati gyülekezeteket senki se tartsa merő formali-
tások-, és haszon nélküli összejöveteleknek ; mellyektől, mint 
idővesztegető és költséges fényűzéstől, melly csak is az ülés-
renddel törődik legtöbbet, magát elvonhatni nyereség- és némi 
fensőbbségre mutató kiváltságul nézessék. Főleg napjainkban, 
az annyi idő óta félbeszakadt üdvös gyakorlat életbe-léptetésé-
nek idején, kívánatos, hogy mindenki öntudatára ébredjen azon 
magasztos hivatásnak, melly a zsinatokra vár, még ha csak me-
gyeiek is; hogy higye, mikép itt nem csupán a már kész rendele-
tek felolvasása és meghallgatása, hanem egy nagy fontosságú s 
az egyház életének legfőbb mozzanatát képező, erkölcsi hatás 
és szellemi munka, az egybehívottak fönséges teendője. Cano-
nokat ugyan nem hoznak a megyei zsinatok : de valljon ki-
sebb értékü-e, a már hozottakat életbe léptetni ? Ujat mit sem 
rendelnek : de valljon a kath. egyház ősi tanításának egész 
tisztaságában megtartása, és annak az életre, saját életünkre 
alkalmazása, csekélyebb-e ? Milly magas képzettel voltak a 
megyei zsinatok teendője felől honunkban, a kath. egyháznak 
még olly tiszteletre méltó főpapjai is , mint Pázmány Péter, 
Losy, Lippai, Draskovich, kik a reformatio által megrendített 
egyházépület megszilárdítására olly sokat tett tridenti zsinat 
szellemét igen is jól ismerték, mutatja az utóbbinak emlékeze-
tes beszéde, mellyel a fönebb is idézett 1629-diki zsinatot, a 
nagy Pázmány előtt és nevében, megnyitotta. S nem ugyariaz-
e még ma is a megyei zsinatok hivatása, mi akkor volt ? Ke-
vesebb szükség van-e rá napjainkban : „Sapientissimos iuxta 
ac sanctissimos viros, ex tota Dioecesi in unum cogéré, qui 
abusus eliminent, vitia exterminent, iniurias arceant, res im-
moderatas amputent, dubias elucident, controversias dirimant 
atque componant?" Kevésbbé szükséges-e az élő hit által táp-
lált ker. szeretet lánghevét felgyulasztani az elhidegült keblek-
ben ? Vagy időnkre talán nem is illenek illy panaszok : „Quam 
multi, miseris his temporibus, absit iniuria verbo, quam multi 
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lares populum non habentes," kik „sub se habent 

inquam algent, non ardent, amore sive in Deum optimum, si-
ve in proximos mortales , sive in seipsos ?" Ma már nem is 
kérdhetni : „Unde quaeso vos, tot immanes liaereses, tam di-
uturna bella, tanta denique tamque extrema mala, quibus in-
terclusi respirare non possumus ? Scilicet vix quispiam est, 
qui Deum precibus fatiget, vix qui iratum placet Numen, qui 
pro tot tantisque calamitatibus avertendis, Divinam clementi-
am supplex imploret. At pascitur fortasse grex Doctrina, mo-
nitis, sermone ? . . . Quam multi, non modo pueri, verum etiam 
adulti, neque hi tantum, sed et viri, imo et decrepita aetate 
senes, pudet dicere , Christianae disciplinae rudimenta igno-
rant ! . . . Hoc nempe est, quod ait Bernardus : ,Cadit asina, et 
est, qui sublevet eam ; perit anima, et nemo est, qui reputet.' 
Proh dolor, in quae tempóra reservati sumus Itane terre-
na coelestibus, caduca sempiternis, falsa denique veris ante-
ferre licebit?" De nem folytatjuk: az összehasonlítás maga is 
sértőnek tartathatnék ; épen azért, mivel olly meglepőleg talá-
ló Csak a vészkiáltást akarjuk ismételni : „Per Deum im-
mortalem, Patres ! liberate nos , ac eripite. Nolite sinere in 
tanto salutis discrimine nos diutius versari. Leges salutares 
ferte ; latas observari curate ; quacumque ope potestis , sub-
venite !" 

Ki a zsinatok teendőit ekkép fogja fel, az kissé magasz-
tosabb képet alkotand e gyülekezetek czélja s rendeltetése fe-
lől, mint minőt sokan ápolni látszanak. Nem merő külsőségek, 
hanem a leglényegesebb dolgok, egy egész megye papsága- s 
hiveinek, százezereknek örök üdve, s az ezt biztositó eszközök, 
intézmények felől van azokban szó : ezekről tanácskoznak a fő-
pásztor gondjaiban osztozó hü fiak és segédek. Azért nem is 
tar that ja egyetlen pap is méltósága alattinak, az illy nagy és 
fölséges igyekezetbem munkás részvétet, bármilly kitűnő pol-
czot foglaljon is el különben az egyházi méltóságok diszreiid-
jében. A legnagyobb kitüntetés : e végre minél többet tehetni. 
Annyi bizonyos, hogy nem nagy hálára kötelezi le akár kor-
társait, akár az utóvilágot, ki e szent és üdvös munka alól ma-
gát, sajnálatra méltó, mert kicsinykedő hiúságot, és az emberi 
gyarlóság nagy voltát tanusitó okoknál fogva, kivonni törek-
szik. Annál nagyobb az érdem, minél több oldalról és nagyobb 
körben fejti ki valamelly egyházi férfi áldásos tevékenységét; és 
minél többekre nézve használja föl az egyház javára nyert te-
kintélyét és befolyását. Minél buzgóbb volt valamelly korszak, 
annál kevesebb nyomait hagyta fön történetében a tiszteletbeli 
czimek és előlülések felőli vitáknak : mellyek csak is a komo-
lyabb kérdések, és fenyegető vész be nem látásából, a megovat-
ni kívánt legszentebb, mert közös érdekek iránti elhidegülés-
ből származnak. Vagy van-e, lehet-e egyházi méltóság, melly 
közönyösen vehetné, valamelly megye lelki szükségeit, melly-
hez őt bármilly egyházi viszonyok közelebbről csatolják ? 
Mondhatja-e, hogy : „non pertinet ad eum de ovibus" ? Oh 
valóban az Isten kit sem dispensál a jót tevéstől, a kinek módja 
van azt tehetni. Nem is derogál senkinek, a hívek nagyobb ja-
vára, s valamelly részletes egyház lelki hasznára, főleg melly-
hez szorosabb viszonyban áll javadalmánál stb. fogva, minden 
tőle kitelhetőt véghezvinni. Nem szolgaság ez, hanem a leg-
szebb előjog gyakorlása : olly jótétemény, mellyet a rászorult, 
szükségben szenvedő, vésztől fenyegetett egyháztól megta-

tantummodo reguläres subditos, quibus praesunt" 1). 
Ezek, valamint a szerzetes-prépostok is (Abbates et 
Praepositi infulati), a zsinati ülésrendet illetőleg 
m i n d j á r t a p ü s p ö k ö k u t á n i r a n g h e l y e t 
f o g l a l j á k e l , é s a s z é k e s - k á p t a l a n c s a k 
t e s t ü l e t i l e g , „eapitulariter," állhat előttök. Bizo-
nyítják ezt a következők. 1-ör : A „Caeremoniale 
Episeoporum" (1. c.) 15. §. világos, és félre nem ma-
gyarázható szavai: „Dignitates et canonici Eccl. 
Cath. c u m e a p i t u l a r i t e r procedunt et sunt,prae-
feruntur ceteris omnibus ; a l i a s abbates titulares et 
habentes usum mitrae praecedunt, et p o s t e o s 
commendatarii, deinde Dignitates, m o x p r o c u r a -
t o r e s c a p i t u l o r u m E c c l . C a t h . , deinde ceteri 
pro cuiusque dignitate et gradu." E rendelet köte-
lez, és pontosan megtartandó; ugyanis , midőn „ca-
nonici et capitulum Valvense" folyamodnának az ér-
telmező bíbornoki egyesülethez, és e kérdést tennék: 
„an attenta declaratione S. Cone. Congr. et novi Ce-
rem. episeoporum, quod canonici processioualiter et 
eapitulariter procedentes praecedant Abbatibus ip-
sis , debeant adhuc ipsis abbatibus (qui alias in Syn. 
D. habuerunt praecedentiam) cedere, vel supra illos 
praecedentiam habere"? A sz. egyesület jul. 8-dikán, 
1602-ik évben igy felelt: „Non esse recedendum a 
decreto S. Cong. Cone, et dispositione libri Cerem. 

gadni, nagy szeretetlenség.... Azért mi nem is akarunk e 
részről semmi viták- és elsőségi jogkövetelésektől tar tani ; 
mert jóllehet a rendnek sehol sem szabad hiányoznia, s az 
egyházban legkevesebbé : mégis tulhajtása volna a rend-sze-
retetnek, miatta azt is, a mi fő, az egyház nagyobb javát, el-
hanyagolni, s háttérbe szoritni. Mi e sorokkal sok meddő 
tárgyalásnak akartuk, ha nem is egyebütt , legalább e lap te-
rén elejét venni; mint mellyre kizárólag, és egyedül ter jed 
ki véleménynyilvánitási szabadságunk.... Ámbátor lélekisme-
reti kötelességnek is nézlietnők, mit e honnak örök emlékű bí-
boros érseke, Pázmány Péter, a megyei zsinatra gyűlt papjai-
nak szívökre kötöt t , ama rendeletében : „Illud vero pro au-
thoritate iniungere singulis, ut si quid pro bono Ecclesiae, et 

# salute animarum occurrat proponendum, i d l i b e r e ac a p e r -
t e , s c r i p t o t e n u s exhibeant ;" mint más uttal is : „A Pon-
tifice admoniti fuere universi, ut Dei honorem, ac commissi 
populi salutem prae oculis habentes, quidquid ad fidem catho-
licam propagandam, ad mores Cleri ac populi corrigendos ido-
neum existimarint, i d r e t i c e r e n u l l o m o d o a u d e a n t , 
s e d s a c e r d o t a l i z e l o , S y n o d o r e p r a e s e n t e n t," 
Mi tehát ezzel csak kötelességünket teljesítettük volna. Sze rk . 

Lucius Ferraris, ad v. „Abbas," n. 10. Ehhez kapcsol-
tatik még egy harmadik osztály, tudnillik azon apátok, „qui 
sunt tales solo nomine, seu titulares , qui actu nullos habent 
subditos, vel quia Monachi fortassis locum reliquerunt, vel 
quia Monast. est alicui seculari Clerico in commendam tradi-
tum" ; de ezekről most nem szólok. 
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Episc." *) 2-or: A trienti zsinat határozatait értel-
mező bibornoki egyesület tekintélye. Ugyanis e sz. 
egyesület, a tudós bécsi bibornok-érsek által előter-
jesztetett tartományi zsinat-rendtartást megvizsgál-
ván , azt jóváhagyta , még pedig e nyomatékos sza-
vakkal : „Norma celebrandi concilium provinciale, 
quam in scripto mihi tradito 2-a April, complexuses, 
amplissime Domine, lubentissimo animo sedulaque at-
tentione perlecta est ab hac S. Congr. Tridentinoiuri 
vindicando proposita Itaque non sine maxima 
animi mei Iaetitia testatum facere debeo, n i h i l 
i b i d e m a d i n v e n t u m f u i s s e , q u o d p r a -
g m a t i c i s SS. c a n o n u m e t ecc l e s i ae d i s c ip l i -
na e i n s t i t u t i s a d v e r s e t u r " 2). Már pedig e 
zsinat-rendtartásban az ülésrendre nézve többi kö-
zött ez áll : „Antistites D. Episcopi auxiliares sequen-
tu r , hos autem Abbates populum habentes, Yicarii 
Capitulares, nec non ii antistitum absentium procu-
r a t o r s , quibus concilium vocem decisivamconferen-
dam censuerit. Post ipsos C a p i t u l o M e t r o p o -
l i t a n o , s e u C a t h e d r a l i l o c u s e r i t , q u o d 
s i c a p i t u l a r i t e r ^ i r o c e d e n s a d s i t . Post capi-
tulum Abbatibus, seu Praepositis populum non ha-
bentibus, Episcoporum procuratoribus suffragium 
consultativum laturis, et C a p i t u l o r u m M e t r o -
p o l i t a n ! e t C a t h e d r a l i u m d e p u t a t i s sedes 
assignanda venit" 3). — 3-szor: A legnevezetesebb jog-
tudósok köz egyetértése. A tudós XIV. Benedek igen 
világos és szoritó szövege már eléggé ismeretes előt-
tünk ; miért is azt most bátran mellőzhetjük hallga-
tással. A többi jogtudósok közt, a kérdéses tárgyat 
igen szép, velős, és határozott szavakkal fölvilágo-
sítja Engel , és Schmalzgrueber. Amaz igy nyilatko-
zik 4) : „Abbates propter iurisdictionem ordinariam, 
quam habent in suos subditos et usum pontificalium, 
c u m m u l t u m e l e v e n t u r s u p e r c e t e r o s p r e -
s b y t e r o s e t c l e r i c o s , e t v a l d e p r o p e a d 
E p i s c o p o s a c c é d a n t , p r a e f e r u n t u r c e t e -
r i s c l e r i c i s . . . e t i p s i s q u o q u e C a t h . E c c l . 
Canonicis, si s i n g u l a r i t e r e t s e p a r a t i m , et non 
c o l l e g i a l i t e r incedant." Hasonlóképen szól emez 
is: „Et cum his dicendum : si canonici Eccl. Cath. col -
l e g i a l i t e r incedant, praecedentiam ipsos habere 
prae Abbatibus; secus, si incedant s i n g u l i e t se-
p a r a t i n g ita ut Eccl. cathedralem non repraesen-
tent" 5). Állításának első részét igy indokolja : „Quia 

Gardellini, Deer. Auth. S. Cong. R. V. I. n. 154. edit. 
3. Rom. 1856. — 2) Lit. S. Cong. Praef. datae 16. Apr. 1855.— 
3) Acta Cone. Prov. Viennensis, p. 201.— 4) Coll. univ. J.Can. 
L. I. tit. 33. de M. et O. n. 61. 62. — 5) Decret. L. I. tit. 33. n. 7. 

tune repraesentant Ecclesiam cathedr. (et unum cor-
pus cum eppo constituunt) : unde sicut illa est dignior 
abbatiali ita etiam eius canonici, dum earn reprae-
sentant, prae aliis omnibus honorandi sunt." Második 
részének pedig ezen okát adja: „Quia abbatialis di-
gnitas o m n i b u s a l i i s i n f e r i o r i b u s e p i s c o -
p a l i m a i o r a i u r e habetur, can. Siquis. Caus. 16. 
q. 7." — Bizonyára a szerzetes apátok, mint azt a 
történelem is bizonyitj legrégibb időktől lefelé 
egészen a jelenkorig, mindig kitűnő tisztelet- és meg-
különböztetésben részesültek az egyházban. Hogy 
pedig a „Capitulum" szó alatt csak testületet, és a 
„capituiariter" szó alatt csak ,testületileg'-et lehet, és 
kell értenünk, már az eddig előadatottakból is eléggé 
kiviláglik, és a tudós K. A. ur is alaposan megmu-
tatja. Szabadjon mindazáltal annak megerősitésére 
még egy-két támaszt fölhoznunk. 1-ör: Minden, ki a 
„S. Rit. Congr." rendeleteit és nyilatkozványait fi-
gyelmesen olvasta, könnyen átláthatja, hogy a z a 
„capituiariter" szó alatt testületet ér t , nem pedig 
egyeseket, ha azok képviselők volnának is. Nem lesz 
talán fölösleges, néhány nyilatkozványt az eredeti 
szövegben fölhozni. Igy például: a) „Emmo Burghe-
sio referente petitionem Canonicorum, quando vo-
cantur ad funus, an eis debeatur praecedentia super 
omnes alios funus associantes, etiam supra Parochum 
deferentem stolam? Rp. S.O. Rit. 17. Jul i i , 1640., 
,non deberi, quando incedunt uti singuli (singulari-
tés), sed tantum, quando incedunt c a p i t u i a r i t e r 
e t c u m c r u c e " 2). b) In causa Piacentina propo-
sito, ,An Canonici Eccl. Colleg. S.Petri legitime non 
impediti teneantur c o l l e g i a l i t e r intervenire s. 
concionibus tempore Adv. et Quadr. '? Rp. 7. Julii 
1725. „Affirmative" 3). c) Proposito, ,An capitulum 
et canonici Turritani teneantur p r o c e s s i o n a l i t e r 
e t c a p i t u i a r i t e r accedere ad palatium D. Aeppi 
ad eflectum eum associandi'? 

Rp. 26. April. 1704. 
„Affirmative." Ámbátor némelly illy esetben valóban 
igen kényelmes lenne, képviselőket rendelni és kül-
deni : mégis a ,S. Congr.' szavait semmikép sem le-
het egyesekre, legyenek bár azok küldöttek is, vonni. 
A ki még több adatot kiván, nehogy tulzólag hosz-
szas legyek, csak azt mondhatom:,tolle, lege'! — 2-or: 
A tudós Reiffenstuel a káptalan ismeretét ekkép ha-
tározza meg: „Capitulum sumitur pro ipso canonico-
rum collegio, seu pro ipsis canonicis in unum con-
gregatis" ; és ismét alább : „Capitulum accipitur pro 
collectione Canonicorum in u n u m , s e u c a p i t u -i) Cf. Lucius, ad v. „Abbas", n. 89. és köv. — 2) Gar-
dell. 1. c. V. I. n. 1237. — 3) L. c. V. 2. n. 3962. 



l a r i t e r congregatorum" J). Továbbá fölvetvén ezen 
kérdést, valljon mi kivántatik, „ut aliquid censeatur 
capitulariter actum a toto capitulo", hosszabb előadá-
sában többi között szükségesnek lenni mondja, hogy : 
„Capitulares congregati f u e r i n t c a p i t u l a r i t e r 
(i. e. omnes et singuli, qui de iure et consvetudine 
vocandi sunt, convocentur in unum), et cum ipsis tra-
ctatus fueritpraehabitus Neque sufficit, quod sin-
guli canonici seorsim aliquid promittant, senten-
tient ; alioquin enim singuli convenirent s i n g u -
l a r i t e r dumtaxat , non autem c o l l e g i a l i t e r 
(arg. cap. in Genesi, 55. de Elect.) stb. Hasonló érte-
lemben szólnak más canonisták is. Ezekből eléggé 
kitűnik, hogy a káptalan nevezet alatt mindig tes-
tületet értünk ; tehát e szó alatt is : „capitulariter", 
,testületileg', nem pedig egyeseket, ha azok követek 
gyanánt küldetnek is. Az eddig előadottakból vilá-
gosan kitetszik, hogy én nem az X. ur, hanem K. A. 
ur véleményéhez csatlakozom. Kitetszik az is, hogy 
a legújabb esztergomi zsinatban történt kijelölése a 
ranghelyeknek igen jogszerű vala, és hogy az enge-
dékenységhez épen nem kellett folyamodniok a zsi-
nati atyáknak. Most végre bezárom úgyis már kel-
leténél hosszabb értekezésemet; nehogy talán visz-
szaéljek a t. olvasó béketürésével. Bezárom pedig az-
zal az őszinte nyilatkozattal, miszerint jó tanácsot 
elfogadni, és jobbat tanulni, mindig kész vagyok. A 
Mindenható engedje meg, hogy minél előbb tar-
tassanak meg a várva-várt zsinatok, és a legédesebb 
gyümölcsöket teremjék az ő dicsőségére, s magyar 
egyházunk javára és gyarapodására. Fiat! X.+Z. 

II. Eridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
X. 

E közben a püspök, hogy a király akaratát betöltse, 
julius első napjaiban Berlinbe indult, hogy ott hódolatát 
személyesen tegye meg. Fogadtatásáról igy irt augustus 
12 -en (1748.) Romaba *) : „Mindenekelőtt van szerencsém 
tudatni, hogy a király, legkegyelmesebb uralkodóm, annyi 
sok, és megelőző szivesség-, és illemmel fogadott, misze-
rint azt kellőleg leirni is bajos volna. Alig érkeztem meg 
Potsdamba , rögtön magához hivatott , és azonnal igen 
szép és kényelmes lakást jelölt ki számomra a királyi palotá-
ban : tőszomszédságában saját lakosztályának , hol tizenöt na-
pig, vagyis Potsdambani tartózkodásom egész ideje alatt lak-
tam. — Estve-reggel asztalánál voltam, s napközben is több 
órát időzött velem. A sok kitüntetés, és megtiszteltetés való-
ban szinte megszégyenített. Kegyessége folytán sikerült több, 
papságomat érdeklő viszályok megszüntetése ; e mellett me-

Decret. L. III. tit. XL §. 1, et §. 2. 
' ) Theiner , I I . 35. 

gyém ügyeit is, legnagyobb örömem- és megelégedésemre, tisz-
tába hoztam. Igazán mondom, nem kevésbbé volt rám nézve ör-
vendeztető, midőn tapasztalára, hogy ő felsége szentségedről 
többször a legnagyobb dicsérettel emlékezett '), s olly modor-
ban beszélt, hogy az szavainak igazsága felől nem hagy kétked-
nem. Megbízott engem , hogy megkülönböztető nagyrabecsü-
lését , és magas tiszteletét, mellyel szentséged érdemei iránt 
viseltetik, tudassam ; és biztosítsam, miként előforduló esetek-
ben ez érzelmeit kész tettel is bizonyítani." — Az év vége felé, 
a király kívánatára, ismét Berlinbe ment a püspök , és rend-
kívüli jóakarattal fogadtatott. Egy egész hónapig volt ott : 
elmondá Fridriknek a pápa köszönetét, és a fekete-sas-rendet 
nyerte. Benedek 1749-ki martius 8-án megengedte, hogy azt 
házi öltönyén viselhesse, s egyszersmind ,de synodo dioece-
sana' czitnü müvét, mint irántai szeretete, és becsülése tanu-
já t küldé meg. 

A herczeg-püspök mindent elkövetett, hogy papságá-
nak jámborságát, s a nép áhítatát, és erkölcsiségét emelje. Az 
isteni-tiszteletet mindenütt lehető legnagyobb fénynyel tar-
t a t á , a plébániákat, és nevezetesen a kolostorokat, a legszi-
gorúbban látogatá (Czarnovetz-, Trebnitz-, Ratibor-, és Bo-
roszlóban, minden ellenszegülés daczára, szigorú fegyelmet 
hozott be). A nép közt, különösen olly helyeken, hol a lakos-
ság túlnyomó része protestáns volt, gyakorta missiokat tar-
ta tot t ; és papságával loyolai sz. Ignácz lelki-gyakorlatait 
maga tartá meg. Az erre tet t költségeket maga a herczeg-
püspök viselte; s erre azon kevés összeget forditábámulandó 
bőkezűséggel, mellyet nyomasztó helyezetében meggazdál-
kodni tudott. Midőn 1751-ben a jubilaeumi ünnepre szóló bul-
lát küldé meg a sz. atya, azt megköszönvén, igy irt : „Mulhat-
lanul engedelmeskedni fogok önnek szent atyám! miután 
nincs hőbb vágya lelkemnek, mint eszközölni, hogy a jubilaeumi 
szent időszak megyémben azon épiiletesség-, és buzgalommal 
ünnepeltessék, mellyel Romában az egész kereszténység bá-
mulatára ünnepeltetett." 

Habár, mint fönebb láttuk, az emiitett négy pontban a ki-
rály engedett is, azonban még sok sérelmek maradtak fön ; 
mellyek megszüntetetését január 8-án 1747-ben kelt, ugy ne-
vezett nyílt-levelében királyi szavával fogadta. De hasztalanok 
voltak a herczeg-püspök minden felszólalásai : mit azonban 
nem mindig a királynak, mint inkább ministereinek, különösen 
főkorlátnok Coccejinek, a kath. hit elfogult ellenének kell tu-
lajdonítani. 1750-dik elején jöt t a püspök azon, a pápa által is 
elfogadott gondolatra, hogy Archieto nuntius, kit a király igen 
nagyra becsült, hivatalos színezet nélkül Berlinbe küldessék : 
hogy ott a sérelmeket előterjeszsze, és segélyt követeljen. 
Azonban Archieto a pápa, és püspök előtt olly sok okokat tu-
dott e küldetés ellen felhozni, hogy attól elálltak. XIV. Bene-
dek, a franczia királyt kérte fel közbenjáróul ; de ez nem sok 
buzgalmat mutatott. Annál inkább érdeklék magukat a kath. 
német udvarok ; és ezek előterjesztése-, meg a sileziai katho-
likusok panaszaira, végre elhatározá Fr idr ik , hogy valamit 
teend. 1750-diki junius vége felé egy prot. és kath., egyházi 

' ) I I . Fr idr ik XIV. Benedek iránt különben is nagy tisztelettel 
viseltetett. I g y a többek közt egykor a pápának több értékes könyve-
ket , és egy borostyánkő ládácskát külde , s midőn Algorotti Romába 
u t azo t t , személyes tiszteletét tudatá általa , a tisztelet olly kifejezései-
vel , mellyeket Benedek a legszellemdusabban tudott viszonozni. 



és világi legtekintélyesebb férfiakból álló bizottmányt neve-
zett Boroszlóba ; kik Silezia államministere, s a herczeg-püs-
pök előlülése alat t , a kath. és prot. felek közti kölcsönös sé-
relmeket megvizsgálandják, és a segitő eszközöket előter-
jesztendik. A herczeg-püspöknek, a kormány érdekeit képvi-
selő Cocceji főkorlátnok ellenében nehéz állása volt ugyan : 
azonban a tárgyalások mégis őket kielégítő (?) egyességre ve-
zettek. 1750-diki augustus 8-án hirdettetett ki a hitsérelmekre 
nézve létre jött egyezmény, valamint a Silezia herczegségre 
kiható uj stola-jövedelmi rendszer. Ezt illetőleg azonban nem 
sok becsülettel jártak el; és a nyomtatásban megjelent rende-
letben, igen sokban eltértek a kéziratban lévő jegyzőkönyvtől, 
és több, a katholikusokra nézve hátrányos pontokat vettek föl. 
Az egyezmény tartalma röviden ez : 

1) Tökéletes lelkismeret-szabadság; mellynek következté-
ben akármelly religiót szabad vallani : csak is a gyermekeket 
kell nagykorúságukig szülőik hitében nevelni.' 2) Vegyes-házas-
ságoknál , előleges kötelezettségeket az abból származandó 
gyermekekre nézve nem szabad vállalni; hanem a gyermekek 
hite a nem szerint fog lenni : miről, ha a szülők idején-korán 
elhalnak, a gyámok gondoskodnak (!). 3) A kath. egyház ja-
vainak kezelése, az egyházi előljárok felügyelete alatt áll. Hol 
evang imaházak vannak harang nélkül, a kath. egyházak ha-
rangjaival kell harangozni. A temetők mindkét hitfelekezetnél 
közösek ; a kath. papság még azon királyi kibocsájtványokat 
is, mellyekben halálos büntetéssel fenyegettetnek az illetők, 
tartozik a szószékről kihirdetni. 4) Mindkét felekezet papjai, 
a szószékeken, minden bántalmaktól és sértésektől tartózkod-
janak A vegyes-házasságokra vonatkozólag minden a réginél, 
vagyis az 1709-iki végrehajtási okmány 4-ik pontjánál marad. 
A különböző hitvallású személyek házasságánál tudnillik a 
gyermeknevelés a nem szerint határoztatik meg, és az esketés 
a menyasszony plébánosa által történik. Már Sinzendorf liiá-
ban kérte a pápától e gyakorlat megerősítését. XVI. Benedek, 
mindig a nem-kath. rész megtérését követelte. Hasztalanok 
voltak Fülöp-Grotthard kérelmei is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 27-dikén kelt legma-

gasb kabinet-iratában F o g a r a s s y Mihály czimzetes püspököt , a 
nagyváradi székes-káptalan kanonokját , a szenvedő emberiség javára 
irányzott sok évi áldásos működésének elismeréséül , legmagasb Leo-
pold-rendjének kis-keresztjével legkegyelmesebben földiszesiteni mél-
tóztatott. 

O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 21-dikén kelt legfel-
sőbb elhatározásánál f o g v a , a nyi trai székes-káptalannál T v r d y 
István kanonoknak a zsolnai föesperességre, és M i s k o l c z y János ka-
nonoknak a gradnai föesperességre lett fokozatos előmozdittatásat leg-
kegyelmesebben elfogadni ; továbbá N é c s e y Bálint illavai esperest 
és plébánost , ugy szinte G y u r c s e k J ános t , az erkölcstan tanárát 
valóságos , M e 1 s i c z k y Istvánt pedig, a Dogmatica tanárát ugyan-
ezen káptalannál tiszteletbeli kanonokká , végre M á r c z y Ferencz 
nováki esperest és plébánost a bold. Szűznek pesti uj-hegyről nevezett 
czimzetes prépostjává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

O es. kir. Apostoli Fölsége f. é. aug. 21-dikén kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva , a szathmári székes-káptalannál N é m e t 11 y J ó -
zsefet, tiszteletbeli kanonokot, és az ottani theologiai tanintézet taná-
rát , székes-egyházi főesperessé, R u d o l f Pál prépostot és mun-
kácsi plébánost pedig kanonokká méltóztatott legkegyelmesebben ki-
nevezni. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi aug. 21-dikén kelt legfelsőbb 
határozatánál fogva , H o f b a u e r Jeromost, a skótokról nevezett be-
nedeki szerzetes-rendü áldozárt és jenéi plebános-lielyettest, a lelki-
pásztorság és iskola ,-Yaiaimnt-a-mezei-gazdászat emelése körül is tanú-
sított érdemteljes működésének elismeréséül, .koronás a rany érdemke-
reszttel méltóztatott legkegyelmesebben földiszesxtni. (W. Z ) 

S.-A.-UJHELY, (kassai egyházmegye) augustushó 20-
dikán. A nyári havak legforróbbik napja nagyon összevág ha-

zánk és egyházunk lángbuzgósága- és meleghitüségének ün-
nepével : mellynek vidékünkön egy nemes, sz. István késő 
unokáihoz illő adakozás, tettben nyilvánuló hit és áldozat-
készség ada nagyobb lendületet; és mint illyen, körülménye-
sebb leirásra méltó. A jól rendezett , és az Istent dicsőítés 
e s z m é j é n e k megfelelő hajlék (a Magasságbelinek földi 
hajléka,) ja nép hitéletének fokmérője. A buzgó lelkipásztor 
is nyugodtabban türi saját, mint jegyese (temploma) szegény-
ségét ; mivel ez, híveinek a lelkiekbeni szegénységét vonja 
maga után. — Vagy mit érezzen a sziv, mit gondoljon az elme, 
egy üres és puszta templomban; mit a düledékes, rozzant 
egyházban ? A pompájában dus természet is kölcsönözhet az 
abban gyönyörködőnek magasztos eszméket.... Azért volt, és 
lesz is az mindig az írók és költők legszeretőbb tanyája. De 
ez, templomaink áhitatszerü érdekeltségét, magasztosságát 
nem zárja ki. Az örök üdv , a földieknél tartósb örömek után 
sovárgókat, kiknek nem a pacsirta bájos hangja szabja az 
élettörvényt, a természet megannyi gyönyöre sem elégitheti 
ki; mert rendeltetésök talányát nem oldja meg. Templomaink 
ez üdv dolgába vágó talány megfejtésének, az áhítat- és buz-
góságnak tüzetesen választott helyei. Az imádság kötelme 
ugyan r é s z b e n otthon is teljesithető ; de ez nem elegendő. 
A jókbani közös részesülés, közös hálaadást igényel. A lélek-
emelő buzgóság csendes örömeit, a családi zajban éldelnünk 
nem lehet. Imahelyünk tulaj donképen a t e m p l o m : és az 
Is ten, noha mindenütt, de a templomban k ü l ö n ö s e n jelen 
van. I t t készebb minket meghallgatni; s ha t ö b b e n kérjük, 
hamarább teljesíti kérésünket. A hol ket ten, vagy hárman 
összejönnek", mondá Urunk, „az én nevemben, ott vagyok én 
is közöttük." De ha lehetséges is ollykor az otthoni ajtatos-
ság , l e l k i s z ü k s é g e i n k azzal még nincsenek fedezve. A 
puszta kéréssel még nem érünk czélt : azt is kell tudnunk, ho-
gyan, és mit lehet és szabad kérnünk, micsoda szellemben kell 
imádkoznunk, kinek pártfogása alá sietnünk , és ki által, ki-
nek érdemei tekintetéből lehet kihallgatást remélnünk. Mind-
ezek nyilvános és bővebb fejtegetésének helye a templom. Ott 
rázza le bünporát a vezeklő ; lelkében fölvidul az Istenige 
hallására a bánkódó. Oda, a lelki megujulás szinhelyére siet a 
csüggeteg szenvedő ; s midőn az áhitatoskodók égre szegzett 
szemeit, imára kulcsolt kezeit lá t ja : megszólal ő is a zenge-
dezőkkel, és imára buzdult lélekkel repiti fohászát a ma-
gasba. Ott, egyedül ott teljes a buzgóság, édes az imádság, 
tökéletes és szivemelő a ker. ajtatosság. Ott tanuljuk magun-
kat ismerni, egymást testvérileg szeretni, egymás baján ke-
resztényileg könnyitni. Ott oszlatja a sz. igének mennyei vi-
lága elménkről a tudatlanság ködét ; a szent beszéd közt nyíl-
nak meg lelki szemeink, enyhülnek a hit vigasztaló szavai 
után keserveink. Ot t , egymás jó példája által föllelkesülve, 
rang- és hivatalkülönbség nélkül, mint azonegy mennyei 
Atyának gyermekei, egy nagy ker. családdá olvadunk. Ott 
tanuljuk végre a világ hiúságát megvetni, a bántalmakat tü-
relmes Megváltónkkal békével viselni, s a keresztényileg türt 
szenvedések koronájáért föllelkesülni ; elleneinkért imád-
kozni, kötelmeinkben hiven eljárni, s mindenben Isten di-
csőségét keresni. Azért : „Keressétek először az Isten orszá-
gát , és az ő igazságát : és a többiek mind megadatnak nek-
tek." Megadja Is ten, a k e r . e s z . m é k valósításán, vallásos 
hévvel munkálkodó apát és főesperes, ft. nyitra-ivánkai Vi-
t é z Vincze plébános urnák is , hogy a parochialis rozzant és 
avult belsejü templom rendbehozásával, romjaiból kiemelje 
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a paplakot is; hisz ő a kevésből is sokat tud előmutatni! Egy 
hosszulázi lakos Sprenez Jánosnak 200 régi ezüst forintos 
adományával rendelkezett csak : és e kis összeg veté meg az 
újhelyi rom. kath. templom újjászületésének alapját. Ft. plé-
bánosa ugyanis, hogy a kassai s eperjesi kalváriákra özönlő 
nép miatt, érdekéből ne veszítsen az anyatemplomi bucsu-
ajtatosság : püspökünk ő kegyelmességétől az eddig sz. ke-
reszt felmagasztalásakor tartatni szokott újhelyi rendes bucsu-
napnak sz. I s t v á n ü n n e p é r e való áttételét kieszközölte, 
s az emiitett összegen egy remek oltárképet festetett ')• Á 
művészetnek egyéb tiszteletre méltó tulajdonságain kivül, 
nem csak szivet, lelket lekötő, de erszényoldó hatalma is va-
gyon e képnek. Ugyanis főméit, herczeg S c h w a r z e n -
b e r g Karolina, boldogult regéczi herczeg Breczenheim Fer-
dinand özvegye, a megtekintésre méltatott képet a templom 
roncsolt alakzatával, ékszereivel, és a mellékoltárok képeivel 
öszhangzásba hozandó, tetemes összeggel járult az újítási 
munkálatok költségeinek fedezésére ; mellyen a kis oltárképek 
egyike, nep. sz. János tiszteletére egészen újból készült, má-
sika pedig ugyanazon művész által átfestetett. Mi, uradalmá-
nak többi egyházaira is kiterjedő nagy és terhes gondjait te-
kintve, szép és vallásos szivét jellemző áldozat volt: mellyet 
még egy, sajátkezüleg himzett casulával tetézett. A mi még 
hiányzott, azt az egyesek apróbb áldozata, s a munkagyőző 
iparosok szorgalma olly bámulandó gyorsasággal egészité ki, 
hogy a templom kül- és belsőleg, Ujhely buzgó népe-, s pász-
torának nagy örömére, a nyári havakban elkészült, és sz. Ist-
ván ünnepén készen állott ! A. felszentelésnek, és a kedve-
zőbb napra áttett bucsui nagyszerű ajtatosságnak híre messze 
terjedt, és a vidék tengersokaságu népét a legszebb körme-
netek ajtatosságai közt, épületes buzgóságban gyüjté egybe. 
Teljes volt a bucsu, mellyen a sáros-pataki apát és esperes, ft. 
Bessenyei Pál ur pontificált; kenetteljes a sz. beszéd, bólyi 
plébános, nt. Füzesséry Sándor ur által mondva ; mellyen a 
vallásos hazafiság aranyszála, a legfinomabb kebelrezgé-
sekre müértőleg hangolva, húzódott keresztül. ,Milly jótékony 
befolyással van az egyház az államra ; s mivel tartozik az ál-
lam az egyháznak', képezte, a valószínűleg sajtó utján is nap-
világot látandó jeles alkalmi beszéd tartalmát. A s z ó , és az 
e c s e t hatalma uralkodott ma fölöttünk. Megható vonzerejű 
volt mind a kettő ; s kit a távolság, a hozzáférhetlenség az 
előbbinek hallásától megfosztott, azt az utóbbinak, a leron-
tott bálványok helyébe fölállitott keresztet, mellette hálára 
emelt kezekkel a nemzet apostolát, és a főrendüek szent hitre 
tért környezetét élethün ábrázoló kép szemlélhetése hatotta 
meg. Jól esett látnunk, az annyiaktól g y ü 1 ö 11 kereszt dia-
dalmát— Az Isten tartsa, és áldja meg Ujhely városának 
nagybuzgalmu plébánosát ; ki nem csak asztala, de az Ur ol-
tára körül is olly szépen össze tudja gyűjteni övéit. T—i. 

TÖRÖKORSZÁG. A ,N. Preuss. Zeitung'-ban a már 
általunk is dicsérettel említett libanoni czikkek írója, El 
Hadji , kétségtelen adatokra támaszkodva mutatja meg azon 

nyomorult elferditések alaptalanságát, mellyeknél fogva 
némellyek , leginkább az angol kormánylapokban , erővel 
a keresztényeket akarák a vérengzés okaiul a világnak 
előtüntetni, s a druzok ártatlanságát bizonyítgatván, a törökök 
eljárását lehetőleg szépítették. Az iró, ,hosszú tapasztalásra' 
hivatkozva, tagadja a ker. lakosság ellen emelt vádak alapos-
ságát : valamint azt is, hogy a török kormány olly erőtelen és 
tekintélynélküli volna Syriában. Bármilly kevés katonasággal 
rendelkezhetett is a török parancsnok, az több mint elegendő 
volt, a kezdetben igen könnyen elnémitható lázongók vissza-
nyomására. De épen a török katonaság volt a legnagyobb vész 
előidézője, részint gyáva, s a rablókat felbátorító elnézése, 
részint, s még inkább, menthetetlen részessége által. És 
végre, akármint kezdődött volna is a harcz, mint lehe-
tett azt odáig vinni, vagy jutni engedni, hogy utálatos-
ságra nézve még a korábbi évek iszonyait is meghaladná ? 
A druzok már régtől híresek a keresztények ellen gyakor-
lott vadságukról. Az idézett czikkek írója, mint szemtanú te-
het, és tesz is e régibb idők felől bizonyságot. „Mi magunk is 
láttunk akkor" (és ma még iszonyúbbakat lehete látni !) „egy 
fiatal keresztény asszonyt még életben, kinek testéből gyenge 
magzatát késekkel metélék ki a druzok, és elkezdék már le-
metszeni nyakát is a nőnek !" Azért csak is utálattal fordulhat 
el korunk a ,miveltségnek' azon jelenségétől, melly a druzok 
tisztára mosása-, és keresztények vádolásával akarja részreliaj-
latlan (!) emberszeretetét (!) tanusitni ; vagy azokat vádolja, kik 
ez iszonyuságoknak akár megfenyitése, akár jövőbeni meggá-
tolása végett erőteljesebb eszközöket sürgetnek. — Ugyanezt 
erősítik minden részrehajlatlan szemtanuk, kik közül egyet 
az ,Idők Tanuja' mutat be a magyar olvasóközönségnek: és ez 
f t . M é s z é i József h. esperes és rajkai plébános. „En", irja 
ő , „1856-ban ott voltam, és saját szemeimmel láttam mindent-
A maroniták jeles népe , merem mondani, egyike a legdere-
kabbaknak a föld hátán. A 7-ik századtól fogva megőrzött vív-
mányai, a keresztény erények s páratlan szép jelleme, őt a 
pogányság sivatagján mint egy bájos oázt tüntetik föl. Ki a 
maronitákról sokat akar olvasni, olvassa David , Lamartine s 
Misiin urakat Az éu naplóm , rajzaim , jegyzeteim és gyűjte-
ményeim magán kincseim, mellyeket jó barátimnak örömest 
tártam föl, de azokkal a közönség elé lépni sohasem vala kü-
lönös hajlamom.... Most azonban indittatva érzem magamat, 
hogy utijegyzeteimet az ,Idők Tanujá'-nak felajánljam." Mi is 
örömmel nézünk az érdekes közlemények elé. 

*) E kép hazai mii ; derék hazánkfia Révész György által van 
készitve. Dicséretére legyen elég megjegyeznünk , hogy illy vállalat-
nál nem az ajánlott összeg csekélységéhez , de a tárgy magasztosságá-
lioz méri ecsetjét, szorgalmát, igyekezetét. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége részére fiúi adományul : 
S z. - L á s z l ó - E g y h á z á r ó l : P. C. G. D. . 
Szomorú András . . . . . . 
Kámán Bálint . . . . . . 
Léránt József . . . . . . 
Andris Mihály . . . . . . 
Pintér Vendel . . . . . . 
Salamonné . . . • • • • 
Tornyos Gábor . . . • • • 
Kámán Antal 
Egy valaki . 
Paulovics Dömjén . 
ü j v á r y Herrman 
Fr. Falusy Samu . 

1 fr t a. é. 
2 „ 

50 kr a. é. 
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20 
30 
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Összesen : 5 fr t 30 kr a. é . , és 1 ezüst huezas. 
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Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Mária, a szorongatottak vigasztalója (Con-
solatrix afflictorum). — Angol egyházi állapotok. III. — Sze-
rény válasz. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyaror-
szágból. 

Mária, a szorongatottak vigasztalója 
(Consolatrix afflictorum 1). 

Sokszor, és sokat tusakodunk magunkkal! Ki 
az, a ki szivében némi elhagyatottságot soha sem 
érzett? Ki az, a kinek örömnapjai a busongás sürü 
ködébe soha sem vonultak? ,Kívülről öröm, belül 
nyugodtság, derült kedély derült ég a la t t ' . . . Kívá-
natos óra! De vannak napok, midőn helyünket nem 
találjuk; vannak órák , midőn szemünk könyez, 
szivünk kopárságában elhagyott és békételen :' s ba-
rát ink, rokonink, szülőink körében sem vidul fel. Is-
tenhez fordulunk; imádkozik szivünk: de a mennyei 
harmat nem hull rá le az égből; imádkozik szivünk: 
de imádsága ízetlen, reményhorgonya a lelket elöntő 
hullámok közt meg nem állhat, a kísértet viharzó 
szelétől hányatva, magát ég-és Tőidtől elhagyatva 
é rz i— Mert ha az égre tekint, könyei hullnak ; ha a 
földön végignéz, bánatában összeroskad. Oh Istenem ! 
csudálatos vagy te a halandót vezérlő gondviselé-
sed útjaiban ! Elhagyod teremtményedet, hogy ta-
nuljon biztos támasz után körülnézni: engeded őt az 
élet terhe alatt összeroskadni, hogy tehetetlenségét 
szemébe tüntesd; és igy csak te benned hinni, te 
benned remélni tanuljon Azonban e homályban is 
feltűnik egy szelid, mennyei fény. Oh remény csil-
laga, bold. Sziiz Mária! ki mindenkor tisztán tün-
döklesz ; oh hajnali csillag! melly az öröm napját 
megelőzöd: te soha sem hagyod el a busongót, a 
szorongatottat Légy te most is, és mindig, a szo-
rongattatás napjaiban mellettünk, kik ö r v e n d e -
t e s s z ü l e t é s - és n é v ü n n e p e d e t ül jük: ne-
ved a keresztények ürömjele; ha te rád gondol-
nak, komor fellegeik szakadozva vonulnak el a lélek 
egéről. 

, N i n c s m á s n é v', mond sz. Pál, ,m e l 1 y b e n 

0 Legyen szűz Anyánknak örömünnepein szülemlett 
lapunk által , s a j t ó i 1 a g is leróva irántai tiszteletünk. 

ü d v e z ü l h e s s ü n k , m i n t J é z u s s z e n t n e v e ' ; 
s asz. atyák hozzáadják: , n i n c s m á s n é v , m e l l y -
b e n r e m é l j ü n k , c s a k M á r i a n e v e . ' J é z u s 
s z e n t n e v e azon név, melly előtt térdet hajtson 
ég és föld ; M á r i a s z. n e v e az, mellyben reméljen 
a bűnös halandó. 

Vannak emberek, kik szivökben nemzeteket hor-
danak: Mária szive az egész emberiséget hordja ma-
gában. Vannak lelkek, n a g y , magasztos lelkek, kik 
nemzetökért élnek, halnak; és a nemzet a magajótevőit 
örök emlékkel, örök tisztelettel kiséri: a bold, szűz 
Mária az , ki magasztosabb , méltóságosabb a csilla-
gos éjnél, ki sz. Fiával együt t csak érettünk élt ; de 
midőn a nemzetek nagy fiai, haláluk után mit sem 
hagynak a késő ivadéknak a serkentő példán kívül : 
Mária még most sem szűnik édes-anyai közbenjárásá-
val boldogítani azon népet, mellyért a kereszt alatt 
megepedett szivét, töredelmes és bus lelkét, a he-
gyes tőr általjárta. 

Szűz Máriát anyánkul szent Fia hagyta, s ren-
delte. A hóhéri kinoztatás közt, elroncsolt testi ere-
jének végelfogyása mellett , mielőtt kimondta volna: 
„Atyám ! kezeidbe ajánlom lelkemet", átszegezett lábai-
nál álló édes anyjára tekintett ; s fiúi fájdalma az anyai 
fájdalomba olvadt. A halál közeledő hatalma már 
majdnem erőt vett ra j ta ; midőn ránk nézve e vigasz-
taló szavakat mondta: ,Anyám ! itt van a te fiad'! 
(Anyai szeretetednek én utánam, legyen ő tárgya.) E 
szavakban mindnyájunkat neki ajánlott : mert hiszen 
mi is tanítványai vagyunk ; mi is szivkeseregve ál-
lunk keresztjének lába alatt. És Mária azóta a keresz-
tény ek segítsége, a s z o r o n g a t o t t a k vigasztalója. 

M á r i a ! e név, e dicsőséges név az, mellyben a ki 
bizott, még soha sem csalatkozott. M á r i a a fölséges 
név, melly hez a ki járul, mindenkor segedelmet nyer. 
E név az angyalok, az égi szellemek tisztelettárgyaul 
lebeg, őrködve, fölöttünk : oltalmának árnyéka, vé-
delmének paizsa alatt megnyugtatva tekinthetünk a 
közeledő veszélyek elé; s könyebbült szívvel nézzük 
a hajnal csillagának felénk derengő ragyogását Ö 
anyánk! valljon elfelejtkezhetik-erólunk? Ő anyánk! 
valljon elhagyhat-e szorongattatásunkban? Ohvall-
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jon egy anyai sziv nem könyörül, nem esik-e meg 
gyermeke szerencsétlenségén, midőn ez hozzája se-
gítségért kiál t? És valljon egy olly fiu, ki tisztelet- és 
szeretettel viseltetett anyja iránt, s a kinek hatalma 
vagyon mennyben és a földön, szerelmes Megváltónk, 
Krisztus Jézus, valljon ő megtagadhatja-e anyjának 
esdő szavait? Valljon elmellőzi-e kérését azon emberi 
nemért, mellyért egykor mindketten a koponyák he-
gyén mutatták be a fájdalom áldozatát? És valljon e 
szűz anya nem rögtön siet-e a keresztények segedel-
mére, kikért sz. Fia leszállván az egekből, szolgai ala-
kot vőn, hogy meghalhasson? és kikért ő a fájdalmak 
anyja volt ? — Nem ! valamint Isten, ugy a szűz Mária 
iránti bizodalom is határtalan.... Azért mondja sz. Ber-
nárd : ,Nem kárhozott el senki, csak a ki szűz Máriát 
nem hivta segítségül ; nem esett kétségbe senki, csak a 
ki hozzája nem fordult.' Az ő szeretetének sugarai fe-
lénk húzódnak 5 és nagyobb örömet nem találhat, mint 
az ügyefogyottért sz. Fiánál könyörögni. ,Keressünk 
üdvösséget',mondsz.Bernárd; ,de keressünk Mária kö-
nyörgésével.' Az Isten sokszor,megbántva tőlünk, nem 
fogadja el bűnös ajkaink esedezését; de a bold. Szűz, 
mindenkor mindenkinek bármi csekély szavára ké-
szen áll. Mint a holdvilág a nap sugaraitól folvilágo-
sitva, felénk ömleszti kölcsönözött fényözönét; ugy 
Mária, az Isten malasztjával eltelve, az igazság nap-
jának, az Istennek malasztsugarait szelid konyörüle-
tességében felénk küldi. O malaszttal teljes; de nem 
annyira maga, mint a mi számunkra: igy enyhíti 
éltünk éjjelének hidegitő sötétségét; igy tündöklik 
fölöttünk derengő r e m é n y csillagként. Hogy ne 
ülnök meg ünnepeit; hogy ne magasztalnók e közös 
anyának, mint hatalmas pártfogónak megdicsőitteté-
sét? Azért naponkint erősbül a szűz Máriát különö-
sen tisztelő, s oltalmáért esdő, máris 40 millió em-
berből álló, s az egész ker. világon elterjedt, a ,bold. 
szűz Mária szeplőtelen szivéről' nevezett társulat. 
Oh ! ki e korszak folyamában magadat a vihar, által 
és hullámok közt fel- s alá hányatni érzed, ne for-
dítsd el szemeidet e csillag fényétől ; ha nem akarsz 
elnyeletni a tóduló haboktól. Ha a kisértetek szelei 
megrohannak, lia a háborgás szikláiba ütődöl, te-
kints e csillagra; hívjad Máriát! Ha bűneid iszonya-
tossága ijeszt, ha lelkiismereted fertelme nyugtala-
ní t , ha az ítélet keménysége elrémít, a szomorúság, 
a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget: ne fe-
lejtsd, tekintsd e csillagot, hívd oltalmul Máriát ! (Sz. 
Bernárd, Hom. 2. super „Missus est.") 

Mi magyarok nyolczszáz esztendeje, hogy bír-
juk e hazát; nyolczszáz esztendeje tiszteljük Máriát: 

mint hazánk védasszonyát. Keresztény életünk, mint 
az egész kereszténységé, a bold. Szűz oltalma alatt 
fejlődött: és nem volt e haza annyi, s olly vészthozó 
viszályok színhelye, csak mióta az , legalább rész-
ben, az ősi ragaszkodás- és tisztelettől elpártolt. Első 
ker. királyunk sz. István, ki e hazát a ker. hit alap-
jára fektette, ki első tisztelője volt a bold. Szűznek, 
haldokló-ágyán népét, nemzetét, hónát Máriának ol-
talma alá ajánlotta, védelmébe helyezte. A magyar-
nak azóta különösen kiválasztott pártfogója, védője, 
segítsége volt ő ; s a haldokló nagy király buzdító 
szava élt őseink kebelében, élt a magyarnak szivében : 
mert csatáit e Szűz segitségül hívása mellett kezdette 
vivni ; mint győzedelmeit is neki köszönte : s a harcz 
mezejéről visszatérve, nyert babérjait a bold. Szűz 
képei- s oltáraira függeszté föl. A keresztény világ 
tiszteletteljes komolysággal tekintett Máriának e hős 
nemzetére; vallásosságán épült, s a magyarok hónát 
a szűz Mária honának hivta. Zászlója, kardja, pénze, 
szűz Mária képével és nevével diszlett Azért énekli 
ma is a még hivő magyar nép: 

„Mertbelénk öntetett 
Őseink vérével 
Tisztelete." 

Ama sok templomok, számtalan oltárok, élő ta-
núságot tesznek a magyar nép egykori érzelmeiről, 
bizonyságul szolgálnak hazánk védasszonyának tisz-
teletéről. Oh ne hagyjuk el őt ; és könyörögjünk, bi-
zalommal járulván hozzá! Helyezzük benne remé-
nyünket , bocsássuk pártfogásába ügyünket! Mint a 
világ csudaférfla, nagy embere, Irhon szabadítója, 
O'Connel tett egykor , midőn nemzetének a rablán-
czok súlyos nyomása alóli fölszabadítása (emancipa-
tiója) volt az angol parliament előtt kérdésben, ő egy 
oszlopnál megvonulva, az o l v a s ó t imádkozta 
Es hona szabadságot nyert! — Mi is ajánljuk föl ma-
gunkat neki mindennapi imáinkban, ajánljuk föl ha-
zánkat, nemzetünket. Mária neve alatt harczolt ake-
reszténység egykor a török ellen Bécs alatt : és győ-
zött e név; a ta tár , pogány megfutott ; és ennek kö-
vetkeztében rendelte a romai pápa, szűz Mária szent 
n e v é n e k ünnepét is. Megváltónk haldokló szava buz-
dítson föl minket az ősi kegyeletre. Buzdítson őseink 
példája: legyünk méltó fiai atyáinknak, és hivjuk se-
gitségül legszentebb anyánkat. Legyünk, hü , aláza-
tosan tisztelő gyermekei: s ő kegyelmes anyánk lesz. 
Mária szent neve hangozzék ajkainkon ; és hazánk 
bérczei, völgyei, remény- és áidásteljesen viszhan-
gozandják. Tróczon falci. 

— ^ • J^S^ -^J jß»  
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Angol egyházi állapotok. 
m . 

Az angol clerus gyülekezete 1530-ik évben, 
VIII. H e n r i k fenyegetődzései által megfélemlítve, 
kimondta a siralmas következményekben olly dus el-
vet: „Ecclesiae et cleri anglicani singularem prote-
ctorem, unicum et supremum Dominum, et quantum 
per Christi legem licet, e t i a m s u p r e m u m c a p u t , 
regis maiestatem recognoscimus". ,Fisher János, és 
az angol reformatio' irója helyesen jegyzi meg eri'e 1), 
hogy az angol clerus e percztől fogva megszűnt a 
kath. világegyház tagja lenni. . . s hogy ki az egy-
háznak urat, még pedig egyetlen és legfőbb urat ád 
a világi uralkodóban, az, az egyház függetlenségét és 
szabadságát megtagadta, bármilly záradékokkal bás-
tyázza is körül a már magában antikath. értelmű, s 
igy elfogadhatóvá soha sem válható alárendeltség 
bevallását. Hogy azon, oda biggyesztett záradék : ,in 
quantum per Christi legem licet,' milly kevéssé volt 
képes az angol egyház önállóságát megmenteni, na-
gyon is világossá lőn napjainkban, midőn az angol 
egyházat egy nő, vagyis inkább ennek nevében egy, 
merő világiakból álló titkos tanács kormányozza 
Állitásunk bebizonyítására legyen szabad, napjaink 
történetéből néhány adatot felhoznunk. 

1850-ben az angol püspöki kar a királynőnek 
egy feliratot nyúj tot t át, mellyben a kath. hierar-
chiának Angolországban történt visszaállittatása ellen 
tiltakozik. E beadványban ők a királynét pápanő 
gyanánt üdvözlik; és kijelentik, hogy Angolország-
bana l e g f ő b b e g y h á z i , s világi hatalom őt illeti; 
hogy az angol egyház fölötti f ő n ö k s é g olly al-
kotmányos j o g , melly ő felségén kivül kit sem illet 
meg. Az anglicanusok véleménye szerint, a pápa, ki-
nevezvén a kath. püspököket, a királynő főnökségét 
magának b i t o r o l t a ; , m i n t h o g y e z a z a n g l i -
c a n i s m u s h o z u g y a n a z o n v i s z o n y b a n á l l , 
m e l l y b e n IX. P i u s a c a t h o 1 i c i s m u s h o z.' A 
folyamodók kérik tehát ő felségét, hogy ő minden, 
az alkotmány által neki nyújtott eszköz felhasználá-
sával torolja vissza a romai egyház jogbitorlását. S íme 
ugyanazon angol érsekek és püspökök, kik az egy-
ház f ő k o r m á n y z a t á t e g y n ő n e k t u l a j d o -
n í t j á k , egyúttal azt merték állítani, hogy az an-
gol egyház a szent, katholika egyháznak valódi ága, 
mellyben az Isten i g a z i g é j e hirdettetik, és a szent-
ségek Krisztus rendelése szerint, k e l l ő m ó d o n 

3) Lásd a,Religio' 1860-i I. félévi folyamának 40-ik számát. 

szolgáltatnak ki! Az Isten igaz igéjének hirdetésével 
kérkedő angoloktól méltán kérdhetjük, hogy magya-
rázzák meg nekünk: miképen kellessék az angol 
királynő lelki főnökségét megegyeztetni a szent-
irással, hol már az ó-szövetségben mondatik; „Ne 
engedj az asszonynak hatalmat a te lelked fölött" 
Sz. Pál pedig a korinthusiakhoz irt levelében az asz-
szonyoknak egyenesen megparancsolja, hogy hall-
gassanak a templomban: „Valamint minden hívek 
gyülekezetében, ti nálatok is az egyházi gyülekeze-
tekben az asszonyi személyek hallgassanak: mert 
nem szabad nekik tanítani, hanem, a mint a törvény 
is mondja, szót fogadniok kell" 2). Timotheushoz irt le-
velében pedig ismétli ezen parancsot: „Az asszonyok 
az egyházi gyülekezetben hallgassanak, és minden 
engedelmességgel tanuljanak ; mert asszonynak nem 
engedem, hogy tanitson, és a férfiún való hatalmat 
gyakoroljon : hanem meghagyom, hogy hallgasson ; 
mert előbb alkottatott Ádám, azután Éva" 3). Miké-
pen lehet mindezzel összeegyeztetni az angol király-
nő lelki főnökségét az angol egyház fölött? Nem ne-
vetséges dolog-e, hogy azon püspökök, kik a szent-
irás világos tilalma ellenére, egy nőnek lelki főnök-
ségét elismerik, más részt a romai egyházat tévely-
ről és romlottságról vádolják, mondván, hogy ez, 
az Isten igéjével ellenkező gyakorlatot követ, hamis 
meséket, és veszélyes hazugságot tanít! Nem képte-
lenség-e, vonakodni meghajolni az Üdvözítőnek anyja 
előtt, Victoria királynő előtt pedig térdre borulni? 
A múltévekben a canterburyi tartományclerusa fel-
iratot nyújtott át a királynénak. A bizottmány tag-
jait ő felsége a Buckingham-palotában trónon ülve 
fogadta. Az érsek térdre borult előtte, s á tnyujtá 
neki az iratot : mellyet ez nyájas szavakkal fogadott 
el; megdicsérvén a főpap buzgóságát, mellyel ez az 
angol egyház egysége, de kivált a királynőt megil-
lető lelki főnökség fölött őrködik. Végre az érsek 
azon nagy tiszteletben részesült, hogy megcsókol-
hatta a királynő kezeit. Milly magasztos látvány! 
egy érsek egy nő lábainál! Hja! de ez pápanő! mi 
mindent megmond. 

A királynő kormányozza az angol egyházat , ő 
szabályozza az isteni szolgálatot, böjtöt rendel, ve-
zeklési napokat tüz ki, sőt dogmaticus határozatokat 
is hoz. Üsse föl csak valaki az angol egyház szertar-
tásos könyvét, ott a királynőnek következő rendele-
tére fog akadni: „Akarjuk, hogy a november 5 ére, 
január 30-ára, május 29-ére, s junius 30-ára készi-

Bölcs Sirákf. 9, 2. — 2) I. Kor. 14, 34. — 3) I. Ti-
moth. 2, 11—14. 

19* 



— 1 4 8 

tett imák azonnal kinyomattassanak, közzé tétesse-
nek , és az angol egyház közönséges ima- és szertar-
tásos könyvébe illesztessenek ; miszerint azok egye-
sült királyságunk minden plebánia-templomaiban az 
emiitett napokon évenkint használtassanak." E kirá-
lyi rendelet 1837-i junius 21-éről kelt, Victoria ki-
rálynő valamint kormányzása első évében, szintúgy 
később is tetszése szerint parancsolt meg imákat, vál-
toztatott az isteni-szolgálaton; megparancsolva acle-
rusnak ,hogy ez a k a r a t á n a k , és t e t s z é s é n e k 
vesse magát alá. Mindenki tudja , hogy 1855-ben, 
midőn a keleti háború az angol fegyverekre nézve 
szerencsétlen fordulatot vett, a királynő p a r a n c s a , 
martius 21-ére az egész országban átalános böjti , s 
vezeklési napot határozott ; hogy az ég áldása a kri-
miai seregre lekönyörögtessék. Szintazt tette 1857-
ben a keletindiai lázadás alkalmával. És paran-
csára az angolok böjtöltek: már a mennyire tudnillik 
egy angol böjtölni képes. N e w m a n a tya , azon ta-
pasztalatok után, mellyeket Oxfordban tett, leirja, 
hogy mint böjtöl egy jó, s lelkiismeretes anglicanus. 
Reggelire tojás, irósvaj, rostélyos, sódar jött az asz-
talra; ebédre beefsteak, ürüczomb, pudding, stb. 
De a királynő még többet is tesz; ő dönti el a keresz-
ténység legfontosabb h i t t a n i kérdéseit. Igaz ugyan, 
hogy .ő ezt nem teszi személyesen , hanem egészen 
v i l á g i a k b ó l alakított titkos tanácsa által : de még-
is a tekintély ő benne nyugszik; a határozatok az ő 
nevében hozatnak. Gr o r h a m plébános esete e tekin-
tetben igen tanulságos. 

G-orham G-yörgy anglicanus prédikátor, 1847-
ben a királynő által az exeteri megyében levő bram-
pford-spekei plébániára neveztetett ki. P h i l l p o t s 
püspök megtagadta tőle a canonszerü beiktatást, mi-
vel Gorham nézeteit a keresztségről e'retnekszerü-
nek találta. G-orham a canterburyi egyházi törvény-
székre, s itt is elitéltetvén, a királynő titkos tanácsá-
ra hivatkozott. Ez megsemmisítvén a két egyházi 
törvényszék Ítéletét, azt rendelte, hogy Gorham, hi-
gyen ez bármit is a keresztségről, a k i r á l y n ő v á l -
t o z h a t l a n a k a r a t a á l t a l n e k i a d o t t p l é -
b á n i a b i r t o k á b a n m e g h a g y a n d ó . E határo-
zat mennykőcsapás gyanánt hatott az angol egyház 
legbuzgóbb hiveire. Ők megdöbbentek a fölött, hogy 
egy világi törvényszék, biróul tolja föl magát hitbeli 
dolgokban. Attól féltek, hogy valamelly tudatlan, 
vagy hitetlen világi tetszése szerint, egyszerre majd 
csak apáik hitéről is le keilend mondaniok. Nem lát-
ták be, hogy illy csapás után miként lehessen a hier-
archia tekintélyét megmenteni. Az oxfordi egyházi 

tanintézetek, különféle egyházi testületek, a buzgóbb 
hivek egyletei, meetingekben, feliratokban, hírlapok-
ban, tiltakoztak e hallatlan bitorlás, a tekintélylyeli 
méltatlan visszaélés, és a vallásnak ezen megvetése 
ellen. De ezen mozgalmak ellenében, a királynő tit-
kos tanácsa sem maradt tétlen; hanem a püspökök 
nagy részét, végre magát a canterburyi érseket is 
részére vonta. Ez ellen fordult tehát most a mérges 
Phillpots: eretnekséget, becsülethiányt, nagy téve-
lyeket hányt neki szemére; tiltakozott ünnepélyesen 
a királynő tanácsa, ennek határozata, s egy eretnek-
nek tett adományozása ellen: s az ö s s z e s a n g o l 
e g y h á z , a sz e n t k a t h o l i k a e g y h á z , és en-
n e k i s t e n i f e j e e l ő t t k i j e l e n t e t t e , hogy ő 
nem maradhat tovább olly emberek közösségében, 
kik az Istentől kapott hatalommal ennyire visszaél-
nek. 0 megjövendölte, hogy az anglicán egyház tag-
jainak nagy része Romába menend, melly az igazsá-
got keresőknek nyugalmat igér. Végre sikerült neki, 
a peres ügyet még egyszer a törvényszékek elé vin-
ni ; a királynő titkos tanácsától a courtof Exchequer-
re hivatkozván. Itt három egész nap tartott a vita, s 
végre harmadnap a lord-cancellár, kinek a feje már 
füstölgött a sok theologiai vita miatt, elfutott, a nél-
kül, hogy Ítéletet mert volna hozni. S ekként az eret-
nek Gorham, ki a keresztség erejét tagadta, végre 
csakugyan plébános lőn. Egy angol lap azt tanácsol-
ta neki, hogy beköszöntő beszéde vezérmondatául a 
szent-irás következő szavait válaszsza: „A ki nem az 
aj tón, hanem más uton ju t be az akolba, az nem 
pásztor, hanem tolvaj." 

Ha a kath. egyházban a századok lefolyása alatt 
olly hittani viták merültek föl, mellyek az egyház 
nyugalmát és hitbeli egységét veszélyeztették, az 
egyház illy bajok ellen kész orvosságot talált zsina-
taiban , mellyekben a hittani kételyek megvitattat-
tak, az igazság napfényre hozatott, a tévtanok pedig 
kárhoztattak. Méltán lehet kérdeni, hogy az angli-
cán egyház ama viharok közepett, mellyeket Gor-
ham ügye okozott, miért nem folyamodott szinte ezen, 
az apostolok példája által ajánlott orvossághoz ; mi-
ért nem gyűl t egybe zsinatra, hol Gorham ügye fe-
lől a legfőbb egyházi tekintély itélt volna? Ez azon 
egyszerű okból történt, mert Angolországban állam-
egyházi zsinatok lehetetlenek; mivel az eretnekség 
által a h i t , a szakadás által pedig a szeretet az an-
gol államegyháztól bucsut vőn. — Lord R e d e n d a l 
1851-ben , julius 11-én, az angol felsőházban azt in-
dítványozta, hogy a parliament gyűlésre hivja össze 
az angol egyházat: „Az egyház ügyei, mondá ő, nem 
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maradhatnak tcvább jelen állapotukban ; az egyház 
szükségképen a legszélsőbb pártok által kormányoz-
tat ik , ha nem létezik számára rendes képviselet. A 
mostani rendszer elhiteti a világgal, hogy az angol 
egyház a szakadozottság olly állapotában van, melly-
ben az megszűnt valósággal létezni." De az állam-
egyház két legfőbb méltósága, a canterburyi , s a 
dublini érsek kissé jobban ismerték annak gyenge 
oldalát, mint lord Redendal; miért is ennek indítvá-
nyát ellenezték. A canterburyi érsek azt válaszolta: 
,,Hozzám sok petitio érkezett, mellyek egyházi zsi-
natokat szorgalmaztak; de én azt válaszoltam, hogy 
nem oszthatom a folyamodók nézetét. A zsinat egy-
behivása a szakadást az egyházban még n ö v e 1 n é." 
A dublini érsek pedig még azt tette hozzá: „Mintegy 
16—17 év előtt én is kívántam zsinatot. Én hiszem, 
hogy sokan azok közül, kik az egyház ügyét el-
hagyták , ahhoz hivek maradtak volna, ha birtak 
volna eszközzel, nézeteiket napfényre hozni. De a 
dolgok mostani állásában a zsinat egybehivása, né-
zetem szerint, igazságtalan, és haszontalan eszköz 
lenne." Kitűnik e vallomásokból, miszerint az angol 
egyházban a szakadozottság és zavar olly nagy, hogy 
még csak a gondolat is a zsinatra, végtelen veszély-
nek tekintetik; mig ellenben a zsinatok a kath. egy-
házban , ennek kifogyhatatlan életerejéről tanúskod-
nak : miért is az egyház a zsinatokat minden időben 
óhajtotta, pártolta, s diadalünnepek gyanánt ünne-
peié meg ! Í"M". 

Szerény válasz *). 
Pár heti betegségem után alig hogy átléptem 

szobám küszöbét, midőn jóakaróim a ,Pesti Hírnök' 
119-ik számával lepének meg; mellyben, a karlovi-

*) Mi e, régibb idő óta beküldött czikket csak azért nem 
közöltük eddig, mivel nem akartunk egy, az egyházi élet-, és 
benső vallásosságra, tehát korunk főszükségének kielégitésére 
nézve meddő vita továbbnyujtására okot szolgáltatni. (Termé-
szetesen azt illyenné nem annyira a tárgy maga, mint a vitat-
kozás modora, s abba vegyült szenvedély tévén.) Azért a,Reli-
gio' 7-dik számában, ,Egyházi öltözet' czim alatt közlött dol-
gozatra érkezett , s a kérdés velejére nézve szerintünk ujat 
nem tartalmazó feleletet nem közölvén, következetesnek hit-
tük a jelen választ is mellőzni, mint olly közbeszólásra adot-
tat, melly lapunkban nem látott világot. Minthogy azonban 
az ,Idők Tanujának' 20-ik számában ez ügy ú j ra , még pedig 
terjedelmesen felliozatik, a t. czikkirótól nem tagadhatjuk meg 
az alkalmat, szavainak értelme felől akkép nyilatkozni, mint 
ezt ő a nem csupán lehető, de meg is történt félreértések el-
hárítása végett szükségesnek tartja. Mi minket illet, megvall-
juk, hogy mi az ,Egyházi öltözet' czimü felszólalásban egye-

czi patriarcha ,ő s z e n t s é g e ' (!) kérvényét, és a 
kolozsvári lóversenyt tárgyaló értesítések közé szo-
rított illy czimü czikk: ,Körösvölgyi viszhang az 

dül a t ú l z á s elleni tiltakozást láttuk, és ama türelmetlenség 
elitélését, mellyel némellyek épen azok viseletét tartották 
gáncsolható- és gáncsolandónak, kiknek más vétkök nem volt, 
mint hogy egy régibb idő óta szokásos gyakorlat mellett meg-
maradtak. Pedig azt hiszszük, hogy azért kit sem kellene vá-
dolni, ha pap létére (kinek valóban nem hivatása, a ruházko-
dásbani divattal sokat törődni), nem siet túladni olly öltöze-
ten, melly még néhány hó előtt is igen díszes- és illendőnek 
tartatott átalában, és tulajdonosára nézve még mindig hasz-
nálható állapotban van. A ,szegénység' ellen nem alaptalanul 
emelt panaszok idején, mi korán sem tudjuk azon sürgetést 
helyeselni, melly a különben is olly sokban szükséget szenvedő-
től azt kivánja, hogy még gyorsabban változtassa ruháit; 
mellyeknek ujakkali fölcserélésére talán még nem került a 
sor. Hiszen a hol nem merő szalmatüz a ruházatban is nemze-
tiesb érzelmet tanusitás jó szándéka, ott néhány hónap nem 
fog nagy különbséget tenni. Az lenne valóban nevetséges, ha 
valaki, papoknál, olly öltözködést tartana ,obsoletus'-nak, melly 
még egy évvel előbb nagyon is divatos volt Kiknél illy 
gyorsan változnak a nézetek öltözet dolgában, ott valóban félni 
lehet tőle, nehogy egy év múlva azon buzgalom is kihűljön, melly 
ma türelmetlenül sietteti az egy év előtt még nem használtat. 
Mi különösen még arra is helyeztünk némi súlyt, hogy az e 
siettetés ellen felszólaló, görög egyesült pap ; ki egyébkint is 
megszokta egyházi körben és dolgokat illetőleg, a változtatá-
sokat olly mohó vágygyal nem fogadni, mint sokan szeretnék : 
melly tulajdonságot, az egyházi öltözetre nézve, mi csak tisz-
telni tudunk, és azt utánozandónak véljük. Kihez sem illik 
jobban, mint a kath. egyház örök tanai- s gyakorlatainak kép-
viselőjéhez a conservativ elv. Azután, hogy túlzók még a kü-
lönben helyeselt újítást illetőleg is találkoznak, azt hihetőleg a 
divatba jött öltözködés körül is tapasztalta a t. czikkiró; s ez 
volt egyik fő ok a felszólalásra. Mi legalább láttunk papi egyé-
neket, kik a nemzeties öltözet színe alatt mit sem tartottak 
meg abból, a minél fogva őket az egyház szolgáiul ismerni le-
hetne; s hallottunk ollyanokról, kik főpásztoraik elé is papi 
talárt mellőző, divatos ruhában járultak.... Vallj on rossz néven 
lehet-e venni, ha némellyek az illy gyors ,haladás'-on megüt-
közve, az egyházi tisztes öltöny megtartása mellett szót 
emelnek, vagy az átalakulásban kissé nagyobb tartózkodást 
javasolnak ? Mi valóban nagy lármát e miatt sem most nem 
ütünk, sem ezelőtt tíz-tizenkét évvel nem ütöttünk, midőn 
hasonló vita hevité sokaknak, akkor természetesen kissé más 
divat iránt lelkesült kebelét: de azt még sem tudjuk helye-
selni, lia a tisztes papi ruhát mellőzik, vagy pedig olly dolgok-
ban látjuk a legfőbb súlyt helyeztetni, mellyektől valóban a 
földi ország üdve sem függ, annál kevésbbé a kath. egyházé ; 
mellyet időnkben kissé nagyobb veszélyek fenyegetnek, mint 
sem hogy a rá tornyosuló fellegekből minden perczben kitör-
hető vihar ellen, a k a n á s z-kalap stb. villámhárítóul szol-
gálhatna. Különben a kik fontosabb dolgokról szólani nem 
tudnak, vagy korszerűnek nem tartják, azokkal illy ügyben vi-
tázni nem volt soha szándékunk, mint ezután sem lesz. Az egy-
ház szelleme , törvényei mindenki előtt ismeretesek : mi ezen 



egyházi öltözetről', vonta magára figyelmemet ; mel-
lyet elolvasván, azt többekkel együtt igen hig el-
mével fogalmazott-, és epével Írottnak találtam 
Különben hogy mi akart lenni? nem tudom; mert 
,viszhang'-nak nagyon csudálatos; minthogy annak 
természete ellen, olly dolgokat hangoztat vissza, mel-
lyek, általam legalább, soha sem mondattak: azért 
csak is gyanítanom lehetett, hogy mi akart az lenni. 
Ugy látszik, fájdalmasan hatottak névtelen iró ke-
délyére a ,Religio' ez évi jul. 25-diki számában el-
mondott igazságok, az egyházi öltönyt illetőleg; és 
ebbeli fájdalmában, vagy elfeledte, mit olvasott ama 
czikkben, vagy nem értette: sőt hajlandó vagyok 
hinni, hogy érteni nem is akarta. Azért most kérem, 
fontolja meg, de komolyan : szolgáltatott-e azon czikk 
olly vajúdásokra alkalmat? Van-e ott csak egy szó 
is, mellyből kimagyarázható lenne a magyar clerus 
magyaros viseletének szándékolt megrovása? Bizo-
nyára nincs: de igen is van az, mit a névtelen iró 
érez, de hallgat róla; az tudnillik, hogy miután egy-
házi és civil (?) öltönyünk törvényszerüleg van megál-
lapítva, senkinek sincs jogában azt önfejüleg, és sa-
ját nézete szerint megváltoztatni. Nem tételeztem föl, 
mint névtelen állítja, hogy a magyar viselet a kath. 
clerust meghütené hitében; ezt föltételeznem dőre-
ség lett volna : de csak is rossz akarat magyarázhat 
ki ollyasmit azon czikkből ; miután magam is mond-
tam a tridenti sz. zsinat szerint, hogy a ruha nem 
teszi az embert ; és hogy a papok viselete semmi 
összeköttetésben sincs a vallás lényegével. Nem kell 
tehát mindent összekeverni, és ráfogásokkal élni. Én 
azt tételeztem föl, hogy a kath. pap, kapkodván a 
világ hiúságain, könnyen szem elől tévesztheti teen-
dői t , ama mondat szerint is: ,pluribus intentus.' Már 
pedig ha voltak idők, mellyek a kath. pap egész va-
lóját igénybe vet ték, most bizonyosan olly időket 
élünk. Azért idéztem az irás szavait: ,Vigilate, et 
orate' ; es ,Cavete a fermento pharisaeorum.' Mertva-

fölül van, az i l l e m szabályai alá esik; és ennek é r z é s é t nem 
leliet senkire rádisputálni. Annyi igaz, hogy bármilly szép 
viselet elsajátításában sem akarnánk elsők lenni ; mint utolsók 
sem az azzali fölhagyásban, ha nem követeltetik szorosan a 
canonok által. E részben sokan egyébre szeretnek, s nem az 
egyházi felsőség irányadására nézni : de bármilly hajlandók 
vagyunk is a hallgatag beleegyezés erejében hinni, azt mégis 
nem tudnók senkinek vétkül tulajdonítani, ha , mint a megtá-
madott czikk írója, e tekintetben vdágos rendelkezést óhajt, 
és ezt a maga fölebbvalóitól várja. Ez érzelmet kigúnyolni, 
vagy gyanusitani kinek sem áll jogában; s lia valaki mégis 
teszi, vele olly gondolkodásmódot tanusit , mellyre nézve a 
,főpásztorok betiltása' mindig ,későn' szokott érkezni. S z e r k. 

lóban mondhatom , szivszaggatólag hat rám, tapasz-
talva, mint hüledezik a kath. hívőkben az egyedül üd-
vözítő szent hit iránti buzgalom! Vannak szülők, 
kik gyermekeikkel, reggeli s estveli imáik helyett, 
a,szózat'-ot szavaltatják el! — Minthogy pedig ellen-
szenvi, sértegetési, vagy személyeskedési viszketeg-
ből tollat kezembe fogni soha sem szoktam, hanem 
áthatva a tiszta igazságtól : azért névtelen irónak sze-
mélyemre vonatkozó kifakadásait, minthogy azok 
helyén nincsenek, mellőzve, átalában csak azt mon-
dom rájok az irás szavaival : ,Non est opus medico 
bene habentibus, sed male habentibus.' Ha tehát va-
laki ,male habens', érezze szavaim igazságát, és ne 
keressen menedéket a tárgyhoz nem tartozó szemé-
lyeskedésben. ,A graeco viro graeca fide prolata' 
hogy mit akart e kifejezéssel? nem értem*): de ugy 
hiszem, ön szinte nem értette azon mondatot; mert 
különben olly szerencsétlenül nem alkalmazta volna. 
Az annyit tesz, hogy adott szavamat megszegtem, 
vagy esküszegést. követtem el : pedig azokban vét-
kes nem vagyok ; mivel a mit Ígértem, teljesítettem : 
mi azon czikk írása volt , melly önt annyira elkese-
rítette. Azon megjegyzése, hogy igen kevés az, a 
mit tudok, nagyon igaz; fájdalom! de érzem magam 
is ; és okát a tudományok mérhetlen kiterjedésében 
találom, valamint az emberi értelem gyarlóságában : 
,quia tantum scimus, quantum memoria tenemus.'Az-
után tudjuk a sz.-írásból ama hasonlatot az öt , há-
rom, és egy talentumról. Ki mellyik categoriába 
esett közülünk, az a tárgyhoz nem tartozik; de nem 
is szabad vele dicsekednünk, e szerint; „quid habes, 
quod non accepisti, et si accepisti, quid gloriaris, 
quasi non acceperis" ? Hogy saját szavaival fejezzem 
be soraimat, ha Roma elismeri, hogy a magyaror-
szági clerus példány a talár viselésében, e legmaga-
sabb elismerését Krisztus helytartójának, és az egye-
dül üdvözítő hit látható fejének, szemünk elől té-
veszteni nem szabad; sőt szolgáljon nekünk ösztönül 
az engedelmességre. Akkor lelkismeretünk nyugodt 
lesz, hogy önfejüleg mit sem változtattunk; hanem 
ha történni kellett a mellékesekben némi korszerű 
változásoknak, bevártuk rendeletét azoknak, a kik fe-

*) Elég szomorú, hogy vannak egyének, a kik értik, és 
mégis elég szeretetlenek azt ekkép felhasználni. Egyesülést, 
testvériséget, uniót emlegetni : s a meglévő testvéri hitegység 
és szeretet kapcsait erővel széttépni, valóban nagy meggondo-
latlanság, vakmerőség. Vagy az egész világot uniálni kell : csak 
a kath. hitegységet kell fölbontani, s azokat is egymás ellen 
ingerelni, kik unióban élnek ? Gyönyörű eljárás. Ez már nem 
,graeca fides' igaz, hanem ,nulla fides', teljes hitetlenség. 

S z e r k. 
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lelősek érettünk. Igy cselekedvén, olly kath. papok 
leszünk , mint a millyenekre a boldogságos szűz Má-
ria országának szüksége van. ,In omnibus Charitas.' 

Pascutiu Dénes, gör. egy. áldozár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 26-án kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, S z a b <5 József esztergom-főmegyei, s, a latere 
kanonokot a Bold. Sziiz biersi czimzetes apátjává, H a j e k Ádám po-
sonyi társas-káptalani kanonokot a Bold. Sziiz zebegényhegyi czim-
zetes apátjává, B a r t o n József iskolatanácsost és esztergom-főmegyei 
áldozárt casari czimzetes apáttá, végre M a t u s k a Sándor bazini kath. 
plébánost a Bold. Sziiz saáglii czimzetes prépostjává méltóztatott leg-
kegyelmesebben kinevezni. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustushó 25-dikén kelt leg-
felsőbb határozatával, L o p u s s n y Ferencz hittudort, és a pesti egye-
temnél a Dogmatica tanárát, a nagyváradi latin szertartású káptalan 
valóságos kanonokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f évi augustus 24-dikén kelt legfel-
sőbb elhatározásánál fogva, M a t i e s Józsefet, a diakovári káptalan 
nagyprépostját, saját kérelmére, a megyei iskolák főfelügyelőjének hi-
vatalától legkegyelmesebben fölmenteni, s helyébe ottani kanonokot, 
A n d r i c s Jeromos tudort, a diakovári egyházmegyében iskolai főfel-
ügyelővé kinevezni méltóztatott. (W. Z.) 

PEST, sept.4-én. Imént vettük nyomtatásban ,a k a l o -
c s a i g y m n a s i u m átadását a jézustársasági atyáknak'; egy-
szersmind az a felőli örvendetes tudósitást, liogy : ,Sz. István 
király gymnasiumi növeldéje', vagy ,S t e p h a n e u m' czim 
alatt , nevelő-intézet is fog hozzá csatoltatni. Valamint a gy-
mnasium átadására vonatkozó jelentést , ugy a nevelő-intézet 
tervét , és fölvételi föltételeket is jövő számunkban adandjuk. 
A jelenlegi algymnasium, évenkint egy ujabb osztálylyal sza-
pori t tatva, tel jes, nyolcz osztályú felgymnasiummá fog át-
alakíttatni. 

EGER, septemb. l-jén. Érsekünk ő nagyméltósága a sy-
riai keresztények részére gyűjtendő segélypénz iránt, megyéje 
papságához a következő körlevelet intézte : 

,,Admodum Reverende etc . Notum utique et pervulga-
tum es t , quam horrendam persecutionem perpessi sint, et 
magna in parte nunc etiam patiantur fratres nostri Catholici 
Maronitae in Syria; quomodo eversis igneque deletis urbibus, 
ac tercentis et amplius pagis et villis, plurimisque ecclesiis ac 
religiosorum conventibus, cum Scholis et aliis litterariis ac 
beneíicis Institutis, multa sane ipsorum incolarum millia cru-
deli morti tradita sint. Nunc, qui fuga vitám salvare poterant, 
non habent, ubi caput reclinent ; et parvuli errantes, parenti-
busque et propinguis orbati panem petunt : et fructu laborum 
quoque totius anni in agris devastato, nec es t , qui eisdem 
frangat, nec est, quod porrigat. — Ad liunc deplorabilem sa-
ne statum fratrum nostrorum in medio barbararum nationum 
degentium universus orbis Christianus graviter animo com-
motus, de sublevanda miseranda sorte consilia iniit, et auxilio 
eisdem adesse pergit. — Itaque oportet et nos meminisse 
fratrum nostrorum, quos manus Domini tam graviter tetigit, 
et eosdem non modo in orationibus nostris divinae misericor-
diae commendare, sed et quantum licet, miserandam illorum 
sortem sublevare. Verum quidem est, nos ipsos satis multis 
gravari oneribus ; sed Charitas ingeniosa est, et modum inve-
nit, ut in calamitate constitutis succurrere possit. Mercedem 
itaque ab eo, qui quidquid minimo fratrum praestiterimus, ip-
si nos praestare edixit, reportaturi, quidquid commoditati 
nostrae, aut si placet, nimium adauctis necessitatibus nostris 
subtrahere valemus, conferamus in unum, ut fratres nostros 
maronitas Catholicismi in oriente unicos repraesentantes, di-

rae fami, mortique eripiamus. — Si quid proin T.D.V-a seu a 
Clero, seu a populo intra ambitum Districtus sui subsidii col-
legerit, illud quantum licuerit ocyus ad Officium Dioecesanum 
promovere satagat. Cetera paternam et A.-Eppalem impertiens 
Benedictionem, sincera cum propensione maneo : A.R.D.V-ae 
Agriae, die 30-a Augusti 1860. addictus in Christo Pater " 

— A megyei állapotokra vonatkozólag, megemlíthetem, 
hogy folyó hó 8-án, és a következő napokon, ő excellentiája ke-
gyes meghagyásának folytán, Hevesben missioi ajtatosság fog 
tartatni; mellynek vezetője a t. ferencziek Bold. Szűz Máriáról 
nevezett tartományának nem rég megválasztott főnöke, ft. 
D a n k Agáp atya lesz. 

NYITRAN, augustus 31-dikén. Megadta Isten a nyit-
rai megyebeli tiszteletre méltó papságnak, mélt. főpásztora 
által a kegyelmet, miszerint ez idén is lelki szent gyakorla-
tokat tartott Kezdődtek azok e hó 27-kén délután, folytatva 
28-, 29- és 30-kán, és ma reggel zárattak be. 27-én délután 
3/45-re, a székes-templomban egybegyűlt szép számú papság, 
a helybeli székes-káptalan több érdemes tagjai , ő méltósá-
gának, a kegyelmes főpásztornak vezetése mellett, a sz. ke-
reszt jelének elővitelével, a szivreliató 50-ik zsoltár felváltva 
mondott verseinek imádkozása közt, le a vártemplomból, kar-
ing- és stolával diszitve, a papnöveldei kápolnába haladt. I t t 
az előirt rend szerint napi ájtatosságait mindvégig papi buz-
gósággal, és nemes, készséges akarattal végzé. Ma reggel a 
sz.-mise alatt ő méltósága megáldoztatta a jeles pap-sereget, és 
azon rendben, mellyben eljöttünk, visszaindultunk a székes-
templomba, a szivreliató ,Jesu dulcis memoria' éneklése kö-
zött. A székes-templomban kitett Szentség előtt hálát adtunk 
Istennek a velünk közlött jókért ; és a lelkipásztorok siettek 
övéikhez, kikhez őket Jézus szeretete köti, s a kiktől már több 
napok óta távol voltak, hogy bennök jelenlétök által annál 
hathatósabban munkálhassák Isten szent akaratát. Az ajta-
tosságban résztvettek száma hetvenet meghalad; kik közül 
sokan napokig utaztak a felvidékről, hogy ebbeli szent vágyu-
kat teljesíthessék Voltak külmegyékből, és szerzetes tagok is. 
A sz. gyakorlati beszédek az örök igazságok körül forogtak, 
mellyek a sz. gyakorlatok illetékes tárgyát képezik. — Ismét 
örömnapokat derített tehát Isten e megyére ; s azt a lelki-gya-
korlatok bőséges malasztiban részesítette. A jámbor olvasó 
érti, miszerint e lelki-gyakorlatokról szóló közlés nem merő 
hiradás, melly az érdektelen napi esemény-ek sorába tartozik: 
hanem nyilt bevallása az isteni kegyelemnek, melly a sz. gya-
korlatok intézményében foly. Jól fog még a kegyes olvasó em-
lékezni, mit mondott ő szentsége, IX. Pius pápánk, kormányá-
nak kezdő (1846. 9. Nov. ,Qui pluribus.') esztendejében. „Cum 
compertum sit ad ecclesiastici ordinis dignitatem,et sanctimoni-
am retinendani, et conservandam, pium spiritualium e.xercitio-
rum institutumvel maxime conducere; pro episcopali Vestro ze-
lo" (igy szól a világban bárhol levő főpásztorokhoz.) „tam salu-
tare opus u r g e r e , omnesque in sortem Domini vocatos mone-
re , h o r t a r i q u e n e i n t e r m i t t a t i s , u t s a e p e i n op-
portunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis secedant, 
quo exterioribus curis sepositis,ac vcliementiori studio aeterna-
rum divinarumque rerum meditationi vacantes, et contractas de 
mundano pulvere sordes detergere, et ecclesiasticum spiritum 
renovare possint, atque exspoliantes veterem hominem cum 
actibus suis, novum induant, qui creatus est in iustitia, et 
sanctitate." (Conf Décréta, et Acta Concilii Prov. Strigonien-
sis, édita 1859. pag. 83.) Vagy e nyilatkozata a jó pápának, 
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csak első buzgóság szülte t a n á c s a d á s volt ? Sőt inkább tiz 
esztendőre megint csak illy értelemben ir (,Ad episcopos 
monarchiae Austriacae.' 1856.) : „Quam vehementer ad ec-
clesiasticum Spiritum tuendum et fovendum, atque ad salu-
tarem constantiam retinendam conférant spiritualia exercitia, 
innumeris idcirco, per Romanos Pontifices, Praedecessores 
nostros ditata indulgentiis, quisque Vestrum optime nőseit. . . 
Ubi Sacerdotes, quavis humanarum rerum cura abiecta, omnia 
sua facta, dicta, cogitata coram Deo quam diligentissime re-
putantes , et annös aeternos assidua meditatione habentes in 
mente, ac maxima bénéficia sibi a Deo collata recolentes, 
studeant contractas de mundano pulvere sordes abluere, et 
resuscitare gratiam, quae ipsis data est per impositionem ma-
nuum ,et exspoliantes veterem hominem cum actibus suis, no-
vum induant, qui creatus est in iustitia et sanetitate." E ha-
tározott és állandó óhajtása felől tesz bizonyságot ő szentsége 
mindannyiszor, valahányszor megyei, vagy tartományi zsina-
tok határozatait (például ,Conc. Prov. Strig. de 1858.'-,Titulo 
VI. cap. 2. pag. 82.; ,Conc. Prov. Vien. de 1858.' pag. 149.) 
hagyja helyben , mellyek a lelki-gyakorlatokat rendelik, sür-
getik. És valóban ki ne látná a lelki haszon nagy voltát, melly 
az egyháznak ez intézkedéséből a papok és hivek lelki üdvös-
ségére foly ? Ki azon angyali lélek, birjon bár papi méltóság-
gal, kinek a földi foglalkozások közt itt-ott gyarlóságai ne le-
gyenek, mellyeket számba venni vajmi üdvösséges? Ki le-
gyen azon emberi tökéletességet túlhaladó állhatatos valóság, 
k i n e k ollykor ne lenne szükséges, jó föltételeit ismételni, az 
örök igazságokat komolyan számba venni, gyarlóságának vé-
delmére hathatós eszközökről gondolkozni ? Ki ne ismerné a 
k ö z ö s ajtatosság erejét: a főpásztor vezetése alatt; hivatás-
beli társakkal ; azon helyen, hol az egyházi nevelés első leve-
gője szivatott ? Ki ne tudná a jó példa hatásának erejét, melly a 
lelkipásztorok illy szerű jámbor gyülekezetéről a nép életére is 
hat ? Ki nem ismerné azon gyakorlati bizonylatokat, mellyek 
szerint a lelki-gyakorlatok a legnagyobb kegyelmi ajándékokkal 
járnak? Avagy ki előtt lenne ismeretlen a buzgó belga, s fran-
cziaországi papságnak a lelki-gyakorlatok iránti ragaszkodása; 
mellynél fogva alig van a nevezett országokban megye, hol 
legalább egyszer, de igen is van sok megye, hol évenkint 
többször e lelki megujulás nagy szorgalommal és költséggel 
megtartatik, öt, hat, nyolez napokra terjed, és a szerint be-
csültetik a pásztorkodó papság lelki buzgósága, a mint a papi 
élet ezen kívánalmának megfelel ? Annyi bizonyos, miszerint a 
p a p s á g , melly a lelki-gyakorlatok iránt őszinte ragaszkodást 
mutat, hitének elevenségéről tesz vallomást ; ellenben, hol az 
egyház által ajánlott, lelki kincsekkel kinálkozó ezen intéz-
mény iránt haldoklik a részvét, ott a papi buzgóság emelkedé-
se felől kevés reményt táplálhatni. A katonaság évenkint 
fegyvergyakorlatokkal készül a külső ellenség ellen : valljon a 
lelki ellenség kevésbbé ügyes harezosokat kiván-e ? A ház szo-
báit a közember is kitisztogatja évenkint: valljon a papi lélek 
kevésbbé figyelemre méltó, mint a porlandó lakás ? Az órát 
naponkint felhuzzuk, és évenkint tisztítani adjuk : valljon a 
lélek indító rugóit koronkint edzeni nem szükség-e, s kevesebb 
figyelemre méltó, mint a zsebbe való, mulandóságot határozó 
gépecske? Az adószedőknek koronkint, havonkint utánuk néz-
nek : valljon ne nézzen-e a pap önmaga után , mint kinek lel-

kismeretességétől az Isten dicsősége, a teremtett lelki-va-
lóságok e köteles adójának behajtása függ ? A természet éven-
kint tavaszszal újra ha j t : ne ügyeljen-e a pap, a kegye-
lem uj hajtásainak szaporítására? A jó házi gazda évenkint, 
gazdaságának szaporitásában előmenni siet : ne igyekezzék-e 
a lelkipásztor, lelkének és nyájának mennyei kincseket sze-
rezni? A téli hideg által jéggé meresztett viz minden ta-
vaszra felolvad, és a terhek szállítására, malmok hajtására uj 
erőt kölcsönöz : csak a világ szokásai és folytonos befolyásai 
által meg-megzsibbasztott papi lélek ne vegyen magának az 
egyház kebelében letett kegyelmi sugarakból, a lélki-gyakor-
latok intézménye által uj benső meleget, mellyel a vétek 
ereje által uj életre keltse, és gyarlóságának terheit is üd-
vösségére viselje? Az iskolás gyermekeket évenkint vizsgál-
ják, hogy előmenetel után törekvő vágyódásukat emeljék: 
valljon a lelkek üdvösségével foglalkozó egyházi férfiú ne 
vizsgálja, ne biztassa-e magát, miszerint szent hivatásában 
folyton előbbre törekedjék ? Igen, olly szembetűnő ezen igaz-
ság, miszerint a francziaországi főpásztorok e téren nem csak 
az alkalomnyujtás és ajánlás határai közt maradnak, hanem 
hathatós igyekezetök által sürgetőleg elő is segítik ebbeli ko-
moly szándékukat. Eljárásukat gáncsolnunk már csak az irán-
tuk viseltető tisztelet sem engedi : de annál kevésbbé azon 
körülmény, miszerint ez iránti akaratukat gyülésileg fejezék 
ki ; melly gyűléseket ő szentsége nem csak hogy nem gán-
csolt, hanem helyben is hagyott. Igy az auch-i (,Provinciáé 
Auscitanae, 1851. celebratum, a sancta Sede approbatum 
Concilium', pag. 101.) tartományi főpapok ekkép rendel-
keznek : „Post saluberrimum seminariorum institutum, quod, 
providente Domino, in ordinis levitici informationem de-
crevit SS. Tridentina Synodus, nihil certe Clero utilius esse 
potest, quam secessus Ecclesíastici a n n u a l e s . Ambo liaec 
sibi optime cohaerent : quod prius format, posterius fovet, 
conservât, aut c o l l a p s u m i n s t a u r a i . Nec ab ipsius 
Christi exemplis est alienum, qui seorsum cum discipulis in 
desertum locum se récépissé perhibetur. Quam utilissimam 
praxim in Auscitana provincia c o n s e r v a r e cupientes, sta-
tuimus : Providebit Episcopus, ut q u o t a n n i s seminarii 
aedes presbyteris ex dioecesi convenientibus pateant ; ubi per 
aliquot statos dies, sacris vacent exercitiis in silentio, et qui-
ete. Enixe h o r t a m u r in Domino presbyteros omnes, ut 
cessantibus negotiis quibuscunque, a n n u a 1 i s secessus fiant 
participes. Dies tot curis et offieiis oneratos coram Domino 
recogitent. Si quid secularis contagionis ipsis adhaeserit, hoc 
totum abluant; ut resuscitata gratia, quae ipsis data est cum 
impositione manuum presbyterii, immaculatum deineeps mi-
nisterii sui donum custodiant. Episcopum ut patrem , aperto 
corde tam de suo, quam de Parocliiae statu informent, et con-
sulant in dubiis et intricatis rebus. Cum autem non raro con-
tingat, quod tempore praefixo, q u i d a m i m p e d i t i fu -
e r i n t , postea privatim, quo meliori poterunt modo , a n-
n u a l i r e c o l l e c t i o n i vacen t , ne u l l u s l a b a t u r an-
n u s , de quo rationem non référant coram Domino ante diem 
districti iudieii." (Vége köv.) 

IGAZÍTÁS. A ,Religio' 15-dik számáb. 118. I. 1. hasáb. 2. sorb, 
fö lü l rő l , a hiányos évszám utólagos értesítés nyomán ekkép egészí-
tendő ki : ,1835.' 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, September 8. 20. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
K A T I I . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 2ö k r . , helyben 4 f r t 90 kr . austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Szellemi fegyverek a világi ügyek meg- l a p d a j á t é k u l o d a d o b a t n a k ? M o n d j á t o k m e g , mi ál l-

s i t á s ok: Magyar- és Olaszországból. — Irodalom. té ly , melly szavát az egész földön hallassa ? 
- — = = = = = = = Meggyőződhettél eddig is róla kegyes olvasó ! 

Szellemi fegyverek milly !okkal
1

 tar,tozik a v i lffa lelkis™reteket kor" 
0 t 7 manyzo papaknak. JNapjainkban is sok józan ember 

a világi ügyek megvédésében *). van még, találtatnak protestánsok is, rationalisták, 
Hl. skeptikusok, kik a középkori pápákat, mint kik a 

Vegyük csak a pápai birtok elrablását erkölcsi német császárok önkényének ellentállani mertek, bá-
tekintet alá: s látni fogjuk , hogy a pápa, ezernyi múlják; kik tisztelik bennök, hogy a thalamus szent-
elleneivel küzködve, nem csupán saját birtokát védi, ségét, a templomi szentélynek szennyes érdekektőli 
hanem ezzel báborut izen azon merénynek is, melly- fertőzetlenségét, a clerus becsületét megvédték, a szá-
néi fogva kérdésbe hozatik a törvényes tulajdon, tör- badságot és társadalmi rendet a felbomlástól megmen-
vényszerüsittetik a rablás, és azon, az erkölcsi vilá- tették; és őket ezért az emberiség jótevőinek vall-
got végromlással fenyegető tan védelmeztetik, hogy ják. Mit fognak majdan mondani utódaink a jelen 
a legfőbb erkölcsi elvek is változás alá esnek, és al- pápáról, ki a vakbuzgó sectariusok gyilkainak, ha-
kalomszerüleg ujakkal pótolhatók, újból gyárthatók, talmas fejedelmek kardjainak villongása mellett is 
Mindezeket ma nem csak néhány ideologus szórja küzdeni mer a társadalom kátéjának nem egy-két 
szét a világba: hanem publicisták, diplomaták , sőt pontja, hanem a m o r a l i s r e n d a 1 a p j a i mellett? 
fejedelmek is elvökül vallják. E tanok fonáksága fe- Tekintsük a pápa küzdelmét még egy harmadik 
lől lesz alkalmunk szólani máskor: most csak azt je- oldalról. A pápa harczol szellemi fegyverekkel nem 
g y e z z ü k m e g , hogy a morálnak illyetén viasz-orra, csak lételeért, nem csak az erkölcsi világ princi-
s ruganyossága mellett el kell veszni minden lelkis- piumaiért, hanem a társadalmi, s a közszabadság 
meret- és erényességnek. Proudhon országa jövend rendjeért is. Valljon ezek a n y a g i érdekek? 
e l ekkép , hol kinevetnek minden régit , kormány- Allitásunk bebizonyítása már a mondottakban 
formául teszik az anarchiát, s a tulajdon rablásnak, benfoglaltatik; miután nincs szabad közrend ott, hol 
a vallás szentségtörésnek kiáltatik ki. A kinek ter- a morális elvek megsértetnek. S ezen elvek ismét nem 
hessé válik a házasság, vagy pedig alkalmatlanná: a tartatnak meg sértetlenül egyebütt ,hanem csak azok 
szerelmi szabadság zászlója alá áll. Kinek nem tet- által, kik a kath. tanitás forrásából szabadon csör-
szik az atyai tekintély : köztársaságot hoz be a csa- gedező csermelyek partjain üdülnek. 
Iádba. Szóval, bármilly ujitást be lehet a morálba Azonban épen ezen bizonyítás, melly a meta-
hozni ; csak ügyesen be kell szorítani valamelly axio- physicus előtt ollyannyira világos, az empiricusok 
mába, s oda röpíteni a XIX. század vivmányai közé : előtt értelmetlenné válik. Tegyük ennélfogva ,con-
ekkor azután sérthetlen tanná lesz ; és ja j annak, a cret'-té. Mi után törekszik a társadalmi rend, hogy 
ki föl mer ellene támadni, ki mer csak szóval is kelni, valódi, és szabad legyen? Mindenki tudja, hogy 
Már most mondjátok meg, milly rend fog igy szi- nem állhat fön a társadalom különben, ha csak az 
lárdul megállhatni, ha a legfőbb axiómák, mellyek- alattvalók benső megegyezésén nem alapul. Alkos-
ből sarjad a természeti, s tényleges törvényhozás, a son valaki olly társadalmat, mellyben mindenek 
sophisták, és az ingatagközvélemény zsarnoki hatal- k é n y s z e r b ő l tétetnek: valljon nem börtön lesz eaz 
mának, az illy eszmékért küzdő táborok erejének inkább, mint sem polgári együttélés? Ezt elismeri 

^TTké t első czikk a ,Religio' L félévi 43- és 51-dik minden józan ember. Ezt vallják elvül a szabadság 
számaiban volt közölve. Szerk. állítólagos barátjai is , midőn kiált ják: ,Az nem lehet 20 
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törvényes kormány, mellyet meg nem erősített a nép.' 
Melly elv azonban szörnyű következésekkel terhes. 
Mert törvényesíti a forradalmat; sőt elenyészteti a 
forradalom eszményét is — De alakítsuk ez elvet át 
illyképen : „Nem teljesen rendezett társadalom az, 
hol a nép nem engedelmeskedik benső kötelességér-
zetből." Ez azután a valódi társadalom alapelve. 

Azonkívül csak ot t , hol a Ielkismeret által el-
lenőrzött kötelességérzetből engedelmeskednek, van 
tökélyes szabadság; mert valljon van-e nagyobb sza-
badság annál : ,akadálytalanul a Ielkismeret szerint 
cselekedhetni?' Ha tehát megmutatjuk, hogy a pápa 
ügye ama morális, és ösztönszerű engedelmesség 
rendjével van kapcsolatban: kitűnik, miszerint fegy-
verei a legszellemibb ügyé r t , a társadalmi rend fen-
tartásaért fognak használtatni ; s az e rendet védők 
legszentebb ügyért ontanak vért. 

Csak röviden adjuk elő a pápa világi fejedelmi-
sége,sa népek (kath. népeket értünk)törvényes kor-
mányaik iránti engedelmesség közti kapcsolatot. Hon-
nan jön az engedelmesség? A rationalistákat hagy-
j u k , eredtessék azt bár honnét is, mi tud juk , hogy 
számunkra az már négy ezer év előtt íratott meg a 
tiz parancsolatok negyedikében ; mellynek azért min-
denki tartozik engedelmeskedni, azon állami helyeze-
ténél fogva, mellyet a társadalomban elfoglal. A pá-
pa , püspökök, és egyszerű papok, a mint engedel-
mességre intenek minden egyes polgárt, ugy a ki-
rá lynak, és tanácsnokainak sem szűnnek ajánlani az 
őszinte nagylelkűséget, és méltányosságot. Ha mini-
sterekhez szólnak, megmondják nekik, hogy ők 
végrehajtóik csupán a fejedelem szándékának, de ki 
tetteiről számolni fog: legyen tehát lelkismeretes! 
Számoland pedig Istennek; ki a parlament-, vagy 
kamaránál sokkal keményebben fogja kérdőre vonni. 
Alkotmányos országban a clerus szintén törvény 
iránti tiszteletet és engedelmességet hirdet; de a vá-
lasztóknak ezt is kiál t ja: ,Jaj annak, ki minden áron 
a hatalom malmára beszél— Válaszszatok tehát ol-
lyant, a ki minden visszaélés ellen fölszólal.' A bírák-
nak , midőn székeiken ülnek, ezt hangoztatja füleik-
be : ,Ne engedjétek a ,non présuma' (a bosszuvali fe-
nyegetődzés) félelmétől az igazság mértékét fölbil-
lentetni !' (Vége követk.) Draxler János. 

Angol egyházi állapotok. 
ív. 

Az exeteri püspök, Gorham mali vitájában meg-
kísértette ugyan egy megyei zsinat tartását, de tel-

jes kudarczot vallott vele. Ö 1851-ki junius 25-dikére 
megyei zsinatot hívott egybe, melly fontolóra ve-
gye , valljon a keresztség szentség-e, vagy nem? 
Olly kérdés, melly iránt az angolok mai napig sin-
csenek tisztában, s melly körül véleményeik szerte-
ágaznak. De ime ekkor az exeteri megye 43 prédi-
kátorától a .The Plymouth-Herald'-ban óvás tétetik 
közzé, mellyben kijelentik, hogy ók a zsinati válasz-
tások- és munkálatokban azon oknál íógva részt nem 
vehetnek, mivel az egész dolog csak schismaticus el-
lenzékké fajulna: miután semmi kétség sincs a felől, 
hogy mindenkinek szabadságában áll, azt hinni a 
keresztség felől, a mit akar. És ezzel az egész zsinat 
dugába dőlt. Látjuk ebből ú j ra , miszerint az angli-
cán egyház minden gondját csak arra fordítja, hogy 
a katholika egyház iránti gyűlöletet önmagában 
megörökítse ; ellenben legkevesebbet sem törődik 
azzal, hogy a legfontosabb, és lélekben járó dolgok 
iránt, minő a keresztség, tisztába jöjjön. 

De mig Angolországban a zsinatok valósággal 
meg nem tar ta tnak, olly szint adnak a dolognak, 
mintha megtartatnának : s e végből már régóta ne-
vetséges bohózatot játszanak. Ugyanis az angol par-
liament megnyitását követő napon, az angol praela-
tusok, zsinat tartása végett összejönnek Westmin-
sterben : de az egész zsinat nem tart félóráig; mert a 
főpapok alig ereszkedtek le székeikre, már megjelenik 
egy államhirnök, és a gyűlést bizonytalan időre el-
napolja, vagyis azt végkép eloszlatja. 1852-diki no-
vemberben ugy tetszett, mintha az angol püspöki 
kar több százados álmából fölocsudni, s valóságos 
zsinatot akarna a nemzeti egyház javára tartani. De 
a mint ezen elhatározásnak híre terjedt, Walpole mi-
nister tudtukra adta, hogy a caerimonia ez alkalom-
mal is a szokásos modorban fog végrehajtatni. S ugy 
is lőn : a zsinat ez alkalommal is dugába dőlt. 

Az angol egyházban három ok akadályozza a 
zsinatok megtartását. A legfőbb akadályt maguk az 
egyház főpásztorai képezik, kik a zsinatokat azért 
ellenzik, mivel ezek utján napfényre jönnének hi-
báik; mellyek közt a legfőbb az, hogy egymást nem 
értik, de nem is akarják érteni. A másik akadály az 
alrendü papoktól származik, kik minden alkalmat 
lanságot restelnek, és a kik , miután csak egyszeri 
isteni-szolgálattal járó javadalmat kerestek és talál-
tak, nem éreznek magukban kedvet , zsinati ülések-
ben fecsérelni el azon időt, mellyet ők pisztrángha-
lászattal kellemesebben tölthetnek. Ők szeretik a sza-
badságot: a gondolat-szabadságot, a szabad életet, a 
politikai, és a v a l l á s i szabadságot (maguk ii'ányá-



ban). Mindez oknál fogva gyűlölik a zsinatokat ; mert 
ha ezeken a keresztény hittan valamelly pontja meg-
határoztatnék , vége volna e szabadságuknak : mivel 
eszök, vagy legalább nyelvök, az adott definitio által 
kötve volna. A harmadik akadály végre magától a 
kormánytól j ö n , melly igen szívesen tartja kezeiben 
az összes vallási ügye t : már pedig ha az egyház a 
zsinatok által uj életre vergődnék, könnyen meges-
hetnék, hogy az a kormány kezeiből kibújnék ; ez 
ekként hatalmának egyik főtámaszától elesvén. 

Mindezekből látjuk, hogy az angol államegyház 
nem képes, napjainkban olly zsinatokat tartani, mel-
lyekből az uj életerőt szívhatna. Egészen másként 
volt ez hajdanában , midőn még Angolország a kath. 
hitet vallotta. Az egyházi történet a hajdankorból 
több londoni zsinatot említ. Hogy több más zsinat-
ról hallgassunk, 1075-ben a canterburyi érseknek, 
L a n f r a n k - n á k elnöklete alatt Londonban tartott 
zsinat, kárhoztatta a babonás szokásokat , a jöven-
dölést, és a bübájolást. Egy másik londoni zsinat 
1102-ben, sz. A n s e I m elnöklete alatt, kárhoztatta 
a simoniát, és letett hat apátot , kik ezen bűnt elkö-
vették. Az 1178-ban megtartott londoni zsinaton a 
papok nőtlensége védelmeztetett. Az 1136-dik évi lon-
doni zsinaton a király jelenlétében az egyház, és az 
állam szükségeiről folyt a tanácskozás. Az 1175-dik 
évben, R i c h a r d canterburyi érsek,- és sz.-széki kö-
vetnek elnöklete alatt megtartott londoni zsinaton, a 
papok- és szerzeteseknek szigorúan megtiltatott a ke-
reskedés. 1286-ban P e c h a m János canterburyi ér-
sek, a londoni zsinaton kárhoztatott több hamis tételt 
Jézus Krisztus testéről. 1382-ben C o û t e r n a y Vil-
mos által a londoni zsinaton Wicleffnek tiz tétele, 
mint eretneki, kárhoztattatott. Kitűnik ezekből, milly 
vidoran és erőteljesen nyilvánult a zsinati élet An-
golországban a reformatio e l ő t t . Es most? A hitbeli 
tévelyek, mint a gyom, uton-utfélen burjánzanak : 
és senki sem kárhoztatja azokat ! A visszaélések nap-
ról-napra jobban rínak ki : és nincs, a ki gátot ves-
sen azoknak ! A püspökök és a clerus csak névszerint 
léteznek, és a vallási ügyek merőben a parliament 
kezében vannak. 

Az angol-egyházi zsinatokról szóló ezen hossza-
sabb kitérés után, menjünk vissza, és nézzük, miké-
pen végződött Gorham ügye. A királynő titkos ta-
nácsának sikerült a két angol, és a dublini érseket, 
meg tizenegy püspököt, a Gorham ügyében hozott 
határozat részére vonni; egy másik püspök azt ohaj-
totta, hogy a titkos tanács határozata t ö r v é n y e s 
engedelmességgel fogadtassék. Három anglicán püs-

pök kitérő választ adott ; négy ama határozat ellen 
szavazott; egy ötödik azt felelte, hogy ő sem azon 
határozat mellett, de ellene sem szavaz; hat pedig 
mély hallgatásba burkolta magát. A két egyetem a 
vitától távol tartotta magát : de az oxfordi tudorok 
negyedrésze óvást tett a titkos tanács határozata el-
len ; és ezen óváshoz csak mintegy 2000 angol mi-
nister csatlakozott, a többiek pedig hallgatva kije-
lentették, hogy ők nem hisznek a keresztségben! 
Ezek közt mindenki feszültséggel vár ta , hogy mit-
tevő leend az exeteri püspök, Phillpots ? Sokat vár-
tak a férfiutói, ki a keresztség felőli igaz tant olly 
férfiasan és erélyesen megvédte. Az mondatott, hogy 
ő Gorhamot kiiktatta, s hogy más papnak adomá-
nyozta, ha nem is magát a brampford-spekei javadal-
mat , de legalább ennek egyházi jogczimét. Mások 
meg azt rebesgették, hogy ő Grorhamot eretnek ira-
tai miatt perbe fogatta. Ezen híreknek, s az általuk 
keltett reményeknek tulajdonitható, hogy az óvást 
aláirt 2000 angol minister ez alkalommal még meg 
nem győződött az anglicán egyház leigáztatásáról, 
és a kath. egyház kebelébei visszatérés szükségessé-
géről. De a fónebbi hirek később mind valótlanok-
nak bizonyultak be. Az exeteri püspök gyáván meg-
futott a harcz teréről; félvén a következményektől, 
mellyeket ellentállása maga után vonhatna. Csak a 
katholika hit képes harczosaiba azon hősies elszánt-
ságot önteni, mellyel a canterburyi vértanú, sz. Ta-
más, hat század előtt az egyház jogait megvédte, s 
mellyel napjainkban Vicari, Fransoni, Tosti, Dupan-
loup, Corsi, és sok mások, az egyház elnyomói ellen 
küzdöttek. Phillpots ur ellenben Grorhamot, noha ez a 
keresztségben nem hisz, alázatosan elfogadta plébáno-
sul, és ez értelemben irta brampford-spekei híveinek, 
miszerint : ,bizonyos ugyan, hogy jövendő plébánosuk 
eretnek, tagadván a keresztség megszentelő erejét; 
de minthogy a törvény neki azt parancsolja, hogy 
őt nekik plébánosul küldje, s minthogy vonakodás 
esetében törvényes üldözésnek tenné ki magát : nem 
tud más módot, mint hogy Grorhamot plébánosuknak 
megerősítse; mi is ezennel történik.4 

Gorham esete igen tanulságos arra nézve, hogy 
némi fogalmat szerezzünk magunknak az angol egy-
ház állapota felől. Kitűnik abból, hogy az anglica-
nismus kilépett a kereszténység köréből; mert köz-
vetve tagadja a keresztség erejét, melly a hitnek ka-
puja. Kitűnik tovább abból, hogy az anglicanismus 
nem az Isten igéjének, hanem az ember törvényének 
hódol; nem a kinyilatkoztatást, hanem a törvény-
székek ítéletét követi. Kitűnik végre, hogy abban 
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nem. az egység szeretete, sem az áldozatkészség, sem 
a kötelességérzet, hanem az érdek a főrugó. 

V . 

A polgárisodás legtöbb esetben a templomokból 
indult ki, s a papok voltak legelső apostolai. A leg-
régibb városok nevei tanúskodnak ezen történeti 
igazságról ; és Heliopolis, Diospolis, Hermopolis, Apol-
lonopolis, és sok más illy név, azon megszentelt he-
lyekre emlékeztetnek, mellyek körül azután terje-
delmes városok emelkedtek. Ha már ez a pogányság 
idejében igy volt, mennyivel inkább való az a keresz-
tény népeknél, mellyek ismerik az igaz Istent, és az 
ő tiszteletének igaz módját? Valamint az illy népek-
nél a polgárisultság legfőbb tényezője az imádság: 
szintúgy az ő keresztény miveltségöknek legfénye-
sebb emléke az imádság helye, a t e m p l o m . Ha te-
hát az ajtatos zarándok a eatholicismus jelentékenyebb 
városaiban, de kivált Romában minden lépten-nyo-
mon egy bazilikára, templomra, kápolnára, vagy más 
szentélyre akad, azokat ő korán sem tekinti a tunya-
ság kiváltságos helyeinek, sem a haladás akadályai-
nak; sót inkább azokból azt következteti, hogy ott 
igen mivelt népnek kell lakni, mint melly templomo-
kat látogat, és az éggel társalkodik. Margotti, a tu-
rini ,Armonia' ismert szerkesztője, ki Romában és 
Londonban hosszabb ideig tartózkodott, összehason-
lítja a romai sz.-Péter-templomot a londoni sz.-Pál-
templommal, és ezen összehasonlításból olly követ-
keztetéseket von ki, mellyek az angol egyházi álla-
potokat szinte uj oldalról derítik föl. Kövessük őt 
párvonalzásában. 

Sz. Péter bazilikájában minden tiszteletre, s hó-
dolatra ragadja a belépőt. A hit arra oktat minket, 
hogy ez az Isten háza, hol az ő egyszülött Fia az 01-
tári-szentségben lakozik; a hittel szövetkezett mű-
vészet pedig int minket, hogy valamint ő mindent, 
mi e világon kecses, egybegyűjtöt t a Teremtő tisz-
teletére : ugy mi is a mi legjobb érzelmeinket mutas-
suk be neki áldozatul. Itt minden a szívhez szól : a 
szentelt-vizzel telt ama roppant medenczék minket 
mindjárt a küszöbön arra figyelmeztetnek, hogy 
tisztulásra vagyon szükségünk; és ama számtalan 
gyóntató-szék nekünk az Isten irgalma felől szól, ki 
ott szintúgy vár reánk, mint az ő szolgája, a katho-
likus pap. Az oltárok, mellyekkel minden lépten ta-
lálkozunk, előszámlálják nekünk az Urnák ott bemu-
tatott áldozatokat, és egyszersmind tanúskodnak az 
Ur ígérete felől, miszerint velünk maradand a világ 
végezetéig. A sz. Péter szószékénél ragyogó lámpák 

tanúskodnak a keresztény szeretetnek a eatholicismus 
kebelében szüntelen égő tüzéről, és az igazságnak 
ott világító fáklyájáról. Az ecset, és a vésü a vallás 
rendelkezése alá bocsátkozott, s ama pompás bazili-
kában dicséneket zeng a catholicismusnak, melly a 
szépmüvészeteket Istenhez emelte. A sz. Péter temp-
lomában méltán csudált képek, a nép ezen képes bib-
liája, némán bár, de ékesebben szólanak minden pre-
dikácziónál. E bazilika a Theologiának egy tanköny-
ve, a történetnek egész egy cursusa, és magasztos 
költészet a vallásról, még pedig olly költészet, törté-
net, és Theologia, mellyet mindenki, legyen az tudós, 
vagy tudatlan, olvas és csudál: mivel a eatholici-
smus mindenki számára van. Sz. Péter főoltáránál, a 
szertartások sz. congregatiójának egy határozata 
szerint, mindenkinek le kell térdelnie, még a pápát, 
és a császárt sem véve ki. Ez az igazi egyenlőség! 
Ezen oltár a küzdő egyháznak a képmása. Alapitva 
az apostolok, és föntartva a vértanuk által, a legyő-
zött pogányság romjai fölé emelkedik ; hivja Istennek 
a föld kerekségén szétszórt választottait; a kereszt 
által uralkodik a világ fölött, és méltóságos fejét 
szinte a mennyország kapuihoz emeli föl. De ez csak 
az első része az egyház létének, melly mennyei Ala-
pitójához hasonlólag, égben és a földön uralkodik. Itt 
emelte Michel Angelonak catholicismustól hevített 
lángesze azon pompás és ég felé törő kupolát, az építé-
szetnek ezen remekét, hol egy utánozhatlan mozaik-
kép sz. Péter főoltárának utolsó czélját, a diadalmas 
egyházat ábrázolja dicsőséges hierarchiájával: elől 
vannak a szentek, utánuk az angyalok királynéja, 
erre a teljes Sz.-Háromság, végre a kereszt, melly 
az örökkévalóság és végtelenség fölött uralkodik 

Sz. Péter és sz. Pál apostolok, a föld eme dicső 
fejedelmei, mondja róluk az egyházi antiphona, vala-
mint az életben szerették egymást, ugy holtuk után 
sem váltak el egymástól. De a schisma, a tévhit, és 
az anglicán gyűlölet, őket elválasztották: a londoni 
sz.- Pál-székegyház a végből épittetett, hogy a ro-
mai sz.-Péter-bazilikának ellensúlya legyen; miért 
is, elég udvariatlanul, neki hátat fordit: sz. Péter ba-
zilikájának homlokzata keletre, sz. Pálé Londonban 
nyugatra nézvén. Az angolok ugyanis saját nemzeti, 
Romától független paulinus egyházról álmodozván, 
minthogy a pápának hadat izentek, sz. Péter ellen 
is föllázadtak. "M"h 



• 1 5 7 » 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
XI. 

Mégis 1750-diki September 12-én kelt brevéjében igy ir 
hozzá a pápa : „Határozott felhatalmazást a nem-katli., vagy 
vegyes-házasságok megáldására nem adhatok ugyan : de azért 
elnézhetem. E felőli tudomásom, és elnézésem legyen ele-
gendő, hogy öntudatodat megnyugtasd, a mennyiben itt sem 
az isteni, sem a természeti jogok ellen semmi elő nem fordul, 
s az ügy egyedül csak az egyházi jogokkal ellenkezik. A mit 
most te t tem, Üdvözítőm szentséges lábaihoz borulva mon-
dom , csak egyedül azon szándékkal tevém, hogy a hittől na-
gyobb veszélyeket eltávolítsák." December 24-kén küldé meg 
a püspök a pápának az egyezményt : panaszolván , mennyire 
megcsalták ; és hogy a kormány azon működik, miszerint a 
kath egyházat Sileziában végkép megrongálja: azonban még 
most szükséges megnyugodni. — Habár e tudósitás nem ke-
véssé szomoritá a nemes pápát, mégis január 30-án, 1751-ben 
kelt levelében vigasztalja a püspököt, hogy ne csüggedjen, 
és kedvezőbb időre vár jon: csak azon félelem, hogy a bajt 
még nagyobbá teendi, tartotta őt vissza, hogy a rendelet tör-
vénytelen határozmányai ellen főpásztori szózatát fel nem 
emelte. A püspök csakugyan nem is csüggedett : szorgalom-
mal működött hiveinek lelki üdvén, és igyekezett a királytól 
egyháza részére a lehető kedvezményeket megnyerni; s a pro-
testánsok iránt olly türelmet tauusitott, hogy megszégyenülve 
ismerték el nagylelkűségét. Ellenben mind őt, mind a pápát 
nem kis zavarba hozta a felső-glogaui remete-sz.-Pál zárdája 
alperjelének gondatlansága. E könyörületes ember egy Grosz-
ler ezredbeli katonának megszökését elősegitette. Azonnal 
házmotozás tartatott ; a szerzetesek a legembertelene'bbül hán-
tattak, és elkergetéssel fenyegettettek. Fridrik ez esemény ál-
tal gyenge oldalán találva, de ministerei által még jobban fel-
izgatva, a katholikusok hűsége iránti kétkedése-, és előitéle-
teiben csak megerősödött. Az alperjelnek, kit a hadi törvény-
szék akasztófára itélt, a herczeg-püspök, meg a pápa iránti te-
kintetből megkegyelmezett ugyan, de a szerzetesek iránti bi-
zalmatlansága, hogy ne mondjuk, ellenszenve mihamar észre-
vehető lett. Kívánta ugyanis : l ) h o g y minden, Sileziában léte-
ző kolostorok, a szerzetes-rend kötelékeitől felszabadittassa-
nak, illetőleg elszakittassanak ; mit végre Benedek megenge-
dett 2) Azok világiasitását (secularisatio) akarta előkészíteni '). 
Ez utóbbi is megtörtént a junius 21-diki törvénytelen rende-
let által 1753-ban. Ez által, minthogy állitólag a káptalanok, 
és társas-egyházak kincset, és gazdagságot gyűjtenek, melly 
elvonatik a kereskedés-, és közforgalomtól, rendeltetik: 1) 
Semmiféle szerzetesnek sem szabad, mert polgári halott, vég-

*) A porosz ministerek e világiasitástól épen nem voltak idege-
nek. E mellett tanúskodik azon igyekezetök, liogy a leutheni csata után, 
december 5-én, meghódítván Sileziát, azon igyekeztek, hogy a szerzetes 
apátokat felségsértés bűnében marasztalhassák el : melly igyekezetök 
azonban a birák becsületességén hajótörést szenvedett. A lefoglalt bo-
roszlói püspökség ügyében 1759-diki február 11-én Schlaberndorf sile-
ziai minister igy ir t az államministeriumhoz : „Habár visszahelyeztet-
nék is a püspök, a jószágkezelést bizzuk a hadi, és korona-javak kor -
mányára ; a püspöknek pedig évi 15 — 20000 tallér kész-pénz-fizetést 
adjunk: mellyből azonban köteles leend, a felszentelt püspököt, á talá-
nos helynökét, valamint a szent-széki tanácsosokat, és egyéb püspöki 
hivatalnokokat fizetni." 

rendeletet tenni. 2) Szerzetesek, kik az ünnepélyes fogadal-
matletették, semmi örökséghez sem juthatnak. Ezek rokonaik-
ra szállandanak, évenkint fizetendő négy száztóli mellett. 3) 
Szerzetesek, kik nem esküdtek be, s a világi papok, javaikról 
szabadon rendelkezhetnek; azonban javadalmuk után gyűjtött 
vagyonukból nem hagyhatnak többet az egyháznak 500 bi-
rodalmi tallérnál ; a mi azon tul van , az örökösöket illeti. 4) 
Minden, a boroszlói püspökök által hozott rendelvények, va-
lamint a zsinatok határozmányai, mellyek e jelen törvénynyel 
ellenkeznek, mindenkorra megszüntettetnek. 5) Minden más 
nem papi, de végrendelkezhetőséggel biró egyének, valamelly 
kolostor és jámbor testület részére, vagy misealapitványokra 
többet 500 birodalmi tallérnál nem hagyományozhatnak. 6) 
E szabály alól kivétetnek a szegények és árvák házai, kórhá-
zak, kivált az irgalmas-testvérek, meg Erzsébet-szüzek kórhá-
zai. 7) Templomok, oltárok stb. fölépítésére többet 500 tallér-
nál fölvenni nem szabad. 8) Miután jámbor testületeknek 
évenkint többször hus és főzelék stb. szokott hagyományoz-
tatni: az illyen. és ehhez hasonló jövedelmek jövőre pénzértekre 
változtassanak, és ha a tőke, melly illyetén adományokra ha-
gyatik, meghaladja az 500 birodalmi tallért, a hagyomány ez 
összegre vonandó. 9) Ha valamelly hagyományozó több jám-
bor testületeknek egyszerre hagyományoz, és az egyes ha-
gyományok egybevéve meghaladják az ötszáz tallért, minden 
hagyományból aránylag huzassék le a meghaladó összeg. 
10) Minden külföldi jámbor testületeknek tett hagyományo-
zás tilos. 11) Senkinek sem szabad a közönséges, kisebb ko-
lostorokba hozományként 500 birodalmi tallérnál többet vinni; 
a nagyobb, úgynevezett apátságokba, millyenek a benczék, 
cisterciták, és premontreiek, nem többet 100 birodalmi tal-
lérnál; a nemesi alapítványokba legfölebb 1500—2000 tallért. 
12) Ez összegbe azonban a szokott utazási, fogadalom-letételi 
stb. költségek nincsenek betudva. 13) Ha a szerzetbe lépők 
a törvényes hozományon fölül visznek, és az elöljárók elfogad-
ják azt , akkor megkettőztetve az államkincstárra szálljanak. 
Ha a jámbor testületek vezetői ötszáz tallérnyi hagyományon 
fölül fogadnak e l , vagy az átalános örökösök külföldieknek 
legkevesebbet hagynak is, a hagyomány megkettőztetve az 
államkincstárba fizetendő. Ha világi pap végrendelet nélkül hal 
meg, a hagyatékról fölvett leltár haladéktalanul az illető kor-
mánynak kézbesítendő ; ki ezt elhanyagolja, száz aranynyal bűn-
hődik. 14) Hogy pedig e rendelet annál biztosabban végrehaj-
tassék, minden végrendeletek, mellékrendeletek és hagyomá-
nyok, ajándékokról szóló levelek, mellyekben valami a jámbor 
testületeknek hagyatik, a kormányoknak áttekintés, és megerő-
sítés végett fölterjesztendők ; ha pedig a testület ezt elmu-
lasztaná, s az illy hagyományt elfogadja, nem csak elveszti 
azt, hanem kettőztetve köteles azt az államkincstárba befi-
zetni. 15) Hogy minden ravaszkodás-, kétértelműség-,és bár-
melly fogásnak e jelen rendelet érvényességét illetőleg eleje 
vétessék, parancsoltatik, hogy mindazon véghagyományi in-
tézkedések , mellyek e rendelet kihirdetése után jutnak tudo-
másra , habár a kihirdetés előtt lettek is fogalmazva s leté-
te tve, ha az örökhagyományozó, vagy ajándékozó a kihirde-
tés előtt már, meg nem ha l t , e jelen törvény által lesz meg-
itélendő, s meghatározandó. 

A kihirdetés 1753-diki augustus 16-kán tör tént , és áta-
lános elégületlenséget okozott. September 24-kén küldé e 
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végzetes boldogtalan rendeletet a püspök Romába ; s kime-
rítő iratában, mellyet november 12-kén a pápának is megkül-
dött , a királyhoz fordult , hogy azt e rendelet visszavételére, 
vagy legalább enyhitésére, szeliditésére birja. „Ez által", igy 
végzi a hü pásztor szavát : „királyi fölséged engemet, alá-
rendelt, elkeseredett papságomat, és a katholika egyház gyá-
szoló összes hiveit uj reményekre ébresztendi, s a papság, 
és az egész hivő nép, nem szünend meg fölséged szerencsés 
kormányáért kérni a Mindenhatót ; és én sem mulasztandom 
el, gyenge imáimat az övéikkel egyesíteni." Minden haszonta-
lan volt. De a király nem feledé el a püspöknek e jogtalan 
törvény elleni felszólalását, és mint ő nevezé, ellenszegülé-
sét ; hidegebb lett iránta, s a hidegség a viszonyok kedve-
zőtlensége, meg rossz tanácsadók fondorkodásai által, nem 
sokára halálos gyűlöletté változott. Még ugyanazon évi novem-
ber havában a boroszlói egyház igen szép hagyományt örök-
lött. Silezia államministere a kiadott önkénytes törvény ér-
telmében megsemmitteté, s ötszáz tallérra szállitá azt le. Erre 
Schaffgotsch maga ment a királyhoz Berlinbe, hogy az örök-
ség átengedéséről, valamint a kiadott törvénynek ha nem is 
egész, de legalább részbeni megszüntetéséről személyesen ér-
tekezzék. Mindaz, a mit nyer t , annyiból állott, hogy a meg-
engedett Ötszáz talléron felül, még más ötszázat egyedül mi-
sékre , utólagosan hagyományozhattak. A pápának a dresdai 
nuncius által a porosz ministernél tett ez ügybeni előterjesz-
tése szinte sikertelen maradt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 6-dikán. Mult számunkban is emiitettük 

azon változást, mellyen a kalocsai gymnasium a legközelebbi is-
kolai évben átmenend. Erről a nyomtatott jelentés közetkezőleg 
értesít : „A k a l o c s a i g y m n a s i u m á t a d á s a a J é z u s -
t á r s a s á g i a t y á k n a k . A Jézus társasága, mellynek rég-
óta leghőbb kivánata volt Magyarhonban is nem csak lelké-
szeti, hanem növelési és tanügyi körben is hathatósan mű-
ködni, de a szükségelt magyar erők hiánya miatt ebbeli szán-
dokának kivitelében eddig akadályozva volt, jelenleg a nagy-
méltóságú s főtiszt, érsek ur meghívására, s az ő nagylelkű 
pártfogása által, Isten segélyével, a boldogságos Szűz és sz. 
István király védelme alatt átveszi a kalocsai gymnasiumot. 
— A tannyelv a m a g y a r marad ; a németre, a mennyiben az 
szükséges, tekintet leendvén. — E tanintézet azon kedvező s 
a szülőkre nézve ohajtott változást nyeri, miszerint az eddigi 
algymnasium felgymnasiummá alakuland át olly módon, hogy 
az évenkint 186'/2-től kezdve, egy uj osztálylyal fog szapo-
rittatni, mig teljes nyolcz osztályúvá válandik. A fölvétel, s a 
tanonczok beírása az ország egyéb tanintézeteiben divatozó 
mód szerint, s az azokban meghatározott időben fog történni. 
Adja a felséges Isten legbővebb áldását a megkezdendő 
műre ! — A Jézustársaság által ,Sz. István király gymnasiumi 
növeldéje', vagy ,Stephaneum' czim alatt Kalocsán megnyi-
tandó n e v e l ő - i n t é z e t n e k t e r v e , s f ö l v é t e l i f ö l -
t é t e l e k : A kalocsai gymnasiumi tanintézet átvételével, a 
nagym. és főtiszt, érsek ur kegyes kívánatára növeldét ís nyit 
Jézus társasága, ,Szent István gymnasiumi növeldéje' czim 
alatt; mivel az apostoli szent király az ujon épült egyház és 
collegium védnöke. Nyitja pedig ezen intézetet részint azért, 
hogy a gyermekeik vallásos növelését, azok szellemi kiképzé-

sét, és erkölcsi oltalmát szivökön viselő szülőknek segédkezet 
nyújtson, részint hogy a nevelés súlyos terhét velők meg-
oszsza. A növendékek a többi nyilvános tanodai ifjakkal kap-
ják a tantárgyakbani oktatást : ezenkívül azonban tőlük elkü-
lönözvék, és a jézus-társasági atyák különös vezetése alatt 
vannak : kiktől a tanévben négyszer veendenek a szülők fiaik 
erkölcsi viselete- s előhaladási szorgalmáról bizonyítványt. — 
Fölvétetnek az intézetbe a koruk 9-ik évét betöltött tanonczok, 
egészen a 14-ikig bezárólag. Továbbá megkívántatik : hogy 
előbb végzett tanulmányaik-, valamint erkölcsi viseletök-, és 
egészségi állapotukról jó bizonyítványuk legyen. A tanév 
october elején veszi kezdetét, s végződik julius végén. A szün-
idő két havát szülői háznál töltik a növendékek. Az intézet 
által helybenhagyott ima-, tan- és segédkönyveken kívül sem-
mi más könyveket hozniok nem szabad. Leveleket, s bármine-
mű küldeményeket csak az intézeti elöljáróság által fogadhat-
nak, vagy küldhetnek el. Csak a szülők, vagy illető gyámno-
kok által kérethetnek ki a növendékek. E kimenetek liavon-
kint csak egyszer, s rendesen a hó első csütörtökén enged-
tetnek meg : lia t. i. jó viselete, és szorgalma által arra érde-
messé teszi magát a növendék. Látogatásokat lietenkint egy-
szer , és pedig kedden, csütörtökön, vagy vasárnap fogadhat-
nak el szülőik-, vagy ezek beleegyeztével más személyektől az 
erre kijelölt teremben. Az évi járulék egy növendékért 150 
frt a. é.; melly négyhavi részletekben, u. m. : a növendék be 
léptekor, december 15-én, martius l - j én , és május 15-én elő-
legeztetik. Minden megkezdett negyedre a dij teljes összeg-
ben kívántatik , a betegségi esetet kivéve. Az évi járandóság-
ban foglalvák : az élelmezés , házi-orvos , mosás , világítás és 
szolgálat. Minden egyéb költségi kellék, u. m. : tankönyvek, 
iró- s rajzeszközök, orvosi szerek, a netalán szükségelt mü-
tételek, fürdők, levél- és egyéb vitelbér az évnegyedi szám-
adás kimutatása szerint a szülők által fedezendők. Ha vala-
melly növendék szülőinek beleegyeztével, és képességi minő-
ségénél fogva a franczia nyelvet tanulni kívánná, e tanítás-
ért 20 fr t a. é. fog fizettetni. Ha helyben található világi ta-
nitók által zene-, vagy rajz- stb. eff. mellékórák adatnának, 
ezekért a szülők szinte külön fizetnek. Ha valamelly növen-
dék a házi-rendhez teljességgel nem szokhatnék,.az íllyen, 
méltányos kímélettel szülőinek visszadatik. Betegségi esetben 
a növendék a háznak erre különösen kijelölt helyiségében 
gondosan ápoltatik ; a szülék, vagy gyámnokok a betegség 
lefolyásának körülményeiről rendes tudomást veendnek '). — 
Kalocsán, augustus 28-án 1860." 

NYITRA. (Az aug. 27-kén kezdődött lelki szent gya-

' ) „Az intézetbe hozandó ruha- s egyébnemük következők : 1) 
D i s z ö l t ö n y . A ruházat ünnep- és vasárnapokon s egyéb ünnepé-
lyes alkalmaknál : sötétkék atila vékony ezüst zsinórral , nadrág ha-
son szinü kelméből , lefolyó ezüst szegélyzsinórral, — sötétkék föveg 
kis ezüst rózsával. 2) H á z i ö l t ö n y . Tetszés szerinti , mindenkor 
megtartva mégis a növeldei föveget. 3) L á b b e 1 i : bárom pár csizma. 
4) F e h é r n e m ű : 6 ing , 6 ga tya , 6 zsebkendő, 6 pár kapcza, vagy 
harisnya, 3 pár lepedő , 3 vánkoshéj , 3 asztalkendő , 3 törülköző. 5) 
A g y n e m ü : l matracz, 1 vagy 2 vánkos, 1 paplan, 1 gyapot-takaró, 
1 ágyboriték. 6) 1 evőeszköz, 1 asztalkendő-körzet, mellyről az inté-
zet egyenlőség végett maga gondoskodik. 7) Fésűk, haj- és ruhakefék, 
fogkefe , mosdó-szivacs, szükséglet szerinti szappan. Minden tá rgyat , 
mellyet a növendék magával hoz , vagy később kap , tartozik az elöl-
járónak megmutatni : ki a fö lö t t , valljon megtar that ja-e azokat, vagy 
nem, határoz. A szülők kivánatára kész az in tézet , illő felszámítás 
mellett minden t á rgy megszerzéséről gondoskodni." 
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korlatok felőli tudósitás vége.) E zsinati határozatban fölötte 
sokat mond a hasonlitás , melly szerint a lelki-gyakorlatok a 
pásztorkodó papság számára épen olly kivánatosakul tekin-
tetnek , mint a milly lényeges a papnevelésre a seminarium ; 
valamint figyelmet érdemel a gondos sürgetés is, melly sze-
rint, még a rendkivüli dolgokkal terhelt egyéneknek is lelkis-
meretes kötelességökké tétetik, hogy ha nem lehet a többivel 
közösen, mindenesetre magánosan végezzék el az évenkinti 
lelki-megujulást. Hasonló határozottsággal szól a bordeaux-i 
(,Acta et décréta Concilii provinciáé Burdigalensis, in urbe 
Burdigalâ celebrati, 1850., a Sancta Sede approbata', pag. 
96.) tartományi zsinat : „Salutaris omnino est consvetudo, 
quae in hac provincia viget, convocandi, s i n g u l i s a n n i s , 
presbyteros, in Sacrum secessum ; ut ibi per aliquot dies, plis 
vacent exercitiis. Synodus decernit, hune usum pie, ac fideli-
ter esse servandum... Paternae huic cohortationi obsequen-
tes" (tudnillik ő szentségének, 1846-ban kiadott emlékezetes 
eneyclicájából idéztetnek a fönebb előhozott szavak,) „Con-
provinciales Episcopi, monitis, aut si opus est, i u s s i o n i b u s 
etiam providebunt, n e e x s u i s s a c e r d o t i b u s q u i -
q u a m , pluribus annis continuis, ad sacrum secessum conve-
nire negligant, neve piis eius exercitiis, cum vocati aderunt, 
perfunctorie intersint." S ki előtt lenne a bordeauxi zsinat eme 
rendelkezésében valami u j , a ki tudja, miszerint az egyház 
igen is Isteni megbizásból dolgozik, és a lelkek üdvére szóló 
nem csak külső, de belső cselekedeteket is, nagyon is illetékes 
tekintélylyel szabályozza, és fenyíti ? Ennél fogva az albyi 
C,Concilium provinciáé Albiensis, in civitate metropolitana ce-
lebratum 1850., a Sancta Sede approbatum. Tolosae, 1853.,' 
pag. 46. ,Decretum III. D e D i g n i t a t e E p i s c o p o r u m , 
e t e o r u m o b l i g a t i o n i b u s ' n. 10.) zsinat már nem is a 
papságot tökéletesitő eszközök sorában, hanem egyedül az 
előljárok hatalma, és rendelkezése alá tartozó intézkedések 
sorozatában imigy nyilatkozik : ,,A salutari non deflectant con-
svetudine, suae dioecesis presbyteros tempore solito convo-
candi, qui in sacro secessu, per aliquot dies, annos mediten-
tur aeternos. Quoniam autem accidit, ut nonnulli, quos ta-
men sanctis illis vacare exercitiis peropportunum iudicaret 
Episcopus, eis interesse omnino negligant; tales postquam ab 
Episcopo moniti et vocati contumaciter adesse recusaverint, 
ad obtemperandum, etiam p e r c e n s u r a s et alias e c c 1 e-
s i a s t i c a s p o é n a s , c o g e n d o s e s s e d e e e r n i m u s." 
Es e rendelkezés helybenhagyását nyerte a romai széknek, 
mellyen már akkor a szelid lelkű IX. Pius ült. — Mindez oda 
mutat, miszerint a lelki-gyakorlatok ügye, szent dolog ; a fran-
ezia clerus a bennök fekvő erőt igen is ismeri; a jelenben 
Francziaországban tapasztalható sz.-gyakorlati concurrentia 
nem jámbor óhajtásokból származott ; a lelkek ügye ösztön-
zésre és nógatásra is méltó; s hogy mindazon liberális, disere-
tus, humanisticus nimbust vadászó nézet, melly az embert csu-
pa kiméletből a kilenczedik rendű angyalnak tekinti, ki az is-
teni jóság és szeretet fuvalmival táplálkozik, és az isteni aka-
rat legkisebb mozzanatára, csupa természeti jóságból, mind-
járt szétterjesztett szárnyakkal útnak ereszkedik, — fölötte 
szépen hangzik : de a gyakorlati életben kevés valósággal ta-
lálkozik ; és feledi, miszerint az ember földi élete katonaság 
(,omnis homo miles'), mellyben az élet harczaihoz képest foly-
ton fegyvert kell forgatni ; gyakrabban nyilvános gyakorla-
tot tartani : hacsak nem akarja , hogy az ellenség ostromai, 

magas bizalmának széles szárnyait szegjék. Istennek hála, 
hogy a sz. gyakorlatok ügye 1847-től hazánkban szép rész-
vétnek örvend. Bizonyság erre az esztergomi, kalocsai, váczi, 
nyitrai, váradi, pécsi, csanádi, rozsnyói gyakorlatok alkalmával 
mutatott lelkes ragaszkodás. A belharcz maradandó igényei 
mellé a korbeli fogyatkozások egész serege csatlakozva, kiált : 
,Venite seorsum in desertum locum, et requiescite pusillum.' 
(Marc. 6, 31.) „Ecce ducam earn in solitudinem, et loquar ad 
cor eius" (Oseae 2, 14). „Ecce elongavi fugiens, et mansi in 
solitudine. Quis dabit mihi pennas sicut columbae, et volabo, 
et requieseam" (Zsolt. 54, 7. 8.). — Istennek ád hálát a nyitrai 
sz. g y a k o r l a t o k é r t Egy külmegyei résztverö. 

OLASZORSZÁG-. ,Quousque tandem ?' kiálthat föl az 
olaszországi lapok tudósitásait olvasó katholikus, a naponkint 
érkező részint liiobi hirekre , részint minden erkölcsi s jogér-
zetet föllázitó kihívásokra. Legújabban aturini ,Opinione' nyi-
latkozatát hozza a távirat , mint valamelly oraculumét, melly-
ben a forradalmi kormányok organuma panaszra nyitja száját 
a fölött, hogy : , d a c z á r a a be nem avatkozás elvének' (mel-
lyet természetesen a sardiniai kormány olly lélekismeretesen 
g y a k o r o l , hogy önvallomása szerint is csak 30,000 embert 
küldött mindennel ellátva Siciliába,) ,a p á p a i kormány által 
az idegen csapatok még sem küldetnek vissza.' S a képmutató 
álnokság még illy sopánkodásra érzi magát indítottnak : ,Ezen 
Olaszország ellen inditott keresztes-háború komoly zavarokat 
idézhet elő, hacsak a 20,000 idegen katona el nem bocsátta-
tik.' (Természetesen a legkomolyabb zavarba Sardinia jönne ; 
mert hóditási tervét meghiúsítva kellene látnia.) S naiv őszin-
teségében azzal végzi, hogy : , A romai kormány Olaszország 
békéjének érdekében beláthatná , miszerint ez által olly hely-
zet állhat be , melly végre az összes' (dehogy?) ,hatalmak 
türelmét kifárasztaná.' Tehát az összes hatalmak türelme ne-
héz próbára van már csak az által is téve, hogy egy fejede-
lem, kinek uralkodói joga minden jelenleg hatalommal bíró 
házakénál régibb, a nélkül is felényire szállított birtokának 
határait védi ; s az ,Öpinione' fölteszi a világ Összes hatalmai-
ról , hogy ők valamennyien részesei az egyházrablásnak, mel-
lyet Victor-Emanuel sz. Péter örökségén elkövet ! De hiszen 
egy ollyan előtt , ki a jog és igazság fogalmait elvetette, az 
ész is mese; és nem csuda, lia az egész világot bolondnak 
tart ja Garibaldi azzal dicsekszik, hogy a világ minden ré-
szeiből érkezett seregekkel vívja ki diadalmát (mellyekben sici-
liai legkevesebb volt) , Anglia pénzt és embereket, hajót és 
fegyvert ád neki stb., s mindez nem beavatkozás : hanem a 
pápa, ő megsérti a be nem avatkozás elvét, mert a kath. egy-
ház közös jogai mellett, valamennyi kath. országokból nyert 
vitézek kehiek föl ! III. Napoleon nem avatkozott be , midőn 
seregeit olasz földre vitte ; hanem IX. Pius beavatkozik, mert 
Romát védi ! 

IRODALOM. 
,MISSALE ROMANUM ex Decreto sacrosancti Concilii Tri-

dentini restitutum , S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu edi-
tum. Clementis VIII. et Urbani VIII. Auctoritate recogni-
tum. Ad Exemplar Romanum Anni MDCCCLVI. Novis in-
terim et a SS. Pâtre Pio Papa IX. ad hunc dieni ordinatis, 
seu indultis Festis auctum, Initialibus Literis et Imagini-
bus splendidissimis exornatum. — Approbatio Emi. et RmL 
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Domini Josephi Othmari Cardinalis Principis Archiepi-
scopi Viennensis operi absolute accedet. — Vindobonae, 
MDCCCLX.' N. ivr. Eddig 4 füzetb. 39 kettős iv. Ára egy-
egy füzetnek, a közönséges nyomásból : 4 frt 50 kr a. é. Az 
egészre pedig 45 frttal Írhatni alá. (A disznyomatu példány 
ára: 150 fr t a. é.) 

Talán nem is kellene jelen, a pénz szűke miatt olly gyak-
ran panaszt emelő korunkban, ajánlási szándékkal emliteni 
fel müvet, mellynek diszkiadása százötven forintba, s a közön-
séges is annyiba kerül, hogy sokakat maga az ár is képes meg-
vételének gondolatától elijeszteni?... Vagy pedig ezt utoljára 
kellett volna hagynunk, miután tudnillik a remekmű szépsé-
geit kellőleg kiemelve, elhitettük a t. olvasóval, mikép a fö-
nebbi ár épen nem mondható túlságosnak egy olly könyvért, 
melly iránti tiszteletének tanúsítására ezreket is örömest ál-
dozhat minden, kit Isten épen e könyv használatánál fogva 
részesít áldásainak bőségében. Hogy pedig illyenek honunk-
ban is vannak, pillanatig sem szabad felőle kételkednünk; 
mint a pénz szűkét sem akarjuk elijesztő körülménynek is-
merni ugyanakkor, midőn irodalmunkat a legköltségesebb al-
bumok-, utazási leírások- és más dtszkiadásokkal látjuk gazda-
godni. A fényűzésnek e neme soha sem volt kevésbbé helyén-
kivüli, mint épen most, midőn a tökély legmagasabb pontjára 
jutni törekvő művészet minden erejét megfeszíteni, s tehet-
ségét kimeríteni látszik annak létrehozására, mi az emberi ké-
nyelem-, haszon- és élvezetvágynak kielégítésére, vagy in-
kább fölebbfokozására szolgálhat. Egyedül ott sokalnók-e vall-
jon a költséget, lio,l Istennek nagyobb dicsősége, házának 
ékessége, és a sz. szolgálatot végzők buzgóságának nevelése 
forog szóban ? Mert hogy ez utóbbi is nagy mértékben fokoz-
tatik fel olly liturgiái könyvek használata által, mellyekben a 
fönséges tartalmat a művészet bája is elragadóvá teszi, s hol 
a magas gondolatoknak, azokat kellőleg kifejezett képek is 
erőt adnak, arról nem lehet kételkedni; mint nem is fog sen-
ki , ki e misekönyvet gondosan átlapozza. A közhasználatból 
kiment goth alakú betűk nehezithetik ugyan némileg az olva-
sást a kevésbbé gyakorlottakra nézve : hanem e bajon kis fi-
gyelem- és párszori kísérlettel segitend magán a pap ; kinek 
régibb nyomatú könyveket úgyis kell néha forgatnia. Külön-
ben is a könyv drága levén, hihetőleg csak ritkán, a legna-
gyobb ünnepeken fog rendesen oltárra tétetni. — A mitől mi e 
nyomtatási remekműnek sokak által nem eléggé hő fogadta-
tását illetőleg tartunk, az , hogy a középkor izlése nem a je-
lenleg élőké átalában, és a szép felőli fogalmak fölöttébb kü-
lönbözők : ennél fogva a hatás , a megilletődés, az ihlettség 
fokai is, mellyet a szigorúbb ábrázolatok, a lágyabb és tet-
szetősb idomokhoz szokott nemzedékben előidézendnek. De 
mi e tekintetben egyre nézve hiány, mások szemében előny, 
és ajánlásul szolgál. Épen az volt e mü létrehozásánál a czél, 
hogy a nagyon is elvilágiasodott egyházi művészetnek, a 
templomban és isteni-tisztelet körül, visszaadassék az őt illető 
rang, és kiszorittassanak a frivol, és csupán világias érzelmeket 
tápláló alakzatok mind az építészet, mind pedig a festészet és 
belső fölszerelés tekintetében. Az ujabb időben ismét méltá-
nyoltatni kezdő goth épitészet- és ékesitéshez csak is illy ala-
kú, s régi modorban készitett templomi könyvek stb. illenek 

Hogy a goth izlés, legalább a nyugoti népek komolyabb lel-
kületéhez mérve , nagyobb sikerrel kelti föl a vallásos érzel-
met, mint sem a könnyed alakok-, és czifrázatokban gyönyörkö-
dő keleties styl, azt mindenki érzi, daczára az utóbbi iránt neta-
lán viseltető előszeretetének. Az e stylben készült régibb em-
lékek még romjaikban is tiszteletet parancsolnak az azokat 
gondolatokba meriilten szemlélő unokáknak: s a mi őket megin-
dítja, mi bennök magas gondolatokat támaszt, és keblöket nem-
földies érzelmekkel eltölti, nem egyedül a régiség; hanem azon 
mély vallásosság kinyomata, melly ama kor müvein elömlik, s 
melly nem csak az Isten tiszteletére szentelt épületek stb. nagy-
szerűsége, hanem és főleg azon műgond által bizonyul be , mel-
lyet csak a szeretet- és önfeláldozással készitett remekek mu-
tathatnak föl. I t t minden részlet átgondolva készül, és nem 
holmi elhamarkodott vásári munka; minden öszhangzó , s je-
lentékeny : mi a léleknek élvezetet és táplálékot nyújt. Illy 
műgond nyomait látjuk e misekönyvön is ; és ez az, mi csak 
jótékonyan hathat az azt Isten legszentebb szolgálatában fel-
nyitóra. Nem is olly jelentéktelen része egy misekönyv az is-
teni-szolgálathoz megkívántató szereknek, hogy ne érdem-
lené meg a legkiválóbb figyelmet, és kissé tetemesb költsé-
get. Az annak tartalmát szintúgy, mint közvetlen czélját kel-
lőleg felfogni tudó ősök, gyönyörű festésekkel, elefántcsont-vé-
setek- és drágakövekkel, arany- és ezüsttel szereték azt föl-
ékesíteni ; az irás, színezet és kötés által is tanusítni akarván, 
mennyire becses előttük az Isten sz. titkainak eme tolmácsa. 
Hálás elismerést érdemel ennélfogva e missale tisztelt kiadója, 
R e i s s H. u r ; ki semmi költséget sem sajnálva, igyekezett azt 
lehető legpompásabban, és mégis akkép kiállítani, hogy ne le-
gyen egyes kiváltságos templomok saját ja, hanem mérsékelt 
áron megszerezhető közös kincse maradjon a kath. egyház-
nak , s különösen hazánknak is ; mellyrei tekintetből a ,Propria 
SS. Hungáriáé' hozzámelléklésére is kész, mihelyt a vállalat 
iránti részvétnek elegendő jeleit látandja. (Vége köv.) 

Megjelent : 
,A PANNONHALMI SZENT-BENEDEKIEK RÉV-KOMÁ-

ROMI AL-GYMNASIUMÁNAK tizedik programmja, az 
1859/fi0. tanévben. Komáromban, I860.' N. 8-r. 25 1. 

Tartalmát, az e czimü értekezésen kivül : ,Földrengések 
Magyar-hazánk határain , különösen városunkban ; történeti 
adatok és kéziratok nyomán' (S a 1 y Auguszttól), a szokott isko-
lai rovatok teszik. A ,Segedelmezés' czim alatt (22. 1.) olvas-
suk : „E tanintézetnek nem csekély anyagi jóllétére szolgál a 
hozzácsatolt kétféle ösztöndij , u. m. : a) Néhai mélt. K i r á l y 
József pécsi püspök alapitványa, mellyből m i n d e g y i k osz-
tályban n é g y - n é g y Komárom megyei, nemes származású 
kath. ifjú 120 pengő forintban részesül mindaddig, mig tanul-
mányi pályáját be nem végzi, b) Néhai Z i c h y Ádám-féle ala-
pítvány , mellyhez Sajghó Benedek sz.-mártoni főapát 2000 
frt tőkét csatolt a végett , hogy ebből 60 frt (jelenleg váltó-
ban), a helybeli gymnasiumban tanuló szegényebb sorsú ifjak 
fölsegélésére fordittassék." Tanultak az idén e gymnasiumban : 
1-ső félévben 88-an, a 2-dikban 84-en; köztük helv. vallá-
súak 12, ágost. 2, nem-egy. gör. 2, izr. 14. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIÖT 
KATH. EGYHÁZI, S ERŐD ALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 írt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Angol egyházi állapotok. VI. — ,Quod 
uni aequum, alteri iustum.' — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarországból. 

Angol egyházi állapotok. 
VI. 

Az u j protestáns székes-egyház alapköve Lon-
donban II. Károly uralkodása alatt tétetett le 1675-
ben: és 1710-ben a mü már be volt fejezve. Az an-
golok dicsekedve említik, hogy az egész épités csak 
35 évig tar tot t , és csak egy építőmester, W r e n 
Kristóf által vezettetett: mig a romai sz.-Péter-bazi-
likára, 20 építőmester vezérlete mellett, 145 évi mun-
ka fordíttatott. De csak is e tekintetben lehet sz. Pál 
templomát sz. Péter romai templomával egybehason-
litani; mert minden más tekintetben, fényre , építé-
szetre, s az ékítményekre nézve, az összehasonlítás 
merőben nevetséges volna. Sz. Pál temploma 418 láb 
hosszú, és 312 láb széles: sz. Péter temploma 575 
láb hosszú, s 419 láb széles. „Lehetetlen összehason-
lítani", mondja Bard, „e kopasz, komoly, és néma 
templomot sz. Péter egyházával; mellybe az össze-
müködő művészetek összehordták remekeiket, mel-
lyek a cultus teljes dicsősége által lelkesittetnek." 

De lépjünk be sz, Pál templomába Itt nem 
lakozik az Isten, sem testileg, sem lelkileg; itt ő 
csak képben van jelen : és pedig minő képben ! Ama 
szószékről az Isten igéje nem hirdettetik olly követ 
által, ki dicsekedhetnék azon küldetéssel: ,Menjetek, 
és tanítsatok !' Nincs ott gyónó-szék, az irgalomnak 
e helye; nincs feszület, melly olly nagy vigaszt önt 
az imádkozó kebelébe; nincsenek képek, mellyek a 
szentek példáira utalnának, erényre buzdítanának. 
Az angolok figyelmét nem kerülte ki azon kár, mel-
lyet a 16-ik századbeli képostromlók a templomok-
nak okoztak : miért is ezt némileg jóvá akarván tenni, 
sz. Pál templomának belsejét p o l i t i k a i emlékek-
kel rakták meg ; mellyek Angolország hires hadve-
zéreinek, admiráljainak, ministereinek dicsőítésére 
állíttattak. E mausoleumok felirataiban egy keresz-
tény eszme sem található fel; bennök minden csak 

a pogányságra emlékeztet. I g y , hogy néhány pél-
dával szolgáljunk, Faulkner kapitány emlékkövén, 
Neptunus tárt karokkal fogadja a haldokló tiszteket; 
Abercrombie emléke sphinxekről, és Egyptom egyéb 
jelvényeiről szól; Sir Jones síremléke a keletindiai 
társulat-, és Angolországnak nyereményeiről beszél. 
Szóval, mig sz. Pál apostol teljes életében a pogány-
ság ellen harczolt, a londoni sz. Pál minden oldalán 
a pogányságot hirdeti. 

Tekintsünk be sz. Pál templomába, s nézzük, 
miként végeztetik ott az isteni-szolgálat. De halljuk 
inkább e tárgy körül magukat az anglicanusokat. A 
puseyták iratainak második folyamában *), , t e m p -
l o m - m e g s z e n t s é g t e l e n i t é s 4 czim alatt, egy 
irat közöltetik , mellyben bámulattal olvassuk élénk 
leírását mind ama sajnos eredményeknek, mellyeket 
a protestáns cultus az angol alsó néposztályra nézve 
szült. Szerző sírva panaszkodik az áldozat hiánya, s 
ama rossz szokás fölött, melly szerint a templomok 
hétköznap bezáratnak, és csak vasárnap nyittatnak 
meg ; tovább a fölött, hogy a papok fölhagytak a 
nappali, s éjjeli imával. Ö azt állítja, miszerint az is-
teni-szolgálat annyira elfajult, hogy az egyes-egye-
dül valamelly czifra beszédnek kenet- és hatásnél-
küli felolvasására szorítkozik. Szerző, szivének el-
keserültségében ekkép kiált föl: „Nincs többé imá-
dás, sem tiszteletadás. Az alázatosság szintúgy meg-
szűnt , mint az engedelmesség. Nincs többé önsanyar-
gatás, önmegtagadás, és kereszt; vége a papi szabá-
lyoknak, a papi áldások- és cselekvényeknek; az Is-
ten igéje megrontatott , a szentségek üres jegyekké 
változtak, és a mindennapi áldozat eltörültetett." 
A ,Dublin-Review'-ben nem régen, noha névaláírás 
nélkül, egy czikk jelent meg, mellynek szerzőjeül 
dr. Newman csakhamar fölismertetett. E czikk élénk 
színekkel festi a károkat, mellyeket az anglicanismus 
az isteni szolgálaton ejtett: „Egy lábbal taposott és 
rongyokká tépett rituálé ; megcsonkított, összefolto-
zott, megszaggatott imák, szeszélyesen össze-vissza 
hányva : ugy hogy most mit sem jelentenek, és ere-

') Sermons for the Times. 



deti rendeltetésüktől annyira elidegenítettek, hogy a 
a költészeti szépséggel telt imádságok most már alig 
használható prosává lőnek; antiphonák, hymnusok, 
áldások, imák tömegesen elvettettek; a szent-irási 
leczkék fejezetekké alakíttattak : minden sajátszerüen 
bágyadt , nehézkes, és lomha. Mig ellenben a katho-
likus szertartások ugyanazon helyen tele voltak 
élénkséggel, röpttel, szellemi hévvel. Az oltár sz. dí-
sze eltávolíttatott, a gyertyák kioltattak, a gyémán-
tok pedig zsiványmódon zsebre rakattak ; a mini-
stransok nagy száma, s a processiók hosszú sora el-
töröltetett; minden a kezdő socinianismusra mutat. 
Az egykori tömjénfüst helyett a rothadás szaga 
érezhető. Katholikus imákat darálnak el zavart lár-
mával protestáns ministerek; az énekkari gyerkő-
czök pedig katholikus énekeket zagyválnak össze ; 
a feszületet királyi czimer, az isteni titkok oltárát 
pedig a prédikátor faszéke pótolja. Az elrácsozott 
hosszú s üres hajók ugy néznek k i , mint az elmúlt 
hajdannak sírjai. Az orthodoxia pedig nem egyéb 
hideg, merev, és vigasznélküli Dogmaticánál ; melly 
minden benső alap híjával van , és melly mégis tü-
relmetlen minden más tan iránt, melly egy dogmá-
val többet, vagy kevesebbet tartalmaz." Milly ha-
szon háramolhatik a népre illyetén cultusból? 

Az anglicanusok egy része be is látta ezt : és ez 
okból templomait a katholikusok módjára ékesiteni 
kezdi. De ez nekik nagy bün gyanánt rovatott föl. 
A knightbridgei lelkész 1856-ban híveinek egy ré-
szétől arról vádoltatott, hogy ő pápista szokásokat 
hozott be templomába. Az említett lelkész tudnillik 
feszületet, és gyertyatartókat állított az oltárra, az 
oltár mellé pedig kis asztalkát helyezett. E miatt be-
vádoltatott a sz.-szék előtt; melly mindazon tárgya-
kat, mint ,a b a b o n a s á g j e l v é n y e i t ' eltiltotta. 
Ezen ítélet ellen hasztalan tiltakozott az ősz exeteri 
püspök ; hasztalan bizonyította be , hogy a knight-
bridgei lelkész által használt tárgyak, még a re-
formatio fénykorában is használtattak: ő megmu-
ta t ta , hogy VIII. Henrik temetésének alkalmával, 
a sz.-G-yörgy-kápoInában, az oltáron kereszt ál-
lot t , s hogy az isteni-szolgálatot végző érsek előtt 
szintekereszt vitetett Az exeteri püspök, irata vé-
gén azt mondja, hogy ő nem nyúlt volna tollhoz, 
ha csak oltárkendő, kereszt, meg gyertyatartó vol-
na a vita tárgya. „De sokkal komolyabb tekintet," 
teszi hozzá, „bírt engem e kötelesség teljesítésére, 
tudnillik a kénytelenség, védeni a nagy katholikus 
tant, és kötelmünket az e l e m e k á l d o z a t á r a . Jól 
tudom ugyan, hogy már ezen árva szócska is , á l d o -

z a t ' , soknak görcsöt okoz. E szó a protestáns egyle-
tek füleit iszonynyal tölti be. De nem is ezek szá-
mára irok én ; hanem azokhoz fordulok, kik az aláza-
tosság szellemében, és keresztény szeretettel keresik 
az igazságot." Azon ellenvetésre, hogy az irat folytá-
ban általa ajánlott több szertartás népszerűtlen, igy 
felel az öreg püspök : „Azt fogják önöknek mondani, 
hogy ezen szertartásokat a nemesség egy része, a 
befolyással biró államférfiak ellenezni fogják. En jól 
tudom, hogy a protestantismus kedvét találja abban, 
ha ama szokások követőit gyalázhatja, s a tudatlan 
tömeget ellenök felingerelheti. Szóval, azt fogják 
önöknek mondani, hogy ama dolgok fölöttébb nép-
zerütlenek. De valljon kell-e az egyháznak népsze-

rűséget vadászni? Vagy talán a népszerűségben áll 
az ő hűségének és jelességének legfőbb bizonyítéka?" 

Fönebb mondottuk már, hogy az i m á d s á g a 
polgárisultság egyik legfőbb tényezője. Nagyobb 
kath. városokban, kivált Roma számos templomaiban, 
az utas minden órában számos imádkozót fog találni: 
ellenben Londonban, a templomok legnagyobb része 
egész héten zárva van ; és igy, ha ott valaki akarna 
is imádkozni, nem imádkozhatnék. A templomok ott 
csak vasárnap nyílnak meg, és akkor is csak az iste-
ni-szolgálat kezdetekor, pontban 11 órakor. Az an-
glicanusok maguk keservesen panaszolkodnak a fö-
lött, hogy még az isteni-szolgálat idején is üresek 
templomaik. V a n der K i s t e londoni protestáns mis-
sionarius szerint, a templomot látogatók száma csak 
400,000-re rúgot t , vagyis az összes lakosságnak 
mintegy heted részére ; s azok is többnyire a maga-
sabb osztály uakhoz, még a hivatali karhoz tartoznak, 
kikre tudnillik a közvélemény nagy befolyást gyako-
rol. A szegények ellenben mit sem törődnek a vallás 
gyakorlatával. A clerkenwelli plébánia 50,600 lelket 
számit: s mégis ezen plébánia templomát csak 180 sze-
gény látogatja; ezek is leginkább azért, mivel ott ala-
mizsnát kapnak. Tehát a k e n y é r az egyedüli vonz-
erő, melly a szegényeket a vallás gyakorla tára , s a 
templomok látogatására birja ! Az angol protestáns la-
pok, nevezetesen a,Times', szüntelen az alamizsna-osz-
togatást ajánlják; hogy ekkép a szegények a templom-
ba csalogattassanak, és ez sikerülvén, ott is tartassa-
nak : mert ha a kenyér végére jár, a templomlátogatás 
is végét érte. S ezen, az éhesekre nézve olly hatalmas 
csalétek daczára, Van der Kiste szerint 50 közül csak 
egy fogadja el a meghívást Es miképen tölti el a 
többi az ünnepet? „Ők" , mondja missionariusunk, 
„isznak, alusznak, újságot olvasnak, politizálnak, 
egereket fogdosnak, változtatás kedveért néha ba-



— m 1 6 3 c*— 

rátjaikkal verekesznek, nyújtózkodnak, mit sem téve 
heverésznek, ásítoznak, és hetenkint mintegy le-
thargiába esnek." — Mintegy 3 , vagy 4 év előtt a 
sheffieldi mentőházban történt, hogy az oda befoga-
dott 1905 közül, 1047 személy nem akarta megmon-
dani, hogy minő valláshoz tartozik. A szemtele-
nebbek közül 13 egyenesen kimondotta: , e g y h e z 
s e m ' M a r g o t t i Londonban levén, föltette ma-
gában, hogy saját szemeivel megtekinti , hányan 
járnak Londonban a templomokba. Tudván, hogy 11 
órakor kezdődik Londonban az isteni-szolgálat, egy 
vasárnap, néhány perczezel 11 előtt a St.-Gilesin the 
field-templomba akart belépni: de a portás nem 
eresztette be; mondván, hogy , m é g n e m ü t ö t t 
az óra , ' Megvárván tehát béketűréssel, mig üti a 
11-et, egy óra alatt meglátogatott vagy 10 templo-
mot, és e g y e t l e n - e g y b e n s e m t a l á l t 100 
a j t a t o s k o d ó t. Két tuczat volt a rendes szám; és 
ezek is a predikáczio alatt nagyrészt bólintgattak. 
Minthogy a nép Londonban templomba, s igy pre-
dikáczióra sem j á r : az anglicanus hitszónokok azon 
eredeti gondolatra jöt tek, hogy ő k m a j d a ke -
r e s k e d ő - b o l t o k b a n fognak prédikálni, még pe-
dig a következő fogás által. A boltokban a játéksze-
rek , szemüvegek, crinolinok stb. mellett, egy ska-
tulya is van , következő felirattal : ,Vegyetek egyet 
ingyen'! E skatulya tele van apró papirszeletekkel, 
mellyek mindegyikén valamelly erkölcsi mondat ol-
vasható. A soho-squarei bazarból Margotti két illy 
czédulát vitt el magával; mellyek egyikén angolul 
ez állott: „Halljátok! legyetek bár fiatalok, vagy 
öregek, napjaitok le fognak folyni, s azután jön az 
örökkévalóság!" A másiknak tartalma ez volt: „Ba-
rátom! te az élet pályáját futod le: két ut visz e vi-
lágon át ; az egyiknek a vége örök élet, a másiké 
örök nyomor. Ez fontos kérdés: valljon az igaz uton, 
vagy tévúton jársz-e t e ? " — Mint az idegenek ka-
lauzai mondják, e bazarokban szép nőszemélyek az 
árusnők : természetesen, hogy minél több embert 
vonzzanak oda. A k i jön , tetszése szerint válogathat. 
Predikácziót akar? Itt van a predikáczio. Kellemes 
női társaságot keres? Abban sincs hiány. Vagy talán 
mindkettőt kivánja? Azzal is szolgálhatnak neki. Igy 
vonzzák Londonban az embereket Istenhez ! Termé-
szetesen , mert ott semmi sincs , a mi őket az angli-
cán kápolnákba vonzaná: sem az isteni-szolgálat fé-
n y e , sem az áhitat iránti fogékonyság, sem a szük-
ség érzete, feltárni Krisztus előtt saját nyomorát. A 
,Times' néhány év előtt azzal fenyegette a pápát, 
hogy az angolok Romának kellő közepén angol szé-

kes-egyházat fognak épiteni. Ha az anglicanismus 
végrehajtotta volna ezen tervét, ugy csak saját te-
hetetlenségét mutatta volna be azon népségnek, mel-
lyet elcsábítani akart. A ki csak egyszer volt is va-
lamelly anglicán templomban, meg fogja vallani, 
hogy üres szivvel,ki nem elégített kedélylyel hagyta 
azt el : míg ellenben egy órai ima a bold. Szűznek 
valamelly oltára előtt, szent örömmel tölti el a ka-
tholikus keblét. 

Ama roppant különbség, melly a romai s lon-
doni templomok közt van, igen nagy fontosságú, s 
abból némi következtetést vonhatunk mind a két nép 
jóllétére. Mert a vallás mindenkinek menhelye, de 
különösen a szegényeké, az isteni gondviselés ezen 
kedvencz gyermekeié. A falu szerény gunyhói közül 
méltóságosan emelkedik ki a katholikus templom : 
mivel ez az Istennek háza. A pór fiu és leány nézi, s 
bámulja a templom pompás homlokzatát, a szép ko-
rinthusi oszlopzatot, az égbe nyúló kupolát. A temp-
lomba vonul piszkos műhelyéből, s komor lakából a 
szegény kézműves, meg a szegény anya ; kézen ve-
zetvén ünnepies ruhájába öltözködött kis gyerme-
két: s ha ott a nemessel, meg a herczeggel hasonjo-
gunak látja magát , szent örömmel telik el keble a 
fölött, hogy ők Isten előtt egyenlők, és Krisztusban 
testvérek. E közben ők mintegy uj életre ébrednek, 
tisztább légkörben lehelnek, s mintegy uj világban 
hiszik magukat. A virágoknak, meg a tömjénnek jó 
illata közt, a szegény nézi a szent edényeken az ezüst-
nek , a ranynak, meg a drága-köveknek fényét, de 
azért nem irigyli azokat; csudálattal nézi a papi öl-
tönyökön a szép fehér gyolcsot, meg a gazdag hím-
zést: mialatt az orgona megszólal, s az egész temp-
lomot az Urnák dicséretét zengő énekek töltik be. 
Nem lehet elképzelni azon nagy benyomást, mellyet 
mindez a szegény munkásnak, a pór embernek, vagy 
egy tiz éves leánykának elméjére tesz: kik ha csak a 
templomban nem, másutt soha egész életökben il-
lyesmit nem lát tak, nem éreztek volna. Illy lelkesítő 
benyomás segédletével, milly könnyen emelik föl lei-
köket Istenhez ! Isteni-szolgálat után pedig nemesbült, 
és a föld porából kiemelkedett kedélylyel térnek 
csendes hajlékukba vissza. 

Illy látványokban, és mennyei örömekben Lon-
donnak szegény népe soha sem részesül. Soha sem 
örvendezteti meg őt olly egyházi ünnep, mellyen 
a Teremtő tiszteletére felhasználtatnának a fővárosi 
művészet remekei. Ha néha megtörténik is, hogy 
valamelly ünnep emelése végett Isten tiszteletére, az 
emberi erők művészeti közreműködésével dicsének 
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mondatik, ez zárt körben történik; mellybe csak az 
férhet, ki a nagy bemeneti dijt lefizette. Igy például 
néha adják Londonban Hándelnek nagyszerű orató-
riumát, „ I z r a e l Egyptomban": de ez a kristálypa-
lota falai közt történik; hova ez alkalommal csak 
egy arany bemeneti dij fizetése mellett bocsátják be 
az embert. Illyképen a londoni pór ember soha sem 
részesül a gazdagok örömeiben ; soha sem érzi az 
evangeliumi testvériség jótékony befolyását. A gaz-
dagot a szegénytől egy áttörhetlen fal választja el 
folyvást, mellyet még a vallás sem képes, bár csak 
egy perezre is ledönteni. +"H~. 

,Quod uni aequum, alteri iustum.' 
Előre érzem, hogy nagyra vetem a fejemet, mi-

dőn akár subiective, akár pedig obiective szóba ál-
lok ,t. filiszter' úrral az ,Idők Tanujá'-nál. Ugyanis 
az alanyt , vagy egyéniséget tekintve, mint ugyan-
csak az ,Idők T.'-nak 163-ik számában olvassuk, o r -
s z á g o s a n t i s z t e l t i r ó v a l leend dolgom: hol-
ott magam semmi vagyok egy illy osztatlan tetszés-
ben részesülő tekintély mellett; tárgyilagpedig pla-
ne igen sokak gyanúját vonhatom magamra, midőn 
a ,Religio' jelen félévi 7-ik számában föllépő Pasku-
tiu Dénes gör. egy. áldozár indokait pártolni meré-
szelem. Nem tehetek róla: de a más, szerintem nem 
competens térre vitt egyházi öltöny-vita megérdemli, 
hogy egy harmadik is szóljon hozzá. Feledjük tehát, 
vagy jobban mondva, tiszteljük egymást , mint 
ugyanazon egy főnek tagjait , és csak a tárgyat vi-
tassuk meg magát. Mert az csakugyan nem tartozott 
a dologhoz, ismeri-e máskép ,filiszter' ur P. urat, 
hogy jó szándékát gyanúsítsa, és a fölemlített, de 
meg nem nevezett jeles példányok után indulni ké-
pes hajlamait kétségbe vonja. 

P. Dénes gör. egy. áldozár egy czikket közlött 
a ,Religio-', vagyis egy kiválóan egyházi érdekeket 
képviselő lapban, a divatba jött magyar szabású öl-
tönyökre nézve, a mennyiben azokat legújabban a 
papok is fölkarolták; sőt, mint a t. cz. ur mondja (s 
mi hiszszük, hogy e kifejezését képes, saját tapasz-
talásából merített okokkal is támogatni), „saját egy-
házi ruhájok megvetésével is viselik." Fölszólal P. 
u r , nehogy az igy fölkapott ruhának „mindenki sa-
ját nézete szerinti alakot adatván, az végre botrá-
nyossá s nevetségessé váljék (a minthogy az máris 
ollyanná kezd válni), mi pedig egy illy szent és ko-
moly rendeltetésű testületnél meg nem engedhető : 
annyival inkább, mivel országszerte minden kath. 

egyházmegyében, legyen az keleti, vagy nyugoti 
szertartású, az öltöny viselet egy házjogilag van meg-
alapítva," (Yid. SS. Concil. Trid. Sess. XXIV. Cap. YI. 
de Reform. I tem: ,Concil. Prov. Strigon.' pag. 78.) 
Továbbá: „Komoly hivatásu embert komoly, és mél-
tóságteljes viselet illet; azért a kath. papság viselete 
is hivatása méltóságához legyen mérve, mint volt is 
az mindig, még akkor is , ha papi civilt öltött" stb. 
Minthogy mégis a kath. papnak i l lyen, vagy amol-
lyan alakú öltönye legkevésbbé sincs kapcsolatban 
a vallás lényegével, mint ezt mindenki tudja : a me-
gyés-püspökök, azok kormánya, a praelatusok, vagy 
provinciálisok jogosan, de csak is ők rendelkezhet-
nek és határozhatnak a fölött, hogy papjaik civil-
öltönyeiket ezután más, nemzetiesb öltönynyel cse-
rélhessék föl ; meghatározván azok színét, alakját, 
hosszát", stb. Ennyiből áll P. ur czikkének lényege. 

Ez ellen az ,Idők Tanuja' (tehát egészen világi, 
ámbátor eddig, legnagyobb dicséretére önmagának, 
tisztán kath. érdekben működő: de még sem papi, 
vagyis egyházi közlöny-, hanem világi lapnak) 201. 
számában ,egy filiszter', kit eddig mindenki papnak 
tartott (s ugyanazon lap első félévi folyamában köz-
zé tett czikkei csakugyan olly szellemben is irvák, 
a minőt egy paptól méltán várhatni), ó v á s t t e s z ; 
a czikket magát fölöslegesnek, haszontalannak mond-
ván , azt egész (,nemes'-nek nevezett) indignatióval 
utasítja vissza; a szerzőnek ördögöt kereső, méltat-
lan, idétlen és szivtelenül gyanúsító, alaptalan (!) sö-
tét fölfogást tulajdonit; és iuditványozza, hogytubák 
helyett erős borsot törjön neki valaki orra alá: miért 
szagol az ártatlan zsinórban forradalmat, és farizeusi 
élesztőt stb. Azután a gombkötőkre hivatkozván, 
ezekhez illy fólkiáltást intéz : „Szegény gombkötők, 
ti sem gondoljátok ám, hogy ujjaitokból olly veszé-
lyes méreg szivárog át a zsinórba, hogy az, mihelyt 
egy pap felöltönyére kerül, az egyházra tüstént ve-
szélyt hoz " Mintha e,szegény gombkötőknek' nem 
mindegy volna, akárki ruhájára kerül is a zsinór! 
(Ugyan milly döntő erőt rejthet magában e hivat-
kozás? Talán, hogy a gombkötők is szavazatot 
adjanak a papi civil meghatározásához? Avagy bán-
ják ők, lia a városban nem jár is a plébános és káp-
lán zsinóros ruhában: csak a többi hazafiak fogyasz-
szák a zsinórt becsülettel? Ugy egy idegen család, 
melly pillanatra magát alkalmaztatja, nagyobb tisz-
teletre kötelezheti le őket 24 tagjával, mint egymaga 
a plébános, ha épen a zsinór teszi a dolog mivoltát.) 
De szóljunk komolyan. 

P. Dénes u r , midőn czikkének fogalmazásához 



készült, bizonyosan elolvasta azt mind, a mi a ,Con-
cil. Prov. Strigon.' 78-ik lapján az egyházi öltözet-
ről szóló szakaszban zsinatilag határoztatott. Tudnil-
l ik: „Auctoritate igitur Concilii Tridentini, aliisque 
quam plurimorum Conciliorum Canonibus, et Apo-
stolicis constitutionibus moti, omnibus Provinciáé 
huius clericis iniungimus" (s nekünk valaki félig-
meddig hitelesen mondá, hogy a ,filiszter' is ezek 
közé tartozik), „ut vestes proprio congruentes ordini 
s e m p e r déférant. Absque his igitur clerici n u n -
q u a m in publicum prodeant, eo quidem minus, cum 
causa rationabilis, ob quam in hac l e g e interdum 
d i s p e n s a r i posset, Deo laudes, in hoc regnonimis 
raro occurrat. Reliqua etiam vestimenta, quibus pro 
climatis ratione clerici u tun tur , eius sint formae et 
qualitatis, ut DEO potius, quam mundo piacere velle 
videantur." És most következik az a másfél sor, mel-
lyet ,filiszter' ur idéz: „neque obsoletis" stb. Mint-
ha a pap csak azzal keltene maga iránt nevetséget, a 
mi régi! De ott van a „ n e q u e n o v i t a t i s s t u -
d i o " is Tudunk példát, hogy a mise-ruhát is ki-
kaczagták már a papon: de azért csak misézünk ben-
ne Istennek szent hirével. Tudunk példákat, hogy a 
,reverendáért' több érdemes papot nénémasszonynak 
gúnyoltak : de azért csak hordjuk biz' azt. Hiszen a 
mi ruháink egyszersmind institutióinkat is képvise-
lik. (,Aut vestem Christi depone, aut Christo digna 
gere. ')Na de P. Dénes ur világosan kimondja, hogy 
a ruha ugyan nem teszi az embert. Tehát folytassuk 
a zsinati szöveget: „Clerici, sive provinciáé huius 
Strigoniensis, s i v e a l t e r i u s , intra hanc pro-
vinciám commorantes, qui in habitu clericali et ton-
sura convenienti non incesserint, poenas et cen-
suras Constitutione dementis Papae V. ,Quoniam' 
etc. contentas incurrunt. U t r u m e x c e p t i o n i a b 
h a c r e g u l a l o c u s s i t , E p i s c o p i d i i u d i -
c a b u n t." 

Lehet-e, vagy illik-e ezekre a következő szava-
kat mintegy csak odavetni : „Azt csak nem hiszi t. 
uraságod, hogy legyen magyar főpásztor, ki a ma-
gyar ruha viselését nem tudná! S ha tudják, a mint 
hogy tudják is, és még sem tiltakoznak ellene, jele, 
hogy abban semmi fölütközni valót nem találnak. 
On igen furcsa fölfogással birhat a főpásztori őrkö-
désről." Itt egy kissé a jelen idők által megszorított 
főpásztori lelkismeret is kérdésbe jöhetne. De tegye 
föl országosan tisztelt filiszter u r ! bár ki legyen ön 
(én ugyan csak ugy ismerem önt, mint P. Dénes 
urat), hogy vannak gyengéd lelkismeretü egyháziak, 
kik előtt még kellő tisztelet- és becsben állnak ezen 

szavak (ha pusztán csak szavaknak lehet nevezni) : 
„Obedientia victimis iure praeponitur: quia per vi-
ctimas aliéna caro, per obedientiam vero propria vo-
luntas mactatur." És : „Magna quidem paupertas, sed 
maior integritás, bonum est obedientia maximum, si 
custodiatur illaesa! Nam prima rebus, secunda car-
ni, tertia vero menti dominatur et animo, quos velut 
effroenes et liberos ditioni alterius, humilis iugo pro-
priae voluntatis adstringit. Reverens haec obedien-
t ia , quam Presbyter in susceptione huius ordinis so-
lemnibus verbis, Beneficiati vero in aditu crediti si-
bi muneris iurata etiam fide promittunt, illis dunta-f 
xat Maioribus, seu Superioribus debetur, quorum iu-
risdictioni quis subiectus est: caeteris enim Maiori-
bus sola competit reverentia ab eorumdem praece-
dentiam." (,Concil. Prov. Strig.' pag. 120—121.) Te-
gye föl ,filiszter' u r ! hogy más is lát valamit. Fő-
pásztoraink még eddig nem tiltakozhattak az uj di* 
vat ellen, s talán ezután sem fognak; merthez ellett 
eléggé tiltakozik maga az egyházi törvény. Nem til-
takoztak talán azért is, mivel e divat még nem áta-
lános, és mint ön is mondja, nem fajult azzá, a 
mivé mégis fajulhat. Nem tiltakoztak, egy részt fő-
pásztori okosságnál fogva is, nehogy a világ vér-
szemeit még inkább magukra vonják. De ebből 
ugy vaktában azt következtetni, miszerint a hallga-
tás már kész beleegyezés : valóban nagy, és vakmerő 
bizodalom a főpásztorok tehetetlenségében Miből 
ollyasmit is lehetne kivonni,hogy : ,tehát csak ra j ta! 
Itt az idő ; most, vagy soha ! Főpásztoraink nem szól-
nak semmit: vessük el azt az igát,mellyetegyébkirït 
önkényt vállaltunk magunkra! ' De én illyconclusiót 
P. Dénes ur megtámadójának irányában nem teszek, 
s annak árnyékát is deprecálom ; nehogy v e l e ha -
s o n l ó h i b á b a e s s e m . Inkább hiszem, hogy pil-
lanatnyi föllobbanása ez a mindnyájunk által eléggé 
becsült nemzeti viselet iránti tulbuzgalomnak, mitít 
sem hogy azt a világ előtt, netalán ugy zárjelek 
közt érthető valamiért incriminálnám. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ô es. kir. Apostoli Fölsége f. évi aug. 31-dikén kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva , S z a b ó József esztergomi a latere kanonokot, és 
S z á n t ó f i Antal pesti esperes-plebánost, Leopold-rend kiskeresz t -
jével ; s gróf N y á r y Rudolfot a bibornok-primás titoknokát harma-
dik osztályú vas-korona-renddel , dijelengedés mellett, legkegyelme-
sebben földisziteni méltóztatott. ( W . Z.) 

PEST, sept. 9-én. Az u d v a r d i kalvária felszentelésé-
nek napjául vasárnap, ugy mint sept. 16-dika levén a főmagas-
ságu bibornok-érsek, és herczeg-primás által kitűzve, az ez al-
kalommal megtartandó rend nyomtatásban is kiadatott; melly a 
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már ténynyé válandott ünnepély hü képét tükrözvén vissza, 
t. olvasóinkkal imitt közöljük, sokaknak közülök utbaigazitásul 
is szolgálhatandván. „Sept. 15-én, szombaton. 1. A vidékről kör-
menetileg (processiókban) érkezendő bucsujárók hírnökeik 
által az udvardi plébánián előre bejelentendik magukat, mi-
szerint elfogadásukra egy papi személyt, és üdvözletökre a 
harangozást, el lehessen rendelni. 2. A bucsujárók gyónta-
tása részint a templomban, részint a kálvárián nyomban el-
kezdődik. 3. A délesti ájtatosság a kitett Oltári-szentség előtt 
a lauretomi litániával 4 órakor a templomban fog tartatni. 4. 
Ezután a kalvária uj harangjainak szentelése eszközöltetik ő 
eminentiájának suífraganeusa, m. Viber József püspök ur által 
a kálvárián. 5. A jelentékeny ünnep alkalmából esti 7 órától 
8-ig Udvard összes harangjai meghúzatnak. — September 16-
án, vasárnapon. 1. Hajnali harangszó után az ünnepet taraczk-
durrogások is hirdetendik ; a mikor templomban a szent-mise-
áldozatok bemutatása elkezdődik, valamint a gyóntatás, és 
folyvást az áldoztatás is. Az utolsó kis-mise, a plébániai, mel-
lyet szokás szerint háromszori harangozás megelőzend, 7 óra-
kor leend. Miután misézni csak három oltárnál lehet, azért a 
misézni óhajtó áldozárok magukat szombaton este a helybeli 
al-esperes-plebánosnál bejelenteni méltóztassanak. 2. A föl-
szentelést magas személyében végzendő főmagasságu S c i-
t o v s z k y J á n o s bibornok, Magyarország herczeg-primása 
és esztergomi érsek ő eminentiája, Udvard határszélén a vas-
útnál reggeli 7 órakor egy vegyes küldöttség által illő tiszte-
lettel fogadtatván, és röviden üdvözöltetvén, előlovagló disz-
csapat után harangzugás és mozsarak üdv-durrogásai között 
ünnepélyes bevonulását tartandja ; mi alatt az összes nép a 
lobogók közt sorfalakat képez. 0 eminentiája a plébániába 
száll, hol őt az összes egyházi és világi vendég urakkal együtt 
a helybeli alesperes, kesseleőkeői Majthényi Adolf tisztelettel-
jesen üdvözlendi Ezután a t. papság a templomba vonul, az 
apát urak és prépostok infulát és pluvialét, a kanonokok mo-
zettát, a többi egyháziak karinget, stólát öltenek, s az assisten-
sekkel együtt ő eminentiája, s a többi mélt. és főtiszt, püspök 
urakért a plebániaházba menendnek. 3. Nyolcz órakor ő emi-
nentiája harang-és ágyuszó mellett a templomba megy, ki fö-
lött 4 előkelő világi ur a mennyezetet viendi; az ajtatos nép 
két sorban a főpásztor áldását, térdre hullva fogadja. A temp-
lom fő ajtajánál ő eminentiája a helybeli plébános által szen-
telt vizzel és pacificaleval fogadtatik; mire a karzat az ,Ecce 
Sacerdos Magnus' éneket zengi el. 0 eminentiája a Szentség 
imádása után a trónon felöltözvén, mielőtt a casulát magára 
venné, azt (miután nmélt. gróf Forray Julia, született gróf 
Brunszvik csillagkereszteshölgy által ez alkalomra készittetett) 
megszenteli. Ezután következik a sz.-miseáldozat, mellynek 
végével az áldás előtt a helybeli alesperes-plébános, anya-
szentegyházunkat atyailag kormányzó romai pápa, IX. Pius ő 
szentsége által ez alkalomra kegyelmesen engedményezett 
teljes bucsut magyar és tót nyelven kihirdeti. 4. Sz. mise alatt 
(communio után) a kivül ájtatoskodó nép, két acolytustól kör-
nyezett kereszt előlvitele alatt, a sz. menet ( p r o c e s s i o ) a kai-
váriára megindul, melly alatt a nép a Mindenszentek litániáját 
énekli. Ő eminentiája ismét mennyezet alatt megy. 5. A főke-
reszthez érkezvén a sz. menet , ő eminentiája saját magas 
személyében befejezi a litániát, és azután egyszerre mind a 
14 statio-kápolnát fölszenteli, s magas meghagyásából két 

egyházi méltóság egyházi szolgálat mellett külön-külön, az 
egyik jobbra eső 7, a másik balra eső 7 állomás-kápolnát szen-
telt-vizzel és tömjénezéssel megáldja; kik végre a középúton 
találkozván, együtt a tisztkedő fm. főpaphoz térnek, mire 
magának a főkeresztnek fölszentelése következik. 6. Ezen föl-
szentelés után a feszület csókolásához járulnak a sz. kereszt-
ről szóló ének zengedezése közt először az egyháziak, azután 
a föbbrendüek, s majd egyéb ajtatos hivek, és a kalvária 
építkezése javára offertoriumot tartanak. A kegyes adomá-
nyokat, e végre rendelendő egyháziak fogják általvenni. 
7. Miután a sz. keresztnek csókolása mintegy x j 2 óráig tartott, 
a magyar ajkú hivek elkezdik a ,Jöjj el Szentlélek ur Isten'-t, 
és énekelnek 2 verset ; ezalatt a tót ajkú hivek a 7- és 8-dik 
statio közti lépcsőn a sz. Anna szobránál letelepednek, és a 
,Jöjj el Szentlélek Isten'-ből szintén 2 verset elénekelnek ; 
mire megkezdődnek a sz. beszédek A magyart nmélt. és ft. 
Haynald Lajos erdélyi püspök ur ő excellentiája, a tótot pe-
dig ft. és tudós Lopussny Ferencz egyetemi tanár ur fogják 
tartani. A jó rend tekintetéből fölkéretnek a hivek, hogy he-
lyökből ne mozduljanak addig, mig mind a két beszédnek vé-
ge nem leend. 8. A sz. beszédnek végével folytattatik a ke-
resztcsókolás és az offer tórium ; a tisztkedő fm. bibornok pe-
dig és az összes papság a sz. kereszt felmagasztaltatása ün-
nepén már fölszentelt sz. Márton kápolnájába, az átellenben 
levő kisebb lépcsőn lehalad, hol a helybeli alesperes-plebá-
nos csendes misét szolgál. 9. Ezután a sz. gyülekezet a főke-
resztnél öszpontosulván, ő eminentiája, az ős atyák sz. buz-
galmát követve, a déli harangot angyali üdvözletre meghúz-
za, mialatt az összes nép főpásztora után az Urangyalát ajtato-
san elimádkozza, és eme, századok gyakorlata által szentelt 
közimát, minden harang öszhangzó zenéje, s a mozsarak üdv-
durrogása váltandja fel. 10. Miután ő eminentiája az ajtatos-
kodó népre, s az egész haza négy tája felé a szószékből fő-
pásztori áldását adta, az egész menet a főlépcsőn lehaladván, 
a kimenetelnél követett rend szerint a templomba visszatér : 
hol a ,Téged Isten dicsérünk' eléneklésével hálaimák bocsát-
tatnak az egek Urához. 0 eminentiája pedig a fönebbi ünne-
pies menettel a plébániaiakba visszakisértetik ; hol rövid pi-
henés után az ebéd óráig a tisztelgőket elfogadni kegyeskedik. 

11. Délután a nagy haranggali jeladásra, a t. cz. vendégek a 
plébániára gyülekezvén, az összes hivők pedig két sorban, a 
plébániától a komáromi utcza végéig helyt állván, ő eminen-
tiája végáldását elfogadják, s a távozó főpásztort ismét egy 
vegyes küldöttség és diszlovagok a határig kikisérendik , mi-
alatt a harangok és mozsarak komoly bucsuhangja hallatszik. 
12. Elvégre az ünnepély délesti isteni-szolgálattal ajtatosan 
befejeztetik Udvard, sept, l-jén, 1860." 

— E s z t e r g o m b ó l vett tudósítások szerint, az őszent-
ségéhez jul. 23-dikán intézett , és 58,305 aláírással ellátott 
részvét- és hódolati nyilatkozatra, ő szentsége aug. 16-kán 

' ) „1. A rendező b izo t tmány i rodája a templom főa j ta ja előtti té-
ren 530. szám alatti ujon épült ház szegletbolt jában van ; hol ú tbaiga-
zítás adat ik a t . cz. meghivot t vendégek elszállásolása-, ebédjegyekkel i 
ellátása-, u g y lovaik elhelyezése- és takarmányozására nézve, és egyéb 
felvilágosítás is n y u j t a t i k . 2. ,Az udvardi ka lvá r ia -könyv ' , mellynek 
jövedelme a kalvár ia j avá ra esik, a p lébánia előtt a templom mellett , s 
a ká lvár ián árul tat ik. 3. A t isztelt meghivo t t vendég urak f. hó 15-én 
délutáni 2 órakor ebédre , esti 8 órakor vacsorára, sept. 16-án pedig 
reggel i re a plébánián megjelenni t isztelettel fö lkére tnek." 
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kelt atyai levelében válaszol a főmagasságu bibornok- és her-
czeg-primásnak. Az apostoli iratot közelebbi számunkban 
adandjuk. A pápai kölcsönnek teljes sikere s fedezése felőli, 
már máskor közlött hirt hitelesen megerősítve találjuk. Az 
esztergomi főmegyében összesen 71,800 frank Íratott alá. 

— A S z e g e d e n sept. 2-dikán, nagys. és ft. 0 1 1 v á -
n y i István nagyprépost és átalános káptalani helynök ur ál-
tal megtartott aranymisei ünnepély felől vett tudósítást is 
kénytelenek vagyunk jövőre hagyni. 

KALOCSA, sept. 9-én. Szép és megható szokás a ke-
resztényileg mivelt népek közt és tartományokban, hogy mi-
dőn valamelly boldog család, vagy község kiválóbb örömna-
pot ül, az örvendetes esemény emlékeül csemetét ültet, melly-
nek az évek számával együtt növekedő lombjai, a késő uno-
káknak is hirdessék a nevezetes napot , mellyen a hálatelt 
kebleket Is ten, a minden jóknak adója, egy elvett nagy jóté-
teményért ujabb tartozás érzetével tölté be. A keresztény 
család , a kath. egyház örömnapjai, az üdvösség müvének főbb 
szakaszait kijelölő ünnepek : s az ezek által gerjesztett vallá-
sos köz öröm és hála nem nyerhet szebb kifejezést és mara-
dandóbb emléket, mint ha azokat olly intézetek alapítása teszi 
nevezetessé, mellyek a termő fákhoz hasonlólag, századokig, 
sőt örökre, áldásos magvait szórják el körükben a vallásos 
eszmék- és istenes élet példáinak, s hullatják az er.ény- és va-
lódi jóllétnek édes gyümölcsét. A kereszténység örömnapjai-
nak egyike a bold. Szűz Mária n e v é n e k , számtalan égi ma-
lasztok-, és az egyház kegyeiben dus napja: s a kalocsai fő-
megye buzgó főpásztora, honunk védasszonyának ez örven-
detes névnapján csemetét ültetett el Istennek örökké illatozó 
virágokkal ékes kertjébe , melly a hivői bizodalomnak megfe-
lelőleg, gazdag gyümölcseit termendi nem csak egy város és 
megye, hanem az egész ország javára fejlesztett női erények-, 
és istenességnek. Egy, a ker. nőnevelés magasztos tisztének tel-
jesítésére meghívott női szerzetes-rendnek, a ,szegény iskola-
nénék'-nek a n y a h á z a ezen viruló csemete; mellyet nmélt. és 
főtiszt. K u n s z t József ur, kalocsai érsek ő excellentiája mai 
napon szent rendeltetésének átadván, a nevezett szüzeknek 
ugyan lak-, a körükbe sereglő leánykáknak pedig menhelyül, 
a ker. hit- és erényességre vezérlő anyai oktatások, és utáno-
zásra ragadó példák megszentelt téreiil, egyszerüségökben 
is mélyen megható egyházi szertartások közt, ünnepélyesen 
megnyitott. Az átadási tényt megelőzte a sz. mise-áldozat be-
mutatása a fő székes-egyházban, mellyre a főméit, érseket, 
lakából, a főkáptalan összes tagjai testületileg hivták meg ; az 
érseki kereszt elővitele mellett kisérvén őt templomba : hol a 
bevezetendő apáczák is, szám szerint 12-en, a szentélybeli 
padokon helyet foglaltak, és communio u tán , az Urnák sz. 
testét ajtatosan magukhoz vették. Ezután nagys. és ft. K u -
b i n s z k y Mihály kanonok ur szószékre lépvén , sz. beszédet 
tar tot t , az isteni-szolgálatra nagy számmal összesereglett hí-
vekhez; előadván a mai ünnepnek nem csak az egész kath. 
egyház-, és főleg hazánkra nézve kitünőleg nevezetes voltát, 
mint melly a honunkat leigázott törökök erejét végképen meg-
törő diadal emlékét újít ja meg emlékezetünkben, hanem kü-
lönösen a kalocsaiakat egy, a nőnevelésnek szentelt apácza-
kolostor megnyitásával örvendezteti meg. Kifejté szónok a 
mindvégig nagy figyelemmel hallgatott, mert tárgyánál fogva 
is a figyelmet legnagyobb mértékben lekötő beszédében az apá-

czák intézményének nagy becsét; és e végre fej te geté az 1-ső 
részben az apáczai élet jelentőségét és fontosságát átalában; 
a 2-dikban pedig különösen azon szerzetes társulatét , melly, 
mint a jelenlevő, a leánygyermekek nevelését tűzte ki magá-
nak czélul. Az eszmék, mellyeket beszédében a ft. szónok vagy 
csak érintet t , vagy pedig bővebben is kifejtett , sokkal maga-
sabbak és közérdekűebbek, hogy sem magunkat azoknak e 
helyen is felhozása-, és terjesztésétől meg tudnók tartóztatni 
Azért szándékunk , kivonatilag legalább, az egészet közölni *). 
I t t egyedül azt jegyezzük meg, hogy a czél, mellyért monda-
tott , a szerzetes fogadások, szűzies élet, és ker. önmegtaga-
dás fönsége felőli mély és vallásos meggyőződés szilárdítása, 
el volt a jelen volt nagy közönségre nézve érve : mint melly a 
megilletődés látható jelei közt, meghatva szemlélte az érseki 
imaszék elé gyűlt apáczákat ; kikhez a nmélt. főpásztor ma-
gyar nyelven alkalomszerű beszédet intézett, s az alapító le-
vélnek megelőzött felolvasása után, nekik a százezrekre menő 
költséggel megalapított nagyszerű intézetet, atyai szeretetet le-
helő szavakkal átadta. A szerzetesnők hálás érzettel csókolák 
meg a jótékony kezet, melly bennök és általuk számtalan 
élet és család boldogitására tevé le a jobb neveléssel össze-
kötött közjóllétnek maradandó, s emberileg örök időkre biz-
tositott alapját. Megilletődve kisértük a Szentlélek segítségül 
hívása után, sz. menetben, a. szerzetes-nőket a kolostorhoz 
csatolt, szinte uj , és gyönyörű egészet képező templomba j 
hol a nmélt. érsek az oltártól a kolostori épületbe térve , s 
annak folyosóin a ,Miserere' zsoltár versszakainak elmondása 
közben végigmenve, az egész házat szentelt vizzel behintette; 
utána pedig a ,Te Deum'-ot Isten iránti hálás szivvel hangoz-
tatta. Végül az Oltári-szentséggel (a meglepő mübecscsel biró, 
igen szép szentségmutatóban) áldás adatott ; és a kegyes fő-
pásztor a megható ajtatosságban részt vettek legjobb kivá-
natai közt kisértetett érseki lakába vissza, — Az előbb borongós 
ég kedvezett a szép ünnepélynek. Vajha igy kedvezzen az idő 
minden értelemben az uj ültetvénynek jövőre : hogy megóva 
minden anyagi pusztulás- és erkölcsi veszélytől, nmélt. alapi-
tója-, s az egész főmegyének örömére, százszorosan fizesse 
vissza ezen, égaljunk alatt imént meghonositott gyenge nö-
vény, az elültetése- és ápolására fordított , és még fordí-
tandó költséget, erőt , gondot és fáradságot! Mit annál 
hőbben kívánunk, mert csak ez teheti, s teendi a tisztelt 
és honunkban vallásos örömmel üdvözlött szerzet műkö-
dését tagjainak részéről is vigasztalóvá, és szivesen telje-
sítetté. . . . Mert a nevelés dolga nehéz, fárasztó , s aggoda-
lomteljes magvetés. Az erőtelen csemetére, mig annyira 
megszilárdul a jóban, hogy daczolhasson a majd fagyasztó 
hideg, majd lankasztónhő mindennapi élet légkörében, a meg-
romlott világ és duló szenvedélyek által támasztott viha-
rokkal , sokszor kell az azt 1 é 1 e k i s m e r e t e s e n ápolónak, 
az anyai gondosság és szülői félelem könyeit, csak Istentől 
láttatva hullatni : s e titokban hullatott monikai könyek, egye-
sülve az isteni kegyelem- és áldásért felfohászkodó sziv imái-
val , ezek azon éltető nedvek, mellyek az éj csendjében alá-
szálló harmatként táplál ják, és élesztik a sokszor már-
már elhaló virágot uj életre. A jótékony harmat is észrevé-
telenül hull a szomjas földre: az Istenért és a lelkek üdveért 

*) Jövő számunkban adandjuk. 
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működő nevelőnek is késznek kell lennie, a világtól nem, vagy 
épen félre is ismert, többnyire alig sejditett, kellőleg pedig so-
ha sem becsült, és meg nem hálálható munkájára a részvét- és 
fáj dalomtelj es lelki szülés könyeit hullatni; mellyeket a tudat-
lan, és javitandó növendékek körül tanúsított folytonos gond, 
azoknak sokszor angyali béketűrést is kifárasztó, megrendítő 
tétlensége, akarathiánya, vagy épen hazulról hozott elfajultsá-
ga sajtol ki. Ez az, a miért a ker. ifjúság képezése- és tanításával 
foglalkozó egyháziak-, főleg szerzeteseknek csak is az Isten, 
a mindenható, a végetlenlil gazdag, nyújthat illő jutalmat és 
kárpótlást. És ezért fog mindenkor csak is azon tanitás és ne-
velés sikerülhetni, mellyben nem veszendő dij , és földi 
jutalom reménye végett , hanem az Isten nevében és örök 
üdvért hozott áldozatok árán részesittetik Istennek földi 
magvetése, a keresztény iijuság. Ez az egyház által adandó 
tanitás, és nevelés mély jelentősége Csak az e fölséges 
hivatással megbízott egyének is ne feledkezzenek meg soha 
teendőjök végetlen fontossága-, és magasabb rendű, nem 
világias természetéről; mert különben valamint rájok és 
személyökre, ugy művökre is szükségkép nehezednie kell az 
elvilágiasodás amaz átkának, mellyre a büntetést isteni Mes-
terünk régen kimondta. „Bonum est sal. Sí autem sal evanu-
erit neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed 
foras mittetur. Qui habet aures audiendi audiat." (Luk. 14, 
35.) Az emberiség nevelőinek mondatott : „Vos estis sal ter-
rae !" S ki a v i l á g t ó l kölcsönöz szellemet, izt , és irányt, 
a helyett, hogy azt ő a d n a neki, annak nyomorult voltát 
és elvetettségét ki nem mondhatni. „Neque in s t e r q u i l i -
n i u m utile est " Valamint méltóság nincs magasabb, mint 
mellyet az erkölcsi tökély szerez az embernek, a világot min-
den nagysága-, javai- s hiúságaival megvethetni : ugy leala-
csonyittatást sem képzelhetni nagyobbat, mint az emberektől, 
m é l t á n , lábbal tapodtatni „ut — conculcetur ab homini-
bus" (Mát. 5, 13.). 

A VESZPRÉMI mária-intézetbeli angol-kisasszonyok 
leánynöveldéje, folyó évi octoberhó elejével, Isten dicsősé-
gére , s az emberiség javára megnyittatik a veszprémi nmélt. 
püspök ur által e czélra állítótt épületben. Az épület mellett 
téres kert van ; s az épülettel egybekapcsoltan áll a szintén 
püspök ur ő kegyelmessége által épített templom, hol az is-
teni-tisztelet fog tartatni. Az intézet négy osztályt képező is-
kolái nyilvánosak lesznek, mérsékelt tandíj mellett (miglen a 
keresztény szeretetről nevezett paulai sz. Vincze-szerzetbeli 
szüzeknél, valamint edclig, ugy ezentúl is , ingyen nyerhetni 
oktatást). — De egész nevelésbe is fogadtatnak íöl leánykák 
azon biztositás mellett a szülők részére, hogy leánykáik va-
lódi keresztény nevelésben részesülnek, s édes anyai gonddal 
és szeretettel őrködnek fölöttük az illetők. A szülők különös 
megnyugtatására szolgálhat e tekintetben, hogy P i r n s t i l l 
Theréz, tapasztalt, szellemdus főnöknő veszi át az intézet 
kormányát, ki a ,Religio' f. évi aug. 18-ki számának tudósítója 
szerint is, a balassa-gyarmathi intézetet 9 évig anyai szelídség-
gel és gondossággal igazgatá, kit az intézet iránti lángoló 
buzgalom jellemez, s ki ugyanazért mindenek őszinte becsü-
lését és tiszteletét hozza magával. A többi hölgyek pedig, kik 

a nevelés és tanitás nehéz munkáját fönérintett főnöknő mel-
lett végezendik, elég képzettséggel, és a nevelésben kellő 
gyakorlati ismeretekkel, s jártassággal is birnak; mert részint 
St.-Pöltenben, részint Pesten már több év óta kitűnő elisme-
réssel működtek e pályán, s azért is engedtetnek át Majláth 
grófnő főfejedelem-asszonytól ez ujonan keletkezett, s ennél-
fogva is különösen tapasztalt tanitónőket szükségelő intézet-
nek: mert multjoknál fogva a legnagyobb bizalomra, s a leg-
szebb reményekre jogosítanak föl. Egyébiránt püspök urunk 
ő kegyelmessége az intézet fölötti közvetlen felügyeletet ma-
gának tartván fön, a szülők teljes megnyugvással lehetnek 
beadandó leánykáik kiképeztetése és testi-lelki jólléte felől. 
A leánykák egészségére lelkismeretes gond és felügyelet le-
end ; s betegség esetében leggyöngédebb anyai ápolásban ré-
szesülnek. Különben Veszprémnek jó hegyi levegője s vize 
van , az intézeti épület pedig emelkedettebb helyen áll, s he-
lyiségei szárazak, világosak , tiszták és kellő kényelemre ren-
dezvék; közvetlen az épület mellett terül el egy rész gyü-
mölcsössel és veteményessel a már emiitett szép angolkert, 
hol a leánykák kellemesen és háborithatatlan csendben tölt-
hetendik szünóráikat. A tannyelv az intézetben a magyar. A 
rendes tantárgyak, mellyekben a növendékek kivétel nélkül 
oktattatnak : vallástan, olvasás, irás, számolás, magyar, né-
met, franczia nyelv, földrajz, történelem, természettan, ter-
mészetrajz , és mindennemű női kézi munka. A magyar nyelv 
előadásánál a helyesirási, és fogalmazási gyakorlatokra külö-
nös gond fog fordittatni. Gondoskodva lesz arról is , hogy a 
növendékek a háztartási foglalatosságokban kellő gyakorlati 
ismereteket szerezzenek maguknak. Zongora, ének, táncz, 
rajz, rendkivüli tantárgyakat képezendnek. A fölvételi fölté-
telek következők: 1) Az intézetbe adandó leányka tartozik 
magával hozni keresztelő-levelét és a himlő-oltásról szóló bizo-
nyítványt ; nem különben 2) ágyuemüt, különösen egy derek-
alj t , egy-két vánkost, egy paplant, egy párnát , két vánkos-
és párnahéjt , négy lepedőt, öt törülközőt, öt asztalkendőt, 
tovább a szükséges fehérneműt és felső öltönyt. A leánykák 
ruházata átalán egyszerű legyen, hogy igy a fényűzés ellené-
ben az egyszerűséget korán megszokják. Egyéb aprólékos tár-
gyak megszerzésére a fölvétel alkalmával utasittatnak a nö-
vendékek szülői, vagy gyámjai. 3) A mindennemű ellátás és 
tanitás fejében évenkint 220 a. é. fr t fizetendő előleges félévi 
illetékben. 4) A házi-orvosnak egész évre 5 fr t tiszteletdija 
jár, s ez a belépéskor teendő le. 5) A zongora, ének, táncz, 
rajz, a szülők különös kívánatára taníttatván csak, a zongora-
mesternek havonkint 5 f r t ; a zongora használatáért évenkint 
5 frt ; az énektanitónak havonkint 3 fr t ; a tánczmesternek 
egész évre 10 f r t ; a rajzmesternek havonkint 2 frt fizetendő. 
Istené legyen a dicsőség! Istennek, a mindenhatónak legyen 
ez intézet fölajánlva. Kelt Veszprémben, sept, l-jén 1860. 

A pápai kölcsönre az esztergomi főmegyében (IV.) aláirt : 
Nt. K u b r i c z k y Endre taksonyi plébános ur . . 100 frank. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, I860. 
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T a r t a l o m : Szellemi fegyverek a világi ügyek meg-
védésében. III. (Vége.) — ,Quod uni aequum, alteri iustum.' 
(Vége.) — Az apáczák intézetei, főleg nevelési szempontból. 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Morva-, Olasz-
ország- és Moldvából. 

Szellemi fegyverek 
a világi ügyek megvédésében. 

III. (Vége.) 
Igy beszél a kath. papság; és ekkép alkalmazza 

a 4-dik parancsolatot az emberi helyzetek minden 
nemére. Csak, mert meg van erről a katholikus győ-
ződve , engedelmeskedik a kormánynak : nem pedig, 
mert gyarlóságának érzetében ellene nem szegülhet. 
De e tanítás minő föltétel alatt fog csak a lélekisme-
retekbe utat találni? Csak u g y , ha az, a ki tanit, 
nem rendőri hivatalnok, nem a kormány fizetett em-
bere ; hanem ha ugy beszél,mint sz. Cyprián mondja: 
„Voce libera, mente incorrupta, virtute divina." Sza-
vát ne vásárolja meg a világi hatalom. — Vegyétek el 
e föltételt; tegyéteka papot hivatalnokká: s meglát-
j á tok . . . . De hiszen van is rá példánk elegendő, hogy 
az illyenek elsatnyulnak ; s ha nem feledték is el az 
evangeliumi tanokat, bizonyosan gyávák , azok sze-
rint erélyesen cselekedni. Ha elvégre nem lesz is il-
lyenné, a közönség őt illy ennek tar tandja: mert he-
lyezeténél fogva illyennek tűnik föl. Már most, kér-
dem, minő véleménynyel, milly meggyőződéssel bi-
rand felőle a nép? Nem mással, mint minőt a csend-, 
és rendőrök, és a kényszerítő hatalom más hivatal-
nokai felől táplál; kiknek azt szokta felelni: „Önnek 
ez életmódja; ha holnap a kormány ellenkezőt fogna 
parancsolni, akaratát hasonló készséggel teljesitend-
né."Politikus atyafiak! ha illy eredményűvé akarjátok 
a clerus tanítását tenni, oh akkor sokat meggazdál-
kodhattok a költségvetésben mert az egész cultus 

fölöslegessé válik. 
De tegyük fe l , hogy sok helyütt csakugyan 

iliyennek tűnik fel a papság: mert mint polgárok, az 
államtól függenek, és fizettetnek. (Minthogy elvétet-
vén csaknem mindenütt az egyház birtokai , a kor-
mány fizetéses tisztviselőivé lettek ; és a minőkül fel-
tűnnek , valósággal ollyanoknak tartatnak is.) Az 

ebből eredhető rosszak csak az által távolittatnak 
el, hogy a szent-kormányzati coetus soha sem mu-
lasztja el, fejét ugyanazon mértékben fölemelni, s 
ösztönszerűleg kötelességéhez híven cselekedni, a 
millyenben elnyomatik. De ezen dicsőséges ellenzés 
r i tka, s a jelen helyzetben még veszélyessé is válik. 

A katholikus nép előtt azonban, hitelét a pap 
mind ennek daczára, s daczára ellenségeink amaz ál-
nok vádjainak, hogy hizelgünk a hatalomnak, el 
nem veszíti mindaddig, valamig a pápa fölséges, és 
törhetlen szavával szent tanokat hirdet, és üldözi a 
visszaéléseketa hatalmasokban is; valamig azokat is 
büntetéssel, kiigtatással fenyegetheti. Látván ugyanis 
ezt hiveink,ekképen gondolkoznak:,Ha papom eltérne 
is az igaz úttól,Romából keményen útbaigazítanák. ' 
És eme főfelügyelőhez akárki is folyamodhatik : vá-
dolva a gonoszokat, előadva kételyeit, keresve elég-
tételt. Illyképen a tanok, a mellyeket hall, meggyő-
ződést szereznek; engedelmessége ösztönszerű lesz; 
lelkismerete elismeri, hogy a törvény égből j ö t t , és 
nem gyártatik a hatalmasok teremében. 

íme ez a közrend nagy elve, mellyet IX. Pius 
szellemi fegyverekkel biztosit a világnak. És e fegy-
verekkel csak azért küzdhet, mert szabadon szólhat 
a fejedelmeknek is. Az 1789-diki liberalismus sokféle 
zabolát gondolt ki a fejedelmek számára ; illyen volt 
a népfőlség, a választók jogai , a képviselők ellent-
állása, stb.: de e zabolák olly élesek vol tak , hogy 
előbb ugyan csak befogták a királyok száját, de ké-
sőbb fejőket is elmetszették. De mi történik ? A szelíd 
királyt dühös vérbakók csoportja követte; s ezeket 
az óriás váltotta föl, a ki által leverettek: azután egy 
philosoph-k irály , és tíz-tizenkét kormány forma kö-
vetkezett egymásután ; minduntalan kísérletet téve, 
hogy feltalálják a bölcseség kövét, melly által a nép 
anarchia nélkül szabad, és a király zsarnokság nél-
kül mindenható lehessen. A legfőbb hatalom és nép-
garantiák közti viszontagságok u tán , mellyik ma-
radt meg épen azon országban, hol a végrehajtó ha-
talom vagy kinyeri, vagy megvásárolja a senatorok 
alázatos megegyezését? Az egyedüli , mi még hal-
latszik , a püspökök szava : s ezek s zabadságánakW^X 
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alapja, a pápa függetlensége. Isten őrizzen meg tőle, 
kiált fői De Fal loux, hogy miután megtört , vagy 
gyáva lett minden más resistentia, elenyészszék még 
ez utolsó is. Isten őrizzen meg tőle, hogy ne legyen 
a földnek többé olly zuga, honnan az emberi méltó-
ság szavakat hallhasson , mellyek a nélkül , hogy el-
lenkeznének az engedelmességgel, átjárják az elnyo-
mók lélekismeretét is. — íme ezt akarja a pápa elérni 
szellemi csatájában. Hogy ezen fegyverek használata 
azon ministereknek, kik az olasz fejedelmeket meg-
rabolták, és vert hadaik, összeroncsolt trónjaik rom-
jain olasz nagyságot akarnak emelni, zokon esik, 
természetes. De hogy e fegyverek az által , mert a 
pápaság léteért, a politikai igazság-, a rend- és tár-
sadalmi szabadságért küzdenek velők, profanáitat-
nak.... ezzel, igenis, lehet néhány hülét eláinitani : de 
ezt elhinni, kivülök nem fogja senki. Szégyenelje te-
hát ezt mondani józan ember; mivel ez esztelenség. 
Ki az ember, és az egész mindenség felől helyes esz-
mével b i r , az átlátja, hogy a materialis világban el-
követett bűnöket nem lehet máskép büntetni, hanem 
ha büntetjük az erkölcsi áthágást is, melly tehát 
nem származhatik egyéb- , mint az igazság eszméjé-
ből, következőleg a szellemi világból. Mi ha áll, ugy 
vádjaitok a pápa ellen merő rágalmak: mert ő szel-
lemi fegyvereivel csak is a katholikus tekintély mű-
ködését akarja biztositani, csak az erkölcsiség, rend és 
szabadság alapját akarja megvédni. Draxler János. 

jtyuod uni acquum. alteri iusturn.' 
(Vége.) 

Minthogy azonban meggyőződésem nekem is 
van , mint például P. Dénesnek, és a t. filiszternek, 
mellyet mindenki által méltányoltatni kivánok : a 
nélkül, hogy a magyar ruhának becse, és ránk nézve 
igazán ősi, hagyományos tiszteletéből csak parányit 
is levonnék (mivel azt magam is szivesen viselem, 
főleg ha meg vagyok iránta nyugtatva, miszerint egy-
házi elöljáróimnak nincs törvényes kifogásuk ellene, 
hogy azt a papság is viseli) : ide iktatom azt is, a mit P. 
Dénes gör. egy. áldozár ur, talán hogy ,röviden és 
jól' szóljon, nem közlött. 

A magyar nemzeti viselet, főkép azon alakban, 
mint azt ősapáinkon a 16-ik századig látjuk, komoly 
és méltóságteljes; minőt csak szent királyok emléké-
vel diszes hon fiai vehetnek magukra. A magyar ősi 
viselet inkább egyházi alakot és szabást jellemez, 
mint pusztán világit. Régi királyaink jelmeze : alul 
reverenda-idomu öltöny, mellyet pluviale forma ka-

czagány, dolmány, vagy köpeny emel, és tesz tiszte-
letet gerjesztővé. Majd ismét kanonoki cimádát látunk 
őseinken, zsinór- és vitézkötésekkel ékesen, mellynek 
nyilt ujjai alatt egy szűkebb alsó öltöny látszik. Hogy 
többet ne mondjunk, ez azt látszik mutatni, miszerint 
hajdan a papság és világiak egyre verő alakot adtak 
ruháiknak. A nemzetnek egy hite, egy kar ja , egy 
ősi szent viselete volt. Térden fölül érő öltönyt alig 
látni őseinken. Most is csak annak a magyar ruhának 
van igazi magyaros tekintete, melly a régi viseletre 
ver. Ezt minden egyéb lengeteg öltözetnek eléje ten-
ni, a nemzeti önérzet hozza magával, mellyet meg-
tagadnunk nem szabad. Igy a végig gombolható ru-
ha minden embernek komoly és méltóságos alakot 
kölcsönöz. És ezt a papság is elfogadja. Mert alatta 
sokkal jobban védve vagyon papi jelleme, mint bár-
miféle elül-hátul hasitott kabát alatt , mellyből reve-
renda nélkül ugy kiforgatja a papot a szél, hogy 
csak szánakozva lehet rá nézni, mikor igy az utczán 
nyilvánosan végig megy. — Mi tehát annak, hogy a 
magyar viselet átalánossá kezd lenni, csak örülhe-
tünk : mivel nemzeti sajátságaink fölkarolása, nem-
zeti öltözetünk visszahozása nem kissé fokozza azon 
nemes reményeinket is, hogy igy idővel majd ha-
gyományos nemzeti erkölcseink is vissza-visszaér-
kezendnek , mellyeket egykor a h i t e g y s é g napja 
tett az egész világ előtt ragyogókká, s irigyeltekké. 
Gondoljuk ugyanis magunkban vallás-nemzeti ke-
gyelettel: először megujul a magyarnak, ősapái vi-
lágra szóló erényeinek visszagondolásában, külseje; 
hogy igy , habár lassan is, visszanyerje eredeti kath. 
jellemét belseje is. Ha más volna a czél, ha az árpád, 
vagy atilla alatt nem ezen,milliom oknál fogva visz-
szasirt boldog állapot szent vágyai dobogtatnák a 
magyar szivet: ugy inkább öltözködjünk árpád he-
lyett szőrzsákba, s tartsunk poenitentiát, mert vilá-
giaskodásunknak keserűen fogjuk megadni az árát. 

Vagy nem tudják-e önök, hogy a ,Pesti Napló'-
ban már jó idő előtt kihirdetteték a b e c s ü l e t h i t -
v a l l á s a ? És nem tudnák ezt önök, u ra im? Igen, 
ugy van. Ott még a mult évben ezeket olvastuk: „A 
becsület meghatározatlan voltában elsőbb a törvény-
nél és morálnál: nem lehet vitatnunk, csak éreznünk. 
Egész hi t , egész vallás. Ha az emberek nagy részé-
nél a keresztben való hit szunnyadni kezd, tartsuk 
legalább ébren a b e c s ü l e t h i t v a l l á s á t . " (P. 
Napló. 1859. 38. sz.) íme , értsék meg önök Itt 
tehát nem a szunnyadozó k e r e s z t é n y s é g újra 
ébresztéséről van szó, hanem a b e c s ü l e t h i t v a l -
l á s á n a k megtartásáról. A magyar azonban, ugy 
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hiszszük, csak keresztény akar maradni, mint ősei 
voltak ; és ruháját sem azért veszi magára ujolag lel-
kesülten , hogy abban a pogányság tartalékait ápol-
gassa: hanem inkább (és itt már mi papok is nyilat-
kozzunk!), hogy nemzeti öltönyünk alatt mind halá-
lig keresztény kath. szivvel akarjunk Istenünk- és 
egyházunknak szolgálni. 

T. jfiliszter ur ' Pázmányra is hivatkozik. Talán 
azért, mert valakinek eszébe jutott, öncsiuálta ruhá-
já t ,pázmány'-nak nevezni. Más történelmi hitelessé-
get nem is lehetett Pázmány megernlitésénél megala-
pítani, mint hogy „ h i h e t ő l e g (!) szintén magyar 
szabású felöltönyt viselt." Vagy ha tudott ön, miért 
nem jött elő vele? Miért nem mondja meg ön pél-
dául, hol látta Pázmányt , akár mint jezuitát, akár 
mint bibornokot, bundában, vagy dolmányban le-
festve? Mert bizony a régiek öltözetére csak illyfor-
mán hivatkozhatunk. De még igy is sokszor, és igen 
csalatkozhatunk 1849 ben egy plébániát látogató 
főesperes mellett volt szerencsém állni, ki a helybeli 
káplán szobájában IX. Pius pápánkat vörös tuniká-
ban , és vörös sapkával — bámulta a falon. Bizonyo-
san valamellyik forradalmi tisztelője vélte szentsé-
ges atyánkat illy, rá nézve szokatlan öltözetben leg-
hívebben ábrázolhatni— Jóllehet igy ugyanakkor 
már a nádat is oda festhette volna a pápa kezébe. 
De menjünk tovább. Láttunk arczképeket, mellyek 
érdemes férfiakat tüntetének föl, közönséges, min-
dennapi pongyolában. Láttunk ismét másokat jelme-
zekben, mellyek bizonyos pünkösdi királyságra en-
gedtek következtetni. ,Multa licent' etc. De ezek mind 
csak kinövései s elferditései a valódi történelmi hű-
ségnek. Valakit külseje után itélni meg, roppant el-
fogultság volna ugyan : de mégis szükséges, arra is 
gondot fordítani. 

Én is láttam már magyar szabású öltönyöket 
papokon. De még egyformaságot nem láttam. Mit 
jelent ez? Nem mást, mint valódi divatforgandósá-
got. Egyiknek ez tetszik, másiknak amaz. De mondja 
meg nekem t. filiszter u r : azon papoknak, kiknek 
reverendára is alig telik, mellyik magyar zsinóros 
forma fog tetszeni? Vagy nincsenek-e olly szegény 
paptársaink, kik egész évtizedig is, hogy keveset ne 
mondjak, kénytelenek egyetlen felöltönyükkel meg-
elégedni? Vagy a szerzetesekről szóljak-e? T. filisz-
ter urnák, mint leveléből kivehetni, csakugyan bő-
ven lehet a s u j t á s dolmányán, midőn igy minden 
félretekintés nélkül legázolja más szegény ember ag-
godalmait. Egy barátom beszélte nemrég, hogy ma-
gyaros costume-je 140 uj forintba került ; egy mel-

lényvarrásért 4 frt 70 krt követelt a szabó, s az 
anyagot maga barátom adta ; pedig a mellény nem 
is igen látszik a papon. Eddig 28 p.frtért igen tisz-
tességes felöltönyt ki lehetett állítani: most ehhez 
62 forint kell. S még ne is szóljanak főpásztoraink a 
dologba? Ki fogja fizetni az adósságot? Hanem 
uraim ! a népet sem szabad kifelejteni számításunk-
ból. Népünket is annyira megfogta már a divatkór-
ság, hogy alig látszik ki a szalag- és zsinórból. Az 
izraeliták meg, ugy látszik, birván zsírral, min-
denütt két zsinórt varratnak, hol a szegény magyar 
ember csak egyet. (Noha egyen-máson náluk is el-
kelne még százszor korszerűbben az ujitás hogy a 
fontot, rőföt, itczét ne is említsük.) Illy dühében a 
mindent magával ragadó divatnak, mit tegyen már 
most a szerény pap, kinek mégis csak ki kell néha-
néha mennie a házból? Ha nincs divatos ruhája, mú-
miának , spiritusba való antiquitásnak csúfolják. Ha 
nagyon zsinóros az árpádja, s más valakié meg sok-
kal egyszerűbb, ki pedig amúgy szeretné : irigysé-
get támaszt maga , s jövedelme ellen. Mit t együnk? 
„Inter utrumque vola, medio tutissimusibis?" Ekkor 
meg azt mondják, hogy farizeusi é l e s z t ő t hor-
dunk a zsebünkben Az egészből utoljára sem jön 
ki egyéb, mint, hogy maradjunk a r e v e r e n d á n á l . 
Ebben már úgyis sokat kiállottunk, ha nem mi, tehát 
elődeink. Megcsúfolták benne Mesterünket; sorsot 
vetettek reá De ha ez a reverenda öröksége : „Ab-
sit nobis gloriari , nisi in cruce Domini nostri Jesu 
Christi; per quem nobis crucifixus est mundus, et 
nos mundo." Filiszter u r , Isten velünk! 

Egy e.-megyei áldozár. 

Az apáczák intézetei, főleg nevelési szempontból *). 
A keresztény élet roppant változást hozott a világon 

létre. A mint Krisztus urunk az emberi-nemért kiadta lelkét a 
kereszten , földerült a kegyelem napja : a mennyei Atya öröm-
mel nézett a sz. Fia vérén megmosott lelkekre; a buta po-
gányság setétségét a hitnek világa elűzte ; s a vad erkölcsök 
durvaságát a szelíd evangelium magas, de kedves erényei 
váltották föl. Hullottak a bálványok, fogytak a feslett élet 
papjai és papnéi ; a tiszta élet becsülése áthatotta a keresz-
tény sziveket. Ama változások egyike, mellyeket a ker. hit 
létre hozott , a t ö k é l e t e s e b b é l e t . Voltak ugyan már 
Krisztus előtt is némelly bálvány templomokhoz tartozó egyes 

*) Mult számunkban tett igéretiinkhez képest adjuk, ft . K u b i n s z-
k y Mihály kanonok urnák Kalocsán, sept. 9-én tar tot t beszédéből. Az 
ott e napon bevezetett nőszerzetet közelebbről ismerni k ivánók , a R e -
ligio' I. félévi 34-dik számában közlött ,Utazási vázlatok'-ból bővebb 
ismeretet szerezhetnek , vagy a szerzettet felujithatják. A nevelő-inté-
zetre vonatkozó tudnivalókat lapunk 12- és 13-dik számai tartalmaz-
zák. A szerzet szabályai t , és szerkezetének sajátságait talán más alka-
lommal közelebbről fog juk megismertethetni. S z e r k. 
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papi felekezetek, vagy női csoportok, mellyek többi között 
tisztaságot Ígértek: de csak legfölebb egy ideig tartották meg, 
és ezt is nagy előnyök fejében, főleg azért, liogy később an-
nál jobban mehessenek férjhez. Ä valóban tökéletesebb élet 
kezdete Krisztustól származik. Az ő tanításában némelly er-
kölcsi gyakorlások akkép állittatnak elő, mint igen szép dol-
gok : a nélkül, hogy azokra minden ember szorosan kötelez-
tetnék ; és azok. kik ezen erkölcsi tanácsokat követni akar-
ják , magasabb lelki javakkal kínáltainak. E végből sokan már 
az első keresztények közül lemondtak vagyonukról, a házas-
életről , a saját maguk fölötti rendelkezésről, és magukat Is-
tennek tökéletesen átadták. S ez az egyik pont azok közül, 
mellyeket fontolóra kell vennünk. Milly jeles dolog, olly a k a -
r a t t a l birni, melly elég erős, minden földi jókat elhagyni, az 
azokhozi jogról is lemondani, és Istenben keresni mindenét ! 
Az önzésnek e kitűnő kora mit sem akar az önfeláldozásról tud-
ni. Szavakban nincs hiány : de ha tettekre kerül a dolog, mit lá-
tunk? Nézzétek e szüzeket; ők elhagyták atyjokat, anyjo-
kat. . . hogy hozzátok jővén, embertársaik javának szenteljék 
tehetségöket, értelmöket, idejeket és szivöket— És miért? 
Egyedül Istenért; kinek a tisztaság, engedelmesség, és sze-
génység által akarnak tetszeni. Milly fönséges czél ! Nem ér-
demes-e arról kissé mélyebben elmélkednünk ? Krisztus urunk 
maga is e tárgyakra fordította tanítványainak figyelmét, mi-
dőn igy szólott : ,Menj, és add el mindenedet, a mivel birsz'; 
,tagadd meg magadat ' . . . . s midőn a tökélynek csak kevesek 
által elért magasságára utalt , a mennyek országáért vállalt 
önmegtartóztatásban (Mát. 19, 12.). „Qui potest capere, ca-
piat!" Szüzesség! Már a pogányok által annyira méltatott 
erény, hogy például egy vestaszüz, a consuli hatalmat is ha-
ladó kiváltságokkal ruliáztaték föl a pogány romaiaknál 
Önkénytes szegénység ! ez önző, vagyon után sóvárgó világ-
ban És engedelmesség! megtörője azon kevélység- és ön-
akaratnak, melly minden bün gyökere... Igen, ez erények ké-
pezik a szerzetes élet tökéletességét S valljon nincs-e ezek-
nek különösen mély jelentőségök, és üdvös hatásuk korunkra ? 
Olly nyavalyában sinylik ez, melly ellen csak is a tökélete-
sebb élet szolgáltat gyógyszert. Csak a föld, csak a test, csak 
az önakarat az, mi a világban uralkodik ; és mint már sz. Já-
nos megmondta, minden bün a testnek kívánsága-, a szemek 
kívánsága- és élet kevélységében rejlik. E hármas ragály az 
emberi élet minden szakain keresztül szövődik. A testiség ir-
galmatlan zsarnokságot gyakorol napjainkban : a kis gyermek 
már fajtalan dolgokról beszél és gondolkozik; a serdülő haja-
don szemtelen dalokat énekel; a két nembeli ifjúság csak az 
érzéki mulatságoknak rabja ; a pipere és testi ékesség, a tökély 
legelső kelléke-, és legmagasabb fokának vétetik ; böjtölni, ma-
gát megtagadni, esztelenségnek tetszik még keresztények előtt 
is . . . . Valljon ez-e az ut, mellyről Üdvözítőnk mondja: i gye -
kezzetek bejutni a keskenyuton, és szük kapun'? Valljon ek-
kép értendő-e az Ur szava: ,Mennyek országa erőszakot szen-
ved, és az erőszakot tevők ragadják azt el '? Valljon sz. Pál 
hiábavalóságot beszél-e , midőn a világi vágyaknak élőkről azt 
erősíti, hogy a kik illyeneket tesznek, a mennyek országát birni 
nem fogják? Milly jól esik t ehá t , az annyi felől ostrom-
lott keresztényi jobb meggyőződésnek, midőn önfeláldozó 
gyenge lényeket lá t . kikben van annyi lélekerő, miszerint 
magukat isteni Jegyesöknek örökre lekötik, és szivök tiszta-

ságát példásan megőrzik ! A föld szeretete olly zsarnoki hatal-
mat gyakorol az emberiség fölött , hogy egy-két garasért ro-
kon rokonával kap hajba; kis haszonért megtagadtatik a hi t ; 
kiki csak a föld felé néz, és ennek porában turkál. Milly jóté-
konyan hat a lélekre, embereket láthatni mégis, kik szentebb, 
magasabb javak után sóvárognak.... Há t az önfejüségről mit 
mondjak? melly uralkodói zsarnokhatalmát már a gyermek 
fejében gyakorolja ; ki ellene szegül szülőinek, kiktől életét 
vette , s kiknek gondjai táplálják. Nem jótékony-e a tapaszta-
lás, hogy vannak még házak, hol e g y , és Istennek aláren-
delt akaratot találhatni ? 

Igen, a jó p é l d a megbecsülhetlen nagy ajándék ! Sok a 
tanitás, az ösztönzés, a buzdítás, fenyítés.... de legtöbb a p é 1-
d a — S illy példát a világnak ma is főrangú szüzek , grófi, 
berezegi, fejedelmi leányok adnak a kath. egyházban *). Ki 
tagadhatná tovább az i m á d s á g erejét, mi a szerzetes életet 
élőknek fő foglalkozásuk ? Nem tanultuk-e annak hatását a 
Sodomáért könyörgő Ábrahám esedezéséből ismerni ; melly az 
elitélt várost még a végső perezben is meg vala mentendő, 
ha csak tiz igaz találtatott volna is benne? S nem Urunk sza-
va-e : ,A hol ketten, vagy hárman egyesülendenek (imádság-
ban) : köztük vagyok', és ,minden, a mit kérendenek Atyámtól, 
ki a mennyekben van, megadatik nekik' ? A szerzetesek élete 
egészen az üdvösség eszközeinek használatában, a hit, remény 
és szeretet gyakorlatában folyik el : mi szintolly tiszteletre-
méltókká , mint áldásosokká teszi a szerzetes-házakat egy 
nép- és országra nézve. A kolostorok mintegy erős várai , s 
menhelyei a ker. hitéletnek. Azért a kereszténység ellenségei 
minden időben azok ellen forditák legfőbb törekedésöket, és 
lerontásuk vala megtámadásaik fő czélja. Valamint más rész-
ről az is áll, hogy a zárdák száma (és fegyelemszerü rende-
zettsége), biztos hévmérőül szolgál az illető tartományok 
kath. buzgalmának megítélésére Ama sok és dicső szentek, 
kik a kolostorok falai közt jutottak el a tökély legmagasabb 
fokára, minőket honunk is szerencsés egy királyleányban, 
szűz sz. Margitban tisztelni, a Scholastikák, Klárák, Katalinok, 
Erzsébetek, Julianák, Thereziák stb., mind a kolostori élet 
tiszteletreméltó-, és szenteket nevelő áldásosságának tanúi-
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 14-én. 0 eminentiája, honunk főmagass. bi-

bornok- és herczeg-primása, sept. 9-dikén kelt következő 
körlevelében hivja föl megyei papságát az iszonyú véreng-
zésből menekült syriai keresztények gyámolitására : 

„Procul dubio ingemuistis super atrocissimis illis cladi-
bus , incendiis , vastationibus , innumerisque aliis calamitati-
bus, quas infensissimus christian! nominis hostis per regiones 
Syriacas domesticis fidei nostrae recentissime intulit. E vi-
ginti et ultra eiatum Christianorum millibus magna pars in 
sui, suorumque defensione oeeubuit; residui, quibus successit 
vitám fuga salvare , omnibus expoliati hinc inde oberrant, et 

*) E példa varázsereje hatotta meg a mozlimek profétájának, a 
hős Abd-el-Kadernek is (mint a hírlapok irják,) leányát, midőn az i r -
galmas-szüzek önfeláldozó szeretetének tanuja volt Konstantinápoly-
ban, annyira, hogy Parisba menne, a kereszténység, a kath. egyház di-
csőségében. fátyolt öltve osztozandó. . . . S z e r k . 
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extrema cum inedia colluctantes, nobis cumprimis Europaeis 
confratribus suis flebili voce inclamant : miseremini nostri mi-
seremini nostri , saltem vos amici et confratres nostri ! Ape-
riamus igitur viscera misericordiae, et exemplum SSmi Patris 
sequuti, qui , datis adhuc mense Julio ad respectivum Patri-
archam paterna compassione plenis Uteris, adflictissimis his 
íiliis suis, quantum per pontificii aerarii praesentes angustia3 
licebat, opem pecuniariam ferre properavit, ipsi etiam una 
cum creditis curae fidelibus ad iuvandos infelicissimos istos 
confratres nostros charitativas symbolas pro modulo virium, 
quo fieri potest ocyus, conferre festinemus. Si quid proin 
subsidii seu quisque Vestrum parte ex sua obtulerit, seu 
a fideli suo populo, praevie congrue provocando colle-
geri t , id mox districtuali V.A.Diacono resignandum erit ; 
V.A.Diaconi autem collata taliter in suis Districtibus charita-
tiva subsidia, ad summum usque 20-mam proxime affuturi 
mensis Octobris diem, ad Cancellariam meam Primatialem di-
r igent , abhinc indilate ad suam competentiam promovenda. 
Strigonii die 9-a Septembris, 1860. Benevolus 

Joannes Card. A-Eppus." 

PEST, sept. 11-én Ha valamellyik az ujabb egyházi in-
tézetek közül jótékony befolyást gyakorol a polgári társaság-
ra, s a jobb, mert vallásosabb és erkölcsösebb családi körre 
nyújt örvendetes módon kilátást : ugy minden esetre a k a t h . 
l e g é n y - e g y l e t e t illeti meg e kiváló hivatás , mellyet Is-
tennek hála! kedves hazánkban is napról-napra inkább betöl-
teni törekszik. Az illy jótékony befolyású polgári intézetek 
egyik életbe vágó jellege, hogy azok évenkint bizonyos alkal-
makkor nyilvánosan lépnek föl, még pedig a plébániatemplo-
mokban, a hivek mindinkább növekvő részvéte mellett, azok-
nak nem csekély lelki épülésére. Az iparos legényeket nem 
igen láttuk azelőtt csoportosan résztvenni a közajtatosságo-
kon ; az ugy nevezett kántormisék többnyire csak néhány el-
aggott mester jelenlétében végeztetnek, ha mégis a czéhek, 
vagy mint most nevezik, az iparos testületek, e ker. szokást 
eddig el nem törülték. A sz. meneteken alig néhány mester, 
és még kevesebb legény jelenik meg a czéhzászló mellett : 
legtöbbnyire a korosabb inasok képviselvén az iparos testüle-
tet. Talán csak a temetések még azon, egyháziakul vett nyil-
vános jelenetek, mellyeken a mesterek legényeikkel testü-
letileg megjelennek. A kath. legény-egylet egyik feladata: 
minden egyházi meneteknél testületileg megjelenni, a nyil-
vános isteni-tisztelet iránti buzgóságot a polgári osztály kö-
rében felújítani és szilárdítani ; nem csak, hanem egyik legfőbb 
feladata, a legényeket pastoralis oktatás utján oda hangolni 
és képesiteni, hogy esztendőn át többször a penitencziatartás-
és Oltári-szentséghez járuljanak. Hogy e sz. cselekvénynek 
egyik igen hasznos oldala a legényeknek ebbeli jól elkészítése 
és oktatása, mit az egyleti elnök a szokott esti gyülekezetek-
ben végez, magától értetik. A helybeli k a t h . l e g é n y e g y -
l e t folyó évi sept. 9-én ülvén negyedik alapítási ünnepét, a 
tagok más nap, sept. 10-én, a therézvárosi plébániatemplom-
ban igen számosan végezték sz. gyónásukat, és a hivek nagy 
sokasága előtt, azoknak lelki épülésére, példás ajtatossággal já-
rultak az Ur asztalához. Nt. S z a b ó k y Adolf ur, egyleti elnök 
az oltár lépcsőiről tartott a körülötte egybesereglett tagokhoz 
magyar és német beszédet; fejtegetvén a bűnök bocsánatának 
nagy kegyelmét, mellyben a ker. hivek a penitencziatartás 

szentségében részesülnek. Délután az összes egyleti tagok a 
mondott plébániatemplomban a sz. vecsernyén jelentek meg : 
mellynek végeztével, az egyleti zászló elővitele mellett visz-
szatérvén, az ünnepiesen földiszesitett teremben, válogatott 
közönség jelenlétében, az elnök az egylet szellemi s anya-
gi állásáról magyar és német beszédet t a r to t t A tagok 
közül ket ten, egyik magyarul, másik németül meghatólag 
tolmácsolta a legényeknek a jóltevők iránti mélyen érzett 
háláját. Névszerint a magyar hálaelőadás igy hangzott: „Di-
csértessék a Jézus Krisztus ! A kath. legény-egylet eszméje 
mindinkább terjed nem csak itt hazánk fővárosában , hanem 
más vidéki magyar városainkban is. A tagok száma örvende-
tesen gyarapszik : nem csak , hanem , a mi legfőbb, a tagok 
közötti jó szellem, a testvéries egyetértés, az olvasáshozi vágy 
és törekedés, a rajz-, "írás- és egyéb tanelőadásokbani rész-
vét napról-napra nő : ugy, hogy hálatelt szivvel emeljük há-
laszavunkat a mindenható mennyei Atyához, ki a szerény 
kezdetnek égi áldásában növekedést ád. Oh pedig milly ne-
héz napok teltek el a fönállásnak négy éve alatt ! Igenis , ne-
héz napok, főleg egyletünkre nézve. Nem akarom emliteni a 
nagy összeget, mellyet kegyes jótevőinktől a tetemes házbér 
kifizetésére kinyerni szerencsések voltunk : Isten űzesse meg 
a nekünk ajánlott adományokat. Nem akarom tovább emli-
teni a számos ellenségeket, kik az egyletet még legújabban is 
rágalmazni akarták ; rágalmazni azért , hogy az egyletet meg-
gyöngítsék, és ha lehetne, megsemmisítsék. De nem sikerült 
e gyalázatos rágalom által egyletünket megingatni. Szeretett 
elnökünk egyforma szeretettel vi t te , és nemes kitartással 
folytatta fáradságos munkáját : a tagok pedig annál nagyobb 
hűséggel és buzgósággal ragaszkodtak az egylethez, úgymint 
ollyanhoz, mellyet tapasztalás által megszerettek, mellytől 
semmi szin alatt megválni, elszakittatni nem akarnak. Minél 
nagyobb az akadály, mellyet az egylet körében leküzdenünk 
kell, annál forróbban ragaszkodunk az egylethez, mellyet 
édes apai házul tekintünk. Nemde kedves társak, jó egyleti 
tagok! számos megjelenésünk, jó s illedelmes magunkviselete 
és törvényszabta életmódunk által bizonyítjuk be legjobban, 
hogy e szeretett egylet nekünk hasznos, sőt most már szinte 
nélkülözhetetlen? Vagy hol találnánk hasonló gyülhelyet, 
mint itt az egyletben : midőn nemesen mulatva és ismeretein-
ket tőlünk telhetőleg szaporítva, testvérekül társalgunk, ta-
nulunk , rajzolunk, irunk , számolunk, és mit legelőször kel-
lett volna emlitenem, a ker. kath. hitben, vasárnaponkint hall-
ván az oktatást, előre haladunk ? Hívei vagyunk a kath. egy-
háznak , hivei vagyunk a szeretett hazának, hivei országos 
Fejedelmünknek, hivei a közbékének, hivei a testvéri szere-
tetnek. Mi távol állunk a mozgalmas élettől, távol a megtil-
tott zavargásoktól, távol mindattól, mit a törvények tiltanak." 
{Vége köv.) 

ESZTERGOM , sept. 9-én. Ama szentségtörő merény 
hallatára, melly a romai sz.-széknek több mint ezer éves bir-
toka ellen elkövettetett, az esztergomi főmegyében sokan vol-
tak , kik feljajdultak, és a kik fájdalmuk, meg az apostoli sz.-
szék iránti'részvétök nyilvánítására, örömest éltek az alkalom-
mal, mellyet herczeg-primás ő eminentiája híveinek nyújtott; 
felhatalmazván a megyéjebeli lelkész urakat a részvétnyilat-
kozatok elfogadására. A következő számok mutatják, hányan 
irták alá a részvétnyilatkozatot az egyes alesperesi kerületek-
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ben : Esztergom városában 332, az esztergomi kerületben 927, 
a bajóthiban 202, budapestiben 5118, párkányiban 265, szé-
csényiben 3401 , kékkeőiben 532, vadkertiben 2436, bozóki-
ban 571 , drégelyiben-732 , báthiban 455 , szalkaiban 1166, 
lévaiban 784, lekériben 1175, sz.-benedekiben 874, verebé-
lyiben 1727, komáromiban 1468, udvardiban 815, érsek-uj-
váriban 1295, nagy-czétbényiben 691, hederváriban 1131, 
sellyeiben 936, nagy-tapolcsányiban 930, radosnaiban 1247, 
galgócziban 1938, újlakiban 559 , ürményiben 565 , sasvári-
ban 785, sz.-jánosiban 381, csejthaiban 3912, miavaiban 368, 
szenitziben 1748, jókeőiben 653, nagy-kosztolániban 442, po-
sonyiban 3234, baziniban 4014, somorjaiban 487, dunaszerda-
helyiben 263, malaczkaiban 1395, stomfaiban 495, szemptzi-
ben 3582, szerediben 1097, szomolániban 1135, nagyszomba-
tiban 1982 ; összesen 58,305. Herczeg-primás ő eminentiája 
ezen aláírásokat hitelesen lemásoltatta, szépen beköttette, s 
mint az esztergom-főmegyebeli hivek hódoló részvétnyilatko-
zatát, saját bánatos levelének kiséretében, ő szentségének 
megküldötte ; hogy a legjobb atya, fiainak részvétében némi 
vigaszt találjon nagy szorongattatásainak közepette. Hogy 
minő örömet érzett a szent atya a hódolat és fiúi ragaszkodás 
eme nyilvánitása fölött, kitűnik ő szentségének tegnap érke-
zett következő leveléből : 

„Pius PP. IX. Dileete Fili Noster, Salutem et Apostoli-
cam Benedictionem ! Verbis exprimere haud possumus, quan-
to solatio, quantaeque laetitiae Nobis fuerint inter maximas 
nostras augustias Litterae die 23-aproximi mensis Julii datae, 
atque a Te, Dileete Fili Noster, et ab innumeris fere cuius-
cunque ordinis, gradus et conditionis istius Tuae Dioecesis 
íidelibus subseriptae. Namque in eisdem Litteris undique spi-
rat singularis Tua, ac Tui Cleri, et eorumdem fidelium erga 
Nos et hanc Petri Cathedram fides, pietas, amor et obser-
vantia, atque omni ex parte se prodit acerbissimus Tuus et 
illorum omnium dolor, luctus et indignatio, propter iniquissi-
mos et sacrilegos prorsus ausus contra civilem Nostrum et 
huius Apostolicae Sedis principatum ab iis hominibus admis-
sos, qui acerrimum catholicae Ecclesiae eidemque Sedi bel-
lum inferunt, et iura omnia divina et humana conculcare non 
reformidant. Nihil certe gratius, nihil iucundius hisce egregiis 
Tuis et istorum fidelium sensibus, qui summas laudes omnino 
merentur. Itaque a Te exposcimus, Dilecte Fili Noster, ut 
eisdem fidelibus Nostro nomine et amplissimis verbis signifi-
ces, gratissima Nobis fuisse tam egregia filialis eorum erga 
Nos et hanc Sanctam Sedem pietatis acdevotionis testimonia, 
ac simul ipsos certiores facias de Apostolica Benedictione, 
quam toto cordis affectu eis impertimus. Perge vero, Dilecte 
Filii Noster, una cum universo Tuo Clero et fideli Populo, cle-
mentissimum misericordiarum Patrem sine intermissione ora-
re et obsecrare, ut Ecclesiam suam sanctam a tot tantisque 
calamitatibus eripiat, eamque novis ac splendidioribus,in dies 
triumphis exornet , et augeat, ac Nos adiuvet et console-
tur in omni tribulatione Nostra. Cum autem optime no-
seas, quo teterrimo sane bello luctuosis hisce temporibus 
sanctissima nostra vexatur religio, iccirco non dubitamus, 
quin divino auxilio f re tus , pro Tua eximia pietate et epi-
scopali zelo, velis maiori usque studio eiusdem religionis 
causam impavide tueri, ac defendere, Tui gregis incolumitati 
diligentissime prospicere, et constanter multiplices inimicorum 

hominum insidias detegere, errores refellere et impetus fran-
gere. Denique Tibi persuadeas velimus, praecipuam esse, qua 
Te prosequimur, benevolentiam. Cuius quoque certissimum 
pignus sit Apostolica Benedictio , quam ex imo corde profe-
ctam Tibi ipsi, Dilecte Fili Noster, cunctisque Clericis Laicis-
que fidelibus, qui una Tecum commemoratas Litteras subscri-
pserunt, permanter impertimus. Datum Romae apud S. Petrum 
die 16. Augusti Anno I860., Pontificatus nostri anno decimo 
quinto. P i u s P. IX " 

A HEVES mezővárosban folyó hó 8- , 9- és 10-én meg-
tartott missio-ajtatosság felől örömmel jelentik, hogy az leg-
nagyobb mértékben sikerültnek mondható. Vezetője, mint 
már ir tuk, ft. D a n k Agáp atya, sz.-Ferencz-rendi tartományi 
főnök volt ; társa pedig nt. P ó n e c z Telesphor atya, eszter-
gomi zárdafőnök. Emissióra nmélt. kis-apponyi B a r t a k o -
v i c s Béla egri érsek ur ő excellentiája f. évi jun. 26-án kelt 
iratában hat egyházi kerületet hivott meg, mellyekben 45 plé-
bánia van. Az e missióban részt vett egyháziak száma 25 (a 
fönirt két missionariuson kivül) ; és ezek közt két sz.-Ferencz-
rendü Gyöngyösről : ugy mint nt. V á g ó Ferencz, és K u-
d e 1 k a Gellért tanár atyák ; kik egész missio alatt gyóntat-
tak. Az ajtatoskodók száma 10—12,000, az áldozóké 6290— 
7000 volt. A missionariusok három nap alatt 18 sz. beszédet 
tartottak; ft. Dank Agáp atya 11-et, társa pedig 7-et. A hi-
vek példásan viselék magukat, és nagy lelki örömmel hallgat-
ták a jeles szónokokat. Istené legyen a dicsőség; és a missio 
áldásos hatása legyen maradandó ! 

NAGY-KIKINDA, sept. 4-én. Az egyházi ünnepély, 
mellyről jövünk, sokkal fontosabb és magasztosabb, mint sem 
hogy képesek volnánk eléggé eleven színekkel adni annak 
vázolatát, és híven visszatükrözni. S z e g e d városa annál 
büszkébb lehet, minél inkább örvendhetett rajta, hogy az Ur-
nák választott, annyi kegyelmére méltatott és méltó ama szol-
gája, ki sept. 2-án, mint őrzőangyalok napján, ötven évvel ez-
előtt Szeged falai között első áldozatát vitte az oltárra, ötven 
évi papi szolgálata u tán , ugyanazon napon és oltáron, hálaál-
dozatát a Mindenhatónak bemutatta, kebeléből származott. 
Szeged alsó-városé volt a szerencse, nagys. és főtiszt. O l t -
v á n y i István, nagy-prépost és átalános káptalani helynök 
urnák félszázados hálaünnepélyét falai közt ünnepelhetni. Az, 
kit a szent vallásosság, tiszta hazafiság, és sok egyéb eré-
nyek fényözöne ékesítenek, 1787-ben, nyárutó 19-én Szege-
den született; hol elemi, gymnasiumi és bölcsészeti tanulmá-
nyait végezte : mellyek után az akkori csanádi püspök, K ő-
s z e g h y Antal, fölismervén benne áhitattal teljes szivének 
az Ur szolgálatáhozi vonzalmát. az áldozári jelöltek sorába 
igtatá ; s mint illyen, hittanulmányait Egerben és Temesvá-
rott a legjelesebb sikerrel végezvén, ezelőtt ötven évvel ál-
dozárrá szenteltetett. Mint áldozár azonnal a növendék-papok 
felügyelete bízatott rá ; azután káptalani jegyző, és székes-
egyházi karima-szerpappá lőn. A pesti egyetemnél a hittan-
bani nagyobb jártasságának fényes próbáját adván, mint ae 
egyház-történelem, és egyház-jog szakavatott tanára, a csa-
nádi növeldében működött. A lelkipásztorkodás mezejére lép-
ve , 14 éveken át a kis-becskereki s grabáczi híveknek fárad-
hatlanul hirdette Üdvözítőnk szent tanát ; hol a két nyáj hü 
őre, a hivek valódi lelki-atyja, az özvegyek , árvák és szegé-
nyek vigasztalója, ezeknek jótékonysága által könytörlesztő-
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jök lévén, miután volt híveinek gyermekeire még ma is gon-
dol, tanszerek- és ruházatra szép összeget ajándékozván, 
azok hálájával, elismerésével és ragaszkodásával mindenkor 
szerencsés leend találkozhatni. 0 istenes müveiben felejthe-
tetlen ; és a gyorsan siető időnek nyilai vissza fognak az ő 
emlékszobráról a késő utókorban is pattanni. Később a nagy-
jécsai egyházi kerület alesperesévé neveztetett ki. A magyar 
egyház legjelesebb püspökeinek egyike, L o n o v i c s József, 
akkori csanádi püspök alatt, kitűnő érdemeinél fogva 1836-ban 
csanádi székes-egyházi kanonokká, 1852-ben nagy-préposttá 
és püspöki lielynökké, folyó évi télutó 7-dik óta pedig átalá-
nos káptalani helynökké lőn. Most hatásköre nagyobbodván, 
az Isten országának terjesztésére felállitott intézetek, társu-
latok fölsegélésére forditá minden erejét. Azonkívül hogy 
számtalan egyházi és világi ujságlapok, a közczélokra tet t 
adakozását hirdeték, mellynek összege sok ezer forintra rug, 
jótékonyságát sok rokonaival bőven éreztette ; és bizonyosan 
tudjuk, hogy sok temesvári özvegy, árva és szegény küldi 
fohászait magányában az egek Urához, hogy jótevőjök drága 
életét még sok évekre kinyújtsa. Megtudni a forintok számát, 
mellyekben már számtalanok részesültek, teljes lehetetlen-
ség; miután azt Üdvözítőnk szellemében tette: mellynélfogva 
bal keze mit sem tud arról, mit mivel jobbja. Mint a virág, 
melly titokban virít , mégis kihat szétáradó jó illata: ugy az ő 
jótékonysága is , mellyel a nyomorúság terhe alatt roskadozó 
számos szegények könyeit száritgatá, messzire elhatott, és 
pedig egészen ő Felsége, dicsőségesen uralkodó Fejedelmünk 
trónjáig; ki őt a Lipót-rend kis-keresztjével a vallás és embe-
riség körül szerzett bokros érdemeiért földíszíteni méltózta-
tott. De térjünk át magára az ünnepélyre. —Multhó 30-án az 
ünnepelt Temesvárról Szegedre utazott, hogy három napon 
át a szent-ferencziek zárdájában lelki-gyakorlatokat tarthas-
son. Az ünnepélyt megelőző napon este felé a már minden-
honnan összegyűlt lelkipásztorkodó papság, a szegedi pré-
post vezérlete alatt, tisztelegni és szerencsekivánataikat kife-
jezni siettek. Más nap, sept. 2-án, mint őrzőangyalok napján, 
valamennyi templom nagy harangjai egy óra hosszáig tartó 
zugásuk által hirdették a közelgő fontos ünnepélyt, mellyre 
minden ember korán reggel figyelmeztetett. 9 órakor az ösz-
szes papság az ünnepelt elé menvén , őt harangzugás és mo-
zsarak durrogásai közt templomba kiséré ; hol nagys. és fő-
tiszt. M a k r a Imre prépost, főesperes, és makói plébános ur 
az egész megyebeli papság hozzájárultával készíttetett, és 
L o n o v i c s József ő nméltósága által fölszentelt kelyhet a 
papság nevében az ünnepeltnek átadá : mire a ,Te Deum'-ot 
megelőző hálaáldozat következett : és evangelium után nagys. 
és ft. K r e m i n g e r Antal, szegedi prépost ur, ismert jeles 
szónoki tehetségénél fogva, Szeged népének az ünnepélyről, 
mint mindenkor, ugy most is remekül szónokolt. A kézveze-
tői tisztet nagys. és ft. G á b r i e l József, csanádi székes-egy-
házi kanonok, ki szinte Szeged városának szülötte, végzé. A 
sz.-misére temérdek nép gyülekezett, és a ritka nagyságú 
templom be nem fogadhatá azt. Az ünnepélyt nevezetessé 
tet te azonkívül még ama körülmény is, hogy az ünnepelt, ki 
a sz. áldozatot a Hunyady Mátyás által a szent-ferencziek 
templomának ajándékozott casulában végzé, még két ötven-
éves házasságban élő párt megszentelt. A hála-áldozat után 
a papságra, s az összes népre adott áldás következett; melly-

nél egyszersmind egy őszbe borult tisztes agg polgárt láttunk 
résztvenni, ki az ünnepeltnek hét testvérei közt még csak egye-
dül van életben, és szerencsés Istennek ennyi kegyelmében 
nagys. testvérével osztozhatni. Az ünnepély után a körül-be-
lül 140 terítékű asztalnál ebéd következett, mellyen csaknem 
90 egyházi volt jelen ; melly alatt a legnemesebb szónoklat-
ban a pápa, Fejedelem, ünnepelt, és újonnan kinevezett 
mélt. püspökünk jólléteért poharak ürittettek. Egyházi neve-
zetesebb férfiak voltak az emiitetteken kívül, nagys. és ft. 
Klassanovits, Martinszky kanonok urak, Burghardt prépost, 
Varady, Koppold, és Szalay czimz. kanonok urak, és vala-
mennyi főesperes urak. Estve pedig Szeged lakói, zenével tisz-
telték az ünnepeltet. Ugyané napon Szeged városának nemes 
tanácsa az ünnepeltet díszpolgárrá kinevezvén, neki arany nyal 
diszlő okiratot nyújtott át. Befejezésül kivánjuk, hogy nagys. 
és ft. O l t v á n y i István nagy-prépostunk- és átalános káp-
talani helynökünket, az egyház és haza javára, megyebeli pap-
ságunk örömére, a szenvedő emberiség vigaszára, irgalmas 
Istenünk még igen sok évekig tartsa ! — 

OLMÜTZ. A boldognak nyilvánított S a r c a n d e r Já-
nos tiszteletére tartandó ünnepély, folyó hó 23-, 24- és 25-kén 
fogaz olmützi főszékes-egybázban megtartatni; melly alka-
lommal a bold, vértanú ereklyéi is át fognak a főtemplomba 
vitetni. 

OLASZORSZÁG. Romából még mindig nem érkeznek 
egyéb tudósítások, mint mellyek a sz.-szék leigázása- és ki-
fosztására irányzott, majd ravasz képmutatás , majd erősza-
kos rablás politikájának folytatása , tehát a régi állapotnak 
megmaradása felől értesítenek. A pápaság ellenségei moso-
lyogva kiáltják : „Euge, euge; viderunt oculi nostri.... devora-
vimus eum!" (Zsolt. 34, 21—5.) Kárörömmel hirdetik az áru-
lás, és gyáva hitszegés diadalát a pápai alattvalók közt is ; és 
a sz.-szék hatalmas oltalmazójának (!) mély bölcseségét, ki le 
tudta fegyverezni, vagy magukat előre kilármázni hagyta az 
egyház jogai mellett fölszólaló hitőröket ; és most zajtalanul 
fejezi be müvét; sőt talán a pápaság megmentőjeül is fog még 
a rövidlátók által magasztaltatni! III. Napoleon a keresztény-
ség fővárosát a forradalom ellen megvédeni, I X Pius szemé-
lye fölött őrködni, s lia Garibaldi fegyvereitől a franezia sa-
soknak is félniök kellene, Avignonban számára biztos (!) men-
helyet készíteni, elég nagylelkű ; hiszen még Turinból is visz-
szahivatá követét Mi kell több annak bebizonyítására, hogy 
ő a pápaság kifosztatásában egészen ártatlan ? De sz. Pál azt 
mondja : „Nolite errare : Deus non irridetur." (Galat. 6 , 7.) 
És az apostolnak, Istennek hála ! még eddig mindig igaza 
volt; reméljük, ezután sem a képmutatás fogja a világot kor-
mányozni, s a népek sorsát intézni. 

OLÁHORSZÁG. P l o e s t , aug. 24-én. Midőn a b u k a -
resti Magyar Közlöny' 9-ik számában a ploesti tudósitást ol-
vastam , igen elszomorodtam : nem azért , mintha az itteni 
reformált rokoninknak, az isteni-tisztelet és gyermek-nevelés 
előmozditására irányzott, és a tudósításban is emiitett törek-
véseik végett türelmetlenség lelke szállott volna meg (hiszen 
a ker. szeretet a különvallásuakat is békével tűrni parancsolja); 
hanem egyedül azon tekintetből, mert fájni kell minden ne-
mesen érző kebelnek, midőn e téren szellemekkel találkozik, 
kik, vagy elfogultság-, vagy rosszakaratból, a történt dolgok 
rovására valótlanságokat közölnek. Mondja a névtelen tudó-
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sitó, mikép : Cseh Sámuel reform, tanitó u r , ezelőtt mintegy 
másfél évvel, saját költségén magán íinöveldét nyitott meg. 
Eleinte sok nehézséggel kellett küzdenie, mig a szülőket az 
iskoláztatás üdvös voltáról meggyőzhette. Elbeszélvén a nyil-
vánosan tartott vizsgálatot, mellyen „a szülők annyira meg-
nyerettek a nevelés szent ügyének, hogy Cseh S. urnák fe-
ledni kellett az eddig kiállott hallatlan nélkülözéseket, és 
soknemü keserű bántalmakat, s meg kelle Ígérnie, hogy to-
vábbra is megmarad :" végre, Cseh S. ur saját szavai után 
megemlittetik, hogy az iskolanövendékek száma összesen 35 ; 
kik közül 14 kath., 3 nem-egyesült görög, a többi református 
és lutherán; és minden felekezet a maga kátéja szerint ta-
nulja vallása főbb czikkeit. A magyarázatok alkalmával a hit-
czikkek közötti lényeges különbséget megismervén, az értet-
lenségből származni szokott viszongás és irigykedés helyett, 
testvéri szeretet és béke angyalai laknak sziveikben. Illyeneket 
hallván a nyájas olvasó, ha mégis hitelt ád a hallottaknak, 
milly sötét fellegekben boronghatnak sejtelmei az itteni ka-
tholikus nép jövendője felől; és milly különös fogalmai lehet-
nek főleg ennek lelkészéről ! Amaz ugyanis, daczára az olá-
hoknál is mindenfelé szaporodó tanintézetek- és nevelésrőli 
gondoskodásnak, be nem láthatván, mikép a gyermekek az 
iskolában vallás-erkölcsi kiképezést nyernek , munkásság- és 
mértékletességre szoktattatnak , és megtanulhatnak mindent, 
a mi által a család és ország jólléte gyarapodik, együgyüsé-
gében gyermekeinek iskoláztatására mindeddig nem is gon-
dolt; emez pedig, ha belátta is, hogy a hitélet befolyásainak 
intézésére fő szükség az iskola, hol az örök igazságok alapo-
san és elferditlenül oltatnak a gyermeki szivbe, s a jó nevelés 
által az utókornak értelmes és keresztényies nemzedék képez-
tetik: mégis hiveinek az iskolát ajánlani elmulasztá, sőt a 
gyermekeket még a keresztény tudományra sem oktatta ; s 
hogy valahára itt sem hiányzik az iskola, és a ker. kath. tu-
dományra! oktatás, azt egyedül a fensőbb miveltségü, s na-
gyobb szellemi fejlettségű derék Cseh Sámuel r e f o r m , ta-
nitó urnák köszönhetni; ki saját költségén íi-növeldét nyitott, 
hogy meggyőzze az iskoláztatás üdvös voltáról a szülőket : 
azokat annyira megnyervén a nevelés szent ügyének, hogy 
ezek őt további ittmaradásra k é n y s z e r i t e t t é k. E gondo-
latokat ébresztheté a t. olvasó-közönségben a névtelen tudó-
sító. Szándékosan elhallgatva, hogy a jámbor szülők gyerme-
keiket már azelőtt is iskoláztatták, és erre nézve a szükséges 
költséget nem kímélték; s elhallgatva a lelkipásztornak a neve-
lés ügyébeni fáradozásait : azokat, kik a dolog valódi állását 
nem tudják, ferde tudósításaival vétkesen tévútra vezeti; azo-
kat pedig, kik e dologra vonatkozólag mindent tudnak, látnak 
és hallanak, igazságos haragra gerjeszti. Szabadjon az igazság 
érdekében felszólalnom, és az itteni kath. népnek a gyermek-
nevelés előmozdítására irányzott törekvései felől a t. közön-
séget őszintén tudósítanom. Körül-belül tizennyolcz éve, hogy 
Ploesten kath. lelkész működik ; és azon időtől fogva a gyer-
mekek nevelése felől is, a mennyire a körülmények engedték, 
gondoskodva volt. Nt. B. L. nyugalmazott ploesti lelkész ur 
esak tehetetlen öregségében hagyott föl az iskolai foglalko-

zással. Midőn őt négy év előtt a lelkészi hivatalban fölváltám, 
az általam megnyitandó iskola iránt olly várakozással volt a 
nép , hogy megérkezésem utáni napon , a nélkül hogy az is-
kola üdvös volta felől csak szót is szólottam volna, 28 gyer-
meket vezettek hozzám tanitás végett , s a tanitási dijt egy 
hónapra előlegezték (akkoriban, a Romából nyert száz pengő 
forint kivételével, alig lévén egyéb jövedelmem). A megkez-
dett tanitást egyéb teendőim mellett is majd egész évig foly-
tatám, és csak a bekövetkezett templom-épités miatt, melly 
folytonos utánajárást, sokoldalú figyelmet és gondot igényelt, 
engedtem át az iskolai foglalkozást másnak : el nem mulaszt-
ván mindazonáltal, a gyermekeket a ker. kath. tudományra 
oktatni későbben is, midőn az iskolaügy vezetése Cseh S. úrra 
bizatott. Ki is csak azon föltétel alatt veheté át a gyermekek 
tanítását, és az iskolához tartozandó dolgokat elődjétől, hogy 
az iskolát k a t h . község iskolájának tekintendi ; melly is az il-
lető elöljáróság fölügyelete alatt állott egészen a folyó évi 
juniushó végéig : mikor más tanitó választatott ; a helyiség 
ennek az iskolai dolgokkal együtt át is adatván. (Kinek három 
hét után történt távozásával, a kath. iskola megszűnt.) Az 
tehát épen hazugság, mintha Cseh S. ur másfél év előtt, sa-
já t költségén itt íinöveldét állított volna; valamint az sem 
igaz, hogy sok nehézséggel kellett megküz.denie, mig a szülő-
ket az iskoláztatás üdvös volta felől meggyőzhette. Ezek Er-
dély* és Magyarhonból ide származott mesteremberek lévén, 
kevés kivétellel mind tudnak olvasni és irni, az iskoláztatás 
hasznait jól ismerik, és gyermekeiket eddig is, nem csekély 
áldozattal taníttatták. Hogy pedig Cseh S. ur Ploesten nem 
igen boldogult, tanítványainak száma (melly csak 13—16-ra 
emelkedett) mutatja; ugy hogy jelenleg is, ámbátor a szü-
lőktől kikunyorálja a gyermekeket, — mint egy bizonyos apa 
beszélte, hogy addig küldözgetett hozzá, mig két gyermekét 
iskolájába nem küldte, — ámbátor ekkép gyűjtögeti is azokat, 
és nagy részét ingyen tanítja, mégis csak 35-öt számlálhat : 
minek azonban okát egyedül Cseh S. urban kell keresni. Több 
apák inkább szeretik gyermekeiket honn tartani, mint sem 
hozzá ingyen tanításra adni. Mi azon leendünk, hogy a kath. 
iskola mielőbb ismét felálljon ; nehogy a többi kath. gyerme-
kekkel is az történjék, mi már kettővel történt, kik kath. 
templomban kötött vegyes-házasságból származtak, kath. 
templomban kereszteltettek, kath. nevelésben részesültek : de 
kiknek Cseh Sámuel ur addig magyarázgatta a hitezikkek kö-
zötti lényeges különbségeket, mig végre alkalmasakul talál-
tat tak, hogy a szepsi-sz.-györgyi r e f o r m , algymnasiumba 
k ü l d e s s e n e k Pongrácz Bódog. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

A syriai keresztények fölsegélésére : 
Pestről S. K 1 török arany. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Az avignoni pápák kora. I. — Nyugotitáj- sebeket v á g o t t a n y a s z e n t e g y h á z u n k d r á g a tes tén 
képek az egyház láthatárán. I . — Az apáczák intézetei, főleg vr i i j - i i 
nevelési szempontból. (Vége.) — E g y h a z i t u d ó s í t á s o k : N e m a z e I v 0 D t o k o s k o d á s o k , h a n e m m a g a a tör té-
Magyarország-, Austria-, Olasz-, Német- és Törökországból, ne lem der í t sen v i l á g o t a fö lve t t t á r g y r a . 

A rend i the t len j e l l e m ű , s 80 éves a g g a s t y á n , 

Az avignoni pápák kora. 
VIII. Bonifácz, a franczia véleménynek tömjénezni 
nem akarván, egy pápához méltó öntudattal szünte-

I- len azt követelte, hogy Francziaország királya, Szép-
Olaszország azon része, melly a hires Rubicon- Fülöp, az egyházi tizedet ne az önérdekében viselt lián-

tól kezdve az adriai tengerpart hosszában Cannaeig driai, hanem a keresztes-háborúra, fordítsa. Minek kö-
terjed, és melly Scipio-, s a Barcas fiainak korától vetkeztében a szent atya nem sokára Anagniban, No-
fogva a legnagyobb eseményeknek tanuja volt, melly garet-, a franczia király követe-, és Golonna zsoldosai-
annyi szépet, jó t , nagyot látott: tanuja volt egy- tói megtámadtatott. Ekkor történt, hogy a szilárd jel-
szersmind az emberi szenvedélyek szülte számos ba- lemü főpapot Colonna arczul csapni merészlé; mert 
jok- és zavaroknak is. E földre jelenleg is egész Eu- méltóságát önkénytes lemondás által nem akarta meg-
ropa szeme van függesztve; és nem minden ok nél- tag? dui. E bántalmak után a testileg úgyis elgyengült 
kül. Az ott történtek fölötti vélemények tömkelegé- pápa, nem sokára meghalt Utódja, XI. Benedek, 
bői ki bírna kibontakozni? Azt mondja az egyik : ,Is- megválasztatását szinte csak néhány hónapig élte tul. 
ten neki ! jöjjön , a minek jönnie kell. Hiszen uj dol- Erre következett a franczia befolyás aranykora. Be-
gok ott most sem fognak történni ; a. véres drama, nedek halála után a pápai szék tizenegy hónapig ál-
mellynek jelenleg harmadik felvonása kezdődik,már lott üresen: képzelhetni, milly sokat lendített ezalatt 
szinte nem uj ' Ez elszánt nyilatkozatokba kitörő a tevékeny Fülöp, merész tervének kivitelére! Néz-
érzetben sokan osztoznak. De van azért rajtok kivül zük Perugiát : ott találjuk a diszes bibornoki testü-
egy más, jócska sereg, szinte katholikusokból álló: letet, az egyháznak uj fejedelmet választandót. Mint 
melly közönyösségénél fogva elegendőnek tartja, ha alkudoztak legyen az itt összegyűlt bibornokok, azt 
az igazhivőség jellegét nyelvén hordhatja; ők be- vizsgálni, most czélunkon kivül esik : elegendő az, 
hunyván szemöket a történet előtt, az egész históriát hogy junius 5-én 1305-ben egy franczia nemzetbeli, 
meghazudtolva erősítik, hogy a mostani események Bertrand nevü, bordeauxi érsek, V. Kelemen név 
végleges kifejléséttekintve, egészen mindegy : ,Romá- alatt , pápának választatott. Mindjárt megkoronázta-
ban lakjék-e a sz. a tya , vagy pedig a földkerekség tása u tán , melly Lyonban, november 14-én ment 
bármelly zugában; ő mégis Krisztus urunk helytar- véghez, a franczia pápa Fülöp kedvében jár t el az ál-
tója , s az anyaszentegyház látható feje marad, az tal, hogy egyszerre tíz bibornokot nevezett k i : a ki-
egyházias czélokminden legkisebb hátránya nélkül....' nevezettek közt kilencz franczia, s egy angol volt. 

Merész , nagyon is sokat mondó állítás: épen az- Colonna méltóságába visszahelyeztetett; érvényte-
ért mit sem, vagy keveset nyom. Ha valahol, ehelyüt t lennek nyilváníttatván VIII. Bonifácz két rendelete: 
bizton elmondhatjuk: ,História est magistra vitae.' a ,Clericos laicos,' és az ,Unam sanctam'. Ugyanezen 

Nézzük tehát a történelmet ; tekintsük főleg azon időtájban az uj pápa abba is beleegyezett, hogy Fü-
korszakot, melly bizonyos értelemben korunkhoz löp a franczia egyház tizedéből kénye-kedve szerint 
olly fölöttébb hasonlít: ama korszakot, mellyben folytathassa az igazságtalan flandriai háborút. Ha-
Italia belzendülései,s az akkori politikának ármány- nem a mi sok, az mégis csak sok. A pápa most arról 
kodása miat t , 1305-ben a romai pápák székhelye kezde gondolkozni, hogy : miképen szabadulhasson 
Avignon városába tétetett á t : és látni fogjuk, hogy a napról-napra növekedő franczia befolyástól? Miért 
a pápák ezen úgynevezett avignoni fogsága,iszonyú is székhelyét 1309-ben Avignonba tevé át. A v i g n o i y e ^ 5 ^ N 
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akkoriban a siciliai királyt ural ta , s a pápai szék 
számára csak 1348-ban szereztetett meg. Avignon 
Lyontól jó messzire esik: czélját mégis Kelemen, 
székhelyének áttevése által nem érhette el. Ő sza-
b a d , Avignonban sem volt; Fülöp hálójának egyes 
szálai idáig is kiterjedtek, mint ezt a következőkből lá-
tandjuk. 

A politikának mindig voltak és lesznek számos 
kérdései, hol az illető szóvivők, felfogásuk, és a kor 
szelleme szerint, az egyiket czélnak, a többit , ha 
ezer volna is, eszköznek tekintik, és akkép föl is 
használják. Szép-Fülöpnek is voltak kérdései V. Ke-
lemen irányában.... A mint tudjuk, boldogult VIII. Bo-
nifácznak, a franczia király engesztelhetlen ellen-
sége volt. V. Kelementől eleinte sem többet, sem ke-
vesebbetnem kivánt ő, mint azt, hogy az emiitett fő-
pap, ámbátor halála után, Ítéltessék el mint eretnek, 
és kárhoztattassék már i t t , in ,foro fori'. Ezenkívül 
volt neki még egy más kivánata is , melly vélemé-
nye szerint az előbbinél még nagyobb horderejű 
volt. Az .annexio'szó a XIV. században , mártudnillik 
azon értelemben, mint azt korunk politikusai veszik, 
még nem létezett. Mégis daczára ennek, Szép-Fülöp 
is annectálni akart valamit. És valljon mit akart an 
nectálni? Megmondom; de tekintsük meg előbb a 
viennei zsinatot: és látni fogjuk, hogy Fülöp véle-
ménye s akarata szerint, e zsinat legfontosabb teen-
dője, a templomvitézek rendjének eltörültetése volt. 
Itt megjegyzendő, hogy a nevezett fényes rend, pá-
risi Máté szerint, már a tizenharmadik századbanki-
lencz ezer házzal, és ötvennégy millió franknyi évi 
jövedelemmel birt. ,Hinc illae lacrymae'l Innen ma-
gyarázható ki a sok irigy szem, melly a templariu-
sokra már akkor kanosaiul nézett. Szálka volt ez 
Szép-Fülöp szemében is. Ama javadalmakat, mellyek 
annyit jövedelmeztek évenkint, akarta volna ő szép-
szerivel annectálni. Természetesen, ez ujabb izlésü 
műtét csak a rend eltörlése után volt kivihető. 

A viennei zsinat Dauphine tartomány Vienne 
városában, october 16-án, 1311-ben nyittatott meg. 
Némellyek szerint e zsinaton 300 főpap volt jelen ; 
mások e számot 168-ra devalválják. Fülöp már az-
zal sem volt tökéletesen megelégedve,hogy e zsinat 
nem az ő tartományainak egyikében tartatott meg; 
hanem okszerű kifogást ez ellen nem tehetvén, befo-
lyását más uton akará érvényesíteni. Nem is csaló-
dott az eszélyes számitó. Elhiszszük, még pedig 
örömest, hogy nem igaz, mit Villani állit, és mi fö-
lött Döllinger kétséget támaszt, hogy tudnillik V. 
Kelemen mindjárt megválasztatása után, a franczia 

királynak hat föltétel teljesítését igér temeg: hanem 
más részről az is igaz , hogy a viennei zsinaton már 
akkép viselte magát , mintha nem minden tette volna 
a meggyőződés, szabad akarat, és az apostoli szent 
hatalom kifolyása. A szent atya személyesen nyitá 
meg a zsinatot, e szavak fölött: „In consilio iusto-
rum et congregatione, magna opera Domini" mon-
dott beszédével; mellyben a tárgyalandó dolgok so-
rozatát is előadta; nevezetesen 1-ör: a templariusok 
ügyé t , 2-or: a szent-földi segélyt, 3-or: a vallás és 
erkölcsiség emelését. 

Ez előterjesztések első pontjára nézve lebbent-
sük kissé félre a fátyolt, melly a templariusok ötszáz 
éves emlékét takarja: s akadunk ott a porladozó ro-
mokon kivül, még a romlatlan szivü utódok hálája 
által öntözött jó illatú virágokra is; mellyekről édes 
anyánk , a kath. egyház, daczára a Fülöp szellemé-
ben Íróknak, és a kínzó eszközök által a gyengék 
részéről e rend ellen kierőszakolt vallomásoknak, mél-
tóságteljesen elmondhatja ma is e szókat: ,Ezek is 
az én kertemben növekedtek.' 

A templomvitézek rendjét 1128-ik évben, a 
troyesi zsinaton, sz. Bernárcl közbevetésére, II. Ho-
norius pápa erősité meg. A szegénység, a szüzesség, 
és engedelmesség fogadalmán kivül, kötelezték ma-
gukat e rend tagjai : az egyház fegyveres ellenségei 
ellen, fegyverrel küzdeni; kiváltképen pedig a Szent-
földre utazó keresztényeket a rablók ellen védel-
mezni. A templomvitézek intézetének czélszerüségét 
látván, azt III. Sándor, III. Incze, IV. Kelemen és 
mások ismételt kiváltságokban részesítették. Hirne-
vök és tevékenységök csakhamar elterjedt az egész 
keresztény világon. A középkorban a keresztény hő-
siesség eszményének ők voltak megtestesítői : mert 
megfeleltek szép jelmondatuknak : „In morte mea, 
mortem Domini imitabor." Ok a szó -teljes értelmé-
ben ,militia Christi' valának; kiknek szigorú szabály-
zatuknál fogva, az ellenség elől hátrálni tilos vala 
mindaddig, valamíg csak egyetlen zászlójok lengett. 
Ok a Szent-földről lépésről-lépésre, és szüntelenül 
viaskodva húzódtak vissza; és csak is akkor, midőn 
az utolsó keresztényi támpont, Acco is elesett, hát-
ráltak Cyprus szigetére ; e helyen a keresztesek uj 
seregeit bevárandók. A számos templom, a bástyák-
kal körülvett nagyszerű zárdák, mellyeket a templa-
riusok nyugoton emeltek, mindannyi, keresztesek ál-
tal birt hadfi-tanoda volt; mindannyi őrhely , és ha-
talmas szónok: intve buzdító az akkor élt nemzedé-
ket , részt venni a nagy hősök csatáiban. 

Igaz, már tyrusi Vilmos panaszkodék, hogy 
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vitézrendünk egykori jó illatarégen kipárolgott: ha-
nem megkell itt azt is gondolni,hogy ha az annyira 
elterjedt nagy rendnél itt-ott egyesek kihágásaira 
bukkanunk is, mit Havemann és Bamberger is meg-
engednek , még sem volt szükséges azért az egész 
rendet eltörülni. Lehetett volna a dolgon máskép is 
segiteni, a nélkül, hogy a rend főnállása koczkáz-
tassék. Avagy mellyik intézet állhatna fön ugy a vi-
lágon , ha a kebelében egyesek által elkövetett ki-
hágások miatt azonnal eltörültetnék? A templariusok 
apologiáját irni e helyen nem szándékom; azt tehet-
ségem és körülményeim sem engedik : mindazonáltal 
emlitetienül nem hagyhatom, hogy ámbátor a Fran-
cziaországban elterjedt, számos templomvitézek zár-
dái különféle helyeken a törvény szolgái által egy-
szerre körülvétettek, s a rend minden irományai le-
zároltattak , még sem sikerült az éles szemű kuta-
tóknak, a rendnek ismeretes szabályzatán kivül, egy 
más titkosra akadni ; mi ha megtörténik, Fülöp azt 
a világnak bemutatni semmi áron sem mulasztotta 
volna el *). Thomalik Alajos. 

Nyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

I. 
Nép- vagy helyisme nem levén főezél hat hét-

re húzott utunkban külföldön, olly leírásokat, mel-
lyek költői lelkesülés ihlete alatt rajzolva másutt ta-
lálhatók, nem várhat tőlünk a nyájas olvasó : mi czél-
szerübbnek lenni véljük, ha, haza érkezvén, nyugodt 
kedély- és elmével visszaemlékezve a test- és lélek-
fáradalmakban töltött napokra, az első benyomás 
huliámzatának lohadása után, néhány vonásokat köz-
lünk; mellyek időköziek lévén, szólnák a jelenről, 
ujjal mutatnak, a jövőre, földerítik némelly események 
rejtett szálait, és mérleget nyújtanak a hasonló viszo-
nyok latolására. — Nyugotfelé já r tunk , n y u g o t i 
tájképeket hozunk. 

Ki magánosan hosszú útra készül, keblét aggály 
nyomja, némi félelem, és benső remegés zaklatja; 
mellyet csak az ,Itinerarium Clericorum' buzgó el-
mondása, az élő hit, és tiszta lelkismeret enyhíthet. 
Hiszen ,nescit homo finem, ubi, quando, quibus in ad-
iunctis migrandum sit?' Bensőbben pedig ki sem 

*) Mi e nevezetes rend történetét eléggé fontos- és ta-
nulságosnak tartjuk arra , hogy emlékezetét e lapokban is fel-
ujitsuk : azért a Wetzer és Welte ,Kirchen-Lexicon'-ában e 
tárgyra vonatkozó czikket, miután jobbat eredetiben alig ad-
hatnánk, fordításban adandjuk. S z e r k . 

érezheti ama mondást : „non habemus hic manentem 
civitatem,' mint az utazó; sehol sem láthatjuk vilá-
gosabban a külső tárgyak halmazánk, melly világ-
nak neveztetik, múlékony képét, mint az uton. ,Ma 
itt v a g y , használod a tárgyakat , nem pedig szere-
ted ; kezedben vannak azok, nem szivedben : hol le-
szesz estve, nem tudod; ne törődjél: ég felé az ut 
bárhonnan egy távolságú'. 

Néhány nap múlva múlik az aggály, szűnik a 
remegés ; de az érzelem, „nem vagyok otthon," min-
dig megmarad ; vajha ez öntudat honnlétünkben is 
megmaradna : ,quia sola domus aeternitatis domus 
n o s t r a est.' « 

Ki Bécsben több izben volt, vagy pedig benne 
két-három évet töltött, az utilevél látomásozására szük-
séges egy napnál alig fog neki többet adni illy alka-
lomkor; sőt, hogy ezen egy napot is megnyerje, út-
levelével előre megtéteti a szükségeseket, hogy az, 
azon külországoknak, hova lépni szándékozik, a bi-
rodalmi fővárosban székelő követségeinél aláírásra 
bemutattassék. — Időnél nincs drágább kincse az 
utazónak; mivel szüntelen óranegyedek- és perczek-
kel van számadása; meilyben a kitartásramegedzett 
akaratja, a figyelem- és gondosságra szegezett okos-
sága, s a gyors vonaloknak, mellyek külföldön álig 
minden tizedik vasut-állomásnál állnak meg néhány 
perezre, használása, fölötte segítik. Ezeken elkerüli 
az éjjeli utazást, megőrzi a fáradalmak-, és nyugta-
lanságra szükséges testi erőt. Megdöbbenve láthatja 
kiki magán, mennyi nyereség van a teendőkben, ha 
napi-rendje van; és milly könnyen alkalmazkodik a 
jó akarat az okos időelosztáshoz ! 

Ha Bécsben egy napot töltend, szemügyre ve-
szi Kalksburgot:- úgyis a fegyvertár kápolnája csak 
most szereltetik; a fogadványi templom csak most 
emeltetik ; a Sz.-István-templom tornya pedig faáll-
ványokkal körülövedzve, elfedve lévén, nem láttatik : 
ezekre egy futó pillantat is elegendő. 

A kalksburgi intézethez Brüsselben hasonló ta-
láltatik a jézus-társasági atyák kezeiben : mindkettő 
n a g y ; a világiak neveléséhez tartozó minden eszkö-
zökkel ellátva. Itt is, ott is, mint mindenütt eme szer-
zetes-rendnél, beléphet bátran az utas : nyájasan fo-
gadtatik ; minden termeken átvezettetik ; minden 
tá rgygyal , az önfeláldozó felebaráti szeretet szolgá-
lataihoz szokott atyák értelmezése mellett, megis-
merkedhetik; és hamarább fog elfáradni a figyelmes 
utas a kérdésekben, semmint a jámbor atya egyenes 
válaszaiban. Pedig hányszor kell ezt a jámbor atyá-
nak egy éven át megtennie; hány utas tud vágy át ki-

23* 
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elégítenie: sokszor az olly utasnál is, ki a szeretettel 
szolgáló atyának egész létét gyűlöli ! Hanem a fejre 
öntött parázs, melly az égő szív kemenczéjéből vé-
tet ik, megpuhítja az ellenfelet. Senki sincs annyira 
mások szívességéhez kötve, mint az utas; öntehetet-
lenségét sehol sem tapasztalja szélesebb mérvben 
az ember, mint idegen földön; és ha leverő a ke-
délyre , midőn alázatos kérdése hidegen visszavere-
t ik , enyhítő, vigasztaló leend, ha illy kebellel ta-
lálkozik: fogja látni, milly különbség van a szeretet 
szolgálata, s azon szolgálat közt, mellyet a pénzvágy 
nyúj t ! Keresse föl tehát teljes bizalomban Jézus-
nak eme fiait. » 

Belgiumban a szerzetes-rendek az alkotvány-
nak épen azon törvénye alatt állnak, melly bármilly 
kereskedő társaságnak szól. Szabadon alakulhat: tel-
ke t , házat vásárolhat; czélját keresheti teljes korlát-
lan tevékenységgel. Nem kapnak kiváltságokat, vagy 
kedvezményeket az államtól: de nem is kérnek, ön-
erejekből virágzanak. E katholikus országban, a sz. 
szűz Anyának hő tisztelőjében, a kath. érdekek a mult 
századi forradalom, és a restauratio pusztításai után 
is erősek maradtak ; sőt a jelen szabadelvű pártnak 
(melly itt egyházelleninek hivatik, és mint illyen az 
alkotmány minden fegyvereivel ostromoltatik, csa-
pás alatt tartatik,) uralkodása alatt is eleven, életteli. 
E körülményt használta a kath. püspökség a löweni 
egyetem felállításához, a nélkül, hogy engedély-, 
vagy segedelemért folyamodott volna; s az egyetem 
a réginek teremeiben virágzik : jóllehet csak évenkinti 
adakozásból (a középponti papnöveldével együtt) 
tartatik fön. E tavaszkor is, a löweni kerület követ-
választásnáli győzelmében megmutatta a nép, men-
nyire távol van az ő nézete a követi többség, és a 
kormányzati testület elveitől. Egy , alattomos csel-
szövényekkel forralt törekvés, erőszakoskodással győ-
zelemhez jutni; a merész szemtelenség, és a követek há-
zából kiküldött választmánynak, midőn fölolvastat-
nék , alávalónak nyiltan bélyegzett, hütelen előter-
jesztése, nem valának képesek a népet kath. érzelmei-
ben megingatni,sezek nyilvánításától elrémíteni: az 
u j követválasztás csak az uralkodó pártnak vereségére 
vezetett, és a kimondott bélyegnek, hogy mélyebbre 
égjen, tettleges ismételésére. Olly úrról volt kérdés e 
választási vitánál, ki kezdettől fogva a kath. egye-
temre évenkint 1000 frankot adományoz. Palásthy. 

O | % c 

Az apáczák intézetei, főleg nevelési szempontból. 
(.Vége.) 

De mig egy részt az apáezaélet olly igen tiszteletre 
méltó, más részt figyelmünket azon körülmény vonja magára, 
hogy e szüzek a leánygyermekek nevelése körül fáradoznak. Az 
illy testületek ugyanis mindig bizonyos ezél után törekesznek : 
némellyek a végre keletkeztek, liogy tagjai Istennel a folyto-
nos imádság által bensőbben egyesüljenek ; mások a betegek 
ápolását, egyebek az árvák gyámolitását, a foglyok és fegyen-
czek javitását, mások a vakok intézetei, vagy tébolyodottak 
fölötti gondviselést tűzik ki életök ezéljául: mig mások, mint 
emez egyesület is, az iskolás leánykák nevelésével, és tanitá-
sával foglalkoznak. Mint illyen oda törekszik, hogy azon leány-
kákat, kik helyben a szülők szárnyai alatt élvén, iskolájokba jár-
nak, minden szükséges ismeretekre megtanítsák (írni, olvasni, 
számolni, női munkák végezésére, varrásra, stb.), főleg pedig a 
hitnek sz. igazságaira: hogy igy egyTkor jámbor hajadonok^ 
és lia Istentől a házasság szentségére hivatvák, tiszteletre-
méltó háziasszonyok váljanak belőlök. Azokra pedig, kik há-
zukban fognak tartatni , különös gondot fordítva vigyáznak, 
hogy mind a szükséges ismeretekben előbbrehaladjanak, mind 
a ker. női erényekben növekedjenek, mind pedig a miveltebb 
embereket megillető ügyességet, okosságot, és női munkákbani 
jártasságot megnyerjék. 

Ezzel, ugy hiszem, kellőleg ki van a fontosság is emelve, 
melly különösen az olly apácza-intézetekben fekszik, mellyek 
nőneveléssel foglalkoznak. Tekintve a nevelés fontosságát, ki-
ki elismeri, milly erővel és jelentőséggel bir az : bevallják ezt 
még azok is, kik minden egyébbel keveset gondolnak. Tekint-
ve a kort, mellyben adatik, a gyermeki az, melly mindent be-
vesz; egyaránt hajlítható lévén a jóra is ugy, valamint a rossz-
ra. .. Kívántatik ugyan egyéb is az ohaj'tott sikerhez, különö-
sen Istennek amaz ajándéka, a kegyelem; kell hozzá akarat.... 
de végre is a nevelés legnagyobb befolyással bir. Tekintve a 
megszokást, a gyermek azon kezdi gondolaterejét gyakorolni 
s edzeni, a mit szépet és jót l á t , vagy rosszat tapasztal : és 
megmarad annak, a mivé illy uton fejlődött ; rászokik a károm-
kodásra ugy, mint megszokja az imádságot ; a tisztaságra csak 
ugy, mint a feslett életre; a templomba járásra, vagy az Isten há-
zának kerülésére. Tekintve a példát, mi sem liât a gyermekre in-
kább, mint nevelőinek életmódja. IIa veszekedő szülőket lát, ha 
feslett életű tanítókat, kik csupa formaság-, vagy kenyérkere-
seti kényszerűségből gyakorolják kötelességüket, őket követen-
di, s utánozandja Tekintve korunk szükségeit, valóban ugy 
állunk, hogy ha csak a nevelés nem segit rajtunk, elveszünk.— 
Két szélsőség közt halad a világ : némellyekben kihűlt minden 
tiszteletadás és becsület ; csupa durvaság és nyerseség tűnik 
ki minden tettökből: mig mások mesterkélt és betanult ud-
varlásaikkal gyalázatosan csúfot űzve élnek mások hiúsága-, 
s együgyüségével vissza ; s mig az emberek irányában fölöt-
tébb simák , addig a czégéres vétkek elkövetésében , legfon-
tosabb kötelességeik elhanyagolásában, Isten iránt fölötte 
gorombák. E két szélsőség elkerülésére legtöbbet tesz a mi-
velt ker. nevelés; melly egy részről az erkölcsöket szelídíti, 
mig más részről a képmutatás szineskedő tetszéskeresését 
őszinte becsületadássá változtatja; s igy megszeretteti az 
erényt, és a külsőségeket csupán eszközökül tekinti, mellyek 
használata mellett a jó sziv, Isten és emberek előtt kedvessé 
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lesz. De ha minden nevelés illy fontos, főleg mégis a leány-
gyermekeké az ! 

Nem vagyok ugyan, mint egyházi személy, azon, a XIX. 
század majmainak egyike, kik férfias öntudatukkal annyira 
alá sülyedtek, hogy udvarlásaikat egészen a képnrutatásig, a 
szemtelen hizelgésig, az aljas bálványimádásig viszik a nőnem 
irányában : de mindenesetre való, mert a kath. egyház ta-
n i t ja , hogy a nőnem tiszteletreméltó , ha hivatását tudja, és 
teljesíti. A világ fele a nőnemhez tartozik ; sőt nagyobb része 
a világnak: mivel a gyermekkor egészen az anyák gondja s 
kormánya alá tartozik. A ker. hit kiemelte a nőnemet a rab-
szolgai állapotból, mellybe a pogányság által lőn vet tetve. . . . 
A ker. hit taní t ja , hogy valamint az emberi-nem bukása egy 
asszony által tör tént , ugy az emberi-nem isteni Megváltója 
egy asszonytól vőn testet ; és a mire egy angyal sem méltat-
ta tot t , egy szűz anyának lehetett mondania, hogy az Isten-
ember az ő gyermeke. E fontosságát a nőnemnek az egyház 
abban is elismeri, hogy a szövetséget, melly a férj és nő közt 
köttetik, nem állati s önző alkudozásnak ta r t ja , vagy a liiu 
gyönyörök utáni vágyak kielégítésére szolgáló ideiglenes 
szövetségnek : hanem szentségnek , Istentől kegyelemmel ki-
sér t , maradandó, s a végre rendelt állapotnak ismeri, hogy 
a férj és nő, kölcsönös segítség által, örökös frigyben egye-
sülve, saját megszentelésöket, valódi boldogságukat, közös 
erővel eszközöljék S íme alig születik meg a gyermek, az 
anyának jut a gond, azt isteni félelemben nevelni, lelkébe az 
első jámbor érzelmeket ültetni, s őt magas emberi rendelte-
tése felé vezetni. Az anyáé a gond, fáradság, nyugtalanság 
és szívbeli öröm, vagy fájdalom, melly a gyermek kora fejlő-
désére olly nagy befolyással bir 

Ha pedig a nő t , mint a tiszta élet ékességével felruhá-
zott hajadont tekintjük, benne ismét az emberi-nem egyik ál-
dását szemléljük. A szelídség, melly őt annyira megilleti, a 
szemérem , melly szivének fő kincse , a magábaszállt jámbor-
ság , melly őt Istenhez emeli, mindennapi ékességei, s díszei 
erényének, mellyel másokat is Isten dicsőitésére ragad 
Az illy hajadon, öröme a szülőknek, ékessége a háznak, di-
csősége a rokonságnak, kincse a községnek, mellyben él. 
Ámde az ellenkező is igaz Legyen egy nő elvetemült : 
s alásülyedésének kifejezésére nincs emberi szó. A szülők 
gondja kettős , midőn nőgyermekök vásik : nyűg a ház-
nál, mig otthon van, kereszt, ha máshova kerül ; gondatlansá-
ga házakat visz tönkre, hűtlensége családok boldogságát ássa 
alá. Ha a leány elhagyja a szemérmességet, ha dolog helyett 
a túlságos fényűzésben találja örömét, ha önmagával eltelve, 
hódításainak él : ugy átkává lesz a nemzedéknek, melly masz-
lagos példájának tanuja. Ha a háziasszony, gondját nem a csa-
ládi élet szükségeire, a házi boldogság előmozdítására forditja : 
teljesedik az Ur mondása : ,Minden ház, melly magában meg-
oszlik, elpusztul.' Hány öregnek kell megvetett rabként nyög-
ni szivtelen leánya miatt, ki a szülők iránti tiszteletet kis ko-
rában nem tanulta meg ! Hány anyának könyeznek szemei, 
mert leánymagzata Istent és a szemérmet megvetette Milly 
sok rossznak veszi, s veheti eléjét ennélfogva a jó nevelés ! De 
az illy nevelésre nem mindenik képes. Illy nevelésre épen az 
apácza-intézetek legalkalmasabbak, ha különben nevöknek 
megfelelnek. 

Először is, az illy intézetben élő szüzeknek a tanitás ki-
zárólagos foglalkozásuk. Ok nem foglalvák el házi gondokkal; 

aggodalmak nem osztják meg szivöket, és idejeket: egészen 
hivatásuknak élhetnek. Tovább, az illy intézetben élő szüzek-
nek e foglalkozás nem kenyérkereseti eszköz, hanem Istenért 
vállalt munkájok. Ők nem ugy dolgoznak, mint zsoldosok, 
kik talán mások lennének, lia lehetnének. Ok egyedül Istenért 
munkálnak : örömest, és panasz nélkül, élethosszant, min-
den kitartással.Es e szüzek k ö z e r ő v e l dolgoznak,nem sza-
kadozott, összefüggés nélküli törekvéssel ; ők azonegy czélra, 
s egyetértve működnek. A mi több, ők ebben még hagyo-
mánynyal is birnak : ők egy folyton élő családot képeznek ; 
az ifjabbak, midőn tanitani kezdenek, mindazon tapasztalá-
sok nyomaiba lépnek , mellyekkel őket az intézet legérdeme-
sebb tagjai régtől gazdagitják. Illy intézetekben nem adatik 
hely ama romlásnak, melly másutt könnyen betör; a csábitó 
befolyások, illetlen olvasmányok, ledér érintkezések, a zárdák 
megszentelt falaitól távol maradnak. — Tanitási erejeket előse-
gíti a jó példa. Hasztalan beszél azon tanító a fiúnak, ki ezt 
egyúttal nem vezeti példájával. Beszélhet neki, és mond-
ha t j a : ,ne hazudj ' ; midőn kézzelfogható hazugságokon kapa-
tik; mondhatja, ,böjtölj ': midőn maga is bust eszik a tiltott 
napokon ; ,gyónásodat el ne mulaszd' : midőn maga soha sem 
megy gyónni. De meg az önmegtagadás nincsen is áldás nél-
kül. A Magasságbelinek kegyelme kiséri a nevében, és érette 
tet t munkát; mellyet a közös ima ereje is gyámolit és sike-
ressé tesz. . . . 

Ismerjük el ennélfogva, hogy Istennek nagy kegyel-
mében részesül a város, melly apác?;aintézetet nyer. . . . Fi-
gyelmeztessen bennünket e szüzek élete azon magasabb rendű 
javakra, mellyek után ők közvetlenül törekesznek Legin-
kább ti családatyák és anyák! emlékezzetek meg a jótéte-
ményről , melly veletek történt. Más tartományokban a szü-
lők utolsó filléreiket rakják félre , hogy azokon hasonló inté-
zetet hozhassanak létre : itt, ugy szólván, készen repült elétek; 
nem csak pénzetekbe nem kerülve, de még nyereséges mun-
kát is szerezve a körülötte dolgozóknak Csepegtessétek 
tehát gyermekeitekbe a jótévő alapító iránti hálaérzelmet; cse-
pegtessétek be az Isten iránti háladatosság köteles indulatát : 
hogy becsüljék ama szüzeket, kik elhagyák rokonaikat, el hó-
nukat,csak hogy gyermekeitek lelki szülői lehessenek; őket a 
ker. miveltségben, jámborságban, szelid erkölcsökben nevel-
ve. Az intézet itt van : a mi dolgunk, azt kellőleg becsülni 
és haszná ln i . . . . Iiubinszky. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő os. kir. Apostoli Fölsége f. évi sept. 8-dikán kelt legfelsőbb 

határozatával S z e k e r e s Jánost, a r o s n y ói püspöki papnövelde he-
lyettes igazgatóját és Theologia tanárát, ugyanazon székes-egyházi káp-
talan kanonokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

UDVA.RD, sept. 14-én. Dicső ünnepkörünk ma kezde-
tét ve t te , mennyiben az eszély parancsolta időgazdálkodás 
tekintetéből, a sz. Márton halmán emeltetett kálváriánk 
egyik mellékdombján Pannónia dicső szentjének, Mártonnak 
tiszteletére épült igen csinos kápolnát ma kesseleökeöi M a j-
t h é n y i Adolf, helybeli alesperes-plebános ur főpásztori 
megbizásnál fogva megáldotta, s hiveinek ajtatos körében 
ott az első vérontás nélküli sz. áldozatot bemutatta. Különben 
a készületek nagyszerűek a holnap- és holnaputáni ünnepély 
méltó megüléséhez. Erdély lelkes püspöke, a leendő hitszó-
nok, holnap jön meg; a fölszentelő bibornok főpásztor pedig 
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ma a posonyi temető-egyházat szenteli *) : hogy onnan ide 
jöjjön apostoli buzgóságának uj bámulandó példáját adandó, -j-

— U d v a r d falu Komárom megyében élénk színezetet, 
ünnepélyes köntöst öltött e hó 16-án. Ott , hol egykor I. Géza 
király palotája, és egy, sz. Márton tiszteletére épült kápolna 
állott; o t t , hol Robert Károly király alatt 1309-ben, II. Ta-
más esztergomi érsek által ama jeles egyházi gyülekezet tar-
ta to t t , mellyen a magyarok Nagyasszonyának tiszteletére az 
, U r a n g y a l á r a ' intő harangszó elhatároztatott : ott sereg-
lett ismét egybe Mária országának hü népe, hogy a bold. 
Szűznek pártfogásába ajánlja édes hazáját , irántai tiszteletét 
megujitsa, és a szép kalvária fölszentelésén épüljön, s vallási 
vigaszt nyerjen ! — Már sept. 15-én élénk mozgalom mutat-
kozott a pesti indóháznál ; nagyobb része az utasoknak Ud-
vardra sietett. Meglepő volt az é r s e k u j v á r i állomásnál 
kiszállott vendégeknek, látni a számos kocsit, és a nyájasan 
eléjek siető M a j t h é n y i Adolf udvardi alesperes-plebános 
urat magyar öltönyben ; ki távolról érkezőit zene kíséretében 
vezette a kijelelt kocsikra. A bevonulás ünnepélyes volt ! Min-
den ház lobogóval volt ékesitve, a vendégszerető udvardi nép 
örömkifejezések közt várta a hozzája szállandókat, s a haran-
gok zúgása jelenté a mindenfelől érkező búcsúsok seregét. A 
szállások kijelölésénél a legnagyobb rend és pontosság ural-
kodott. De hogy is ne : hisz az ügyes háziúr, s a szomszéd Ist-
ván bácsi, már több napig fáradhatlanul működtek a nagy elő-
készületeken. Minden vendégnek megérkeztekor azonnal kéz-
besittetett a szállásolási jegy; melly az irodában az illetők ál-
tal a legnagyobb pontosság- és készséggel szolgáltatott ki: 
estve pedig minden vendég lámpával kisértetett szállására. 
Olly ügyes volt a rendezés, s olly tökéletes eredményeiben, 
hogy az ember méltán csudálkozhatik annak létrehozásán ez 
egyszerű faluhelyen. Az étterem nagyszerűsége mindenkit 
csudálkozásra ragadott : legalább 600 vendéget képes ez ma-
gába fogadni ; a szemet a gyönyörű ékesités, a füleket a szép 
táblazene bájolta el. — De térjünk már át az ünnepély jelen-
tőségére. 15-én délután 4 órakor ünnepélyes litánia tar tatot t ; 
melly után V i b e r József cz. püspök ur ő méltósága a ha-
rangszentelés szép szertartásait végezte, s a többi papok egész 
délután a gyónókat hallgatták. Sept. 16-án taraczkok durra-
nása ébresztett föl csendes álmainkból ; mire siettünk a 
plébániaiakba, ő eminentiája illő fogadására, kinek bevonulása 
után megkezdődött a szertartás. Kedves benyomást gyakorolt 
mindnyájunkra a szép és nagyszerű kalvária, melly néhány év-
nek szüleménye. Képzelj magadnak, nyájas olvasó! egy nagy 
kertet, telve virágok- és fákkal, s átszelve a legszebb utakkal; 
körülötte vannak a szép statiók, mellyek mindegyike már 
magában egy kis kápolna ; s az alapitók nevét és czimerét ma-
gukon hordván , még az utókorral is meg fogják ismertetni a 
jótevő adakozók névsorát. Az ur Isten legyen jutalmazójokl 
Bármelly városba is beillenék e szép kalvária, melly a láng-
buzgalmu helybeli alesperes-plebános ur előmozdítása által lé-

*) Ő eminentiájának ottani fogadtatásáról í r ja a ,Magyar Sajtó1: 
„O eminentiája f. hó 13-án Posonyba érkezvén, ünnepélyesen fogadta-
tott . Este több épület fényesen ki volt világitva. Más nap végrehaj tá 
a főpap a sz.-andrási sirkert kápolnájának fölszentelését. Azon utczák, 
mellyeken a menet elvonult , zászlókkal , szőnyegekkel voltak feldí-
szítve, s az egész utat, egész a templomig, roppant sokaságú nép lepte 
el. A templom előtt a czéhek zászlóikkal , s fehéren öltözött leánykák 
ál lot tak. A temető bejáratánál diszkapu volt ezen felirattal : Ecee Sa-
cerdos magnus." S z e r k . 

tesült. Igen jól veszi ki magát a kalvária lépcsőzete, melly 
jobbról-balról magas szobrok- és lámpákkal ékeskedik. A tetőn 
uralkodik mindenek fölött a herczeg-bibornok arany-miséjének 
emlékére fölállított nagy kereszt ; mellynek mását még nem 
láttam, és nagyszerűségéhez képest hasonlót hiában keresünk 
bárhol. A kalvária mellett van az őrház : a felügyelő a kalvá-
ria tisztán tartása- és ápolásáról gondoskodik ; van továbbá 
ku t , és más szükséges készlet, melly7 a zarándokoknak (kik 
ezután, mint nem kételkedünk, folytonos bucsujárást tarta-
nak Udvardra) jó szolgálatot teend. Reggeli 8 órakor kezdő-
dött a szentelési ünnep. Legelőször is a templomban ő emi-
nentiája, a gróf F o r r a y Julia által készitett misemondó-ruhát 
szentelte meg, azután misézett és áldoztatott ; mire a hely-
beli alesperes-plebános ur magyar, és tót nyelven olvasta föl 
a IX. Pius ő szentsége által engedélyezett teljes bucsut. Végre 
megindult a menet, roppant néptömeg kíséretében , a kálvá-
riára ; mellynek uj statiói beszenteltettek, és a főkereszt csó-
koltatott. Alig zendült meg a ,Jöjj el Szentlélek Úristen !', 
máris feszült figyelem, és kedves érzelem fogta el mindnyájunk 
keblét ; várván az országos liirü szónokot, H a y n a 1 d erdélyi 
püspök ur ő méltóságát. ki is mint egy második Pál lépett föl, 
és kezdé remek szónoklatát; értekezvén Mária hét fájdalmá-
ról , és történeti alapra fektetvén tárgyalásának fonalát. Sok 
jeles szónok, sok kitűnő ész hallgatta ő méltóságát, de nem 
tudták eléggé csudálni szónoki hóditásait. Szónoklat után ő 
eminentiája a bibornok-primás sajátkezüleg húzta meg az ,Ave 
Mariá'-ra szóló harangot. Eszünkbe jutott e ténynél a lelkes 
szónok szava : „E kis igénytelen Udvard falu volt szerencsés, 
legelőször hallani a kedves ,Ave Maria' vigasztaló hangjait." 
Mélyen meghatva imádkozta az összes nép az ,Ave Mariá'-t ; 
melly után ,Téged Isten dicsérünk' hálaimával vonult vissza 
legnagyobb rendben. A mágnások, nemesség, és papság hosz-
szu vonala igen emelte az ünnepélyt. Ebéd előtt tisztelgés volt 
ő eminentiájánál; ebéd alatt pedig kitűnő áldomás-köszönté-
sek mondattak. •—- Délután a lovagok előfuttatása, harangok 
zúgása, taraczkok moraja, a szózat zengedezése , és harsány 
éljenek közt sietett Esztergomba a lelkes főpap , ki mindnyá-
junk szivében örök nefelejcsként él. Mendlik Ágoston. 

— Egy más tudósítás után még a következőt csatoljuk 
a mondottakhoz : „Erdély nmélt. püspöke , H a y n a 1 d Lajos 
hittudor ur remek beszédben ecsetelte a bold, szűz Anya hét 
fájdalmát, sorozat szerint, hogy miként ezen, az Üdvözítő 
által a keresztfán adott Anyánk, fájdalom és a keresztutoni 
járás által jutott el az örökké tartó örömekre, ugy minden 
kereszténynek megvannak fájdalmai ; mellyeket azonban a fáj-
dalmas szűz Anya esedezése, és közbenjárása enyliit; ő nyugod-
tan eltűrni tanit bennünket: hogy el ne csüggedjünk, mignem 
örökké tartó örömre fog fájdalmunk, az áldott Jézus által a 
keresztfán számunkra szerzett, és biztositott mennyei boldog-
ságban változni. A beszéd folyama alatt nem egyszer láttunk 
könyeket a feszült figyelemmel körülálló, s roppant számú 
hallgatók arczaikon leperegni. A tót ajkú hivek lelki épülésére 
nagys. és ft. L o p u s s n y i Ferencz 1. sz. nagyváradi kano-
nok , és pesti egyetemi tanár ur tartá a sz. beszédet. Sz. be-
széd után ő főmagassága, segédletével a díszesen fölékesitett 
haranglábhoz já ru l t , és mint hajdan II. Tamás érsek , saját 
fölszentelt kezeivel meghúzta az ,Ave Mariá'-ra szóló haran-
got; és elharangozván az első verset, a kereszt felé fordulva, 
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hangosan elkezdé : ,Az Ur angyala köszönté szűz Máriát , és 
méhében fogadá Szentlélektől szent Fiát"; mire az egész nép, 
melly e megható jeleneten megindulva könyezett, az angyali 
üdvözletet mondá el ; ugy szinte a második és harmadik ha-
rangszó után is " cs. 

— (A p e s t i kath. l e g é n y - e g y l e t folyó hó 9-én 
megült negyedik alapítási ünnepén , egy ugyanazon egylet-
beli tag által mondott beszédnek vége.) „Mi a hazának jó 
polgárai, a Fejedelemnek engedelmes alattvalói, az egy-
háznak hü fiai vagyunk, és akarunk lenni. Am jöjjenek 
rágalmazóink ; legyenek tanúi őszinte törekvéseinknek ; le-
gyenek tanúi ártatlan mulatságainknak ; legyenek tanúi 
testvéri egyetértésünknek : és piruljanak szégyenletökben, 
hogy a kath. legény-egyletet rágalmazták. Száz, meg száz 
ajak mondja i t t , mondja az egész országban, hogy a kath. le-
gény-egylet hasznos és szükséges : mert csupán ez egylet pótol-
ja a mesterlegényre nézve azt, mit jelenleg a világ nekünk nem 
ád. Köszönet és hála bibornok h e r c z e g - p r i m á s ő eminen-
tiájának, fiúi tisztelettel szeretett atyánknak és pártfogónk-
nak ; mély tisztelet ft. S z á n t ó f y Antal plébános és prépost 
urnák , mint egyletünk egyik legszívesebb védőjének; köszö-
net a velünk fáradozó elnök urnák, köszönet és tisztelet min-
den védnökeinknek és pártfogóinknak, kiknek mindnyájok-
nak legforróbb szívvel kiáltjuk : Éljenek !" — Erre következett 
az évenkinti érdemkitüntetés ; tudnillik tek. R e s e t a János 
nyug. egyetemi tanár ur alapítványt tőn azon czélra, hogy a 
tőke kamatja évenkint a legjámborabb, legerkölcsösebb és 
legszorgalmasb tagnak adassék jutalmul és buzditásul. Az 
egyleti elnök az idén S p a n b e r g e r Alajos, pesti születésü 
fésűs legényt érdemesítette e kitüntetésre ; kinek a jutalom, 
mellyet az elnök egy diszkötésü magyar imakönyvvel meg-
toldott, alkalmas intések mellett átadatott. E szép jelenet 
nem tévesztette el a jelenlevőkre jótékony hatását. Néhány 
alkalmi szavalat, ének és egy társalgási szini-előadás fejezte be 
az ünnepélyt. Araszsza a Mindenható bőséges mennyei áldá-
sát a virágzásnak indult egyletre ! — 

EGER, sept. 11-én. A catholicismus olly találékony a 
szeretet és üdv különféle müveinek fölfedezése-, létrehozása-
és boldogító alkalmazásában, hogy valóban az áldások kiapad-
hatlan forrásának nevezhető. Mit a catholicismus átölel, Jé-
zustól öröklött szellemét önti át abba : azért válnak müvei 
olly nagyszerűekké, s végeredményeikben mindig áldásos ha-
tásuakká. S a catholicismus m i n d e n t átölel. A különféle 
egyletek és üdvös intézetek, mellyeknek áldása százezerekre 
hat, anyagi- és szellemileg egyaránt boldogitóan, mind az ő 
életfáján termettek, az ő sziv-eréből forrtak ki. A boldogitás 
talismánával csupán a catholicismus bir ; s az üdv, szeretet, 
és erényesség végett alakult társulatok csak firmája alatt áll-
hatnak fön. Legújabban, az erkölcsiség és hit tekintetében 
mintegy elhagyatott, a fiatal kor számos kisérteteinek kitett, 
és ellenök épen semmi, vagy igen gyenge fegyverekkel vérte-
zett, a romlás magvát könnyen burjánozó mesterlegények ré-
szére szerveztek egyletet némelly jólelkiiek. Az egyház sietett 
ezt is áldó karjaira ölelni; s ez oka, hogy az áldásától kisért 
legényegylet terjed, és hazánk több városaiban is megalakult. 
Eger, hála az égnek, nem szenvedett soha hiányt vallásos 
keblű férfiakban, kik lankadni nem tudó feláldozással működ-
tek és működnek minden szent ügy- és közjóért; s igy a szá-

zak érdekében szükséges és hasznos egylet itt is létre jött. A 
hitélet áldásos mozzanatait én mindig édes öröm közt olvasom 
e lap hasábjain ; mint illyet tekintem a megalakult kath. le-, 
gény-egyletet is, és azt, mint a hitélet fáján termett szép gyü-
mölcsökkel kecsegtető lombot, a ,Religio' kertébe kívánom ül-
tetni. Az egykor nagyjelentőségű polgári osztályt képviselen-
dő iparos segédek vallás-erkölcsi emelése szempontjából, mint 
korszükség pendittetett itt meg ez évi február havában a le-
gény-egylet eszméje; s a kezdet nehézségeit, a nem csekély 
fáradság, rábeszélés, édesgetés és utánjárás fárasztó munká-
ját, nt. Z s e n d o v i c s József érseki levéltárnok, és t. T ó t h 
István nyomdai ügyvezető urak olly hatályosan végzék, hogy 
rövid három hónap után, a különféle nyelvű és származású, 
előitéletek bástyái által különválasztott mesterlegények ragy 
része testvéresülve, egyletök fensőbb helyen megerősítve, s 
a szépen nyilvánuló pártfogás következtében helyiséggel el-
látva volt: E szép, és barnulandó sikernek ugyan titkos rugója 
volt, mellyet, nem feledve a helyet , honnan tudósításomat 
irom, minden t olvasó könnyen fölfedezhet. A minden tekin-
tetben nagy, de a catholicismus malasztjainak árasztásában 
legnagyobb férfiú, nm. B a r t a k o v i c s Béla ő excellentiájá-
nak közelében, hamar kellett megérni a jó ügynek, testesülni 
az eszmének ; mert az ő lelke lövelt áldássugarakat rá. Az ér-
seki magas tetszés kölcsönzött erőt a hálás elismerést igénylő 
kezdeményezők buzgalmának, s kedvet az illetőknek a saját ja-
vukra tervezett, és főpásztori figyelem tárgyává lett egylet-
bei bekeblezésre ; és érseki kegy biztosította, 4000 uj forintnak 
alkalmas helyiség szerzésére tett kegyes adományozása által, 
az egylet életét és jövendőjét. A főpásztori figyelemre mélta-
tott egylet részére már május hóban elnököt nevezett kiő ex-
cellentiája. A bizalom nagys. és ft. L e n g y e l Miklós apát és 
kanonok urat érte ; ki az ügyszeretet hevével, és egész ildom-
mal tette meg a szükséges intézkedést: ügyes tapintattal vá-
lasztá meg alelnökül nt. C s e h János urat, az egylet lelkét; 
ki anyagi és szellemi felvirágzását az egyletnek biztos alapok-
ra fektetni törekszik és a tanári karból többeket az egyletnek 
megnyert. — A megalakult egylet már kezdetben szép életje-
lenséget mutatott : a nyilvános isteni-tisztelet- és körmene-
teknél példányszerü viselete, és szépen betanult éneke által 
a hivek épületére szolgált ; legyőzte az előitéleteket és gya-
nusitgatásokat, mellyek korjellemzőleg minden szentebb vál-
lalat elé gátként gördülnek ; a tagok száma naponkint szapo-
rodik ; s a város részéről a kegyelet és elismerés olly átala-
nosan mutatkozik, hogy az egylet a város minden osztályából 
védnökök- és jótevőkkel kérkedhetik: sőt a városunkat julius-
hóban látogatásával szerencséltető, a minden vallásos intézet 
iránt pártfogással viseltető nagy hazafi, mélt. gróf K á r o l y i 
István urat is, ki 100 uj forint kegyajándokával nyilvánitá 
magas helyeslését, jótevőinek sorai közé számitja az egylet. A 
rövid időn illy átalános elismerést kivívott egylet ünnepélyes 
megnyitása e hó 8-án következő renddel történt. (Vége köv.) 

AUSTRIA. Miután a birodalmi tanács tárgyalásaihoz 
akár pótlólag, akár egyes nyilatkozatok irányában czáfolólag 
szólani, nem e lapokhoz tartozik; vallási kérdésekben pedig te-
kintélyül más forumot ismerünk: elegendőnek tartjuk egy-
szer- s mindenkorra mélt. K o r i z m i c s Antal cz. püspök és 
birodalmi tanácsos urnák, a sept. 10-diki ülésben mondott ama 
szavait idézni : „Az e g y é n i m e g g y ő z ő d é s szabad nyíl-
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vánitása irányábani minden magas tiszteletem mellett lehe-
tetlen ki nem jelentenem, hogy ama kérdések, mellyek itt ma 
megpendittettek ; s részint elvileges, részint tényleges vitatá-
sokat foglalnak magukban, n e m t a r t o z n a k a magas birod. 
tanács illetőségéhez Ide tartoznak a bukovinai s erdélyi 
kérdés ; valamint a hitfelekezetek egyenlő lábra állitására, a 
concordatum eltörlésére stb. vonatkozó nagy elvkérdések. Az 
egyenlő lábra állitásra vonatkozólag, minden őszinte meggyő-
ződés irányábani legnagyobb tiszteletem mellett is , épen a 
birod. tanács elé kitűzött pusztán tanácskozó illetékesség te-
kintetéből, ezen helyet, s ezen órát nem tarthatom illetőnek an-
nak megvitatására," (B. H.) Mindenesetre a csak,egyéni meg-
győződés s z a b a d nyilvánítása', hasonló szabadságot föltéte-
lez mások részéről is , kik ellenkező meggyőződéssel birnak ; 
és igy olly vita megkezdésének kellene eléje néznünk, mel-
lyet , napjainkban főleg, ki sem óhajthat. Vagy pedig akkép 
kellene minden vitát megelőznünk, mint az ágostai postalap 
tesz; melly sept. 15-diki számában, daczára kath. nevének, a 
nem-kath. követelőknek átalában igazat ád Ez, az igaz, leg-
könnyebb módja a kiegyenlítésnek : de hogy a legjobb-e egy-
szersmind, mások ítéletére bizzuk. Különben lehet, hogy más 
pontokra nézve is áll, mit az ,Oesterr. Volksfreund' az egyhá-
zias sajtó ellen tett kikelést illetőleg megjegyez: „Mint a 
gyorsirati jelentésekből kitetszik, Maager ur általi megtá-
madtatása az egyházias érzelmű sajtónak, távolról sem olly 
sértő , sem nem olly átalános , mint ezt itteni lapoknak előle-
ges tudósításaikban előtüntetni tetszett. Ama szives jóakarat, 
melly által ők ebben vezettettek, igen könnyen érthető, csak-
hogy kevéssé egyező a becsülettel." — Ugyanazon lap, sept. 
18-diki számában az egyházi-rendnek , mint illyennek képvi-
seltetését az országos tanácskozmányokban , egyik legsürge-
tőbb korszükségnek nézi. Természetesen. Avagy nem a legki-
áltóbb anomalia volna-e, épen azon érdekeket nem engedni 
k e l l ő l e g képviseltetni, mellyek a közjóllétre legnagyobb 
befolyással birnak ; és mellyek, daczára minden tiltakozásnak, 
ott és azok által is szóba hozatnak , kik az egyház viszonyait 
épen nem ismerik, vagy legalább iránta rokonszenvet nem 
éreznek : mi pedig minden jogosan fönálló állapot és ügy vé-
dőjében megkívántatik. 

ROMÁ-ból (hova, hiszszük , a sz. atya nagyobb bizto-
sítása végett, Goyon tábornok ujolag visszatér, a franczia se-
reg vezérletét átveendő,) a felől tudósítanak a lapok, hogy a 
pápa, és a bibornokok nagyobb része mindenre el van szánva, 
s készebb meghalni, mint sem a sz.-szék jogaiból legkeveseb-
bet is engedni. A franczia őrség jelentékenyen megszaporitta-
tott ugyan : de hogy minő czélból, egészen más kérdés. So-
kan az ujabb időben annyiszor emlegetett Avignonra gondol-
va , csupán arra szolgáló eszközt látnak az egészben, hogy a 
kereszténység atyját könnyebben el lehessen a világvárosból 
a neki szánt fogság helyére szállítani; az őt többé nem védhe-
tés színével palástolván a régen érlelt valódi szándékot. S 
milly könnyű leend e kényszerűségre hivatkozni azon hadse-
regek közeledtekor, mellyeket Victor-Emanuel, és Garibaldi 
vezetnek ? Amaz a pápai tartományokba berontva, e lépést 
azzal menti, hogy „a pápa folytonos k i h í v á s a i által" volt 

erre kényszerítve ! s a ,La Nazione' még okiratokra is hivatko-
zik ennek bebizonyítására : tudnillik ő szentségének a pitiglia-
noi papsághoz intézett egyik főpásztori iratára, mellyben az 
egyházi államot ért sajnos felforgatások fölött panaszolkodik. 
Ez ,provocatio' ! Mások még tovább mennek, és a sz. atyát 
egyenesen a népjogokon kivül esettnek nyilvánitják. Miért 
korán sem valami lehetetlenség az, mit egy lap mond : „Végre 
még azon meggyőződésre fognak lassankint jutni , miszerint 
az olly veszedelmes pápát egészen félre kell az útból tenni ; 
mert különben nem lehet Európának a nyugalomhoz reménye. 
Azt ugyanis szinte be lehetend bizonyítani, hogy tulajdonké-
pen a sz. atya oka mind annak, a mi most történik. Cavournak 
illyesmit bebizonyítani csak játék." (N.M. Z.) Azután mit is ag-
gódnának a sz.-szék ellenségei szerfölött az ellenmondásokon, 
mellyekbe az illy ráfogásokkal keverednek ; midőn Victor-Ema-
nuel az egyházi államba beküldött seregeihez intézett procla-
matiojában azt mondja: ,Nem a történt sérelmek megbosszulása 
végett, hanem azért fogtok bemenni, hogy az elnyomók elleni 
gyűlölet kitörését akadályozzátok' : maga a vezér (Cialdini) pe-
dig igy szól: „En titeket a részeges idegenek rablóbandája el-
len viszlek, kiket aranyszomj, és rablásvágy vezetett tartomá-
nyúikba. Küzdj etek, és szórjátok szét irgalmatlanul e kibérelt 

gyilkosokat; és éreztessétek velők egy nép^iaragját A még 
bosszulatlan Perugia bosszút kér : és ez, habár későn is, meg 
fog neki adatni." Victor-Emanuel igéri, hogy az anyaszent-
egyház fejének székét tisztelni fogja: Garibaldi, s egyéb had-
vezérei pedig nyíltan hirdetik, hogy a Quirinálba akarják ma-
gukat beszállásolni. .. Ellenben a ,Piceno' más valamit gya-
nittat azon tudósításával, miszerint Goyon, ki 17-dikén vala 
Romába érkezendő, 25,000 főnyi segítséget fogna magával 
hozni. Vagy lehetetlen-e, inikép a sardiniai gőg, és alárendelt-
séget többé tűrni nem akaró felfuvalkodás, III. Napoleont is 

'maga ellen ingerelje? 
NÉMETORSZÁG. Dr. H i r s c h e r , a freiburgi hírne-

ves tanár és kanonok, f. hó 22-dikén fogja papságának50-dik 
évét Walldürnben (badeni bucsuhely) megünnepelni. A mun-
káinak olvasása által ker. kath. liitök-, és jobb meggyőződé-
seikben szilárdult kortársak ezrei-, talán millióinak áldása és 
üdvkivánata kiséri a tiszteletre méltó papot és tudóst az Ur 
oltárához. 

BEYRUTH-ból a görög kormánynak egy gőzöse azon 
hirt hozta (vajha ne valósuljon !), hogy Fuad pasa 4000 ke-
resztény nőt és gyermeket küldvén Damascusból Beyruthba, 
a védelmökre melléjek adott őrsereg az uton megrohanta a 
nőket, és gyermekeket, s rajtok a legiszonyúbb gyalázatossá-
gokat követé el. Annyi kétségtelen, hogy a damascusi gyil-
kosokat ért büntetés, csak még iszonyúbb bosszút forraltat a 
megrögzött gonoszokkal : ugy hogy daczára a legszigorúbb 
eljárásnak, mellyet Fuad pasa követ, a kirablott kereszté-
nyek számára még csak a meztelen életet sem biztosithatja, 
s önmaga tanácsolja az életben maradiaknak a máshova köl-
tözködést, a kivándorlást. Mintegy 10,000-en még mindig a 
fellegvárba zárkózva viselik a legsanyarubb nélkülözések 
sulyját; melly alatt végre is leroskadva, csupán nemét vál-
toztatják a halálnak. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J és Kozma Vazulnál (A.l-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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Az avignoni pápák kora. 
n . 

E szükségesnek vélt eltérés után, visszamehe-
tünk a viennei zsinatra. A megnyitó beszéd után 
nagy gyűlések nem tartattak; hanem a templariu-
sok ügye értekezletekben félévig tárgyaltatott. Mit 
tett ez alatt Fülöp? Ö eleve mindjárt egy bíróságot 
nevezett k i , mellynek élén a templomvitézek kér-
lelhetlen ellensége, a sensi érsek, Marigny Fülöp ál-
lott. E biróság előtt 231 egyén hallgattatott ki: és 
60 templarius, a maga, s a rend ártatlansága ellen 
vallani nem akarván, máglyán végeztetett ki. A zsi-
nat nagy többsége oda nyilatkozott, hogy a temp-
lomvitézek , a zsinat szine előtt személyesen védhes-
sék ügyüket. Lyon vidékéből e czélra meg is je-
lent tiz templarius: hanem ők, a nélkül, hogy ki-
hallgattattak volna, börtönre Ítéltettek. A királyi párt 
egy uj kihallgatásról most hallani sem akar t : mege-
légedvén a kinzó eszközök által kipréselt vallomások-
kal ; és szüntelen azt sürgetvén, hogy a rend egy 
csapással törültessék el, még pedig nem is ,via con-
demnationis', hanem ,viaprovisionis'; azaz : nem ugy, 
mintha eltörlésöket a rend kihágásai és vétségei, ha-
nem az egyház közjava kívánná meg. E gyöngéd ja-
vaslattal V. Kelemen csakhamar megbarátkozott: ha-
nem a zsinat többségét illyenre bírni nem vala cse-
kély feladat. Szép-Fülöp erről is gondoskodott: ő 
ugyanis megígérte a zsinati atyáknak, hogy a ternp-
lariusok dus javadalmai egy u j keresztes hadjáratra 
fognának szenteltetni, mellyben ő személyesen részt 
akar venni. Sőt még tovább ment: királyi javasla-
tainak nyomatékot adandó, udvari kíséretével, és 
egy kis sereggel, 1312-diki februárhóban Vienne 
falai alatt személyesen is megjelent. Hogy ez a zsi-
nati a tyákra , meggyőződésűk tekintetében, nem a 
legjobban hatot t , mindenki tudhatja. Már előbb em-
litém, hogy Fülöpnek, az ügyes politikusnak, több 

kérdései voltak V. Kelemen irányában. Az utóbbi, 
nagy lelki örömére, a dolgot odáig vihette, hogy 
egy illy kérdés, melly nézete szerint nagyjelentő-
ségű vala, háttérbe került. VIII. Bonifácz tudnillik, 
ki iránt V. Kelemen nagy tisztelettel viseltetett, nem 
ítéltetett el: mi azonban, ugy látszik, az anyaszent-
egyháznak nagy áldozatába került. Wetzer és Welte 
,Kirchen-Lexicon'-ának X. kötetében (728. lapon) ol-
vasom : „Ha V. Kelemen mindjárt Hildebrand volt 
volna is, kezei s lábai még akkor is békóban vannak : 
hanem ő nem volt Hildebrand ; és a babyloni fogság 
már kezdetét vette." Valamint átalában minden fon-
tosabb eseménynél, történjék az bárhol, a közvéle-
mény bele szokott a dologba jó , vagy mostoha jö-
vendöléseivel szólni : ugy ettől V. Kelemen pápa sem 
maradt menten. Ugyanis megkoronáztatásakor atiara, 
fejéről földre esett; és abból, ez alkalommal, egy drá-
ga-kő kitört, és elveszett. A ,vox populi' ezt rossz jö-
vőjére magyarázta; s a ,malum omen' beteljesedett: 
a vitézkedő anyaszentegyház pártájából egy drága-
gyöngy elveszett; a templariusok rendje 1312-diki 
martius 22-én, a pápai titkos consistoriumban, az 
,Approbante concilio' bulla'értelmében, minden idők-
re eltörültetett. Szép-Fülöp főczélját e szerint elérte: 
a templomvitézek javadalmait, hogy divatos nyelv-
vel éljek, tettleg annectálta ; s minthogy a példák 
vonzanak, utána ezt mások is tették. Végre még csak 
azt jegyzem meg, hogy a rend nagy-mestere, Mo-
l a y Jakab , még más három főnökkel együtt , 1314-
dik évi martius 11-én máglyán végeztetett ki. A ha-
lál iszonyú tusája között is rendjök ártatlanságára 
hivatkoztak. Haláluk napjától számitva nem egészen 
hat hét múlva meghalt V. Kelemen : és utána nem 
sokára, még ugyanez évi november 29-éu, a fran-
ezia király Szép-Fülöp issirba szállott. A történelem 
azt mondja rá : „Sic transit gloria niundi." Az örök 
igazság pedig: „Et quae congregasti, cuius erunt?" 

Thomalik Alajos. 

— 
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Nyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

II. 
A jézus-társasági rend Brüsselben, ön költségén, 

rendi házával átellenben álló három házat megvásárol-
ván, és hatszáz növendék behelyezésére fölszerelvén, 
épen augustus elején a közelgő nyilvános próbatétek-, 
és díjkiosztásokhoz készült. A tágas udvar ácsokkal, 
kik állványokon, és óriási fedélzeten dolgoztak, volt 
telve; a szobák pedig ének-, hangszer-,és vivásigya-
korlatoktól viszhangoztak: midőn más szobákba belép-
ve, csendes tanulót, rajzolót, írót, a tágas, és gazdagon 
diszesitett kápolnában pedig három ifjút imakönyv 
nélküliszentség-imádásban találtunk. Istenem! ez if-
jak nem neveltetnek a papi pályára : mégis olly szor-
gosan, és eredményesen az Oltári-szentséghez szeretet-
tel járulni, előtte ajtatos elmélkedésben egy, vagy két 
negyedórát tölteni szoktattatnak. Ezen ifjak nem fog-
nak kézzel nyúlni a szentek Szentjéhez ; nem fognak 
közelében minden órában éjjel-nappal tartózkodni; 
nem mondatik róluk: ,,notus meus et amicus meus, 
qui dulces capiebas cibosmecum; et ambulavimus in 
domo Dei cum consensu" : mégis ez i f jú , habár az 
oltár legalsó lépcsőjén tul nem fog közeledni tovább 
a szent helyhez, talál szabad idejében egy óranegye-
det; hogy hitét , reménységét, ártatlan szivének an-
gyal-szeretetét tolmácsolja a titok alatt rejlő Meg-
váltó iránt, ugy, a mint kisded kora engedi Milly 
éles lehozás tolja magát föl az.észlelő utas elméjében 
a papnöveldék , és növendékei iránt e pontra nézve ! 

Álmélkodnék az idegen , mi czélból e költséges 
előkészületek a tanodákban szokásos dijak kiosztásá-
hoz? Mi okból e nagy ünnepélyesség a zsenge kor-
nak kitüntetése- és megtiszteltetéséhez? A tágas ud-
var ezereket befogad : és telve van ; a szülők külor-
szágokban laknak : és ide sietnek ezen napra ; a művé-
szi szépitészet diadalcsarnokká varázsolta a négyszö-
get s mindezen fény-, és pompának a 9—15 éves 
kor a t á rgya! Hanem szükséges az illy zsenge kor-
nak t e t t l e g megmutatni, milly fontos-, és milly 
nagy horderejűnek tartatik az ő foglalatossága, ta-
nulmányozása, neveltetése: hogy ő is a z t i U y en-
n e k t a r t s a . Beszélhetünk az illy kornak sok szé-
pet és igazat; bizonyosan elhiszi: de a száraz szónál 
elkomorul kedélyében ; mignem egyet fordul, s félóra 
múlva a szóbeli benyomásnak utópárázata sincs ke-
belében. Hanem midőn látja, hogy azon napra, melly 
egy évi fáradozásainak gyümölcseit a világ előtt ki-
r ak ja , olly készületek történnek; midőn a messze tá-

volból ide sietett szülőit, és más legmagasabb rangú 
vendégek ezreit szemléli ; midőn a nagy sokaság kö-
zepébe a hangszerek légrázó harsogásai között, mint 
a nap hőse, kilép : fogékony kebelében olly édes és 
hatalmas érzelem forrása pattan föl, melly nem csak 
egész életén át a csendes visszaemlékezésnél éldelet-
tel táplálja, hanem döntő határozottsággal azon, a 
nevelés- és tanuláshoz alapkő gyanánt szükséges ön-
tudatot is vidor képletben kelti föl, hogy korát ő is 
tisztelje, ő is sokat helyezzen r á ; hogy ő is készsé-
ges akaratától , ernyedetlen buzgalmától, egyszó-
val , szorgalomban töltött éveitől várjon mindent. A 
hol ez öntudat az ifjak kebelében föl van keltve, ott 
a növendék önátadása, a nevelő iránti ragaszkodása 
megvan; ott a nevelés sikerének magva elhintve, s a 
föld, mellyben az gyümölcsöt hozzon, jól el van ké-
szitve. Mind a két intézet 600 növendékre van fölsze-
relve: s kivált Belgiumban a magas évpénz mellett 
is, a jelentkezőket mind nem fogadhatja be. Fran-
czia- s Poroszország-, Holland- és Austria-, sőt Ame-
rika- és Spanyolországból is vannak növendékei, na-
gyobbára a magas házakból. Az intézet szélesbité-
sére nagy a szükség, hő a v á g y , kész a pénz: csak 
a szomszédházak tulajdonosainál megvolna a szán-
dék és akarat az alkura. A papi hivatást fejlesztő in-
tézetek , és más ajtatos társulatok Francziaország-, 
és Belgiumban bőven valának már e lapokon ismer-
tetve ; mi más tárgyakra megyünk át, hogy tájképe-
inket vonalozhassuk. 

III. 
Történeti régiségek, és a kültermészet bájai 

nem kevés érdeket keltenek, nem kevés éldeletet 
szülnek a figyelő utasnak. Menjünk bár a Dunán, 
vagy a vasúton Linz felé, vagy épen a békekötések-
ről hires Passauig, sőt magasabbra, a néhány német-
birodalmi gyűlések székhelye-, Regensburgig: egy-
aránt fölleljük az isteni s emberi kéz alkot ványai-
nak emlékeit, romjait , örömeit; miglen Deggendor-
fon tul lapályt találva, a herczeg Thurn-Taxis palo-
táinak hosszú sora közt a tetőről köszöntő Wallhal-
lât lesik szemeink. Még sem lehetett ama kor olly 
nyomorult, a mint sokan festeni szeretik: miután 
könyvtárainkat betölti, s a roskadozó romokban is 
olly határozott tanúságot tesz egykori nagyságáról. 
Társulati szövetei nem voltak ugyan olly hajszál-
nyig a papiron kitűzve: de hívebben megtartva; 
községi, s polgárzati jogai nem voltak olly körmön 
fonva, egészen a gondolat titkáig a törvény fogaiba 
szorítva : de volt a közhit alapján magasra buzduló 
szellem; nem volt pedig az erény palástja alatt pusz-



titó gonoszság, melly midőn barátságot igér, csatára 
készülj; midőn hátra vonul, rohamtól félj; midőn a 
béke olajágát lebegteti, ezen ágnak árnyai alatt hadi 
terveit, döntő támadásait készíti. S ha a linzi mu-
zeumban a vérpallost, vagy Fadinger Istvánnak szé-
les bárdját látva, megborzadunk; vagy ha a regens-
burgi városház földszinti boltivei alatt a vallatási 
menet kín-eszközeinél elirtózunk, és ezekből a mul-
takra követ dobunk: vajha ne felednénk, miszerint 
mai nap is egy hatalmas országról bebizonyíttatott, 
hogy, midőn a jelen romai törvénykezést legrosszabb-
nak mondja ; midőn a közszemérem tőrei ellen is 
már megedzett öreg homlokkal bizonyítani merész-
kedik, hogy soha Roma jobban nem kormányozta-
tott, semmint Mazzini alatt, — épen ezen országnak, 
mellynek csontosult képmása ezeket mondta, önma-
gának semmi büntető codexe nincs ; hagy vári, hogy 
a bírák ön, és az utczai tömeg szeszélyei szerint 
mondják ki az élet, vagy 10 — 20 évi személyes sza-
badság elvesztésére az ítéletet! Másik országról pe-
dig tudva van, hogy, midőn codexének hasonlithat-
lan tökélyeivel kérkedik, saját polgárait, a kik estve 
családjaik körében nyájas örömmel mulattak, éjjel 
nyughelyeikből félzaklatva viteti , — hova ? miért ? 
meddig? azt sem ők, sem családjaik nem tudják *). 

*) Az ágostai ,Allg. Zeit.' párisi levelezője legközelebb 
(255. sz.) is jelenté, mikép „három fregatte indult Cayennbe 
foglyokkal"; mig csupán egyről volt valamelly zuglapban em-
lítés téve. Hogy pedig e hajókat kikkel töltik meg, azt egy, a 
franczia kormányhoz igen közel álló lap, az ,Indépendance Bel-
ge' elárulja, midőn a III . Napoleonnak Nizzábani fogadtatására 
tet t egyéb előkészületek közt azt is fölemlíti, hogy : a császár 
érkezésének napján az országuton minden közlekedés meg-
tiltatott ; ugy szinte a kerítések- és falakon kinézés, virágok-
kali szokásos dobálás, kérőlevelek átnyújtása; és: „az ovatos 
rendőrség mindazokat, kik a császárnak ezen, előbb olasz vá-
rosbani fogadtatási ünnepélyét megzavarhatták volna, eltávo-
l í t tat ta , vagy befogatta " Más lapokból vett tudósitások 
után hozzátehetjük még ezt is : „Egész sereg olly egyén, kik 
évek óta keresték kenyeröket Nizzában, jóllehet nem ott szü-
let tek, és soha sem adták akár napoleoni, akár napoleon-
elleni érzelmök je le i t , a császári pár ottmulatásának ideje 
alatt kiutasittattak azon elvnél fogva, melly mindenkit kiuta-
sittatni rendel, ki az uj kormány iránt lelkesedést nem tanú-
sít. A császárnak lakásul szolgáló kormányépület közelébeni 
házak tulajdonosai, pinczéik kulcsait a rendőrségnek kiszol-
gáltatni köteleztettek; ugy hogy ha valaki le akart pinczéjébe 
menni, rendőr nyitotta ki, és zárta be az ajtót Egy , a 
Victoria-téren levő ház minden lakóitól kiüríttetett ; a rend-
őrség é r te , csak hogy 48 óráig üresen álljon, 60,000 frankot 
fizetvén.... Az ablakok kinyitása (erkélyre lépés), a kormány-
épület közelében szinte meg vala tiltva " Ez is szabad-
ság! És kiáltó bizonyítvány arra , milly boldognak érzi ma-

S mi különbség lesz azután : a setét tömlöcz zárt le-
vegőjében, vagy egy egészségtelen szigetnek szaba-
don mozgó, de még inkább öldöklő, légmérsékletében 
elveszni? —Nyissuk fel a legújabb diszkiadásu leve-
leit I. Napoleonnak; nézzük a Louvre csarnokában bá-
mult távcsövét és nyergeit: és gondoljunk vissza, hány 
polgár lövetett tömegesen agyonamakétsorbólszer-
kesztett levél parancsára , csak azér t , mivel fejedel-
me-, s hazai intézményeihez hü lenni bátor vol t? 
Mennyi öldöklő csaták vérmezejét közelité szeme 
alá ama távcső ot t , a nyeregben ülő fővezérnél? 
Mennyire ,nihil sub sole novi !' És : ,ad locum, unde 
exeunt , flumina revertuntur, ut iterum fluant.' Nem 
vagyunk ,laudator temporis acti', nem is kívánjuk 
vissza a mult századoknak már tarthatlan polgári, 
községi, s kormányzati intézményeit: csak azt akar-
juk, hogy álnok szándékkal, az egyház rovására, ne 
piszkoltassék ama k o r , mellynek intézményei a leg-
jobb állapot-fejlődéshez annyi áldásos magvat , és 
csirát hordottak. 

Sürü, és mozgó szirtek közt evez a hajó Regens-
burg alá; mialatt a kormányos a veszélyre, az utasok 
serege pedig a szép Wallhallára szegezi szemeit. Ha 
négy órakor délután beér a városba, ugy sz. Péter 
dómjába legkedvezőbb időben lép be az ember; mi-
vel akkor a homlokzati csillag-ablaknak festett 
üvegein lövelli be a nyugvásra siető nap fény-
sugarait. Itt hálát adva a szerencsésen megtett ut-
ért , a megtört sugarak irányában találja a boldo-
gult Sailer Mihálynak, Lajos király bőkezűségé-
ből fölállított síremlékét. Annyi , s olly hosszú csa-
ták , minőket a mult század végén, és ennek kezde-
tén a felvilágosodás neve alatt romboló hitetlenség 
ellen olly törhetlen férfiassággal vivott ezen nagy 
szellem, az elemi, s magasabb iskolákban tartott 
előadásai, sz. Ágostonéival sokaságra vetélkedő ira-
tai, a püspöki széken tanúsított apostoli buzgalma, s 
minden lelket megnyerő alázatossága, 1822-ben tör-
tént halála után is feledhetlenné tevék őt a népelőtt; 
melly háláját , és tiszteletét az emlékszobor térdére 
szegezett csókban nyilvánítani szokta. Mellette van 
Wittmann-nak ( f 1833.), „ich sterbe unter dem 
Kreuz" fölirattal jelzett fekvő szobra; távolabb pe-
dig a sok viszályoktól hányatott Dalberg Károlynak, 
Canova rajza után faragott sirja ; utószavait a hal-
doklónak hordva: „Liebe. Leben. Gottes Wille." 

gát a nép, melly egy, a pápára is ráerőtetni akart rendszer 
alatt él. Hanem ezt mind elnézi bizonyos pár t , ama roppant 
nagy érdem fejében, mellyet III. Napoleon Roma, és a pá-
paság irányábani eljárásával szerzett. S z e r k . 
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A mogorva szinü dómok minden utasnak íő fi-
gyelmét vonják magukra: mi azonban nem időzhe-
tünk ezek leirása-, s az azokat átlengő szellem értel-
mezésével. Regensburgnak régi dicsőségét hirdeti 
ezen dóm, melly a 13-dik században kezdetett, és a 
17-dik század 34-dik évében végeztetett be. Német-
ország városainak egykori gazdagságát hitben és 
pénzben, e nagyszerű építmények által találjuk át-
hagyományozva. Milly lelkek lehettek ezek, mellyek 
olly sok helyen, és illy építkezésbe kaptak! Milly 
magasztos szellem lehetett az, melly a kölni dómnak 
első fogalmát fölfogta, s tervben kivitte? Milly ih-
lettség kellett hozzá, hogy századokon át építve, s 
az eredeti tervet szüntelen szemei előtt megtartva, 
azt a homokkőben kinyomja! A szemlélő elfárad, 
szellemében mintegy összeroskad, midőn e nagy-
szerű gondolatot átkarolni akar ja , melly az épitő el-
méjén átlengett ! Hány év gördült le a csaták- és vi-
szályoktól korbácsolt népek fölött, miglen a XIII. 
századi építészetnek elejtett fonalát, legújabb időben 
ismét, hosszú és nehéz tanulmányozás után fölemelték, 
s a megszakadt építést továbbfolytatni, vagy pedig 
a roskadozó, s elvesztett szépségeket a dómoknak 
visszaadni iparkodnak?. . . Igy épül a kölni, igazitta-
tik a regensburgi, löweni, aacheni, reimsi; s az utóbbi 
kornak jámbor ügyetlensége által zavart ízlésében 
tisztíttatik a párisi Notre-dame, és a sz.-denis-i dóm. 
De hanyadik nemzedék fogja ezeket látni, egész tisz-
taságuk* és pompájokban? A Notre-dameról, ésast.-
denisi dómról hiszszük, hogy az élő nemzedék látni 
fogja : mivel hatalmas kéz, és akarat kezdeményezte 
a tisztázást; a regensburginak csak homlokzata 
roncsolt: hanem ki fogja látni a kölnit; vagy csak 
a kassait is , mellyeknek építését olly bő források 
nem öntözik? Hanem mégis, mindezek között nagy 
a nyereség, hogy a munka megkezdetett: talál 
majd a jámbor szeretet forrásra ; talál bővebb ke-
zet Isten nem szokta elhagyni az illy munká-
val foglalkozó reménységet; megindítja a gazda-
gok szivét, és megnyitja kezét az ő dicsőségének 
öregbítésére a földön. Legyenmeg! Hirdessék a világ-
nak , milly müvek keletkeztek a kath. anyaszent-
egyház gondoskodása alatt: s Németország nagyobb 
része, ezen néma dómok tömegében vallja be, hogy 
épen azon korból birja külső fénye- és dicsőségének 
tárgyai t , mellyet leginkább gúnyol t ; és épen azon 
egyház szentelt hajlékaiban birja a mivelt nemzetek 
bámulatát és tiszteletét, mellyet legkajánabbul gyű-
lölt, legkegyetlenebbül üldözött, s mellynek temet-
kezési zsoltárát olly kárörömben zengené. Épen ezen 

gyűlölet, és pokoli gúnyolódás korszaka volt az, 
mellyben a teremtő elmék e téren megszűntek ; sőt az, 
durva idegenkedésében, a munkás hit alkotmányait is 
elhanyagolta: mignem értelmét iskicsinyszerüségében 
elfelejtette. Mit tud ezen része Németországnak ama 
,boldog'három századából felmutatni? Utazzunk Köln-
ből Hannover-, Braunschweig- és Magdeburgon át 
Berlinig; tekintsük a falvakat, a városokat : mit ta-
lálunk? Veres cseréppel fedett házikók közül kissé 
kibúvó, nyárs-alaku imaháztornyocskákat, egy ön-
tet- és egy alakban mindenütt, csak azért , hogy 
mégis valami legyen emelve Mi az utas figyelmét 
magára vonja, az a XV. századból, későbbi elpár-
tolás, vagy erőszakos elfoglalás által jutott kezökre. 
S mit találunk a fényes Berlinben? Nagy mérv-, és 
hü görög ízlésben emelt középületeket: s ha keres-
sük a templomokat, csak gondos szemelés után bukka-
nunk reájok; és szánakozó fájdalommal lépünk ki 
belőlök. Távlátlati szükségből, hogy a spreei „feste 
Burg"-nak némi képe legyen, II. Fridrik két magas 
kúpot emeltetett közel egymáshoz, mellynek gu-
nyori ötletből ,franczia templom' nevet adtak ; de 
mellynek alján patkány-fészket találunk, és fön az er-
kélyzetről alföldi síkságot látunk, mellynek homok -
térein nincs egy fa , hol a szem megnyugodjék. Épí-
tett München bazilikát, épített goth templomot, épít 
most ismét egyet a külvárosban, a belvárosit pedig 
új í t ta t ja ; épittett Berlin is kath. sz.-Mihály-templo-
mot, bir egy romai ízlésű templomot, és udvari ká-
polnát: mindez némikép kiengeszteli a szent emlé-
kektől puszta, s külsőleg pogány városnak látszó 
Berlinben az utast; hanem ezek művészei Romában, 
és Münchenben tanulták mindazt, a mit Berlinben 
véghez vittek. A francziák is tettek kísérletet a sz.-
Clotild-templomon a goth ízlésben, paulai sz.-Vin-
cze-, s a lorettoi templomon a bazilika-építészetben : 
de mindez csak kísérlet maradt; mivel habár kül-
sején mindhárom nagyszerű, de ablak-festészete, 
vagy frescója, sem a színek elevensége-, sem a távlat 
pontosságában nem mutatja azt, a mit Münchenben, 
Strassburgban, Kölnben, vagy az aacheni főtemplom-
nak néhány uj festetü ablakain látunk. Az egy pau-
lai sz. Vincze templomának főoltár fölötti frescója 
Picottól, a legsikerültebb; melly sz. Vinczét, midőn 
a kisdedeket Jézusnak felajánlja, ábrázolja. A párisi 
Pantheon, most sz. Genoveva temploma, s a sz.-
Magdolna-templom a legszerencsétlenebb korszak-
nak köszönik keletkezésöket : azért is legkevesebbet 
találunk bennök, a mi kielégítene. Meghatóbb a p a -
lais des Invalides' temploma, gazdag márványai-, s a 
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,nagy' császárnak legújabban a kup alatt készült, mé-
lyedő sírjánál fogva; sz. Eustache temploma pedig, 
a megszámithatlan sokaságban, az egész templom 
falain végig húzódó , fejér márvány táblákba vésett 
vallomások miatt ; mellyek a bold, szűz Mária esede-
zésének hathatósságát hirdetik. Mondhatni, a bold, 
szűz Mária iránti buzgó tiszteletnek itt a gyupontja 
a parisiak közt; s az Isten szűz szent Anyjának ol-
tára, és szobra reggeltől estig övedzve van térde lök-
kel. „Je P ai priée, elle m' a exaucée" iratok, a már-
vány táblákról, mindenkit hason bizalom-, és imára 
buzdítanak. 

A strassburgi dóm áll mintafényében minden 
goth templomnak, bevégezve, s a goth eszmének 
minden diszitményeivel. Egyedüli dóm az építészet 
ezen nemében; mivel ez építészet fejlődő tökélyeinek 
minden fokait mutatja magán : ugy hogy a tanulmá-
nyozásnak legméltóbb és legczélszerübb tárgya. A 
földalatti templom, és a szentély, későbbi vegyes by-
zanti, s romai stylben, a XII. század második felé-
ben, a goth izlés csiráit, minden diszitmények nél-
kül , hatalmas, de a tetőn tompa szegletbe emelkedő 
boltivekben mutatja. A közép hajó, s a homlokzat 
alsó része már a kifejlett, és önálló izlést a XIII. szá-
zad második, és XIV. század első féléből ; végre a 
homlokzatnak vékony, merészen magasodó ablakai-
ban , s a nyulánkon, szédítő magasra nyúló tornya 
pedig a XIV—XV. századból, az izlés virágának tel-
jes pompájával kifejlett kelyhében, a tökély vég-
pontjait képezi: melly tökélyt a müncheni u j goth 
templomok szerencsésen utánozva elértek, de tul nem 
haladtak. A kölni dóm pedig, egész zömén, az egy, 
és már kifejlett izlést képviseli. Adja az ég , hogy 
ezen csudamüve az élő hit által ihletett emberi tu-
domány- és ügyességnek, a százezer tallért megha-
ladó adósság terhei alatt sem lankadó építői választ-
mány gondosságával, hovatovább haladjon az Isten 
dicsőségére, a kath. anyaszentegyház diszére, s a 
késő unokák példájára! Palásthy. 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
XII. 

Az ágostoni szabályu szerzetes-nők fejedelem-asszonyá-
nak 1754-diki april 14-kén tör tént halálakor Boroszlóban Mas-
sow minister a hagyatékra nézve egészen az 1753-diki au-
gustus 12-kén kiadott rendelet értelmében j á r t el. Elkesered-
vén e fölött a püspök, a királyhoz fordult; és april 22-kén épen 
nem kegyes levelet vet t : mellyben tudtára adatik, hogy olly 
dolgokba, mellyek hozzá nem tartoznak (!), ne avatkozzék. Nem 
sok időre Fridrik, neheztelését igen nemtelen módon nyilvá-

nította. A pápa tudnillik a püspök tanácsára, több ünnepek 
megszüntetését rendelő brevéjében, a megszüntetés okául, a Si-
lezia fölött megnehezült időket liozá fel. Az első levél után két 
nap múlva, még egy hidegebb levél érkezék a püspökhez, 
mellyben a király iránti viselete igen kíméletlen modor-
ban rovaték meg. Fülöp-Gotthard már most érezte buká-
sá t ; értesité róla a pápát , és május 1-én johannisbergi, 
osztrák uralom alatt álló várába vonult. De mert félt, hogy 
Austriávali egyetértésről vádolaudják, jobbnak látta, mielőbb 
Boroszlóba visszatérni. A királyhozi viszonya barátságosabb 
szint kezdett már ölteni, midőn az a nyomorult Bastiani által 
végképen megzavartatott. E megszökött olasz barát , már mint 
a püspök romai ügynöke fondorkodott ; később Fridrik íogadta 
őt pártfogásába; több javadalmakba ') erőszakkal behelyezte: 
s a király befolyásával a boroszlói székes-egyháznál kanonok-
ságot nyert. Követelte a rendkívüli jövedelmeket is , mellyek 
csak a tizenkét kanonokot illetik : habár ő tizenötödik volt. 
1754-diki julius 5-én a herczeg-piispök, és káptalan által visz-
szautasittatott. Miután pedig kérelmét többször sikertelenül 
ismételte, Bastiani a kormányhoz fordult. 1755-ben, april 22-
kén , három .hivatali személy segélyével, a káptalan prépost-
jától az ide vonatkozó okmányokat erőszakkal elvették. A káp-
talan óvást te t t ; és két kanonokot Berlinbe küldött , hogy a 
dolgot a király elé terjeszszék. Fridrik azonban helyeslé kor-
mányának eljárását. Nehogy a baj még nagyobb legyen, XIV. 
Benedek azt tanácsolta a püspök-, és káptalannak, hogy az 
elvetemült Bastiani iránt türelmesek legyenek. A pápai em-
lékirat, mellyet a dresdai nuncius, a porosz udvar megbízottja, 
Maltzahn ur által, junius 23-kán a kormánynak kézbesittetett, 
mit sem eredményezett egyebet , mint egy sima, mit sem 
mondó kitételekkel fölpiperézett választ. A dolgok illy állása 
felhivni látszott a herczeg-püspököt, hogy magára nagyon 
vigyázzon. Február - , és martiusban (1756.) eljött ugyan az 
udvarhoz Potsdamba; de csak azér t , hogy a király személye 
iránti bizalmatlanságának u j tápot ne szolgáltasson. Midőn az 
austriaiakkali háború újból megkezdődött , 1756-diki Septem-
ber 21-kén kelt főpásztori szózatában a papságot , és népet 
egyaránt uralkodója iránti engedelmesség- és hűségre liivta 
föl , és éret te megyéje minden templomában ünnepélyes imá-
kat rendel t : hogy Isten áldja meg fegyverei t , és győzelmet 
adjon ellenei fölött. Valóban, a szegény püspök napjai nem 
voltak irigylendők. Mindenfelől kémektől körülvéve, és le-
setve, bánatos szivvel lá t ta , mint terheltetik papsága elvisel-
hetlen adóval ; l á t t a , mint ez háborús időben többnyire lenni 
szokott , a világi hatalom nagyobb, és nagyobb túlkapásait. A 
szenvedés e napjaiban legfőbb örömét a szent atyával váltott 
levelekben ta lá l ta , mellyekbe kiönté bánatos szivének keserű 
panaszait. 

A dolgok ez állásának, az austriai hadseregnek 1757-diki 
novemberben Sileziába történt bevonulása, egészen más for-
dulatot adott. 

Az 1757-dik évvége felé, a porosz fegyverek nem nagy 

») Bastiani martius 8-án 1747-ben első kanonoka let t a Borosz-
lóban létező , szent kereszthez czimzett társas-káptalannak ; 1748-ban 
ugyano t t prépost ; 1749-ben határozot t k i rá ly i parancsra , a neissei 
társas-káptalan prépos t ja ; 1750-ben a g logaui társas-káptalan prépost ja , 
s 1749-ben a boroszlói székes-káptalan kanonoka : melly á l lásában ót 
Benedek esak 1751-ben erősité meg ; midőn a k i rá ly azzal fenyege tód-
z ö t t , hogy ellenkező esetben az egész káptalanon bo.sszut álland. 
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szerencsével harczoltak. November 24-kén Boroszlót az au-
striaiaknak adták á t , és a hadsereg egész Sileziát elöntvén, 
az t , mint austriai tartományt kormányozta. A főváros bevé-
tele u t á n , Daun tábornagy a herczeg-püspököt a táborba 
h iva tá ; meghagyván neki, hogy minden templomban ,Te 
Deum'-ot tartson. Melly parancsra maga a püspök tar tá meg 
az isteni-tiszteletet a főszékes-egyházban a lothringi herczeg, 
és az austriai tábornokok jelenlétében. Néhány nap múlva az 
austriai főhadi-biztos, gróf Colowrath által a császár- és ki-
rályné nevében azon parancsot vevé , hogy az austriai részen 
levő johannisbergi jószágára vonuljon. Dec. 5-én te t te meg 
az t , gróf Praschma kanonok kíséretében. A székes-egyházi 
prépost , a püspök öcscse, szinte elhagyá Boroszlót. Azonban 
nem sokáig tar tot t az austriaiak diadala ; a Leuthen mellett 
dec. 5-kén vívott csata, a porosz királyt ismét Silezia urává 
tette. J a j volt most mindazon hivatalnokoknak, kik austriai 
szolgálatba léptek ! J a j különösen a kath. papságnak ! A kath. 
rendházak apát ja i , elöljárói, s több papja i , névszerint a ho-
mokon lévő szűz Mária-, sz. Vincze-, és sz. Mátyáshoz czimzett 
apátok, a jezuita collegium, ferenczi, domonkosi, capucinus, 
és irgalmas barátok főnökei, valamint a sz. Klárásól nevezett 
apácza-zárda hivatalnokai, mint a köteles hűség , és kegyelet 
ellen vétők szigoru fogságba vettettek. S jóllehet ártatlansá-
gukra uta lva , szabadonbocsáttatásért könyörögtek is , e ke-
gyelem csak a sz. Mátyás , és sz. Vincze apátjainak adatott 
meg. A többiek fogságban maradtak ; és megkezdődött a leg-
szigorúbb vizsgálat. Faulhaber András segédpap sorsa *), kit 
a király, egy katonának szökésrei állitólagos biztatása miatt, 
a kémek akasztófájára köttetett , nem igen sok bátorságot és 
reményt adhatott a vádlottaknak. Azonban a vizsgálat semmi 
eredményre sem vezetvén, abba hagyatott , és az egész lár-
ma néhány szegény jezuitának Sileziábóli száműzetésével vég-
ződött. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, sept. 19-én. Épen most veszszük kezünkbe 

főpásztorunknak körlevelét, mellyben a sanyargatott syriai 
keresztényeknek fölsegitésére a megyebeli papságot és híve-
ket ekkép szólítja föl : „Quamvehementem persecutions tur-
binem immanis mahomedanorum furor contra catholicos, val-
lium imprimis Libani et civitatis Damasci, aliarumque Syriae 
regionum incolas nuper excitaverit, vel e publicis ephemeri-

*) Fridrik .épen ugy , mint tisztei, azon oktalan hitben élt, hogy 
a kath. papság , a gyóntató székben , katonáit nem ritkán szökésre in-
gerli . Martius 25-én 1757. egy szigoru rendeletet bocsátott k i , melly 
mindenk i t , ki a szökést elősegíti, akasztófával fenyeget ; kényszerité a 
püspököt is , hogy martius 22-én kelt pásztori iratában papjait min-
den meggondolatlanságtól óvja. 1757-diki septemberben Touque tá-
bornok , a nevezett káplánt a glazi grófságban elfogatá : mert egy ka-
tona azt mondta , hogy őt a gyónó-székben 3zökésre ingerli. De mert a 
katona vád já t visszahúzta , a biró fölmenté az áldozárt. Touque u j 
vizsgálóbirót rendelt ; ki rábírta a ka tonát , hogy visszahúzását meg-
tagadja, s a káplán t , ki mint gyóntató-atya magát nem védelmezhette, 
elitélte. Két hónapig volt tömlöczben , és mert a katona csak is vessző-
zésre ítéltetett, senki sem hitte, hôgy a szegény papon az ítélet végre-
hajtassák. Midőn azonban Reichenbachban Touque a királylyal talál-
kozott , a glazi parancsnok december 29-kén kilencz órakor estve egy 
i l ly tartamú kabinetparancsot vett : „Mon Lieutenant-Colonel : Vous 
avez k faire pendre le Père Jesuite Faulhaber , sans luis laisser un 
confesseur." („Alezredesem! Ön Faulhaber a tya jezuitát felakasztatni 
fog ja , a nélkül , hogy gyóntatót adna neki.'1) Másnap a szerencsétlen 
áldozat , a kémek bitófájára, egy félévvel ezelőtt kivégzett kém mellé 
akasztatott. Igazi vértanú nyugalmával halt meg. Midőn julius 26-án 
1760-ban az austriaiak Glaz grófságot meghóditották, a holttest levéte-
t e t t , és a legnagyobb ünnepélyességgel temettetett el. 

dibus Dioecesis meae Clero et populo dubio procul constat. 
Complura profecto inermium christianorum millia crudeliter 
trucidata, mulieres ad horrendam libidinis mancipiorum sor-
tent detrusae et in captivitatem abductae, bona direpta, civi-
tates cum ecclesiis claustrisque igne deletae atque in bustum 
redactae sunt. Quamvis autem horrendis idmodi caedibus et 
rapinis iam nunc finis imponi videatur, ii nihilominus, qui ex 
infelici eiate populo dies eruciatuum anxietatumque plenos 
supervixerunt, cunctis mediis ad sustentandam vitám requisi-
tis destituti, impraesentiarum maximis cum aerumnis collu-
ctantur. Quare tum Sanctissimus Dominus noster P i u s Papa 
IX., mox atque atrocissimae illae caedes et rapinae in catho-
licos Syro-Maronitas patratae ad notitiam ipsius pervenerunt, 
per apostolicas litteras ddo 29-ae Julii a. c. ad Antiochenum 
Maronitarum Patriarcham exaratas doloris sui acerbissimi et 
paternae compassionis sensus patefecit, aliquamque pecuniae 
summám , prout nimirum per praesentes aerarii pontificii an-
gustias licuit, mittere festinavit; tum etiam universi orbis 
christiani populus per hanc deplorandam fratrum in Oriente 
sortem animo graviter commotus, miserias et egestatem illo-
rum pia liberalique beneficentia lenire et sublevare contendit. 
Charitatis itaque ratio urgenter deposcit, u t nos quoque tanta 
ealamitate afflictis fratribus nostris benefica ope haud desi-
mus , hancque quantum in nobis est, libenter tribuamus ; qua-
propter DD. Curatos una cum fidelibus, eatenus congrue 
edocendis hisce impensius provoco, ut memores apostoliéi 
illius moniti : „Qui habuerit substantiam huius mundi, etvide-
rit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua 
ab eo, quomodo Charitas Dei manet in eo ? Filioli mei non di-
ligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate," pias sym-
bolas ad succollandos fratres illos promto conférant animo, 
easque medio concernentis Districtualis Vice-Arclii-Diaconi 
usqvie dimidium imminentis mensis Octobris a. c. isthuc sub-
mittant, abliinc ultro promovendas. Coloczae, die 9-a Septem-
bris, 1860." Ez alkalommal örömmel tudósitjuk t. cz. olvasóit e 
becses egyházi lapnak, miszerint az alig felavatott apácza 
nevelő-intézetbe, csak e g y h é t f o r g á s a a l a t t h a r -
m i n c z leány-növendék fölvétele kéretett . Adjon Isten ál-
landó ragaszkodást és elismerést ez egyházi intézmény iránt ! 
A t. jezuita atyák convictusába pedig annyi az eddig kínál-
kozó, miszerint több, távolról szóló jelentkezéseket el nem 
lehet fogadni: részint, mivel kegyelmes főpásztorunk kívánja, 
miszerint a megyei növendékekre különös tekintet legyen ; 
részint , mivel a convictus teljes helyreállása csak jövő évre 
váratik. Mindebben azon jó fekszik, miszerint a hol zászló 
emeltetik, még ma is seregeinek hozzá azok, kik szivökben a 
zászlóhoz szítanak ; és bizonynyal hamarább központosulnak 
az Isten dicsőségére szánt elemek, ha központosulásra hely 
és alkalom lelhető. De egyik sarkalatos nyomorúsága e kor-
nak épen abban szemlélhető, miszerint a jobb érzésüek félre-
húzzák magukat; mig a másik elem lármával és erőködés-
sel győzi. A félszegség visszatartóztatja a meggyőződések 
bevallásától a félénk lelkeket; és alig meri egynémelly sz. 
hitét vallani : mellytől mégis legszentebb meggyőződése 
szerint , egyedül vár örök üdvösséget! Adja I s ten! misze-
rint a folyó septemberhó 30-kán bevezetendő jézus-társa-
sági atyák sok szülők lelki örömére, sok növendékek valódi 
nevelésére, az egyház- és hazának közös javára működjenek. 
Az illy soknemü áldozatok közt váratlan volt nmélt. főpászto-
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runknak a mult vasárnapon a ft. káptalanhoz átadott igen be-
cses ajándéka, mellyel főtemplomának ékesitésére, egy teljesen 
arany (több mint 2,000 a. frt. értékű, 263 cs. aranyat nyomó), 
igen csinos, goth stylben alakított kelyhet adni kegyeskedett, 
olly meghagyással, miszerint azon kehely nagyobb ünnepélyek 
alkalmával használtassák. Az egyház szenvedésekkel környez-
tetik; az Ur a fájdalmak kelyhét, kezdvén először is a szent-
séges pápánál, minden főpásztor, és minden pap részére tetéz-
ve kinálja: s az egyház, és annak főpásztorai nem csüggednek, 
hanem kelyhet ragadnak ,Calicem salutaris accipiam, et no-
men Domini invocabo' ; s bizton remélnek Abban, kinek vére a 
sz. misében engesztelésül mutatta tik be a világ kormányzójá-
nak. A próbáitatásnak, a keserűségnek napjai, a hitnek pró-
batétei. S a mai kántorböjti evangeliumi ördöngös gyermek 
szorongatott apjával, érthetjük az Úrtól : ,Si potes credere, 
omnia possibilia sunt credenti'. Ha fájdalmunk nagy, azt nem 
annyira a szenvedések okozzák : mint inkább, hogy épen e szen-
vedések a hitetlenség szülöttei, s azokkal magukat az egyház 
némelly gyermekei mulatják. ,Credimus Domine ; adiuva incre-
dulitatem nostram' ! — 

EGER. (Az itteni kath. legény-egylet felőli tudósítás 
vége.) Előleges igazgatósági határozat folytán, az.egylet tag-
jai a rájok olly jelentékony napon korán reggel a külön temp-
lomokban a büntisztitó szentség fürdőjében mosattak meg; 
Isten áldását kiérdemleni vágyó tisztult lélekkel óhajtván meg-
ülni az egylet örömnapját. Kilencz óra előtt szép rendben uj 
zászlójok elŐlobogása mellett vezette az alelnök ur, a nemzeti 
öltönyben diszsereget képző tagokat, a székes-egyházba, hol 
(mint minden nevesebb ünnepen, ugy ma is) az Ur szolgálatá-
ban lankadni nem tudó, sőt a szentek végzésében önlelkesült-
ségéből ifjú erőt meritő kegyelmes főpásztor vala bemutatandó 
a vérontás nélküli áldozatot a seregek Urának. Sz. mise előtt 
az egylet szépen és gazdagon kiállított zászlójára, érsek ő ex-
eellentiája a mindent Istennel kezdő, és Isten nélkül semmit 
nem akaró egyház nevében elrebegte az áldás és megszente-
lés szavait; hogy a tagok a hitjelre tekintve, soha se feledjék, 
kinek zászlója leng előttök, és kinek tartoznak hit- és erkölcsi 
tekintetben szoros engedelmességgel. A zászlószentelésnél szo-
kásos kereszt-anyai tisztet Eger egyik lelkes és vallásos höl-
gye, özvegy B a r c l i e t t i n ő asszony viselé ; ki a zászlóhoz 
szükségelt kelméknek nyeremény nélküli meghozatalán kivül, 
50 uj forint összeggel járult a zászló diszes kiállításához. Sz. 
mise közben az ihletéről is ismert lelkes egyházi szónok M i n d -
s z e n t y Gedeon lépett a szószékre: s az ipar becses voltát, és 
fontosságát vallás-erkölcsi s hazafiúi szempontból fejtegetvén, 
azt, mint a nemzet anyagi és szellemi jólléte- és fölvirágzásá-
nak emeltyűjét tünteté ki. Beszéde az egylet költségén, és ja-
vára nyomtatásban is megjelent Communiokor a számos egy-
leti tagokat az élet kenyerében részelteté ő excellentiája; 
melly alkalommal mind az áldozók, mind a jelen levők érez-
hették, miért karolja fel az egyletet az egyház. Isteniszolgálat 
után a hit malasztjait élvező, s a méltatás nyílt jeleit tapasz-
taló egyleti tagok példás rendben vitték haza fölszentelt zász-
iójokat. A polgári ünnepély nyomtatott programmok által d. 
u. 4 órára volt kitűzve; mellyre minden rendből olly számosan 
jelentek meg, hogy az érseki lyceum roppant tereme nem fo-
gadliatá be mindnyájokat. A mélt. főkáptalan nagy-prépostja, 
s hét tagja, a megyei főnök ur, számos papi és világi urak, s 
nagyszámú úrnők szerencsélteték megjelenésökkel az egyletet. 

A sokszoros ,éljen'-nel fogadott főpásztor megérkezte után el-
kezdődött az ünnepély. A nagys. elnök ur üdvözlő beszédében 
az áldást terjesztő egyletekről szólván, hálás kebellel üdvöz-
lötte a kegyeinek osztogatásában kifogyhatlan atyát és érse-
ket; kinek atyai gondja legkisebb fiaira is kiterjedvén, részök-
re e munkát édesítő, s lelket viditó egyletet létesité. Utána az 
alelnök ur az egylet keletkeztének jelen állása-, és remélt szép 
jövőjének vázlatát, az életrei jótékony hatását érdekesen fes-
té ; megköszönte az érseki kegyet, és nem hallgatá el az aka-
dályokon ritka erélylyel fölemelkedni biró fönnevezett kezde-
ményezők nagy érdemeit. Ezután szavaltak, énekeltek, és az 
egylet hasznos voltát ismertető szindarabot játsztak az egylet 
tagjai: olly sikerülten, hogy a koszorúkat és virágcsokrokat 
ajándékozó gyülekezet megelégedésén kivül, az érseki magas 
tetszés is nyílt jelekben mutatkozott. Végre az egyleti titkár ur 
a főpásztor leereszkedő kegyét, és a megjelent vendégek szives 
részvétét meleg szavakban megköszönvén, ő excellentiájának 
az egylet tagjaihoz intézett .erény-, vallásosság- és becsüle-
tességre intő szavai után, 3/4 7-re az ünnepély befejeztetett, 
érsek atyánk iránti forró érzelmeinket tolmácsoló harsány ,él-
jen'-kiáltások közt. E társulat a vallásosság és erkölcsiség 
magvát rejtvén kebelében, lehetetlen , hogy az ég bő áldását 
ne könyörögjük rá. Levelemet a lánglelkü szónok szép szavai-
val fejezem be : „És most üdvözöllek, oh nemes ifjúsága az 
egri kath. legény-egyletnek ! Üdvözöllek a pályán, mellyen az 
egyház áldása nyugszik, a haza annyi szép reménye csügg, s 
melly minden mivelt gondolkozású ember és honfi igaz becsü-
lését , tiszteletét birja. Kell-e még szó, hogy ilju lelketek lán-
got vessen ? Kell-e szó, hogy- szivetekben a hivatás büszke 
érzete ébred jen? . . . Ha lángajakkal birnék is, mondhatnék-e 
érzelmeitek elragadására, s megbecsüléstekre többet, mint a 
mennyit maga ezen ünnepély, maga azon tény mond, hogy 
zászlótokat az egri érseki megye halhatlan érdemű főpásztora 
s a tyja , az országos tisztelettel környrezett nm. B a r t a k o -
v i c s Béla ur ő kegyelmessége szentelé meg Legyetek be-
csületére az egyháznak , a honnak, önmagatoknak, s e nemes 
városnak ; melly t i teket, részben idegeneket, vendégszerető 
keblén táplál : s meg lehettek győződve, hogy merre lobogó-
tok leug, ezer szó fogja utánatok zengeni: Isten áldja meg a 
tisztes ipart!" S. J. 

OLASZORSZÁG. A lapok Lamoriciére tábornok meg-
veretése , és igy a pápai sereg ellentállási képességében he-
lyezett (igaz, hogy nem igen nagy) remény megbiusulta felől 
irnak. A hős tábornok megtette mindazt, a mi körülményei 
közt lehető volt; és a nemes elszántság, mellyel egy, az egész 
világtól elhagyott igazságos ügy mellett kardot rántot t , sok-
kal dicsőbb fényt biztosit neve- s emlékének, semhogy a csu-
pán sikert imádó, s a tények erkölcsi becsével nem törődő 
lelketlenség gúnyja s káröröme, becsületének árthatna. Há-
nyan vérzettek el az egyház megalázott, kifosztott, és a ke-
serűségek minden nemével itatott fejének védelmében, még 
nem tudni : csak az bizonyos, hogy Pimodan tábornok nem az 
egyetlen, ki az aránytalan harezban , a túlerőtől elnyomatva, 
meghalt. S a ,Magyar Sajtó' e véres csatát , Lamoriciére- és 
a pápai ügyre nézve, „nagy kudarcz"-nak nevezi. Mi tiltako-
zunk e kifejezés ellen, a ,m a g y a r sajtó' becsületeért is : mint 
melly tartozik ellenségében is tisztelni a léleknagyságot, és 
megválasztani szavait : miután egy ollyannál, ki az általa 
használt nyelvet ért i , mindig bátran lehet az érzelmek ne-
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mességére, az azokat kifejező szavakból következtetni. Olly 
harczban, melly elvekért, és a legszentebb meggyőződések-
ert vivatik, (mert hiszen a ,M. Sajtó' talán csak nem hiszi, 
mit Cialdini mond, bogy Lamoriciéret és Pimodant, a Zichy 
grófokat, és sok más lelkes férfit , aranyszomj és rablásvágy 
vitt a pápai seregbe ?) egy illy barczban tnlerő által legyőzött 
félből nem szabad gúnyt űzni. A hatalmasabb ellenség megtá-
madása, sokszor a nyilvános halálba rohanás, nem mindig 
azon reménynyel történik , hogy az ellenség legyőzessék.... 
Különben ugyanis azt kellene hinnünk, hogy a halhatatlan 
szigetvári hős is ,kudarczot' vallott kirohanásával ; ugy szinte 
a hős Machabaeus is Bacchides elleni harczában (I. Machab. 
9 , 1 0 . ) , a megütközéstől visszatartóztatóknak ezt mondván : 
„Távol legyen tőlünk, hogy előlök fussunk; és ha elérkezett 
időnk, haljunk meg vitézül testvéreinkért, s ne kövessünk el 
sérelmet nevünk dicsőségén." Valljon nem épen azok emel-
nék-e Lamoriciére (és a pápai sereg) ellen a gyávaság és áru-
lás keserítő vádját, kik most a kudarezvallással csúfolják, ha ki-
kerülve a diadallal ugy sem kecsegtető harczot, a talán kel-
lőleg el sem látott, meg sem erősitett sánczok közt várta 
volna be valamennyi ellenséges hadak csatlakozását, és se-
regének szintolly módoni megvesztegettetését, mint mel-
lyel Nápoly szerencsétlen uralkodója kényszeríttetett a me-
nekülésre? Pimodan tábornok és elhullott társai, vérökkel pe-
csételték meg a jog szentsége melletti lelkesedésök őszin-
teségét; és az, ki emiéköket meggyalázza, csak önmagát becs-
teleníti meg a méltányosabb kortársak, és egy, mint hiszszük, 
igazságszeretőbb utóvilág szemében Különben a bővebb és 
egészen hiteles tudósitásokat be kell várnunk. III. Napoleon a 
pápaság védőjéül nézeti magát,— s a lapok azt irják. hogy: „Fa-
riniés Cialdini Chamberyben a császárnak az egész invasio ter-
vét" (a romai államnak rabló-módjára, minden előleges hadize-
nés nélküli megrohanását,) „előterjesztették"; s hogy: „A 
császár azt lényegileg helyeselte ; csak arra inté Piemontot, 
hogy minden közeledéstől ovakodjék Romához, mivel ez szük-
ségkép a franezia őrséggeli összeütközésre vezetne." A csá-
szár állitólagos haragját pedig Sardinia magaviselete miatt, 
és az ennek jeleül tekintett követvisszahivást, a franezia kor-
mány hivatalos lapja, a ,Revue Européenne' akkép értelmezi, 
hogy a sz.-szék elleni törekvéseknek tökéletes helyeslését, 
és Sardinia hő védelmét kel! az egész előadásból kiolvasni. 
Igy tehát az Avignonban pápai lakot készíttető hatalom, ha-
tározott szándéka, s tervei kellőleg le volnának leplezve : s a 
,mysterium iniquitatis' egész utálatosságában szemeink előtt 
áll. Csakhogy a rablótársaknak a prédán osztozni aligha kön-
nyebb leend, mint egy védtelen pápát, a dus Anglia, Franezia- s 
Olaszország összes erejével elnyomni A ragadozó vadak 
máris fogaikat csattogtatva, kihivólag állnak egymással a vé-
res zsákmány fölött szemben : s ha Garibaldi akkép folytatja 
Cavour híveinek elfogatását, a mint megkezdte, ugy a hihe-
tőleg rövid időn lelépésre kényszeritett ministert, uralkodója 
is magánosan, elhagyatva követendi azon világrészekbe, hol 
még él az Istenbeni hit, és a legnagyobb bűnösöket is irgalom 
érzetével fogadják, ha tévedéseikből kiábrándultak. (Hírlapok-
ban olvassuk ugyanis, hogy Victor-Emanuel, az olly (roppant 
javakkal űzött vétkes játék netaláni elvesztésének esetére, az-
zal biztatja magát, hogy ezredesnek csak beveszik őt valahol, 

és mint illyen is meg tudand élni.) IX. Pius, vagy utóda p á-
p a lesz akkor is, midőn az Olaszhont jelenleg körmeik között 
tartó hatalmasok a föld szinén elszórva, s az okozott szörnyű 
romlás, és kiontott vér bünsulyja alatt roskadozva, mások 
könyörületességéből fognak inegalázottan élni. Többnyire a 
kétszinüség és elfedett ármány ellenében az őszinte nyiltság 
állása mindig nehéz. Csalatkozni egy ollyannak szándékát il-
letőleg , ki csalni a k a r , nem lehet megszégyenítő a titkos 
tervekbe nem avatott félre nézve. Mi a világon, napjainkban 
főleg, mindent lehetségesnek Ítélünk, tehát azt is, mire mult 
számunkban utaltunk, s mit a frankfurti ,Deutsche Blätter' 
határozottan állit, hogy tudnillik a francziák uralkodójának 
elégületlensége Piemonttal nagyon is valódi, s épen nem tet-
tetett *) : egyedül azt nem tartjuk lehetségesnek, hogy a 
,Constitutionnel' őszinte, s az egyház és zaklatott feje iránti 
nemes részvétből, önzetlenül sürgetné a sz. atyát Romának 
el nem hagyására. Ha csakugyan való, hogy illyesmi az About-
féle politikát vallóknak érdekökben van : ugy mit sem lehet a 
catholicismus , es sanyargatott papa neveben jobbat kívánni, 
mint hogy Isten adjon a kifosztottnak erőt és módot, az apos-
tolok sirjának ideiglenes elhagyására; mi különben talán azóta 
meg is történt. 

SYRIA-ból a következő tudósítás érkezett: „Damascus, 
sept. 8-dikán. Az elfogottak száma, melly eddig 1020-ra ment, 
4000-et fog hir szerint tenni : kik közé tartozik csaknem h á-
r o m - n e g y e d r é s z e az itteni z s i d ó kereskedőknek A 
keresztények egész vesztesége 250 millió piasterre, a meg-
ölöttek száma 7500-, egész 8000-re tétetik. Fuad pasa a vá-
rosnak parancsolatban adá, 2000 háznak a keresztények szá-
márai fölépittetését. A francziák, mint mondatik, 8000-nyi 
török sereggel Ledsát fogják megtámadni, hova sokan mene-
kültek a fő bűnösök közül." (Wien. Zeit.) A zsidók részessé-
gét a keresztények üldözésében tanúsítja azon végzés is, melly-
nél fogva négy milliónyi kárpótlásra Ítéltettek ; mig a török 
lakosság 25-öt fizetend, egész Syriát értve. S igy már érthet-
jük mind a lapokban , ő szentségét, a pápát megszégyenitési 
szándékkal kürtölt zsidó-adakozásokat, mind pedig a zsidó- és 
Mortaraügyben olly nagy szerepet játszó Montefiore utazá-
sainak czélját és tulaj donkép eni jelentését Valóban , aka-
ratlanul is eszébe kell jutni a figyelmes olvasónak, miért al-
kalmazzák sokan a századok előtt irt ama sorokat korunkra : 

„Tandem sceptra g e r i t , qui stemmatis ultimus erit. 
Israel infandum scelus a u d e t . . . . 
Et pastor gregem recipit , Germania regem." 

A sz.-szék megdöntésére irányzott alattomos tervek szálai 
mindinkább napfényre kezdenek jönni : s az angol mammon 
képviselője, a ,Times', talán nagyon is korán árulja el Roma 
bukása fölötti örömét, a már kivivottnak hitt diadal'érzeté-
ben. „Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custoditjlsrael." 
(Zsolt. 120, 4.) 

ft) A nevezett lap még phantastáknak is nevezi azokat , kik el-
lenkezőt hisznek. „Napoleon", ugy mond , ,,e perezben semmikép sem 
akar h á b o r ú t . . . . De Yietor-Emanuel király nem akar parírozni." S e 
nem-akarás nála is merő kénytelenség eredménye ; a forradalom ár já-
tól elkapottnak a miatti félelme szülé az t , hogy a gyeplő kiesik kezé-
ből. A lavina megindult ; az alvilági hatalmak bősz ereje vétkes kön-
nyelműség- , vagy még bűnösebb szándékkal kihíva : hol az ember, 
még ha I I I . Napoleon is , ki a felszabadultat fékezze ? „Ez épen a go-
nosztett átka", e kényszeritett továbbhaladás a vész utján. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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R o m a i k é r d é s . 

n i . 

A k é r d é s tehát meg vagyon fej tve. . . . 
Az álnoksággal párosult erőszak legyőzte a be-

csületes ellentállást, melly az igazság, és évezredes, 
keresztény miveltség megszentelte jogok védelmére, 
dicső elszántsággal küzdött. A történet egy u j , és 
roppant jelentőségű adattal gazdagodott, a felől ta-
nuskodóval, hogy a pápaság nagyon is méltán éke-
sittetett föl a koronával ; mint melly a fejedelmi, s 
egyszersmind népjogok leghívebb és kitartóbb őréül, 
egyedül maradt meg mindvégig állhatatosan amaz 
elvek mellett, mellyek tiszteletben tartása-, vagy 
megvetésével, szükségkép állni- vagy esnie kell az 
egész eddigi társadalom- és polgárisodásnak. Már-
már Roma fölött csap össze a minden fönállót elpusz-
títani kész forradalom lángja ; s a kereszténység atyja 
megfosztva mindattól, mit az ősi kath. hitbuzgalom 
és áldozatkészség, Isten dicsőségére, sz. Péter örök-
ségéül felajánlott, és a fejében is kellőleg megdi-
csőíttetni kivánt eatholicismus oltárára, az utódok 
kegyeletében bizva letett : a végső pillanatban is arra 
kényszeríttetik állítólagos pártolói, s tettleg gyilko-
sai által, hogy tagadja meg elveit, mondjon le a jo-
gokról, mellyeken egész múltja alapszik, és mellyek-
től ennélfogva jövőbeni tekintélye is f ü g g — Es e 
lemondás jutalmául biztosíttatik neki Roma ; nem is, 
hanem a Vatican , és annak — kertje ! Mi hiszszük, 
mert bízunk a Megváltó által sz. Péternek, és benne 
valamennyi utódainak tett amaz ígéret teljesedésé-
ben, melly a hitünk kőszálának rendületlensége felől 
szól ; mi hiszszük (és ebben a hivők millióinak több 
mint egy év óta Istenhez bocsátott esedezései is meg-
erősítenek), hogy IX. Pius szintolly szilárdan fogja 
az erőszakos kényszeritőt is visszautasítani, mint a 
milly következetességgel vetette meg a kísértőnek 
ajánlását. Öt, kinek a fönebbi áron, az olaszhoni el-

nökség nem kellett *), bizonyosan nem fogja egy 
,kert' birtoka, főleg olly becsületes, és hitelre méltó 
kezesek jótállása mellett, elszédíteni; sem arra birni, 
hogy a sokszor emlegetett sibyllai könyvek utolsó 
darabjáért adja el azt, mit a csalónak összes, azóta 
lángok martalékaivá lett adományáért is sokallott. 
Sz. Péter utódja igen jól tudja, minő értékkel birnak 
az efféle sibyllai kincsek. Ezekre neki sem szüksége 
nincs, mint. ki az Istenige csalhatlan igazságú oracu-
lumával bir: sem irántuk vágyat nem érez. Az asz-
talmozgatók , szellemkopogtatók , és jósnők másutt, 
különösen Parisban birnak, nem pedig sz. Péter széke 
körül, ma is hitellel. IX. Pius előtt egyedül az igazság 
bir becscsel; s az errei tekintetnél fogva megvet minden 
alkudozást, mellynek czélja,az ellenkező útra térítés. 

Igen , a kérdés meg vagyon fejtve. Mivel nem 
arról van szó, hogy ez s ez csaló-e, vagy csak csalatott ; 
valljon III. Napoleon is azt akarja-e, mit Sardinia; 
valljon igaz-e (vagy csak tettetett) a neheztelés, mel-
lyet a francziák hatalmas császárja a vele daczolni 
merő(?) Victor-Emanuel, és félelmessé vált (?!) Gari-
baldi irányában mutat? holott talán valóban comoediát 

*) Nem kellett pedig azért , mivel egy ollyan kínálta 
meg őt vele, kitől azt elfogadni sem eléggé biztos, sem meg-
tisztelő nem leendett. Jogokat csak jogosan lehet szerezni, s 
elfogadni. Maga a dolog, tudnillik a pápának elnöksége az 
olasz fejedelmek közt, semmi idegenitőt sem foglal magában ; 
de nem is uj. Már a lángeszű, s buzgalmu Görres ajánlá ezt 
egyik müvében (,Die heilige Allianz und die Völker, auf dem 
Congresse von Verona. Von G ö r r e s . Stuttgart, 1822.'); az 
európai congressustól azt várva, hogy az : „ehrend die Rechte 
der Nationalität, a l l e S t a a t e n I t a l i e n s i n e i n e F o e -
d e r a t i o n , u n t e r dem E h r e n v o r s i t z u n d d e r s c h i e d s -
r i c h t e r l i c h e n G e w a l t R o m s vereint, wie es früher 
schon einmal Carl V. zum Segen des Landes ausgeführt." 
(79. 1.) Az tehá t , mit a forradalom, és ennek hatalmas szitója 
színleg akart, már régen inditványozva, mi több, egykor végre 
is volt mások által hajtva. De hogy e czél eléressék, hogy a 
pápa olly hatalmat gyakorolhasson, és tekintélyt élvezhessen, 
nem a z szükséges, miszerint az e hatalmat és tekintélyt bizto-
sító államaitól megfosztassék; sem, hogy egy, minden kath. 
elveket lábbal tapodó, sőt kereszténytelen irányú, s hittelen 
mozgalom által állittassék az ugyané szellemben működni 
akaró forradalmi párt élére. 



játszik mind az előbbire ráparancsolt engedetlenség-, 
mind az utóbbinak engedett, félelmesség'-gel.... Mind-
erről nincs, és nem lehet a romai kérdésben szó. Mit is 
tesz az egész dologra nézve, egygyel több-e, vagy ke-
vesebb az impostor, az álnok, vagy erőszakos jogtipró? 
A kérdés tulajdonképen az volt: valljon az olasz-
országi mozgalom olly ártatlan, és a vallással semmi 
összeköttetésben sem levő dolog-e, minőnek azt az 
Europaszerte tevékeny pártemberek hirdetik, és 
számtalan együgyű katholikussal el is hitették: ta-
lán még az egy ház javát, és a pápai tekintély szilárdu-
lását is várván tőle ? Vagy pedig csakugyan a sz.-szék 
megbuktatása, és catholicismus rabigába verése, a 
ker. elvek uralmának teljes megsemmisítése, az elé-
retni kivánt eredmény ? A pápának eddigi hatalmától 
való megfosztatása, szükségkép maga után vonandván 
annak , s vele együtt az egész egyháznak rabságba 
jutását. Mert egészen egyre megy : akár Avignonban, 
akár a Vaticanban, vagy bárhol, és bárki által őriz-
tessék is, mint fogoly, a pápa. 

Ez, igenis megszűnt kérdés lenni : s ennyiben 
előbbre vagyunk. A helyezetet ismerni, legelső kel-
lék minden, magát tettre határozni kívánónak. Hogy 
pedig tenni fog, mert tenni kell valahára ez érdem-
ben valamit , azt egész Europa, valamennyi kath. 
fejedelem, sőt minden, kath. alattvalókkal bíró, 
nem-kath. uralkodó is belátja. Azon főpásztort, és 
lelkek fejedelmét, ki milliókra gyakorol istenileg 
biztosított tekintélyével befolyást, nem hagyhatja 
egyik is olly függésben , melly az őt fogva tartó ha-
talomnak szintolly igazságtalan, mint nyugtalanító 
túlsúlyt , és másokra nyomási szabadságot enged. 
Még a ,Pesti Napló' nem-kath., különben tisztelt szer-
kesztője is bevallja (217-dik szám.) vezérczikkében, 
hogy : „Mi ugy hiszszük, hogy a katholika egyház 
fejének o k v e t l e n ü l souverainnek kell lenni *); 

*) S miután annak k e l l lennie, lesz is : bármit tegye-
nek lelketlen fosztogatói. A pápákról nem áll, mit a ,Consti-
tutionnel' nagy bölcseségében irogat, hogy az uralkodók fő-
városaikat elhagyva, oda többé vissza nem térnek (?) : a pápák 
sokszor elhagyták már , üldözőik elől futva, Romát , és még 
mindig vissza is tértek. Epen e roppant különbség győzhetné 
meg a pápaság ellenségeit, annak magasabb természete-s ere-
detéről, és hatalmának szokottnál szilárdabb alapon nyugvá-
sáról. Mit különben a ,P. Napló' vezérczikk irója mond, hogy : 
„mi nem helyezünk nagy fontosságot abba, hogy m e k k o r a 
azon terüle t , melly fölött a pápa uralkodik", mi sulylyal sem 
bir. A ki azt akarja, hogy a pápa f ü g g e t l e n legyen, annak a 
világ rendes , és általunk meg nem változtatható folyása sze-
rint , azt is kívánnia kell, hogy e terület minden esetre e l e -
g e n d ő legyen, a pápát megillető fejedelmi tekintély és önál-

mert különben a viszonyok természeténél fogva azon 
ország primása lesz, mellynek területén lakik, s a 
világi hatalom zsarnokkénye által korlátoltatni fog 
szellemi hatalmának gyakorlásában. Mi . . . azt véget-
lenül fontosnak tar t juk , hogy sz. Péter széke ne le-
gyen idegen souverain földjén." Mi is: csak hogy 
mi tulajdonképen azt tartjuk legfontosabbnak, hogy 
átalában ne f ü g g j ö n ,idegen souverain' hatalmától; 
mit az még nem eszközöl, hahogy a Vatican, tehát az 
épület, mellyben lakik, saját földjén van, sőt még 
,kertje is' annak független területéhez tartozik Mi 
azt kivánjuk, hogy a pápa elegendő hatalommal bír-
jon, saját és országának biztositása felől maga gondos-
kodni; s ne legyen kénytelen, egyéb sereget tűrni szék-
városában, mint mellyet önmaga hivott meg az 
egyházállam őrizete- és védelmére: s átalában min-
den olly idegen nyomástól ment legyen, melly által 
szükségképen „korlátoltatni fog szellemi hatalmának 
gyakorlásában." 

Nem Antonelli bibornok állítólagos,makacssága 
terelte a romai kérdést olly irányba, mellynek vég-
pontja Avignon': hanem a fejedelmi jogoknak a pápa 
irányábani félreismerése ; nevezetesen nem-tisztelése 
azon jognak, mellynél fogva birodalma rendezésében 
semmi külhatalom akaratától nem függ, sem száma-
dással azoknak nem tartozik; azon jognak, mellyet 
még a pápaság bukását aljas kárörömmel leső,Times' 
is elismer, midőn az egyházállambai berontást szépítő 
sardiniai körlevélről megjegyzi : „Meg kell vallanunk, 
miszerint l e h e t e t l e n az egyházállam katonai meg-
szállásának igazolására, a manifestumban elősorolt 

lóság biztosítására, nem csupán erkölcsi, hanem anyagi te-
kintetben is Kívánnia kell, hogy ne legyen monacoi herczeg, 
ki hatalmas szomszédja kívánatára, magát ennek ,védurasága' 
alá helyezni kénytelenittessék ; sem montenegroi vladika, 
s arczpirulva fogadja el a számára küldött 250,000 frankot 
azért , mivel ,tudvalevőleg szegény, és nincs elegendő jöve-
delme.' Illyesmi nem szokta a fejedelmek tekintélyét nevelni 
még saját alattvalóik szemében is, annál inkább idegeneknél. 
Tehát mi a terület n a g y s á g á r a is helyezünk némi fontossá-
got; azért igen eszélyes- és méltányosnak találjuk a régiek 
amaz intézkedését, mellynél fogva az egyházi állam sem olly 
nagy nem volt , hogy szomszédaira nézve félelmessé válha-
tott volna, sem olly szűkre mért és ügyefogyott, hogy ide-
gen segélyezés nélkül el ne élhessen. És végre is, lett légyen 
az bármekkora, e terület őt j o g o s a n illeti ; s azért Isten és 
emberek előtt övének mondhatja: mint rablónak azt, ki őt at-
tól megfosztani törekszik. Ne is kételkedjünk, hogy az illye-
nen Istennek átka fekszik; mint feküdni fog a millió szeren-
csétleneké is, kiket alattomos hitegetesei-, csabitasai- es meg-
vesztegetéseivel, a törvényes uralkodó, és legjobb, tiszteletre-
méltó atya ellen pártütésre vitt, és boldogtalanságba taszitott. 
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okok közt egyet is találni, melly rendes időben" (mert 
hiszen a morál és igazság ismer olly időket is, midőn 
sem isteni, sem emberi törvények nem köteleznek!? 
Minden rabló, s orgyilkos illy időben és körülmé-
nyek közt élőnek tartja magát: ők is csak exceptiót 
képeznek, természetesen a ,becsületes' és jó lélekisme-
retü emberektől ; kik a maguk együgyüségökben, az 
ö r ö k igazság szabályait, a népjogokat stb. m i n -
d e n k o r szentekül és érvényesekül nézik,) „Sardinia 
királyát feljogosította volna arra, hogy a pápa ellen 
hadat indítson" (még pedig előleges hadizenet nélkül ! 
De hiszen ő nem is visel háborút a pápa ellen ; ő an-
nak megvédésére siet: nehogy Garibaldi részéről va-
lami baj érje! Mert lám azok a gonosz forradalmiak, 
a mazzinisták, legnagyobb veszedelemmel fenyege-
tik őtet. Ezeket akarja Victor-Emanuel megelőzni, az 
által , hogy ő viszi el azt , a mit mások ellophatná-
nak; s nehogy Garibaldinak oka legyen a pápai se-
reget megtámadni, azt hitszegőleg maga rohanja 
meg, és merő emberszeretetből kiirtja *). „Rosszul 

*) Annak okául, liogy olly t ú l n y o m ó erővel rontott be 
Sardinia királya a pápai államba, a r e n d e t visszaállítandó, a 
vérontásban! kíméletet hozzák föl. Természetesen, az erőszakos 
elfoglaló csak nyereségnek tarthatja, lia minél kevesebb vér-
ontásba kerül a zsákmány kézbe kerítése. Különben e kímélet 
is csak saját vérére vonatkozik, nem pedig azokéra, kiket Cial-
dini hires kiáltványában a b o s s z ú n a k áldoz. Kétségkívül 
ugyané kimélet volt oka a háború hadizenet nélküli megkez-
désének is. Hiszen az által milly sok vér kiméltetett meg, 
hogy a Sardinia részéről (legalább rögtöni) megtámadtatást 
nem váró Lamoricière csapatjait váratlanul el lehetett nyomni, 
még mielőtt csak parancsolatot kaphattak volna is a visszavo-
nulás- és fősereggeli csatlakozásra ! Természetesen ő csak Ga-
ribaldi irányában készülhetett illy, minden előleges szó nélküli 
megtámadtatásra ; hisz a forradalom nem szokta kitörését elő-
rehirdetni, sem annak vezérei magukat a népjogokhoz kötni : 
de a ,re galantuomo-', a királyi ,becsületes-ember'-től, a forra-
dalom meggátolójától ki várt volna illyesmit ? Ki is tet t vol-
na fel annyi idegenkedést a vérontás- és harcztól egy lovagias 
katonában ? . . . 0 azonban nem a régi kor embere : az ujabb idő 
ismeretes ,lovagjai' szeretik az ellenfélt uton-utfélen meglepni, 
s csupa kíméletből megfosztani az ellentállás minden lehető-
ségétől. Sept. 10-dikén jelenik meg Civita-Vecchia kikötőjében 
Sardinia lovagias fejedelmének, még lovagiasabb követe, a 
Romából kiutasitott grófdella Minerva; s a franczia követség 
utján ő szentsége kezébe juttatott ,barátságos' jegyzékben ha-
tározott rendszabályok foganatba vételével fenyegettetik a 
pápai kormány, ha 48 óra alatt az idegen sereget vezérével 
együtt el nem bocsátja: és a választ be sem várva , sem a 48 
órai határidőt meg nem tar tva , 11-dikén már 60,000 sard 
(legalább névszerint, mivel Lamoricière ellen is i d e g e n 
csapatok, németek, lengyelek, és fájdalom ! még mások is 
küzdöttek!) tör be az egyházállamba! Ugyanezen napon, I l -
dikén támadtatott meg Pesaro is, benne ezer és néhány pápai, 

igazgatta alattvalóit a pápa ? Ez egészen az ő, s azok 
dolga." (Mint az ireké,joniaiaké, hindiiké stb. az angol 
kormányt illetőleg.) „Zsoldosokat gyűjtött seregbe? 
Ez magában semmi vétség, más, idegen hatalom irá-
nyában." (Furcsa is volna ellenkezőt vallani ugyan-
azon Angliában, melly idegen légiókat tart mais indiai 
seregébe beosztva, s tartott még többet nem régen.) 
„Minden újításnak ellentállt? Egysouverainfejedelem-
nek joga van ehhez." (Midőn tudnillik meg van ez el-
lentállás korszerűsége felől győződve. Mert volt idő, 
midőn IX. Pius épen nem állott ellent olly újításoknak, 
mellyeket üdvöseknek hitt; demellyekkel a méltatla-
nok, saját vesztökre visszaéltek.) „Alattvalói föllázad-
tak? Ez egy idegen fejedelmet sem jogosít föl arra, 
hogy őket segítse." (Mindenesetre jó lesz tudomásul 
venni, mivel a,Times' igen feledékeny.) „Victor-Ema-
nuel önigazolását egészen más codexben, s nem a jelen-
leg f ö n á 11 ó népjogban" (ez is uj fölfedezés; hogy tud-
nillik jelenleg még népjog is áll fön: legalább az ese-
ményekben semmi jelét sem látjuk). „Miért nem, nyíl-
tan bevallani az igazat?" (Miért! mert az igazság 
nem lehet kedves annak, ki igazságtalanul cselekszik.) 
„Victor-Emanuel bement, a pápai birtok azon részeit, 
mellyeket még nem annectált, vagy franczia seregek 
által nincsenek elfoglalva, meghódítani, s annectálni. 
Berontott Umbriába, nem, mint Piémont királya, ha-
nem mint vezetője s igazgatója az olasz felforgatás-
nak. A kérdés nem az, valljon e külön háború, ma-
gában, igazolható-e; hanem, valljon igazolható-e az 
olasz forradalom átalában, mellynek az szükségképeni 
következéseihez tartozik " Az pedig semmi esetre 
sem kérdés, mert mindenki előtt tudva van, hogy a ki 
magát mégis, illyesmit téve, a forradalom meggáto-
ója- , ' ellenzője-, s a rend helyreállítójául akarja né-

zetni, az de hiszen ezt, mint mondtuk, kiki tudja. 
Nem is ez az, a miről, és a mi miatt e sorokat i r tuk: 
hanem hogy a romai ,kérdés'-t befejezettnek nyilvá-
nítva , mi is elmondjuk a ,Neue Preussische Zeitung' 

12,000-nyi gyakorlott fegyveres által! Mégis a semmi valódi 
erősség és sáncz által nem védett őrség, más napig ellent-
állott ; vitézségét pedig a győztes sokaság akkép méltányolta, 
hogy a magukat végre megadni kénytelenített hősökből csúfot 
ilzött A lapok, ellentétül, Radeczky tettére emlékeztetnek, 
ki 1848-ban Vicenza mellett, egy vitézül ellentálló s c h \v e i z i, 
tehát idegen sereget egész katonai diszszel engedett elvonulni; 
s a hős csapatot Övéinek például állítva föl, még meg is dicsérte. 
De persze ő még a régi kor embere volt ; az uj lovagok más 
uton, és könnyebben szerzik babérjaikat. Csakhogy félő, nehogy 
Garibaldi, szokott nyiltsága mellett, vele is szégyeneijen egy 
sorban küzdeni; mint Cavourral, honának eladójával, nem 
akar egy tanácsban ülni, sem általa barátjának neveztetni. 

25* 
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(223. sz.) vezérczikkirójával: „Valóban, érdemfölötti 
megtiszteltetés lenne mind Cavour gróf , mind ura 
i rányában, ha a romai szék odáig leereszkednék, 
hogy velők az egyenlőségi téren alkudozzék. A nép-
jognak azon uj elvei, mellyeket Victor-Emanuel ki-
rály behozott, a szemtelenség, mellyel gr. Cavour 
régibb csalásait és árulásait a legujabbnak alapja 
gyanánt érvényesíti, az elbizakodás és perfidia, mely-
lyel a pápa fölségi jogaiba avatkozni merészkedik, 
és mind erre nyomatékul a bandita-miiveli fenyege-
tődzés: valóban nem létezik a diplomatiai formák 
közt ollyan, mellyel efféle jegyzékekre felelni le-
hetne."— Mi tehát az egyedüli,mit a pápa tehet? „A 
k i t a r t á s , az Isten igazságában helyezett remény-
séggel. — Azon n é p j o g rai hivatkozás, mellynek vé-
delme alatt Europa élt eddig, napjainkban, mint lát-
szik, siket fülekre talál mindenütt!" Ezt egy berlini 
protestáns lap irja. S mit tesznek katholikusaink ? 

Az avignoni pápák kora. 
n i . 

V. Kelemen halála után , a pápai szék két évig 
gyászban maradt. A franezia nemzetiségű biborno-
kok, pápának minden áron csak francziát akartak, 
kinek székhelye továbbra is Avignon városa legyen : 
az olasz bibornokok pedig illy föltételről hallani sem 
akartak. Végre sikerült poitiersi Fülöpnek, X. Lajos 
fivérének, a bíbornoki testületet Lyon egyik zárdá-
jában összegyűjteni : hol pápának az alacsony szár-
mazású D'Ossa Jakab bibornok, XXII. János név 
alatt választatott meg. Olaszországban a császári trón 
szinte ürességben lévén, az ujonan választott pápa 
azt a nápolyi királyra ruházta: mi nagy bonyodal-
makat szült közte, ós Lajos, a német király közt. Az 
utóbbi a császári trónt maga számára igényelvén, a 
pápa őt Avignonba idézte: hanem Lajos ott nem je-
lent meg. Miért is őt átok, országát pedig interdictum 
alá vetette. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
XXII. János, valamint boldogult előde, a franezia 
befolyásnak kelletén tul hódolt: mi már abból is ki-
tetszik , hogy a német trónra is franezia herczeget 
akart emelni Lajos ezalatt országnagyjait Nürn-
bergbe hivá össze, hol ünnepélyes óvást tőn a pá-
pának a királyi jogokba avatkozása ellen. A tudósok 
szinte nem hevertek: a paduai Marsilius, Janduni 
János, és Occam Vilmos a király pártjára álltak ; mig 
más részről Triumphus Ágoston, ésAlvarus Pelagius, 

') L. Bumiiller világtörténetét, II. füzet, 623. 1. 

a pápa jogainak védelmére keltek. Lajos a hosszú 
pörlekedésnek véget akarván vetni, az austriai Fri-
gyessel kibékült; és a romaiak meghívására, tüstént 
egy nem megvetendő haddal Olaszország síkjai felé 
indult. Mi volt természetesebb, mint hogy a viszá-
lyok e zűrzavarában, a fölcsigázott szenvedély, med-
réből kicsapjon ? — Lajos a tridenti ghibellinusok 
gyűlésén a pápát, mint eretneket elitéltette, s mint 
illyent a pápai méltóságtól megfosztottnak nyilvá-
nította. Hanem ugy látszott, hogy Lajos e, legújab-
ban megkisértett hatalom-bitorlással sem volt meg-
elégedve: ő útját Roma felé folytatta a királynéval 
együt t ; s Milanóban a kiközösitett püspökPetremala 
által a vas-koronával megkoronáztatott. Nem sokara 
a romai ghibellinusok is részesültek a szerencsében, 
a várva-várt királyi párt falaik közt fogadhatni: mi 
nagy ünnepélylyel ment véghez. Lajos itt nejével 
együtt néhány előkelő romai által megkoronáztat 
ván, a minorita rendű Rainalducci Péter, az ugy ne-
vezett Petrus de Corberia, V. Miklós név alatt ellenpá-
pának választatott meg. Azonban az emberi düh korbá-
csolta szenvedélyek, mint a gátot szakitó ár egyszerre 
elohad, tetőpontjokat elérve, sokszor rögtön más 

irányt vesznek és a szenvedélyek okozta romok 
fölött az Isten uj ja , s az ember legszebb adománya, 
az sz, ismét felragyognak, ha csak egy időre is. 
Ezt Lajos korában valósitva Játjuk. Pénzügyei már 
azelőtt is rossz lábon álltak; most pedig, olaszországi 
hadjárata u tán , péuztárai csaknem egészen kiürül-
tek. E tekintetben magán segíteni akarván, az ola-
szokra appellált: hanem azok nem szívesen fizettek. 
Mi több, a romaiak föl is zendültek ellene; s a guel-
fek a ghibellinekkel kibékülvén, Lajos ,re infecta' 
Némethonba kénytelenittetett visszatérni. Ellenpá-
pája , V. Miklós, egy ideig az apennini hegységben 
bujdosván, végre Avignonba ment, s ott magát a 
törvényes pápának alávetette : halálaig tisztességes 
eltartásban részesülvén. Egy évvel utána, 1334-diki 
dec. 4-én, meghalt XXII. János : az egyház szellemi 
testén franezia befolyás vágta seben kívül, temér-
dek kincset is hagyva maga után, egy uj keresztes 
háború költségeire. Thomalik Alajos. 

Xyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

IV. 
Alig van olly ajtatos ember, ki egy nap több 

templomot látogatna, s bennök tovább tartózkodnék, 
mint az utas. Sóvárogva lihegő kebellel, tömegestől 
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futnak az utasok oda. Hanem mind ezekről el lehet 
mondani : ,non magnificasti laetitiam', vagyis ma-
gyarul : ,nincs köszönet benne/ Látni, bámulni, benne 
a megragadott vörösruhástól vezettetve, vagy a pi-
ros Baedeckert kezében czipelve, alá s fel sétálni, és 
haza térni, mindaz, a mit tesznek. Ők követ keresnek, 
nem Istent; ők szemeiket legeltetni, nem lelkök égő 
szükségeit fedezni, nem annak avult sebeit gyógyí-
tani, elvesztett malaszt kincseit a bűnbánó szeretet 
vallomásai- s esdekléseiben visszanyerni siettek oda.... 
Vagyis eljöttek, kórságos betegségüket gyógyítani, 
mellyet utazási dühnek, és a fölötti büszkeségnek, hogy 
külföldön voltak, azt és azt látták, nevezhetünk. Való-
ban , ,pro modica praebenda longa via curritur, pro 
regno coelorum autem vix pes a terra levatur' ! 

Mi természetesebb, mint — nehogy a világ min-
den részeiből és vallásfelekezeteiből összeszürcsölt 
kószálok az isteni-szolgálatot, és a templomban az 
Istent kereső hivek ajtatosságát zavarják, némi ren-
det hozni be : miszerint a templom a nézők seregének 
csak az isteni-szolgálat előtt, és után engedtessék át a 
megtekintésre? Nem értvén ide az oldal-oltároknál 
mondott csendes szent miséket. És ez mindenütt meg 
van. Hanem mi fogalma van a vallástalannak az áj-
tatosság háboritása felől, mellyet nem ismer: kivált 
ha tartózkodási ideje már körmére égett ? Az illy lel-
ketlen merényletek ellen behozatott a templomi 
csendőrség, melly Parisban és Dresdában szigorúan 
kezeltetik. Szabad ugyan belépni nagy-mise alatt is 
a templomba: de nem szabad ólálkodni, fel s alájárni, 
vagy hátra tekintgetni. Az egyenruhás csendőr, ki 
kalapföltéve, magas ezüst-gombos bottal, lassú léptek-
ben végigjár, az illy illetlenkedőt azonnal rendre 
utasítja. E rendnek kitűnő példaképét nyújt ja a 
dresdai katholikus udvari templom, az P l̂be partján, 
a legszebb téren. Vasárnap volt, sz. István király 
ünnepe előtt. A templomnak művészi képei, s a szép 
vocal-ének, a h í v e k e n kivül ezereket csalt oda ti-
zenegy órára. A szent beszéd alatt, melly 10y2-kor 
kezdődik, néhány százan a szó-széket körülállták: 
férfi s nő vegyesen elfoglalták. Végződik a szent be-
széd; megcsendül a kis harang; zeng az orgona: s 
kilép a pap. A padok telvék, a templom közepe töm-
ve van; s a mint a vocal-ének kezdődik, a bentlevők 
legnagyobb része az oltárnak hátat fordítva, sokan 
a padokban az utána ülőkhez könyökölve, fölfelé a 
karzatra néznek , beszélnek , járnak, szemüvegeik- és 
látcsöveikkel bajlódnak Milly siralmas kinézetű 
szolgálat l e n n e ez *) az Isten házában ! De kijön a 

*) Es minő tettleg, nem ugyan Dresdában, hanem.... Szerk . 

miséző pappal egyszerre két egyenruhás is, fedetlen 
fővel, ezüst pálczával: s minden szó nélkül, puszta 
botintéssel ketté hasitja a középen ácsorgó tömeget, 
s ezt a padokba, vagy a hátulsó karzat alá, s az oi-
dalkápolnába tereli. A néma intésnek kiki szót fo-
gad ; és a középtemplom két perez alatt kitisztul : 
ugy hogy az oltárt, és a misézőt teljesen láthatni. 
Most a padokat rostálja, a baloldaliakból a férfiakat, 
jobboldaliakból a nőket kiparancsolja: folytatván a 
rostálást az oldalhajókban, a kis oltároknál is. Mind-
ez hat perez müve, s az idegeneknél a férj a felesé-
gétől, a leány atyjától elválasztva, kiki a maga he-
lyén áll, néz: és alig tudja , mi történt vele, ,quod 

ivéri t , quo noluit, factus, ut non cogitavit.' Palásthy. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 24-kén. Örvendetes tudomásul veszszük, 

hogy a pécsi püspök ő méltósága, egyházmegyéje papságát 
és ez által hiveit is, a máris szép virágzásnak indult pesti 0 1-
t á r - e g y l e t minél buzgóbb pártolására külön főpásztori 
körlevéllel atyailag fölhívni, s e szent ügy mindenképeni elő-
mozdítását mindnyáj oknak atyailag szivökre kötni méltóztatott. 
Illy kegyes pártfogolás az egyletet szent czéljának elérésében 
hathatósan elősegíteni fogja. Egy úttal ismételve figyelmez-
tetjük az illetőket, hogy az Oltáregyletet érdeklő levelekét 
hivatalosan az egylet i g a z g a t ó s á g á h o z intézzék, a ke-
gyes tanító-rendiek épületében ; az efféle levelezés az egylet-
tel, díjmentesítve lévén. — 

SZABOLCS-ból, sept. 12-én. Elmondtuk már e lapok ha-
sábjain, milly üdvös lenne, ha az egyház-kerületi gyűlések 
munkálkodása, és határozmányai, jegyzőkönyvi kivonatokban 
közöltetnének ; és szives örömmel láttuk, hogy szerény indít-
ványunk több helyütt viszhangra talált. Azonban egy időtől 
fogva végkép elmaradtak azok : pedig ha e koronák, rendel-
tetésöknek megfelelőleg tartatnak, miután egyéb teendői kö-
zött ott áll valamelly, a lelki-pásztorság körében fölmerült, 
gyakorlati kérdésnek megvitatása, és megfejtése is, olly sok 
szépet, és hasznost lehetne tanulni azokból ! — Illy nézetből 
kiindulva, hosszas halgatás után, ismét fölveszem a levelezői 
tollat, és irok a nagy-kállói egyház-kerületnek, augustus 30-kán 
Nyir-Báthorban megtartott tanácskozmányáróL A Szent-lélek 
segitségül hívása után, az esperes üdvözlé társait, b) A ,Meino-
riale vitae Sacerdotalis' czimü épületes könyvből olvastatott 
a 7-ik fejezet: ,de prudentia, et simplicitate in Sacerdote'. c) E 
kérdés tüzetett ki tárgyalás végett : ,Ha két házas fél saját 
lelkipásztora által, a felmerülő akadályok miatt meg nem es-
kettetvén, más község lelkipásztorához megy ; és azt , ellátva 
magát szükséges okmányok-, és tanukkal elámítja, s minden 
vigyázata mellett is tévútra vezeti, s általa jó hiszemben meg-
eskettetik : valljon érvényes-e ezen házasság'? A gyűlés na-
gyobb része, mivel a canonok által megkívánt kellék, a ,pro-
prius parochus' hiányzik, a házasságot érvénytelennek tartá. 
Az ügy eldöntés végett ő kegyelmességéhez, a főpásztorhoz 
terjesztetett föl. E kérdés megvitatására okul szolgált, hogy 
egy paptársunk panaszként hozá föl, mennyi kellemetlenséget 
okoznak neki a házasságra nézve, cselédek-, és pásztorokból 
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álló hivei; miután vándor életök levén, azokat meg nem ismer-
heti. Erre nézve az évenkinti pontos összeirás sürgetőleg 
ajánltatott. d) A körlevelek újra hirdettet tek; és hálát adván 
Istennek, a helyi ügyek bevégzése után a gyűlés eloszlott. — 
Ennek végeztével mutatá be az esperes, az egri irgalmas szü-
zek által készitett, és szegényebb templomoknak szánt csinos 
egyházi öltönyöket ; és azokat a sokban hiányt szenvedő nyir-
bélteki templomnak adá. Fogadják az igen tisztelt nénék szi-
ves köszönetünket. — Ez alkalommal tudatom e lapok tisztelt 
olvasóival, hogy augustushó 15-kén Nagy-Boldogasszony nap-
ján iktattatott be Nyíregyházán, plebánosi, és esperesi hivata-
lába, az eddig mint nevelő, a fiatal gróf Dessewffy Aurél mel-
lett működő, közkedvességben álló ft. S i m o n Endre, elődje, a 
kanonoki székre emelt nagys. és ft. Perger János prépost ur 
által. Örömmel fogadták e kegyelmes érseki kinevezést baráti, 
és tisztelői ; örömmel a nép : melly benne lelke választottját 
nyerte meg. Nyir-Egyháza eddig mint védnök szabad válasz-
tással birt ; e jogát most használta ugyan : azonban, hogy min-
den lehető súrlódásokat, mellyek olly vegyes vallású község-
nél majdnem kikerülhetlenek, elejét vegye, elhatározta, misze-
rint választási és kinevezési jogát egyszer- mindenkorra a ke-
gyelmes főpásztor kezeibe teszi, s az egyházi épületek föntar-
tásának czime alatt évenkint 500 p.forintot fizetend. E hatá-
rozat csak dicséretére válik Nyir-Egyházának ; és a kath. nép 
főpásztora iránti ragaszkodását, s törhetlen bizalmát hirdeti. 
Mi szivünkből mind a városnak, mind a nép által választott 
lelkipásztornak Istentől áldást, és boldogságot kívánunk. T. 

AUSTRIA. A kalksburgi jezuiták hires nevelő-intézetét 
mélyen leverő, gyászos bűntett zavará meg: sept. 11-dikére 
következett éjjel ugyanis, az intézet kápolnáját istentelen ke-
zek, merő bosszú- és vallás elleni gyűlöletből, szentségtörőleg 
feldúlták. A kápolna magánosan, az épület egyéb részeitől el-
különözve állván az azt környező park közepében, előbb az 
emeleti szobába, s onnan törtek be a szentélybe. Sept. 12-dikén 
reggel, a kápolna, még a legközönyösebbeket is irtózattal el-
töltő látványt nyújtott. Minden letépve, összetörve, s a lábbal 
tapodtatás nyomait hordva magán : sz. képek, gyergyatartók, 
virágok, szobrok... még a padok is fel voltak forgatva ! Ez 
azután a valódi jezuita-gyülölet ! gyűlölet egyszersmind Jézus, 
és mindaz ellen, a mi szent, és a ker. hittel összeköttetésben 
van. De hiszen régen megmondta az Ur a maga tanítványai-
nak : „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem 
már előbb gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, a világ azt, 
a mi övé, szeretné ; minthogy pedig nem vagytok a világból, 
hanem én választottalak ki azért gyűlöl a világ titeket. 
Emlékezzetek meg szavaimra, mellyeket mondtam nektek: 
Nem nagyobb a szolga uránál : ha engem üldöztek, titeket is ül-
dözni fognak." (Ján. 15, 18.) S valljon nem dicsőség, nem vi-
gasztaló-e, a hivatás-és megválasztatásnak illy kétségtelen je-
leivel dicsekedhetni ? — A kalksburgi, ,Collegium Virginislm-
maculatae' czimet viselő nevelő-intézet, különösen a főbbrendii-
ek gyermekeinek tanítása- és nevelésére van alkalmazva és 
szánva : nevét azon időtől nyervén, mellybe alapittatása esik, 
tudnillik a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása felőli tanitás ün-
nepélyes kihirdetésének idejétől. A tanitás itt a főgymnasiumi 
nyolcz évi időköz- és tárgyakra terjed ki ; s a szokott iskolai 
tanulmányokon kivül magába foglalja a franczia, s a szülők kí-
vánatára az angol, olasz, magyar, cseh, és más nyelveket, a 
zenét, szépírást, rajzolást, testgyakorlatot, úszást, lovaglást 

stb. is. A fölvételi dij 420 fr t a. é. ; melly négy részletben fizet-
tetik le ; s azért a növendék minden iskolai tárgyak-, meg 
franczia nyelvbeni tanittatást, orvosi ellátást, mosást és szol-
gálatot nyer , a tartáson kivül. Egyéb kellékeket kiki maga 
szerez be, vagy külön számítás alá esnek. A fiúk csak életök 
9-dik évének betölte után, és 12-dik éves korukig vétetnek 
föl; s megkívántatik, hogy egészséges test- és jó magavisele-
ten kivül, az elemi négy osztály kellő bevégzése felől is bir-
janak bizonyitványnyal. Az iskolai év october elejével kezdő-
dik, és tart julius végéig. A szüneti két hónapot a növendékek 
szülőiknél töltik. Olvasmányról az intézet gondoskodik : ennél 
fogva csakis általa helyeselt ima-, iskolai- s egyéb kézi-köny-
veket szabad a házba bevinni. Mindezt annál nagyobb kész-
séggel emiitjük meg, minél erősebb abbeli meggyőződésünk, 
hogy az istentelen merény, melly a szóban levő nevelő-intézet, 
tulajdonképen a kath. sz. hit és Isten ellen a fönebb leirt temp-
lomrablással elkövettetett , csak élénkiteni fogja a hitszilárd 
katholikusok abbeli kivánatát, hogy olly egyének nevelői 
gondja alá bizzák serdülő magzataik kiképezését, kik az oltár-
pusztitó rablóknak legkevésbbé tetszenek. 

ROMA-ban (honnan a sz. atya felől darab idő óta mit 
sem irnak ; miért némellyek azt hiszik, hogy már el is távozott 
onnan,) F e r r e 11 i bibornok és sabinai püspök, sept. 13-dikán, 
65 éves korában meghalt. — A ,Vaterland'-nak sept. 16-dikáig 
vannak a kereszténység fővárosából tudósításai ; ezek szerint 
„a pápai seregek, katonai becsiiletöket mindenütt vitézül fön-
tartották. Ezt maga a franczia követ is beval l ja . . . . hivatalos 
jelentésében." Lamoriciére serege nincs annyira megsemmi-
sítve , mint a turiniak hirlelték. Anconába több mint 2000-ed 
magával vonult be ; s hihetőleg másfelé is húzódtak vissza 
seregéből csapatok. Az ,Oesterr. Volksfr.' szerint „a pápai se-
reg még mindig nagy részével bir legjobb csapatjainak." 
Valamennyi régibb, olaszországi, eddig csupán Turinon és 
Grenuán keresztül érkezhetett, és igy ellenség szájából vett hi-
rek szerint, Lamoriciére serege, s átalában a pápai katonaság 
vitézül harczolt. Még,kétségbeesésinek' is nevezik az ellentál-
lást , olly hősies volt az, mellyet eme ,zsoldos' sereg az üt-
közetben kifejtett. (Igy nevezik honunkban is a pápa védel-
mére fegyvert fogó katholikusokat ugyanazok, kik egész elé-
gültséggel tudósítanak róla, mint szaporodnak e , vagy amaz 
országban az ,idegen légiók', mint küldi egymásután két frank-
nyi napi-dijért, világért sem zsoldért, vállalkozó excursionistáit 
Anglia Olaszországba : természetesen nem a pápa segítségére.... 
Mert hiszen épen az teszi z s o l d o s s á az embert, ha törvényes 
hatalomnak, különösen a kath. egyház fejének szolgál. Azok 
által dijaztatni, kik a fönálló rend ellen esküsznek össze, egé-
szen más ; kik a Palermo-, vagy Nápolyban talált milliókból 
fizettetnek, azok nem zsoldosok.) Még a ,Pesti Napló' is közli 
a távirati, közvetlenül a liarcz szinhelyéről érkezett tudósítá-
sokat, hogy : „a pápai hadak a legnagyobb elkeseredéssel és 
m a k a c s s á g g a l (!) harczoltak;" hogy „a piemontiak cas-
tel-fidardói vesztesége holtakban és sebesültekben 1000 em-
berből s 11 tisztből áll" (pedig, ugyancsak olasz kútfő szerint 
„a 18-diki ütközetben a romai hadak egy része átment a pie-
montiakhoz, mi által Lamoriciére megveretése elkerülhetlenné 
vált") ; mint mondók, ezeket maga a ,P. Napló' közli (221. sz.) : 
s mégis ugyanazon lap, ugyanazon számában, egy londoni lap, 
a Times után nem átalja egész terjedelmökben adni az aljas 
piszkolódásokat amaz állítólagos gyávaság miatt, mellyet a 
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pápai csapatok, különösen az irek tanúsítottak; egész kedvvel 
irja utána „a kegyes vasfaló", már tudnillik Lamoricière elleni 
gúnyt és csufolódásokat ; és hogy „a pápa által fölszentelt hő-
sök, a kiknek vitézségére annyit építenek, majdnem egy kard-
csapás nélkül jutottak fogságba; elhajtották őket, mintegy ír 
disznónyájat, stb." Szerkesztői commentárul még ez is ott áll: 
„Csúnya egy história." De hát az nem csunya-e, ha illy ocs-
mányságok közöltetnek a „kényuralom támogatására küldött 
torok-metszők"-nek elnevezett Írekről, egy távoli pasquillans 
után : mig a vádolt félnek egyetlen szóval sem lehetett ez 
ideig sorsát tudatni, s magaviselete felől számot adni ? Egye-
dül az tudatván rólok, mit ellenségei közlöttek, hogy tudnillik 
túlerő által meglepetve is, „a legnagyobb elkeseredéssel és 
makacssággal harczoltak." Illy igazságszeretet hevíti korunk 
6-dik nagy-hatalmasságának embereit! Illyenek csinálják a köz-
véleményt!.... — Legújabb tudósítások szerint a Cavour és Gari-
baldi közötti akár komoly ellenkezés, akár, mint egy bizonyos 
politikus hiszi, (ki nem is gyanítja talán, milly vádat emel az il-
letők ellen) „a duzzogási k o m é d i a " (P. Napló, 221. sz.) 
folyvást tart ; s végre csakugyan azzal talál végződni, hogy 
Victor-Emanuel m e g m e n t i Romát ! Csak az illy szabaditó-
tól mentsen meg Isten! Az egyház mindennap imádkozza: 
,Ab homine iniquo et doloso erue me' ; mivel az álnokságot 
legjobban utálja: s inkább is fél tőle, mint sem a nyílt erő-
szaktól. Az jOpinione' (Cavour lapja) legalább azt i r ja , hogy 
„mihelyt a határgrófságok és Umbria ' (az elrabblott pápai 
birtok) „pacificálva leá?nek , a pápa v é d e l m e z é s e való-
színűleg a piemonti seregekre fog bízatni ; s ezek Romát a 
végsőig oltalmazandják Garibaldi megtámadása ellen." A sar-
diniai kormány megmutatta, hogy a szemtelenségben is lehet 
remekelni. Valóban a ,N. Preuss. Zeit.'-nak igaza van : leala-
csonyítja magát , ki egy illyent megczáfolni törekszik. Hát 
még a ki barátságban is tud vele lenni ! 

— Ujabban már pápai részről is érkeznek tudósítások, 
és nem egyedül ellenséges lapokra szorulunk. A ,Gazetta di 
Verona' szerint (melly franczia hajókon hozott levelek után 
ir) : „Több mint ezer piemonti maradt a castel-fidardói ütközet 
után halva, vagy megsebesülve a csatatéren. Lamoricièret 60 
ellenséges ágyú folytonos tüzelése kényszeritette visszavonu-
lásra, mellyre a pápaiak alig voltak képesek válaszolni... La-
moricière tábornok jó rendben vonult vissza.... Más nap" (ha 
tudnillik várt volna a megtámadással) „a tábornok egyszerre 
három hadtest, Rocca, Fanti, Cialdini, összesen 70,000 ember 
által volt megtámadandó. A pápai parancsnoknak csak 8000 
ember állott rendelkezése alatt : ebből 500 halott- és sebesül-
tekben a csatatéren maradt.' (Mindezt a ,Magyar Sajtó' is 
közli ; s örülünk rajta, hogy az ismételve emlegetett ,kudarcz- ' 
ot maga is más szinben kezdi látni. Talán még a ,P. Napló' is 
jobban megnézi azt az ,ir disznónyájat1, és nemesebb állatokra 
fog ott találni.) 

IRODALOM. 
Elhagyta a saj tót , és megszerezhető előfizetési áron (50 kr 

a. é.), a szerzőnél Kolozsvárott *) : 
,A PÁPAI FEJEDELMISÉG ÉS BIRTOK Irta Z e r i c h 

Tivadar, erdély egyházmegyei áldozó-pap , a sz. hittan tu-
*) A nt. szerző kívánatára , a .Religio' szerkesztősége is elfo-

gadja az e di j beküldése mellett teendő megrendeléseket ; a példányok 
elszállítása felől a kiadó maga fogván gondoskodni. S z e r k . 

dora, püspöki szent-széki ülnök, a károlyfej érvári lyceum-
ban egyházi-jog- és történettanár, s a pesti cs. kir. magyar 
tudományegyetem hittani karának kebelezett tagja. Az er-
délyi rom. kath. egyházmegyei hivatal engedelmével. Ko-
lozsvárt, I860.' 8-r. 72. 1. Ára előfizetésileg : 50 kr a. é. 

A jeles , és nagyon is korszerű munkából mutatványo-
kat lapunk már közölvén, (1. a ,Religio' I. félévi 27. és köv. 
számait,) ajánlására mit sem kell egyebet felhoznunk többé, 
mint a rendkivül jutányos árt, mellyet nt. szerzője a díszesen 
kiállított füzetnek szabott. 

,A MAGYAR NEMZET nagyságának és dicsőségének meg-
alapítása első apostoli királya, szent István által. Orszá-
gos ünnepén 1860-ban, egyházi beszédben elmondva a bu-
davári főtemplomban R ó d e r Alaj os, esztergomi czimz. ka-
nonok , pesti egyetemi hitszónok, és nyilv. rom. vallásta-
nár által. Pes t . I860.' 8-r. 14. 1. Ára : 10 kr a. é. Kapható 
Pesten, H a r t l e b e n K. A. könyvkereskedésében, a váczi 
utczában. 

A vallásos és hazafiúi lelkesedés ihletével mondott je-
len beszédnek valamint tartalma, ugy az általa előidézett 
nagy hatás felől is alig van , ki értesülve nem volna; s midőn 
annak sajtó utjáni megjelenését tudatjuk a t. olvasó-közön-
séggel , bizonyosan kedves dolgot teszünk azokra nézve, kik 
legalább olvasni akarják azt, a mit hallhatni nem volt al-
kalmuk. 

,AZ IPAR valláserkölcsi s hazafiúi szempontból. Egyházi be-
széd , mellyet az egri kath. legény-egylet zászlószentelése 
és ünnepélyes megnyitása alkalmával, az egri főegyház-
ban sept. 8-án 1860. mondott M i n d s z e n t y Gedeon, fő-
egyházi hitszónok, s képezdei igazgató-tanár. A tiszta jö-
vedelem az egylet javára fordittatik. Eger, I860.' 8-r. (Vé-
gül, az egri kath. legény-egylet állásának első kimutatásá-
val.) 20 1. Ára : 30 kr a. é. 

Szerző az iparnak főleg korunkbani nagyszerű hivatása 
felől szólván, annak becséről közelebbről is megismerkedni 
kivánókat kellőleg fölvilágosítja aziránt, hogy „az nagy jelen-
tőségű az emberre úgyis. mint egy szellemi világ polgárára" 
(tehát valláserkölcsi szempontból), „ugy is, mint a társada-
lom egy tagjára nézve." 

Megjelentés P f e i f e r Ferdinand könyvkereskedésében 
Pesten (servitatér sarkán, a ,fej ér hajó'-val szemközt) 

kaphatók : 
,CHRISTOLOGISCHE PREDIGTEN, gehalten von Dr. Jo-

hannes Theodor L a u r e n t , Bischof von Chersones in p. i. 
ehemaligem Apostolischen Vikar von Hamburg und von 
Luxemburg. Erster Theil. Geheimnisse des Lebens Christi 
des Herrn. Mainz, 1869.' N. 8-r. X, és 708 1. Ára, fűzve : 
6 fr t 30 kr. 

Szerző, ki már előbb közzé tett mariologiai beszédeivel 
(két kötetben, Mainz, 1856.) a bold. Szűz sz. titkait fejtegeté, 
jelen gyűjteményben az ur Jézus életének titkait adja elő, az 
egyházi évhez alkalmazott, 43 predikáczióban ; a következő 
kötetben a Megváltó hármas hivatalát stb. szándékozván szint-
illy módon tárgyalni : anélkül, hogy valamelly szoros rend-
szerre az egymás-utánt illetőleg, igényt tartana. 
.MARIENBLÜTHEN aus dem Garten der heiligen Väter 

und christlichen Dichter, zur besondern Verherrlichung 



» 200 

der ohne Makel empfangenen Gottesmutter, gesammelt 
und übertragen von M. Joseph S c h e e b e n , Dr. Theol. 
et Phil. Repetent im Erzb. Priester-Seminar in Cöln. Mit 
Approbation des hohw. Erzb. General-Vikariats zu Cöln. 
SchafFhausen, I860.' 16-r. XXIV, és 2301. Ára, fűzve: 
1 frt 5 kr a. é. 

Jelen könyvecske, melly Parodi atyának munkája után 
készült, legszebb bizonyságul szolgálhat a kath. egyház ama 
hitének ősrégisége mellett, mellyel az a bold. Szűz szeplőtelen 
fogantatását mindenkor ajtatosan táplálta kebelében. Kezdve 
a 3-dik századtól (tyrusi sz. Methodiustól), egészen a 12-dik-
ben élt thessalonikai Izidorig, magukból a sz. atyák-, és tisz-
telt egyházi irók munkáiból vett szavakkal adja szerző az 
Isten anyjának tiszteletére szerkesztett imákat és sz. éneke-
ket ; mellyekhez több, ujabbkori hirneves költő (Dante, 
Petrarca, Balde, Görres, Geiszel, stb.) dalai csatlakoznak. A 
szintolly szép nyelven i r t , mint csinosan nyomott könyvecs-
ke , kedves ajándékul fog nézetni mindazok által, kik a szűz 
Anya iránti tiszteletöket az ős egyház szellemében és szavai-
val tanusitani, s ez által önmaguk is épülni vágynak. 
,STIMMEN AUS ROM. Von den Benedictinern in St. Paul. 

SchafFhausen, I860.' 8-r. 560. 
A könyv tartalmát többnyire korunk eseményeire vo-

natkozó, s részben a nyilvános lapokban már megjelent ollyatén 
dolgozatok teszik, mellyek a miveltebb olvasó-közönség oku-
lása-, és vallásosságának emelésére szánvák. A Falconieri bi-
bornok és ravennai érsek szent emlékét megőrző első czikk 
után , sz. Január ünnepének megülését irja le szerző Nápoly-
ban (tehát azon ünnepét, mellynek végképeni eltörültetését 
kivánta legelőször is az angol prot. sajtó a győztes Garibaldi-
tól) ; azután következik : ,Egy nap déli Olaszhonban' (hol Ná-
poly és környéke, a pie-di-grottai népünnep, stb. sz Január 
vértanuságának leirása, majd csupán gyönyörködtetőleg ér-
dekes, majd tanulságos és megható jeleneteket ábrázol elénk), 
,Sz. Pál apostol és a görög classicusok', ,Mortara Edgar és a 
hitetlen Izrael', ,A legbecsesebb jegygyűrű', ,Olaszhon, és 
jövője', ,Egy menet a katakombákba', ,Az ős afrikai egyház, 
és föliratai', ,Roma keresztény siriratai' stb. megannyi legér-
dekesb, és nagy tudománynyal, főleg ker. archaeologiai is-
meretek segélyével tárgyalt czikkek ; mellyekből egyebet is 
sokat tanulhatni, de leginkább azt, hogy az itt olly élethün 
ábrázolt népnek legrövidebb idő alatt ki keilend ábrándulnia 
a rettenetes csalódásból, már csak a borzasztó ellentét láttára 
is, melly az előbbi s jelen állapota közt látható, mellybe a 
hittelen ámitók által csak is pillanatig, de azért hosszas utó-
fájdalmakkal bűnhődve hozatott. 
,DIE LAURETANISCHE LITANEI, dogmatisch zur Erbau-

ung des christlichen Volkes erklärt in einunddreiszig Kan-
zelvorträgen, gehalten während des Mai-Monates 1860 in 
der Pfarrkirche zu St-Dorothea in Breslau von Dr. Fr. X. 
K ü n z e r , Canonicus und Domprediger, Fürst-bischöfl. 
Consistorial-Rath, und Prosynodal-Examinator. Zum Be-
sten der Pfarrkirche zu St. Dorothea auf ausdrücklichen 
Wunsch dem Drucke überlassen. Mit Kirchlicher Appro-
bation, Regensburg, I860.' 8-r. 182. L Ára, fűzve : 1 frt 47 kr. 

Miután a bold. Szűz tiszteletének a kath. egyházbani 
gyakorlása, az angyali üdvözlet után, a loretoi litaniában ta-
lálja legátalánosabb kifejezését : kétségkívül a kath. nép hit-
életének emelésére szolgál, a csaknem mindennapi ajtatosság 
értelmét, mély jelentését, és üdvös hatását olly világosan és 
hathatósan szívökre kötni az abban részt vevőknek, hogy e 
gyakorlatot a legnagyobb buzgóság- és épüléssel végezzék. 
Az ez iránti felfogások tisztázására mi sem szolgálhat inkább, 
mint a litania minden részeinek olly népszerű megmagyarázá-
sa, minőhez szerző jelen munkájával is anyagot és vezérfona-
lot nyújt. 
,NEUNTÄGIGE ANDACHT zur Elire der unbefleckten Em-

pfängniss der allerseligsten Jungfrau Maria von P. D e-
n i s , aus der Gesellschaft Jesu. Einzig rechtmässige Aus-
gabe. SchafFhausen, I860.' Ára, fűzve : 35 kr. 

Az egyházat, és látható fejét elborítani készülő hullámok 
láttára, szerző nem csak mint a kath. egyháznak hü fia, hanem 
mint hálás tisztelője is azon pápának, ki a bold. Szűz szeplő-
telen fogantatása felőli átalános hitet az anyaszentegyház ta-
nításául nyilvánította : a hivek számára kis kézikönyvet készí-
tett, a végre, hogy a bold. Szűz tiszteletére intézett ajtatos-
ság által, az anyaszentegyház oltalmára, a leghathatósabb 
fegyvert, az imádságot, sikerrel használhassák. A kiállítás 
igen diszes. 
,EXHORTATIONEN, oder kurze Vorträge auf alle Sonn-

und Festtage des ganzen Kirchenjahres von Dr. Aegid 
D i e t l , Beichtvater der armen Sciiiulschwestern in Neun-
burg v. W. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben 
und zu einem vollständigen Jahrgange kompletirt von 
Ludwig M e h 1 e r , Priester und k. Studien- und Religions-
lehrer in der Oberklasse der Lateinschule zu Regensburg. 
Zweiter Jahrgang. Erster Theil. Advent bis Pfingsten. 
Zwei te , vermehrte und verbesserte Auflage. SchafFhausen, 
I860.' K. 8-r. 422. L Ára , fűzve : 1 frt 89 kr 

,DAS LEBEN UND LEIDEN DES SELIGEN MÄRTY-
RERS JOHANNES SARCANDER, Weltpriesters aus 
Skotschau in Schlesien, Pfarrers in Holleschau. Getödtet 
durch die Ketzer in Olmütz im Jahre 1620. Bearbeitet von 
Monsign. Francesco L i v e r a n i , Referendarius der bei-
den Signaturen, Haus-Prälaten Sr. päpstl. Heiligkeit etc. 
Aus dem Italienischen übersetzt von Gustav Grafen von 
B e l r u p t - T i s s a k , des fürstlichen Hoch- und Erzstiftes 
zu Olmütz Domherrn, Haus-Praelaten Seiner Heiligkeit 
des Papstes Pius des IX, Canonicus a latere des Herrn 
Fürsterzbischofes von Olmütz etc. In 2 Büchern. Olmütz, 
I860.' 8-r. I. Köt. 136. II. Köt. 190 L Ára , két kőnyomatu 
képpel, fűzve : 1 frt 60 kr a. é. 

A csak imént boldogok közé sorolt vértanú életiratát, 
és halálának elbeszélését tárgyaló munkára, elegendő a fö-
nebbi czim közlésével figyelmeztetni. 

Kegyes a d o m á n y o k : 
A syriai keresztények számára : 

Pestről M. S 2 es. arany. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J és Kozma Vazulnál fAl-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Az avignoni pápák kora. IV. V. — Nyu-
goti tájképek az egyház láthatárán. IV. (Vége.) — II. Fridrik, 
és a kath. egyház Sileziában.XIII. — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarország-, Austria-, Olasz- és Francziaországból. 

Az avignoni pápák kora. 
ív. 

XXII. János halála után, érvényre kezdett ver-
gődni a lelkesek körében azon meggyőződés, hogy 
az egyház csak akkor szabad, ha a pápai trón nem 
idegen földön, hanem a sz.-szék birtokában emelkedik ; 
s ha az egyház látható-feje, a píjpa, lerázva magáról a 
politika álnok kötelékeit, egyedül Isten dicsőségének 
keresésével foglalkozik. A tekintélyes portoi bibor-
nok-püspök, Cominges János, a franezia biborno-
kok azon föltételét, melly szerint a pápai székhely to-
vábbra is Avignonban hagyassék, elfogadni sehogy 
sem akarván, az egykori cisterciták apátja, később mi-
repoixi püspök, Fournie r Jakab, december 20-án 1334-
ben egy szóval és lélekkel pápának választatottt. XII. 
Benedek nevet fölvéve, a franezia pártnak semmi 
Ígérettel sem kötelezte magát le; s ajtatossága, jó ér-
zelme, és tudományossága által az egyházban kivá-
lóan tündöklött. Mindjárt megkoronáztatása után, 
melly Avignonban január 8-án, 1335-ben történt, 
erélyes rendeleteket menesztett az egyházi fegyel-
met illetőleg ; többi között a commendák- és expe-
ctativákat sújtván, és azokat eltörülvén. Pápaságának 
első évében mindjárt, julius 6-án (1335.) romai kül-
döttség érkezett Avignonba; mellynek a pápa örömest 
azon Ígéretet tevé, hogy székhelyét Olaszországba te-
endi át. Ugyanez értelemben nyilatkozott később is egy 
Avignonban tartott consistoriumban ; kijelölvén egy-
szersmind jövő székhelyeül Bologna városát, azon 
föltétel alatt, ha e város polgárai neki hűséget, és en-
gedelmességet ígérnek. Hanem Bolognában még min-
dig a ghibellinusok uralkodtak : mit a pápa hiteles 
személyektől megértvén, szándékát megváltoztatta 
annyiban, hogy Avignonban maga és udvara számá-
ra nagyobbszerü palota építéséhez fogott. I gy tehát 
a lelkesek azon reménye, miszerint az egyház fejét 
szabadon láthatják, egy időre ismét háttérbe szorult. 

Raynald, és vele a történetírók nagyobb része, azt 
állítja, hogy VI. Fülöp, és a franezia bibornokok 
pártja, voltak okai annak, hogy a szent-szék már e 
pápa alatt nem tétetett át Olaszország földjére. Ha 
XII. Benedek az őt körülhálózó befolyásnak enged-
vén, e tekintetben gyeng o • mutatkozott is, vannak 
más részről adataink, h / g y ő boldog emlékezetű elő-
deinek magasztos példája után indulva, VI. Fülöp 
irányában jellemteljes állást vőn. Ugyanis, mint tud-
juk. 

a franezia királynak még XXII. János idejében, 
az egyházi tized jövedelmének élvezete, éveken át 
szakadatlanul meghagyatott, azon ürügy alatt, hogy 
a Szent-föld megmentésére gyű j t hadakat. Minthogy 
azonban VI. Fülöp kormányának egész ideje alatt 
még csak remélni sem lehetett, hogy az ismételt ígé-
reteket valahára tettek is fogják követni, XII. Bene-
dek XXII. Jánosnak e tá rgyra vonatkozó adományo 
zását érvénytelennek nyilvánitá, s visszaadá az egy-
háznak azt, a mi övé volt: daczára annak, hogy VI. 
Fülöp ez ügyben személyesen utazott a pápához 1336-
ban. Egyebet nem nyerhetett ki tőle, mint azon választ: 
,Ha két lelkem volna, ugy egyiket szívesen feláldoz-
nám kérésének teljesítésére: de minthogy csak egy 
van, tessék kérését akkép intézni, hogy általa Isten 
meg ne sértessék, és lelkem el ne kárhozzék' *). Mi-
ből látjuk, milly nagy leendett e pápa, ha a ,mater 
ecclesiarum' nem Avignonban, hanem sz. Péter füg-
getlen földjén van. Isten egyházának e dicső főpapja 
meghalt április 25-én, 1342-ik évben. 

V. 

Jövünk most azon avignoni pápa korába, kinek 
Nagy-, és vitéz Lajos királyunkkal, Endre öcscsének 
ügyében, szomorúan fontos dolgai valának 2): értjük 
VI. Kelement. Pápának 1342-dik évi május 7-én meg-
választatván, az egyházat tíz évig kormányozta. Da-
czára az egyház javára czélzó, dicséretes törekvései-
nek, ő szinte nem egyszer hódolt a franezia szellem 
sugalta elveknek. Mindenek előtt megemlítendő azon 

' ) Wetzer és Welte, ,Kirchen-Lexícon'. I. Köt. 779. lap. 
2) L. a ,Magyarok történetét ' H o r v á t h Mihály tói. II. , 

Köt. 38. és köv. lap. / ^ v C ., 26 ítg« 
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atyai szándéka, mellyel a keleti szakadár egyházat 
a köz akolba visszaterelni akarta. VI. Kelemen ez ügy-
ben követséget indított útnak az akkori görög csá-
szárhoz, Cantacuzeni Jánoshoz : mint tudjuk, siker 
nélkül. Ő volt az, ki a romaiak kérelmére, minden öt-
venedik évben jubilaeumi bucsut engedményezett. 
1354-ben létre hozott egy nem-megvetendő keresz-
tes-hadat, melly a nyugotiak szivében eleinte nagy 
reményeket keltett: mellyeknek azonban a nem sokára 
bekövetkezett fegyvernyugvás véget vetett. A prá-
gai püspökség, e pápa alatt érsekségre emeltetett. 
1347-, és 1348-ban az u g y nevezett fekete betegség 
az emberek közt kegyetlenül dúlván, VI. Kelemen 
a gyóntató-atyák és betegápolók számára teljes bu-
csut hirdetett: s ezzel a haláltóli túlságos félelmet 
sokak kebelében hathatósan mérséklő. Hálával eltel-
ve a legjótékonyabb törekvések irányában, nézzük 
most VI. Kelement, mint a v i g n o n i pápát, Milly 
könnyen válik a szokás természetté, azt e pápa éle-
tében is látjuk : ő ugyanis mint pecsétőr az udvari 
fényt éveken át megkedvelvén, e tekintetben később 
is,miután a pápai méltóságraemeltetett,páratlan fény-
űzést gyakorolt, az egyházi szentebb czélok rovására. 
Nagy-Lajos dicső ki rá lyunk, Endre öcscsének gyil-
kosait megbüntetendő, vitéz magyar hadával Olasz-
honba ismételve bement, s a nápolyi királyságot két 
izben elfoglalta. Illy hatalmas ellennek megfelelni 
akarván Johanna, a nápolyi királynő, mindenekelőtt 
pénzt szükségelt: miért is az avignoni grófságot áru-
ba bocsátá; s azt VI. Kelemen nyolczvanezer aranyon 
megvette. Ámbátor VI. Kelemen kiadásai nem álltak 
a bevétellel arányban, mégis e hiány a szent-szék 
tekintélyét nem sújtotta volna annyira: hanem a mi 
az egyház áldást osztó kezeit lebilincselte, kiváltké-
pen az volt, hogy VI. Kelemen a franczia szellem után 
indulván, a bíbornoki testületbe csaknem kizárólag 
francziákat nevezett ki. Milly keveset ügyelt ő a ro-
maiak azon küldöttségére, melly Avignonba jött, 
kérvén ő t , tenné már át pápai székhelyét Romába, 
bizonyítja azon körülmény is, hogy avignoni palo-
táját a legnagyobb költséggel kijavíttatta. Végre a 
német viszályokba keveredvén, a szent-szék elleni 
rossz hangulatot még inkább élesztette. Wetzer és 
Welte ,Kirchen-Lexicon'-ának II. kötetében (598. 1.) 
olvassuk, hogy VI. Kelemen mindent megtett az egy-
ház fölötti franczia uralom erősbitése-, és föntartá-
sára. Miből ismét csak azt tanul juk, hogy bizony 
nagy kárára van az egyháznak, ha látható feje nem 
független. III. Napoleon a legújabb izlésü palotákat 
építtetheti Avignonban: de a jó kath. keresztény 

mégis csak Romában, tartományai közepette szereti 
pápáját látni. VI. Kelemen példás halála, rövid be-
tegsége után, 1352-ik évi dec. 6-án következett be. 

Szinte jól esik az embernek, ha a világtörténet 
nagy kertjében a számos törpe között , itt-ott egyes 
lelkekre akad, kik, mint a rengeteg erdőben a mag-
nak hagyott százados tölgyek, egyenes koronáik-
kal ég felé törnek. Ők azok, kik a valódi bölcsészetet 
ott keresik, hol az egyedül föllelhető, a véges világ 
végtelen okánál, az Istennél; kik a szent kereszt tövé-
ben tanulták el az „initium sapientiae timor Domini" 
sokat mondó elvét, Ama nagy lelkek, kik magas czél-
jok után fáradhatlanul törekedve, uem néznek sem 
jobbra,sem balra Ok s z a b a d o k , ha bár kezeik 
békóba volnának is verve; szellemök az ,opinionum 
commenta' irányában nem viaszként hajló , s lágy 
anyag, mellyen a gyarló féreg is nyomot hágy. Ök 
valódi gyémántok : és valamint századuk bal iránya 
eltántorítani nem képes, ugy a kedvező körülmények 
közt is igazságszerető, bölcs dictatorok, kik a szá-
zadnak irányt adnak, nem pedig attól vesznek. Illyen 
volt sok tekintetben VI. Incze pápánk; elnézvén at-
tól , hogy rokonait kelletén tul pártolta. Ő mindjárt 
megkoronáztatása után, 1352-ben, mint hires cano-
nista, az erkölcsök, és az egyházi fegyelem javításá-
hoz fogott. Az elődei által behozott commendákat 
és reservatiókat érvény telenekül nyilvánította ; mind-
azon papi személyeknek, kik zsírosabb praebendá-
kat hajhászván, Avignonban időztek, szigorúan meg-
parancsolta, hogy legrövidebb idő alatt pásztorko-
dási állomásaikra térjenek vissza. Jól tudván, hogy 
a példák vonzanak, javítási törekvését mindenek-
előtt önmagára, s környezetére terjeszté ki ; száműz-
vén udvarából az előde által behozott pazar fény-
űzést: miután csak is igy vala lehetséges, mint ma-
ga mondá, a szegényeket az egyházi javakból rájok 
eső illetményben részesíteni. Tekintélyének vissza-
állítása végett , a fellázadt p á p a i városokat teljha-
talmú bibornok-követe, Alvarez Albornoz által ré-
szint alkudozások, részint a fegyveres hatalom ut-
j á n , négy év alatt engedelmességre birta Elődei-
nek példájától egészen eltérőleg viselte magát Né-
methon irányában. IV. Károlyt pápai követe által, 
Romában (1355-ben) császárnak koronáztatta. Sok 
fáradsággal oda törekedett, hogy János a franczia, s 
Eduard, az angol király kibéküljenek egymással ; 
ugyané keresztényi elvet hirdetvén Grenua és Velen-
cze, egymás ellen harczoló köztársaságoknál is : hogy 

') Wetzer és Welte, Kirehen-Lexioon. V. Köt. 339. lap. 
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hatalmukat a török ellen egyesíthesse. Ő volt , ki 
Nagy-Lajosunkat az egyház zászlósainak sorába (si-
gnifer Ecclesiae) fölvette : mint kinek hűsége az egy-
ház fejének irányában tántorithatlan maradt , da-
czára a kedvezőtlen Ítéletnek, mellyet VI. Kelemen 
Johanna ügyében hozott *). A keleti szakadárok, fi-
gyelmét szinte nem kerülék ki : jóllehet fáradozásai 
siker nélkül maradtak. VI. Incze történelmi tetteit, 
ha mindjárt illy szük téren is olvasván, jó lélekis-
merettel mondhatjuk : ,explevit tempóra multa.' Ő, 
ki Avignonban független tudott lenni, Romában, bé-
késebb időben talán a ,nagy' melléknevet is kiérde-
melte volna magának. Tettdus életének a halál Sep-
tember 12-én, 1362-ben vetett véget. 

V. Orbán a pápai székre 1362-diki oct. 27-én 
emeltetett. Az egyház kormányát e zavarteljes idő-
ben, mint mondják, örömmel vette á t , már csak az-
ért is , mert gondolá, hogy ő leend az a boldog, ki 
Judát Baby Ionból az u j Jerusalembe, Romába visz-
szavezetendi. Mennyire sikerült neki ez atyai törek-
vés, alább látandjuk. Megválasztatása után nem so-
kára meglátogaták az uj pápát: János, a francziák, 
Waldemar Dánia, s Lusignan Péter Cyprus királya; 
az utolsónak kérelmére, sikerült a pápának, a két 
első királyt azon ígéretre birni , hogy két év alatt a 
Szent-földre keresztes-hadakat inditandanak. Kelet fe-
lé nézett tehát ismét a keresztény világ. Frankhon 
vái'osaiban viszhangzott a harczi zaj ; sok elszánt vi-
téz már a győzelmi babérról álmodozott: s ime egy 
váratlan vendég hideg keze közbe jön , és a dolgok 
egészen megváltoznak. Francziahon dicső egyházai-
ban gyászravatalok emelkednek: a hős nép elnémult; 
a harczi zajok lecsendesedtek, és a keresztes-hadak 
szervezése ismét boldogabb időkre halasztatott el. 
János , a franczia király, 1364-ben meghalt. 

Most következtek még csak a valódi kurucz 
idők: mellyek azonban épen e minőségöknél fogva 
nagyon is alkalmasok voltak arra, hogy a keresztes-
hadak végkép elhalasztassanak. Europa akkori feje-
delmeinek nagy része személyes, és országos viszá-
lyaikkal foglalatoskodott. Köztük a nagy zsarnok, 
Visconti Barnabo, Milano fejedelme, kivált a papi 
személyek ellen dühöngött; azokat halálra kínoztat-
ta: s a pápai birtok szentségével keveset gondolván, 
egyik várost a másik után annectálta. A pápa sege-
delmére Nagy-Lajos királyunk 1360-ban Apor Mik-
lóst egy hadosztálylyal Olaszhonba küldte : hanem 
IV. Károly e nagylelkű segedelmet is rosszra ma-

*) ,Magyarok története', Horváth M. II. Köt. 53. lap. 
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gyarázván, Barnabót ellene, s a pápa ellen védel-
mezte *). A dolgok illyetén állása mellett, a János 
által kijelölt irányra gondolni sem lehetett. Azonban 
más hatalmak közbevetésére, a pápa Barnabóval 
egyességre lépett; mire kis időn Avignonba egy ro-
mai küldöttség jöt t : szerencsét kívánván a pápának 
az olaszországi békéhez, és kérvén őt egyszersmind, 
helyezné már át valahára sz. Péter székhelyét oda, 
hol az a történelem tanúsága szerint legbiztosabban 
á l l , tudnillik Romába. A küldöttség ennél kedvesebb 
dolgot nem mondhatott volna a pápának; ki most keve-
set ügyelvén a franczia politikára, valamint udvarno-
kainak fondorkodásaira is, 1367-diki április 30-án 
útra kelt. Petrarca mondja, hogy erre sok bibornok 
olly levertséget tanusitott, mintha Ctesiphon-, vagy 
Memphisbe hurczoltattak volna 2). A pápa nem ment 
egyenesen Romába: hanem Viterboban több hónapig 
időzvén, fényes, és nagyszerű bemenetelét a világ-
városba csak 1367-dik évi oct. 16-án tarthatá meg. 
Itt a nápolyi királynőt, a hírneves Johannát, ki egé-
szen Romába eléje jö t t , nagy kitüntetéssel fogadta : 
nem különben IV. Károly császárt, ki a fönebb em-
iitett Barnabo fékezésére husz ezernyi sereget vitt 
Olaszhonba. Thomalik Alajos. 

Nyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

IV. (Vége.) 

Midőn a,Gloria' megzendül, már példás rend, és 
csend uralkodik az egész tömegben. Most a két ügyes 
csendőr apadok háta megett, a nagy karzat alatt foglal 
állást : végig mérvén szemlövelleteivel a nagy oltárig 
húzódó sokaságot. Tekintsen valaki hátra a karzatra : 
másodszor téve illyesmit, már oldalánál terem a 
csendőr; és ezüst botjával csendet parancsol. Könyö-
köljön a hátulsó padra: jön a csendőr, és a nyugvó 
könyököt botjával szép függő állapotba tolja. A sz. 
mise halad, Urfelmutatáskor már alig fele van ott 
az oldalra terelt sokaságnak ; vége felé a padok is ki-
ürülnek: áldáskor csupán a h i v e k maradnak És 
ez minden vasárnap igy megy *") Az anarchia 
szüli a szigort ; s ha ki engedetlenkednék, a temp-
lom küszöbéről egy intés elegendő: s a daezos, fegy-
ver alatt kisértetik ki, más nap ítéletét hallandó. — Ez 

!) Horváth Mihálynál, II. Köt. 57. lap. 
3) Wetzer és Wel te , XI. Köt. 471. lap. 
*) Szégyenére azon, többnyire nera-kath. közönségnek, 

melly elé nem elegendő a rendet és illemet egyszer-min-
denkorra előirni. S z e r k. 
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ugyan olly országban történik, hol mindeddig az 
egyházi állapot (,missiones in partibus') két apostoli 
helynök alatt, 60 fölszentelt, és nagyon szegényül el-
látott pappal, igen nyomott helyezetben van : hanem 
nincs-e sajnos tapasztalásunk, hogy néhol-néhol 
szükséges lenne közöttünk is illy őr, ,ut in camo et 
freno constringantur maxillae multorum'? 

,Missiones in partibus' ! És ez Európában, ke-
resztény népek , fejedelmek, és a szabadság csattogó 
elveit hirdető kormányok közt ! Ez Szászországban 
van Egykoron milliókkal birtezen egyház; és da-
czára annak, hogy a canonok értelme, az alapitók szán-
déka, s az egyházi javak ezredéves eszméje szerint, a 
lelkipásztor csak haszonvevője, a nép pedig sem nem 
tulajdonosa, sem nem haszonvevője az egyházi birto-
kok- és alapítványoknak : apostatálván a pap, és el-
szakadván az egyháztól a nép, a javak is mind elvé-
tettek; a templom, és paplak, minden egyházi épüle-
tek elfoglaltattak : s eme jogtapodás által oda fordult 
az állapot, hogy a mit az ajtatosság és hithüség a ro-
mai kath. egyház gyarapítására adományozott, az a 
hithütelenség erejének tenyésztésére, az egyház el-
leni csatározásoknak fölszerelésére fordittatik Sze-
gény egyház ! mellynek három százada, hogy püs-
pöki hatalommal fölruházott férfia van Dresda- és 
Bauzenben: de püspöke nincsen; mellynek pápai fel-
hatalmazásokkal minden esetekre (casus) ellátott pap-
sága van : de rendes, canonszerü szervezete nincs. Sőt 
ama sok hatalom és kiváltság, csak a kivételes he-
lyezetnek rivó tanújele. — Anglia s Holland szervez-
tetett már : Szászország még nem. Itt tehát különös 
nehézségnek kelle fönforognia. Ismert dolog, milly 
hadat inditott az önerejében elbízott, de az invasio 
mutatkozó rémeitől reszkető kamara Londonban, a 
püspöki szék pusztaczime ellen. Hollandia utánozta; 
s a csatornán tuli hatalmasabb testvér csatájának 
győzelmi nyereségeit sovárogva várta : de látván a 
levegőverdesést, erőtlenségében elhallgatott. Szászor-
szágban sem hiányzanék a vad indulatok rohama : 
de a gondos, szelíd, jámbor romai szék nem akarván 
koronás fiát veszélybe hozni, itt egy időre felfüg-
gesztette a semmi emberi erő által nem korlátolt 
szervezési joghatóságot ; kedvezőbb időket várván. 
Az egyház ugyan szabad: de a törvényhozás mos-
toha; s minden érintkezési pontokban a szellemi s 
világi hatalom között, az egyház kárára megy ki. A 
vegyes-házasságoknál szabad adni kötvényt a gyer-
mekek kath. neveléséről ; de a kákán csomót kereső tör-
vényszék, megvizsgálván a szerződést, valljon szabad 
akarattal tétetett-e: legtöbb esetben azt érvénytelen-

nek nyilvánítja ; kényszeritvén az atyát, hogy 12 éves 
fiát a hitvallás-oktatás-, és ugy nevezett communiora 
vigye oda, hova a házasság előtt vinni nem akarta. A 
melly kath. gyermekről bebizonyul, hogy 12 éves 
kora előtt nem gyónt, nem áldozott, az tettlegesen a 
kath. egyházhoz többé nem tartozik. A királyi csa-
lád, proselitáskodás gyanújától környeztetvén, kezeit 
a közönséges adományokra sem nyúj that ja ki. Igy 
az egyház a szétszórt, és kevés számú, hozzá még 
legszegényebb sorsú hivek buzgóságára, s a papság 
szellemi erejére van hagyatva e földön, mellynek egye-
düli pártfogója az Atya jobbján ülő Megváltó. ,Nisi 
Dominus erat in nobis, forte vivos deglutiissent nos.' 
Mindazáltal eme szorult helyzetben is mennyit tesz 
az önfeláldozó szeretet a hivek- és papságban! Van 
Dresdában szegény- és beteg-ház mind a két nemre 
külön ; van több nyilvános tanodája a városi gyer-
mekekre ; van egy, a vidéken fölszedett tanonczokra, 
kik ide hozatnak két-három évre, hogy 12 évök előtt 
a gyónás- és áldozáshoz készüljenek: nehogy ezt el-
hanyagolván, azonnal elszakadtakul tekintessenek a 
törvény előtt; és meg akarván hitök mellett maradni, 
az áttérés kellemetlenségeit, a polgári életnek az 
áttértet mindigzaklató viszonyai miatt, kényszeiülje-
nek szenvedni. Milly igazán pásztori élet ez! Életének 
felét a vidéken, faluról-falura utazva, minden csárdát, 
minden pinczét, vagy szőlőházat meglátogatva tölti a 
lelki-pásztor : s hol több a hivek száma, újságban, vagy 
levéllel tudatja velők, és a vidékkel, hogy a kitűzött na-
pon ott, és ott megjelenik, s közöttük két, vagy három 
napot töltend. Sz. Pál is igy tett. ,Cum in Hispániám 
profectus fuero, spero vos videre in itinere.' Van itt 
is ,messis multa, operarii autem pauci.' Nagy öröm-
mel beszélte az apostoli he lynök, hogy a boroszlói 
megyéből egy káplánt kapott olly állomásra, hol 
már évek óta égető volt a szükség Azonban szent 
igazság, hogy minél kevesebbet tehet az ember, an-
nál többet tesz az Isten. A papság nehéz helyezeté-
ben edzett, vidor kedvű , reménynyel telve, panasz 
nélküli ; s mig a plébános a székhelyen marad, a 
káplánok rendesen a távolabbi falvakban laknak: a 
nélkül, hogy az alárendeltetés legkevesebbet is szen-
vedne ; s a nélkül, hogy a példás élet legkisebb 
szennyet is mutatna; s a nélkül, hogy az évenkinti 
sz. gyakorlat valaha elmaradna! W e s t hoff , a kölni 
papnövelde igazgatója, lelki-atyja, tanára, konyha-
és házmestere, szóval a növeldének mindenese, aj-
tatos tiszteletben van i t t : ki majdnem minden éven át 
idejővén, 10 —12 papot három napra összegyűjt, és fej-
ből mondott szent elmélkedések általaleiki-gyakorla-
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tokban vezeti őket ; s egy helyen elvégezvén, siet a tá-
volabbi vidékre, ugyanazt folytatandó. Westhoff, 50— 
60 éves, ,missionariorum missionarius, Sedi Roinanae 
intellectu et voluntate addictissimus', azért Berlin-
ben, titulo : „persona non grata" decoratus. 

Talán már ki is fárasztjuk tájképi körrajzaink-
kal az olvasó türelmét: hanem bocsánat Sokat 
még el is kell hallgatnunk, mit csak ,ad aures' mond-
hatnánk el. Milly sokat hagyunk tollúnkban azokból 
is , a miket érdekvesztés nélkül lehető leghosszabban 
beszélhetnénk el Nem szóltunk, nem is szólunk a 
párisi Notre-Dame-nak azóta megkárositott kincs- és 
ruhatáráról: pedig, hol az I. Napoleontól ajándéko-
zott mellkereszt és gyürü két millió frankra becsül-
tetik ; hol 14-féle templomi ruha , mindenik alakban 
60—80 püspökre, találtatik; hol a torlaszokon össze-
roskadt D'Affre érsek életnagyságú arczképe, halotti 
arczlevonata, s a hátgerincznek azon ize, mellyet a 
gyomron behatolt vas golyó a velőig összezúzott, 
ajtatos tiszteletben tar ta t ik , szóval, hol a sekres-
tyének történeti ritkaságai két hosszú óráig egy 
frankért mutattatnak, és értelmeztetnek, — egy il ly 
hely nevezetességeiből valóban érdekes mellképet le-
hetne összeállítani ; kiemelve, mint merülnek fel a föld 
nagyjainál is némelly életperczek, mellyektől indíttat-
va, hatalmukat, és gazdagságukat a Megváltó jegyesé-
nek méltó fölékesitésére nyit ják meg. Nem szóltunk, 
nem is szólunk ama borzalomról, melly keblünket 
megragadá, midőn azon lapos kőre léptünk, mellyen 
állván a párisi érsek, jobb kezét áldásra emelve, a 
lelketlen szörnyetegtől átdöfetett. Pedig tiz év alatt, 
a szeretet áldozatául szomorúan elesett két érsek, 
csak érdemel egy árva szócskát Palásthy. 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
XIII . 

Fridrik azonban mindig tovább ment. Dec. 31-én 1757-ben 
kabineti rendeletet bocsátott ki, melly által a protestánsokat, a 
kath. plébánosoknak fizetni szokott stola-illetményektől egye-
temesen fölmenti. Er re martius 3-án 1758-ban egy másik kö-
vetkezett, melly azt rendeli, hogy tized és minden más egyéb, 
a protestánsok által a kath papságnak kiszolgáltatni szokott 
tartozások megszüntettetnek. Ez utóbbi annyival igazságtala-
nabb volt, minthogy e tartozások a földbirtoklás után járó 
törvényszerű tartozások voltak, és ez által az ugy is rossz plé-
bániák végkép elszegényedtek. 

De a királyi harag, és bosszú egész sulyja az egykori ke-
gyencz-, Fülöp herczeg-püspökre nehezült. Nem tér t a püspök 
azonnal vissza Boroszlóba: hanem Romába utazott; jól sejtvén, 
hogy a már hosszabb időtől fogva iránta gyanakodó királytól 
mi jót sem várhat. Január 30-kán, 1758-ban, Nikolsburgból 

(Morvában) igy irt haragos uralkodójához : „Azt hivém, min-
den félreértés-, és visszatetszéstől ment leendek, miután eljá-
rásom mindig vigyázó, s azon háladatosságnak , mellyel föl-
séged irántami felejthetlen kegyelmének tartoztam, megfelelő 
volt...." Mindamellett, a September 22-én, 1757-ben kelt királyi 
iratból legnagyobb fájdalommal látja, hogy e szomorú sorsot 
el nem kerülhette, s ez időtől fogva a király, visszatetszésének 
olly jeleit adta, hogy kegyelme visszanyerlietésére minden re-
ményét elveszté. A fájdalom, s az ez által keltett gondolatok, és 
elmélkedések arra birák őt, hogy Romába menjen, és a harcz 
végét ott várja be ; hogy igy minden vádaka t , mellyek egy 
időtől fogva mind a király, mind a császári udvar részéről rá 
fogattak, és mellyek neki annyi szerencsétlenséget, és kedvet-
lenséget szereztek, magától távol tartson. Alig hogy Boroszló 
az austriai hadseregnek átadatott, már a császárné, gróf Co-
lowrath biztosa által megparancsolá, hogy Johannisbergbe 
menjen, s a had bevégezteig ott időzzön. Midőn pedig látta, 
hogy a had zaja egészen odáig is elhat, a romai útra határozta 
el magát, mint olly helyre, melly bizonytalan állásában egye-
dül maradt fön. Azonban minthogy egészsége, az idő szigora, 
s házi ügyeinek zavartsága nem engedék, hogy ú t já t egy foly-
tában végezhesse, egy időre Nikolsburgban, a capucinusok zár-
dájában van : hol e szerzetesek közötti elvonultsága, távol 
minden világi ügyletektől, reményt nyúj t neki, hogy ő felsége 
előtt minden gyanútól ment leend. Most, midőn képes ú t j á t 
folytatni, nem akarta elmulasztani, hogy ne tudósitaná arról a 
királyt, azon kérelemmel : lenne meggyőződve, hogy e lépés-
re csak is az őt olly kinosan sújtó kegy vesztés határozá el. 
Bár mennyire távol legyen is ő felsége legmagasabb személyé-
től : hűsége, és köteles háladatossága olly változatlan leend 
mindenha, mint tartozó, legmélyebb alázatossága. 

A herczeg-püspök kétségen kivül ártatlan volt : azon-
ban, mint két hatalom hűbérese, mindkettő előtt gyanúsítva 
volt. De mondja meg minden elfogulatlan olvasó: mibün volt 
abban, hogy a herczeg-püspök, midőn az austriaiak a fővárost 
elfoglalták, a határozott parancsnak hódolva, isteni-tisztele-
te t tar tot t ? Az evangelikus papság is hódolt az austriai had-
vezéreknek ; és ő sem maradt el. Burg egyházi-tanácsos a 
királyok I. könyvének 57- és 58-dik verse fölött szónokolt Miu-
tán a bevezetésben Mária-Thereziára vonatkozva, a kezdetben 
haragos Ahasverusról, ki jogarának végét a megijedt Eszter-
hez egész tisztelettel oda hajtá, szólott, előadta a város valódi 
áhitatosságát, mellyet Isten visszaadott ismét azon kormány-
nak, melly alatt eldődei boldogok voltak. Weinisch diaconus 
Boroszlót egy megszökött szolgálóhoz hasonlitá, mellyhez az 
ur, mint egykor Hagarhoz igy szólt : „Térj vissza ismét a te úr-
nődhez, és hajolj meg az ő keze alatt " Az elsőhez hozzá átem 
szóltak ; a másik elleni vizsgálat mihamar megszüntetett. A 
püspök ellen Fridrik. február 14-kéről következő sajátszerű ren-
deletet bocsátott ministeréhez : „Miután a boroszlói herczeg-
püspök hozzám irt, s ezen iratában nézeteit, és rossz szándékát 
olly leplezetlenül nyilvánít ja, hogy hálátlanságáról, mellyet 
azzal tanusi tot t , hogy állomását elhagyva , magát ellensé-
geimnek, kikkel nyilt harczban állok, karjai közé dobta , s 
hű t len , megrovandó eljárása u t á n , mellyet ellenem elköve-
tett , érvénytelen ürügyek alatt pártfogás után futkároz , meg 
kelle győződnem : azért, hogy a közönséget gyalázatos hálát-
lanságáról , s gonosz szándékáról meggyőzzem , az emiitett 
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levelet, sajtó ut ján közhírré tétetém. Egyszersmind neked 
megparancsolom, hogy a szükséges rendelkezések megtétele 
után, értekezvén minden esetre az ottani fókormányliivatallal, 
a püspökség javait s jövedelmeit, mellyeket eddig a püspök 
használt , lefoglalni s zár alá venni kötelességednek ismerd. 
Mit meg kell tenni, s a többire nézve is [gondoskodni " 

A püspökhez is irt Fridrik február 15 kén franczia 
nyelven : „Boroszlói herczeg-püspök ur ! Vettem önnek a mult 
hó 30-án kelt levelét. Tartalma meglepett volna, ha ön előb-
beni hálátlan viseletéből nem gyanithatám azt. Sokkal kiál-
tóbb körülmények jellemzik, mint sem hogy önmaga előtt is 
titkolhatná azt. Azon pillanatban , midőn én hadseregemmel 
előre nyomulok , hogy az ellenség haladását meggátoljam, és 
Sileziát felszabadítsam, ön elhatározza magát , hogy elhagyja 
azon földet, melly az én jótéteményeimre emlékezteié. Eluta-
zása perczeül az én Boroszlóhozi közeledésemet választja, 
ugyanazon pillanatot, midőn az ég jogos fegyvereimnek a 
legtündöklőbb sikert adá. A rossz lelkismeret félelmeitől zak-
latva , s mert bűnösnek érzé önmagát, olly hatalom védszár-
nya alá menekül, melly velem nyilt harczban áll. S most még 
merészli Ön velem, utazását tudatni , azt hiu, üres kifogások 
és ürügyek alatt menteni, s hozzácsatolja hűségének hamis 
bizonyságait : azon hűségnek, mellyet leglényegesebb részei-
ben megszegett. Illy lázitó viselet után önt egyébnek áruló-
nál nem tarthatom, ki elleneim részére állott, és önkényt el-
hagyta állomását, mellyen magas állása kötelmeinek megfon-
tolása is megtarthatta volna. Részemről mi sem marad fel, 
mint hogy a legczélszerübbnek látszó rendszabályokhoz nyúl-
jak. Önt pedig sorsára bizom. Bizonyára tudom, hogy olly 
megbocsáthatlan viselet, mint az öné , érdemlett büntetését 
kétségkívül elveendi. Sem az Isten bosszúját (0, sem az embe-
rek megvetését ki nem kerülendí ön ; mert bármilly megrom-
lott legyen is az emberiség, még sem annyira gonosz, hogy 
árulókat, és háládatlanokat meg nem vetne, meg nem utálna." 

Mindkét irat ujságlapokban is megjelent, s a papságnak 
javadalmuk elvesztése, s érzékeny testi büntetés alatt, a hit-
szegő püspökkel minden levelezés megtiltatott. A püspökség 
javai lefoglaltak, a püspök magánjavai, lovai, bútorai, kincse, 
ruhái és könyvei a többet Ígérőnek eladattak. A vételár 11,539 
birodalmi tallérra rúgott. Hasonlólag jártak el gróf Praschma 
kanonok, és a székes-egyházi prépost Schaffgotsch ellen ; az 
utóbbitól még a kynasti uradalomra biztosított 13,000 forint-
nyi vagyona-is elkoboztatott. 

Igy változott a legnagyobb barátság, a legnagyobb el-
lenségeskedéssé. Már az egykorúak előtt is megfoghatatlan-
nak látszott a püspök iránti ez eljárás ; s azért a kedvezőtlen 
hireket , mellyek a mendemondákhoz tartoznak, millyenek, 
hogy Schaffgotsch osztrák tisztek jelenlétében lábbal taposta 
a fekete-sas-rendet stb. készséggel elfogadták. A király irata 
már Romában találta a püspököt, hol martius 11-én a pápá-
nál igen hosszas kihallgatáson volt. Elutazása előtt átalá-
nos helynökévé báró Frankenberg Móricz Károlyt nevezte. 
A király ezt nem akarta, s Bastianit nevezte ki. Hosszas le-
velezés u tán , a káptalan és Roma, a király és káptalan kö-
zött, végre 1758-ik évi december 24-diki leirat folytán Fran-
kenberg a kormány által elismertetett. Midőn 1759-ben, fe-
bruár havában a Fridrik által Magdeburgba száműzött Almes-
loe fölszentelt püspöknek a Boroszlóba visszatérés megenged-

tetett, könnyen nélkülözheték a ministerek a herczeg-püspö-
köt: annyival inkább, minthogy a püspökség lefoglalt jövedel-
mei, a katonai pénztárt igen kedvezőleg gyarapiták. Azonfö-
lül egy 1758-diki december 19-kén kelt rendelet szerint, a 
tartomány minden papjai kötelesek voltak jövedelmök tizedré 
szét a hadi pénztárba fizetni ; mert mint Fridrik állitá, Mária-
Therezia, pápai engedély mellett, minden egyházi javak és 
papi javadalmak tizedrészét megnyerte. 

Midőn Almesloe püspök meghalt , 1760-diki junius 3-án 
Nachwitz kanonokot nevezé ki Fridrik átalános-helynökké és 
segéd-püspökké ; ki magát a pápa parancsára a káptalan által 
megválasztatá, s a herczeg-püspök által megerősitteté. 1766-
diki május 3-án neveztetett ő szentsége által apostoli hely-
nökké. Mint illyen, haláláig, 1781-diki január 28-dikáig kor-
mányozta a megyét ; mikor azután Rotkirch kanonok nevez-
tetet t apostoli helynök-, egyszersmind in partibus püspökké. 
Hohenlohe-Bartenstein József, mint apostoli helynök, és a sze-
rencsétlen Fülöp-Gotthard utódjának kormányzata nem tar-
tozik már ez időszakhoz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM,Sz.-Mihály-hó 25 én. Honnan is kezdjem? 

A harangozástól-e, vagy a szent áldozástól ? Tegnap hét óra-
kor városunk összes harangjai meghúzattak, és egy negyed-
óra-hosszat olly bus-komolyan hangoztatták a rezgő levegő-
ben O r v o s s á g o t a b e t e g s z i v e k n e k ' ! Ma a papnö-
veldéi szentegyház falai közt ő főmagassága által mondott sz. 
mise alatti áldozás, midőn tudnillik az 1658-iki óta most első 
megyei-zsinat atyái olly megható áhitattal járultak az Ur asz-
talához, — ez áldozás, mondom, fönnen hirdeté: , I t t az 
o h a j t v a v á r t g y ó g y s z e r ; c s a k t i s z t a j ó s z i v e t 
h o z z á ' ! Igen, az óhaj tott gyógyszer, melly a tetőtől talpig 
sebekkel rakott testet meggyógyítva, „a kék daganatot, az eves 
kelevényt, melly ki nem nyomatott, sem be nem kötöztetett, 
sem orvosszerekkel nem gyógyíttatott, sem olajjal nem enyhit-
te te t t" (Isai 1, 5. 6.), megszüntesse, — a m e g y e i - z s i n a t 
itt van ! Tegnap nyitá meg azt ő főmagassága, kegyes főpász-
torunk és bibornok-érsekünk; s ma már a második nagy-gyűlést 
is megtartotta. Az első gyűlés alkalmával, melly tegnap dél-
utáni négy órakor ült össze, az .Adesto Deus' eléneklése után 
az ,Adsumus Domine' imát mondá el ő főmagassága ; mellynek 
végeztével röviden üdvözölvén az egybegyűlt atyákat, mélt. 
Szabó József oldal-kanonok ur a zsinati atyák névsorát olvasá 
fel, a mint következik : A z e s z t e r g o m i m é l t . k á p t a -
l a n b ó l : mélt. és ft. Viber József fölszentelt, Németh György, 
b. Fekete Mihály, és Tóth Imre czimz. püspökök; ft. és nagys. 
Lipthay András, Kemp Mihály kanonokok, mélt.és ft. Lipthay 
Antal, czimz. püspök, és Durguth József nagy-szombati prim, 
helyettes, ft. s nagys. Majsch Jakab, Kranz Alajos, Bucsegh Já-
nos, mélt. és ft. Schirgl András, gr. Forgách Ágost, ft. és nagys. 
Szajbély Henrik, Ordódy Tivadar, Kántz Lázár, mélt. és ft. 
Szabó József, ft. és nagys. Bubla Károly, és Zalka János kano-
nokok. Továbbá : Czimzetes kanonokok : ft. és nagys. Varjú 
András, Valentovich József, Linter József, Szuhány István, 
és Róder Alajos. A p o z s o n i k á p t a l a n k ö v e t e i : ft. és 
nagys. Cherrier Miklós, Heiler Károly, és Szuppan Zsigmond ka-
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nonokok A n a g y s z o m b a t i k á p t a l a n b ó l : ft. és nagys. 
Gombár P á l , és Homoky József kanonokok. V a l ó s á g o s 
p r é p o s t : ft. és nagys. Barinyay József, váguj helyi prépost. 
C z i m z e t e s a p á t o k é s p r é p o s t o k : ft. és nagys. Lipov-
niczky István, Reiter József, Szántófy Antal, Kra jner Antal, 
Paunácz Mihály, Boltizár József, és Matuska Sándor. A s z e r -
z e t e s - r e n d e k b ő l : nt. Károssy Simon, Dank Agáp, Nagy 
Pál, és Strebiczky Je rne tartományi főnökök. A l e s p e r e -
s e k : nt. Bublik István, Szakváry János, Kollárik István, Bütt-
ner Károly, Fa jch tmajer Ferencz, Gály Lőrincz, Miksik Imre, 
Kubicza Vincze, Pereszlényi István, Miskolczy Márton, Fr i ts 
Antal, Mészáros Imre, Csunderlik Már ton , Teőrös Miklós, 
Reszka Flór ián, Andorszeghy Ferencz , Majthényi Adolf, 
Glacz Pál, Perkinkó Antal. Blásy József, Kovács Imre, Squór 
Gáspár, Opecska György, Hor th József, Druzsbovics János, 
Mráz Imre, Polyákovics Antal. Sz . B é l a i n t é z e t é b ő l : 
nt. Malocsay Gáspár. A11 a r i s t a é s d e k á n : nt. Hrebicsek 
István. H e l y e t t e s - a l e s p e r e s e k : nt. Sulhay János, 
Brunner János, Sztarecsek Mihály, Peöcz Zsigmond, Ujságh 
István, Tölgyesy István, Ponner János, Simonyi Rudolf, Je -
linek Ferencz, Zemann János. V á r o s i l e l k i p á s z t o r o k : 
nt. Déry Mihály, Kollár István, Maar Károly, Bartek János, 
Szabó Antal, Imády Károly, Szklenár Ferencz. A l e s p e r e -
s e k h e l y e t t e s e i : nt. Budatinszky András, an.-kosztolyá-
ni helyett , Horeczky Alajos, sellyei hely., Matejka József, sas-
vári hely., Mráz I s tván , szeniczi hely. H i t t u d o r o k é s 
t a n á r o k : nt. Kovács Pál pataki pleb., Molnár János, sz.-
györgymezei pleb., Grón Lajos, a pozsoni papnöv. alig., Schop-
per György, pesti egyet, tanár, Pántocsek József, pazmaneumi 
lelkiig, Réh János,eszt . papnöv.lelkiig., Blümelhuber Ferencz, 
Toldy János, és Samassa József eszt. papnöveldei tanárok. 
R e n d e z ő : nt. Koperniczky István, eszt. papnöv. alig. — 
Ezután rendeztettek a zsinati hivatalok, és az összes papság 
három osztályra osztatott; mindeniknek kijelöltetvén teendői; 
tudnillik, tanácskozni az espereségek ut ján beküldött pana-
szok fölött, mellyek a nem-kathol. véduraságok-, a papi con-
grua-, s a 16-od-, tovább a papi hagyaték-, papok esküje-, s 
több effélére vonatkoznak. Kihirdettetvén végre a szokásos 
decretumok : ,de modo vivendi', ,de non praeiudicando', és ,de 
non discedendo', a ,Sub tuum praesidium' imával a gyűlés 
bezáratott. — Ma, úgymint f. hó 25-kén, sz.-mise után, a teg-
napi imákat előrebocsátván, a minden szentek litániáját imád-
kozák mindnyájan ; mit követett az ünnepélyes h i t l e t é t e l , 
és egy órai szünet után a második nagy gyűlés, melly tizen-
egy órától délutáni három óráig tartott. I t t pontról-pontra 
olvastatott a két év előtt tar tot t tartományi zsinat: és közben-
közben, részint ő főmagassága, részint a zsinati egybegyűltek 
tettek észrevételeket, és illetőleg hoztak határozatokat a gya-
korlati kivitelt illetőleg. 0 főmagassága mindenütt szem előtt 
tar tá a kerületi gyűlések indítványait. — Feszülten nézünk a 
holnapi, s még inkább a pénteki utolsó gyűlés e lé , midőn a 
határozatok fognak a székegyházban kihirdettetni. Csak aztán 
meg legyen a végrehajtási akarat, és erély; melly nélkül az 
egész zsinat nem lenne egyéb mint c y m b a l u m t i n n i e n s ! 
Isten ments ettől ! — 

NAGYVÁRAD-ról (sept. 21-kén) a következő/Tudomá-
sul' közzétett programmot vettük : „Az i r g a l m a s - n é n é k 
nagyváradi intézetében jövő iskolai-évvel a nevelés következő 

szakaszok szerint történendik : I . A ,B ö 1 c s ő d e.' Ebbe két 
éven aluli gyermekek vétetnek föl, mindazon ápolásban része-
sitendők reggeltől estig, mellyet illy korbeli gyermekek szük-
ségeinek. II . Az , 0 v o d a.' Ebbe két éven fölüli gyermekek 
vétetnek föl, zsenge koruk igényelte fölügyelet és ápolás mel-
lett játékkal változatos oktatásban részesülendők, ollyanban, 
melly által a rendes iskoláztatásra előleg fölképesittessenek. 
III. A ,M u n k a - i s k o 1 a', iskolát végzett, tizenkét éven fö-
lüli leányok számára. Ebben a serdülő hajadonok a női mun-
kákban gyakoroltatnak, és a kik ugy akarják, a ház és konyha 
körüli foglalkozásban is utasitást nyerhetnek. IV. A nyilvános 
, L e á n y - i s k o l a ' , négy osztály lyal. Jövő iskolai-évvel meg-
nyittatik az első osztály, akkép, hogy folytatólag négy év foly» 
tán mind a négy osztály fölálland. Ezen iskolába fölvétetnek 
hat éven fölüli iskolaképes leányok, oktatást nyerendők évről 
évre mindazon tárgyakban, mellyek egy négy-osztályu főelemi 
leány-iskolában előadatni rendeltetnek. V. Belső ,N e v e 1 d e.< 
Jövő iskolai-évvel fölvétetnek az intézetbe belső neveltetésre 
is leánynövendékek, kik párhuzamosan a nyilvános iskola 
osztályaival taníttatni, és neveltetni fognak. Ezen belső ,n e-
v e i d é t ' illetőleg megjegyzendő : 1) A nevelés ter jére nézve, 
főleg a polgári osztályt szándék szemmel tartani, ugy azonban 
hogy a szülőknek, ha kívánják , legyen módjok , leányaik ne-
veltetése érdemében külön fizetés mellett magasabb igényei-
ket is (zongorát, éneket, franczia nyelvet stb. illetőleg) kielé-
gíteni. 2) Élelmezés és nevelés fejében egy-egy leány növen-
dékért egy évre fizetendő 125 fr t , mosás- és az intézeti orvos 
részére 15 frt, összesen .140 f r t osztrák értékben. 3) A belső 
növeldébe fölvétetnek olly serdülő hajadonok is, kiket szülőik 
vagy gyámjaik a fönemlitett ,m u n k a - i s k o l a ' szakmányá-
ban kívánnak gyakoroltatni. 4) Mindegyik leánynövendék hoz 
magával étkezési eszközökön és madrácz-, derekalj- és papla-
non kivül, ágybéli és fejérnemü ruhából legalább is fél tucze-
tet. — A nevelés i r á n y á t és s z e l l e m é t illetőleg, ugy 
hiszszük, nem szükség sok szóval nyilatkoznunk. I rányt k e-
r e s z t é n y t követünk, olly buzgósággal, minővel az egyház-
nak és hazának tartozunk ; a szeretet, az önfeláldozás szelle-
mével, melly szent hivatásunk lelke : mellyel tartozunk Iste-
nünknek, a kinek szent fölségét szolgáljuk a gyermekek, a 
szűkölködők és betegek, a szenvedő emberiség személyében. 
Nagyváradon, szent Is tván király napján, 1860. 

Az irgalmas-nénék elöljárósága." 
AUSTRIA. Prágában sept. 23-dikán reggel fe jezte te t t 

be, lehető legnagyobb ünnepélylyel, a hradschini főtemplom-
ban a tartományi zsinat ; melly alkalommal számosan voltak 
jelen a szinte Prágában megnyitott XII. kath. nagy-gyülésre, 
Németország minden részeiből összesereglett egyleti tagok 
közül is. — A kath. egyletek eme nagy-gyűlését, szinte s ep t 
23-dikán, délutáni 5 órakor, a Carolinum nagy teremében a 
helybeli egylet elnöke, gróf Czerni nyitá meg szónoklatával ; 
s utána a nagy-gyűlés elnökeül gróf O1 Donnel , másod-elnö-
kül gr. Czerni, alelnökökül pedig Dr. Buchegger kanonok, 
freiburgi átalános-helyettes , és gr. Migazzi, a bécsi Severin-
egylet elnöke választattak meg. Dr. Buchegger, mint a tavalyi 
nagy-gyűlés alkalmával helybeli (freiburgi) elnök, az utóbbi 
gyűlésben történtekről számot adván, a gyülekezet örömmel 
értesült a felől, hogy ő szentsége, a müncheni apostoli nun-
cius által valamennyi , a nagy-gyülésen elmondott beszédeket 
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magának fölterjesztetni kivánt; ugy szinte a sz.-szék jogai-
nak védelmére gyűjtött aláirások, és adakozások eredményé-
ről. E szerint a freiburgi határozat nyomán történt tiltako-
záshoz a fuldai, limburgi, luzerni, hildesheimi, linzi, passaui, 
regensburgi és salzburgi megyékből 387,700-an csatlakoztak 
aláirásukkal. A nyilvános lapokból összesen 1,176,738 aláirás-
ról értesült a középponti egylet ; az adakozások pedig 6 millió 
frankot tőnek. Ezután futólagos pillantást vetve szónok az egy-
ház szorongatott állapotára, főleg Baden-, és még inkább Ro-
mában, az egész gyülekezetet megragadó szavakkal utalt ama 
vigasztaló igéret tartalmára : ,sed portae inferi non praevale-
bunt adversus earn.' A négy alosztály teendőiül : a külügyek, 
missiók, jótékonyság, s tudomány és művészet tűzettek ki. 
A bejelentett tagok száma eddig 300-ra ment; melly a sept. 
24-én befejezett Sarcander-ünnepély után tetemesen nagyob-
bodott. Olmützben, az imént nevezett ünnepélyen, főleg a 
vértanú testének átvitelekor, temérdek népsokaság voltjelen. 

OLASZORSZÁG. Szemben a sardiniai követ, gr. Nigrá-
nak III. Napoleon császár általi kedvező fogadtatásával, és 
ama ténynyel, hogy a franezia sereg még azon kis területet 
sem védi meg a pápa részére, mellyet a francziák császárának 
legújabb nyilatkozata szerint megvédenie kellett volna, hanem 
azt az előrenyomuló sardiniai bitorlónak engedi át : valóban un-
dort gerjesztőleg hatnak az olvasóra azon, akár párisi, akár tű-
nni stb. protestatiók a pápai szék iránti köteles tiszteletről, te-
kintélye, s hatalma föntartásának szüksége-, s a forradalom le-
gyŐzetésének reményéről.... Minden arra látszik mutatni, hogy 
a franczia-sard fosztogató társak alig Tárják a perczet melly-
ben Roma pápa nélkül maradjon: s azért ezt egy , vagy más 
uton eszközölni, nem is mulasztandják el. A kivánat ugyan ré-
szökről az, hogy a pápa a franezia védnökség szárnya alá, 
külsőleg ö n k é n y t , menekülve, Avignonban keressen nyugal-
masabb székhelyet : de végre megelégesznek azzal is, ha más-
hova megy ; sőt egyébre is gondolnak. Legalább az ,Oesterr. 
Volksfr.' azt erősíti, hogy a kereszténység fővárosából hiva-
talos jelentés érkezett az európai kormányokhoz, miszerint a 
forradalmi bizottmány két nyomorultat küldött ki ,a sz. atya 
meggyilkolására.' Szükséges is, rajta lenni, hogy a Capitolium 
mielőbb kiürüljön előbbi lakója- s urától; mert Garibaldi csak 
igy válthatja be szavát, és bocsáthatja az ,egyesitett' Olaszor-
szágot Victor-Emanuel szárnyai alá. E czél elérésére a hódi-
tóknak semmi ut és mód sem alacsony, vagy vétkes, csak si-
kert ígérjen. Azért III. Napoleon kormánya hir szerint hatá-
rozottan visszautasította Spanyolország azon ajánlatát, misze-
rint a pápa védelmében valamennyi kath. fejedelmek osztoz-
zanak ; e végre maga 50,000 emberből álló sereget Ígérvén. 
Természetesen Anglia sem késik a kath. érzelmű királynét 
Madridban e ,veszedelmes' és békezavaró terv kivitelétől el-
ijeszteni, s lebeszélni: lord Granville, mint írják, ezzel lévén 
megbízva a spanyol kormánynál. 

FRANCZIAORSZÁG. Mint az ,Ami de la Religion' ir-
j a , a párisi papság, Morlot bibornok-érsek elnöklete alatt 
összegyűlvén, ünnepélyes részvétnyilatkozatot irt alá ő szent-
ségéhez; mellyben legnagyobb fájdalomérzettel emlékezik a 

sz. atyát legújabban ért szomorú eseményekről. Pimodan tá-
bornokért sept. 24-dikén tartatott meg Parisban az ünnepé-
lyes gyász-mise, aquinoi sz. Tamás templomában , mint melly, 
plébánia-temploma azon városnegyednek, mellyhez az el-
hunyt is tartozott. 

— A párisi pápaellenes lapok egyszerre hatalmas táma-
szaivá lettek a sz. atyának, és hirdetői a kath. kegyeletnek a sz.-
szék irányában. (Hiven engedelmeskedve a felsőbb helyről érke-
zett utasításnak, melly a sajtót íígyelmezteté, hogy tartóz-
kodjék az olly, eddig szokásos sérelmektől, mellyek a sz.atya 
kedvét elvehetnék az Avignonba meneteltől ) A Constitution-
nel' például ,brutális' megtámadásról szól, mellynek a pápai 
birtok ki lőn téve ; de melly, szerinte, nem elegendő ok Ro-
ma elhagyására : mert , ugy mond, mit árt ez ? „Mindaddig, 
valamíg Roma a pápáé, ez nincs dethronizálva." (És ha csak-
ugyan elűzetik is sz. Péter utódja székhelyéről, ezzel már 
elvesztette trónját ? A sz.-szék jogai, Istennek hála ! erősebben 
megalapitvák, mint hogy egy , akár bourbon-, akár Orleans-, 
vagy napoleoni dynastia sorsával a pápai széké összehasonlít-
ható volna.) Fecseg a lap ezután Roma jelentősége felől a 
katholikusra nézve , sz. Péter örökségének , mint ,elidegenit-
hetlen apanage'-nak jogalapja felől ; és i r ja : „Kétszázmillió 
katholikus él a világon, kik mondani fogják : ,Sz. Péter Ro-
mában van, ő a világra á l d á s á t adhatja a Quirinál magasla-
táról, mellynek souverainje.' S jól megjegyezzük : azon viszo-
nyok mellett, mellyekben a pápa jelenleg van , az ő souve-
rainitása annál inkább biztosítva van, minthogy azt Francziaor-
szág b e c s ü l e t e védi." De elegendő e képmutató, ravasz alá-
valóságokból. Mert hiszen a pápa csak is azért van a világon, 
hogy erre áldását adja, ha merő rablókból áll is.... Valljon te-
hát az nem küldetése-e, hogy a Victor-Emanueleket, kik isten-
telen példájokkal az elnyomást, hitszegést, és fosztogatást 
akarják törvényesíteni, s uj elvek alapján szerkeszteni össze 
az eddigi népjogoktól megfosztott emberi társaságot, hogy 
őket az egyház á t k á v a l sújtsa? Valljon azért van-e sz. Péter 
Romában, hogy mindent helyeseljen, mit egy, a közerkölcsi-
ség és ker. hit ellen összeesküdt párt (melly most már feje-
delmeket is számlál tagjai közt), a kath. elvek daczára hatá-
roz, és mit minden eddigi morál gunyjára, szemérmet elvetve 
cselekszik? Sz. Péternek nem csupán áldó, hanem a bűnösre 
Istennek átkát kimondó, nem csupán feloldó, hanem meg-
kötő , nem csupán holtakat életre támasztó, hanem az álnok 
Ananiásokat és Saphirákat halállal büntető szava és hatalma 
is van: és a ,Constitutionnel' jól tenné, ha azokat, kiktől illy 
kenetteljes predikáczio sugallatait vette, arra figyelmeztetné, 
mikép itt Ananiás- és Saphiránál gonoszabbakkal van sz. Pé-
ter utódjának dolga. A pápának szabadsággal kell birnia arra, 
hogy ne csak áldását adhassa, hanem kellőleg fenyithesse is 
az erre méltókat. Különben nem teljesitheti magas hivatását. 

? ? 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozmaj Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij félévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az avignoni pápák kora. VI. — A med-
gyesi, 1588-ki országgyűlésnek a jézus-társaságiak ellen ho-
zott határozata. — II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
XIV. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Au-
stria- és Olaszországból. 

Az avignoni pápák kora. 
VI. 

Vessünk most ismét egy pillanatot az annyi 
századokon át zaklatott keletre, hol az izlam nagy-
szerű hódításokat tett. Nagy-Lajos, a magyar király, 
Lippa táján időzvén, Palaeologus, a görög császár 
jöttének hirét vette : miért is egészen Bodonig (Vid-
din, Bolgárországban) eléje ment. Horváth Mihály 
ir ja: „Itt a császár esküvel ígérte Lajosnak, hogy, 
ha őt a török ellen sikeresen segitendi, családjával 
együt t a romai egyház kebelébe lépend." Lajos ezt 
tüstént megizente V. Orbán pápának; ki azonban, 
bár megdicsérte Lajosnak az egyház iránti buzgal-
mát, az ügyet hidegen fogadta, s inté a kirá lyt , ne 
hinne mindent egyelőre a szavukat már annyiszor 
megszegett ravasz görögöknek. Hogy Lajosunk a 
görög császárt csakugyan segíteni akarta a török 
ellen, már abból is látszik, mert maga, és vezetendő 
serege számára teljes bucsut is kért volt a pápától; 
hanem seregét ezalatt más háborúk vették igénybe. 
Palaeologus azonban szavának úgy is megfelelt: Ro-
mába utazván, hol 1369-dik évi oct. 18-án, a romai 
kath. hitvallást három bibornok jelenlétében letette. 
A pápa most Europa többi fejedelméhez fordult , az 
izlam ellen segélyt keresendő. Szavai azonban a pusz-
tában elhangzottak : ők személyes érdekeiktől vezé-
reltetve , a közczélon alul álltak. — Es igy V. Orbán 
földi életének utolsó évébe jö t tünk; fölelevenítvén 
emlékezetünkben ama csalhatatlan keresztényi elvet, 
melly szerint: ingatag az ember leghőbb óhajtása e 
földön, ha azt Isten malasztja nem támogatja. Isten 
malasztja nélkül az nem egyéb, mint a futó homokon 
épült ház. A bíbornoki testületben a franczia elem 
az e nemzetbeli uj kinevezések által napról-napra 
nőtt ; és nem sokára megtörtént,mit kevesen vártak: 
Viterboban a pápa, udvarnokaival azon szándékát 

tudatta, hogy a franczia, s angol király közötti béke 
helyreállítása végett , pápai székhelyét Avignonba 
teendi vissza. És valóban, 1370-dik évi septemberben 
már ismét ott szemléljük az egyház fejedelmét. Akart-e 
a pápa, teendőit elvégezvén, Romába visszatérni, nem 
bizonyos *). 

Elég azon , hogy sz. Brigitta jóslata, melly sze-
rint V. Orbánnak Avignonban kellett meghalnia, tel-
jesedésbe ment , a nélkül, hogy az emiitett két ki-
rályt a pápa kibékítette volna. A feszületet két kezé-
be szorítván, a nagy pap lelkét Teremtőjének 1370-
dik évi november 13-án adá vissza. 

XI. Gergely volt az utolsó avignoni pápa. Ő 
megválasztatása után, 1370-diki dec. 12-én, a dolgot 
ott kezdte, hol boldogult előde félbenhagyta. Mint-
ha a történelem fonalát V. Orbán kezéből vette volna 
át, minden igyekezelét oda irányzá, hogy a fejedel-
mek közötti ellenségeskedésnek már egyszer vég vet-
tessék: hogy igy a keletről fenyegető veszélynek 
annál biztosabban állhassanak ellent. Mint tudiuk, e J 1 

legjobb, az egyház javára czélzó törekvése hajótö-
rést szenvedett: holott az, Palaeologus császársága 
alatt, a kedvező körülményeket fölhasználva, talán 
képes lett volna magát a keresztények közötti nagy 
szakadást is megszüntetni. 

Valamint az emberek jellemökben, s néha egyes 
vonásaikban is hasonlítanak egymáshoz : ugy van-
nak idők, korok és századok is , hasonló irányúak. 
XI. Gergely kora, épen azon a földön, hova most is 
Europa figyelme fordul, korunkhoz nagyban hason-
lit. Milanóban élt még a pápaellenes Barnabo. Flo-
rencz vele szövetségre lépvén, a z u j frigyesek legelő-
ször is a pápai birtokba rontottak, s abból több vá-
rost elfoglalván, Bolognát, Perugiát , és más váro-
sokat lázadásra bírtak. Mi volt természetesebb, mint 
hogy a pápa , hivatlan vendégei ellen a kiközösítés 
fegyverével éljen? Az egyház e büntetését, az arany 
és ezüst után nyargalok kezdetben föl sem vették: és 
sulyját csak akkor kezdték érezni, midőn a végletek 
érintkeztek ; midőn a szellemi fegyver anyagi érde-

J) Wetzer és Wel te , XI. Köt. 471. lap. 
24 
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keiket is csökkentette, s a kereskedés már átaláno-
san pangott. Akkor sienai sz. Katalinhoz fordultak; 
kérvén ő t , hogy feloldozásukat eszközölje ki a pá-
pánál. Ki lett volna hajlandóbb XI. Gergelynél, vé-
gét látni már valahára a zavaroknak, mellyek annyi 
évtizedeken át Olaszország élő testén pusztitólag dúl-
tak? Hanem a conquistatorok egy része, a viszályok 
alatt elfoglalt pápai birtok visszaadására gondolni 
sem akart : miért a tökéletes kiengesztelődés ismét 
csak a remény tárgya maradt. AFrancziahonban to-
borzott tízezernyi sereg, a béke helyreállítására gyen-
gének tartatott. Ezalatt Romából a harmadik küldött-
ség is megérkezett Avignonba ; esedezvén a pápánál, 
térne vissza székhelyével az ős városba: biztosítván 
őt egyszersmind arról is, hogy ellenségei leküzdé-
sében, hathatós segélyökre minden időben számithat. 
E szép Ígéretekre, a pápa az avignoni politika háló-
zatából kibontakozván, szemeit magasztos czéljának 
öntudatában, az egyház közjavára függesztette : s a 
franczia király marasztalásai, a még akkor életben volt 
édes atyjának rimánkodása, a világegyház atyjánál 
mitsem használtak. XI. Gergely útra kelt, és 1377-dik 
évi január 17-én már övéi közt volt Romában. Igaz, 
hogy itt a dolgokat nem ugy találta, mint azokat 
Avignonban képzelte; s midőn egy év múlva is csak 
azt látná, hogy az Ígéretek merő szép szavak, és hogy 
tetté sehogy sem akarnak válni: majdnem azon gon-
dolatra jö t t , hogy székhelyét ismét visszahelyezze 
Avignonba. De szándékának kivitelében megelőzte a 
halál, 1378-diki martius 27-én. Többé Avignonra nem 
gondoltak utódai. —A hét avignoni pápa korát, Wetzer 
és Welte Kirchen-Lexicona, Bumüller világtörténete, 
és Horváth Mihály magyarok történetének nyomán rö-
vid keretbe szorítván, én legalább azt tanultam belőle, 
hogy a világi fejedelmek politikai befolyása a pápá-
r a , többnyire az egyház kárával j á r ; és hogy épen 
ez oknál fogva nem lehet közönyös a jó katholikus 
előtt, Würzburgban, Avignonban, vagy Romában 
lakjék-e a pápa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Thomalik Alajos. 

A m edgy esi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata 1). 

Az ,Erdélyi egyháztörténelmi adatok' czimü, sajtó alatt levő munkából 
V e s z é l y Károly tó l , mutatványul. (L. .Religio.' 1860. I. 300.1.) 

E nevezetes határozat történetét megírandó, 
mindenekelőtt arra figyelmeztetem a kegyes olva-

Minthogy egy, különben nagy nevü történetíró azt 
mondja, hogy ez országgyűlést illetőleg S o c h e r u s- és K a-

sót, hogy én itt a jézus-társaságiakat nem mint ama, 
hol egekig magasztalt, hol a porig letiprott, s talán 
épen azért mindkét részről félreismert, mert túlsá-
gosan vagy magasztalt, vagy ócsárlott rendnek tag-
ja i t , hanem mint a belső Székelyföldön kivül lakó 
erdélyi katholikusoknak e korban e g y e d ü l i l e l -
k i p á s z t o r a i t tekintve nyúlok tollhoz. Bármilly 
nagytekintélyüek is azon történetírók, kik azt állít-
j á k , hogy a Medgyesen 1588-ban tartott ország-
gyűlést az egyesült , szilárd értelmiség, és alkotmá-
nyos erélyesség hattyúdalának tekinthetni honunk-
ban , mint melly a tisztult belátás, jól megfontolt 
jog és egyesitett erő jellegét hordozza homlokán *): 
mégis könnyű leend mindazoknak, kik saját szemök-
kel szeretik a tényeket visgálni, s nem más, bár-
milly nagyhangú mesterek szavain indulnak, azon 
meggyőződésre ju tni , hogy ez országgyűlés szóban 
forgó határozatának fő , sőt egyedüli tényezői a val-
lás terén keletkeztek. 

A tisztelt olvasó már azon országul hozott vég-
zésekből is, mellyeket olvasnia alkalma volt , észre-
vehette, hogy a vallás-szabadság a kath. egyházra 
ki nem terjedt; mivel azt , kinek püspökét, egyház-
rendeit, tanát országul száműzik, ki papját csak éj-
jel hozathatja lakába némelly kijelölt szertartások 
elvégzése végett 2 ) , vallása szabad gyakorlatával 
birónak semmiképen sem mondhatni. 

t o n á n a k hitelt nem adhatni, mert jezuiták : vezérfonalul, és 
bízonyitó-okokul főkép magának a gyűlésnek actáit és prote-
stáns íróink állításait használtam. 

' ) ,Dieser Landtag... ist nicht sowohl für den Ge-
schichtsforscher, als auch für den Vaterlandsfreund von 
wichtigem Interesse, da ich ihn beinahe den Schwanengesang 
vereinigt gekräftigter Intelligenz, und constitutioneller Ener-
gie nennen möchte." (,Der Mediascher Landtag in Siebenbür-
gen im December des Jahres 1588.' Kronstadt, 1840.) 

2) Lásd az 1556-diki novemberben Kolosvárt, az 1566-
dikban Thordán, meg az 1607-diki juniusban Kolosvárt tartott 
gyűlések czikkeit. (Nevezetesen a Kolosvárt, 1556-ki Katalin 
napján tartott országgyűlés 48-ik czikke igy hangzik: „Cum au-
tem Domini Regnicolae ingentes gratias Nobis filioque Nostro 
Illustrissimo egerint super benevolo sibi per Nos dato responso, 
promittentes sanguinis quoque effusione, et vitae periculo obse-
quentiam debitam et integram fidem contestaturos, id unum 
praecipue a Nobis ülioque Nostro Illustrissimo ardentibus 
suffragiis postulantes, ut bona Episcopatuum, Capitulorum, 
Conventuum, Praepositorum, aliarum item personarum Eccle-
siasticarum n o n reddantur illis, a quibus ademta sunt , quin 
potius, quemadmodum Nobis filioque Nostro Illustrissimo pa-
ribus votis obsequentia per ipsos oblata et deputata existunt, 
ita in bonum et necessitates Regni publicas ex dignitate no-
stra, filiique Nostri Illustrissimi exponantur ; Nos igitur etc." 
— Az 1566-ban Thordáú tartott országgyűlés czikke pedig ez : 
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B á t o r i Istvánnak fejedelemségre jutásával a 
katholikusok e szorongató állapota jobbra fordult, 
sőt országgyülésileg isenyhittetett ; miután B á t o r i 
Kristóf alatt 1581-ben a katholikusoknak a jézus-
társaságiakban , kiknek Kolosvárra és Gyula-Fejér-
várra jönni megengedtetett, állandó lelkészeket nyer-
ni sikerült. — Milly tevékenységet fejtettek ki ezek 
különösen az oktatás mezején, tanúsága azon körül-
mény, hogy iskoláikat még a más felekezetűek is 
kezdték járni. „1579-ben", mondja H e r m a n n Dá-
v id , ,Annales Rerum Ecclesiasticarum in Transsil-
vania inde a Reformatione Religionis Anno videl. 
M.D.X.X. gestarum' J) czimü, kéziratban fönmaradt 
munkájában, „B á t o r i István király Kolos-Monos-
toron iskolát nyit a jezuiták számára, s az i f jú , már 
K r i s t ó f atyjától fejedelemnek kijelölt Zsigmond 
nevelését rájok bizza; kiknek főnöke S c h r e c k Bá-
lint volt 2). De ezek később monostoraikkal meg nem 
elégedvén, tévelyöket" ( H e r m a n n protestáns iró) 

„Végezetre, miért hogy az ur Isten az evangéliumnak vilá-
gosságát az ő felsége birodalmában mindenütt felgerjesztette, 
és kivánja, hogy a h a m i s tudomány és tévelygések az anya-
szentegyházban kiirtassanak, egyenlő akarattal végeztetett, 
hogy afféle egyházi renden lévő személyek, kik a p á p a i tudo-
mányhoz és emberi szerzésekhez ragaszkodtak, és abból meg-
térni nem akarnak, az ő felsége birodalmából mindenünnen 
kiigazittassanak." — Az 1607-ki junius 10-én Kolosvárt tartott 
gyűlés czikke : „Találtanak meg a catholicus uraink és atyánk-
fiai , hogy az kik közülök szabad városhelyeken laknának, len-
ne liberum exercitiuma a catholica religionak : u. m betegeket 
visitálni és gyóntatni, gyermekeket keresztelni ; miért pedig a 
catholica religio is a többi recepta religiokhoz való (? !), vé-
geztük ; hogy a catholicus pap béjöhessen ide Kolos várra, 
egyéb helyekre, exceptis váradiensibus, betegeket, kik in ago-
ne vannak, visitálhassanak, gyóntathassanak, keresztelhessen, 
és elvégezvén ezféle ceremóniákat, ismét tartozzék recedálni ; 
semmi egyéb ezen kivül való ceremóniákat ne perágálhásson." 
íme a Maager ur által olly nagyra magasztalt erdélyi val-
lásszabadság !) 

*) Eodem anno — 1579 — rex S t e p h a n u s B á t o r i 
aperit scholam Jesuitis, in Monasterio Claudiopolitano, atque 
iuveni Sigismundo iam a Parente Christophoro Principe de-
signato subordinat praeceptores Jesuitas, quorum primarius 
erat Valentinus Schreckius; qui deinceps non content! mona-
steriis, errorem hac occasione suum disputationibus atque pu-
blicis pagellis propallare satagunt, imo comoediis et aliis spe-
ctaculis a n i m o s M a g n a t u m , e t N o b i l i u m p a s s i m 
e o p e r d u c e b a n t . En hie culpandam gymnasiorum nostro-
rum lutheranorum negligentiam ; non fuerunt inventi fideles 
evangelici praeceptores, quibus alias favebat Rex." 

2) Kettős tévedés ! A Kolosvárra érkezett atyák főnöke 
S u n y e r , Zsigmond nevelője pedig L e l e s z volt. (Sachin, 
Hist. S. J . Par te IV. L. VII. pag. 223. Soclier, Hist. S. J. Prov. 
Austr. L. VI. pag. 233.) 

„vitatkozások, és nyilvános iratok utján kezdék ter-
jeszteni; sőt színdarabokkal, és más szini előadások-
kal az o r s z á g n a g y o k , és n e m e s e k f i g y e l -
m é t m á r k i i s n y e r t é k . íme, mennyire rossza-
landó lutheránus gymnasiumaink restsége; nem ta-
láltattak hiv evangelikus tanítók, kiknek egyébiránt 
a király kedvezett." 

Hogy ez a protestánsok féltékenységét fölébresz-
tette, nagyon természetes: mihez még az is járult, 
hogy a társaságnak némelly tagjai nem mérsékelvén 
mindig magukat buzgalmukban , itt-ott még szemé-
lyes ellenekre is akadtak. Igy például Socherus 1), 
kinek itt már csak azért is hitelt adhatni , mert tár-
sulatának hibáiról szól, azt irja S z á n t ó (Arator) 
Istvánról, hogy ez Gyula-Fcjérvárott Kovácsoczi 
Farkas két gyermekét , kik csintalanul zavarák szó-
noklatában , a templomból kiutasittatni parancsolta ; 
mi által az ország korlátnokának protestáns nejét 
maga ellen ingerié. Amazok tehát épen u g y , mint 
ezek, az atyák működésének eredményeitől tartván, 
mindent elkövettek, hogy azoknak az országbóli ki-
utasiitatását kieszközöljék. S minthogy ez az Enye-
den, 1588-ki october 29-én tartott partialis gyűlésen, 
hol az ügy eldöntését az országos-gyűlésre halasz-
tották, nem sikerült: az illetők az erőknek ez irány-
bani egyesítéséről kezdtek gondoskodni. L a m p e , a 
protestáns iró, maga mondja, hogy D e r e s k e i Amb-
rus váradi, G ö n c z i György debreczeni pásztor, 
N á d u d v a r i Tamás, B á n y a i János, és mások, Ma-
gyarországból jöttek a medgyesi gyűlésre, erdélyi 
testvéreik segítségére 2). (Folyt, követk.) 

II. Fridrik, és a kath. egyház Sileziában. 
XIV. 

Elképzelhetjük , s már ez értekezés folytán is többször 
figyelmeztetők tisztelt olvasóinkat, hogy a kormány túlkapá-
sai *), e hosszadalmas helyettesítés ideje alatt még növeked-

J) Socher. Hist. S. I. Prov. Austr. Lib. VIII. pag. 385. 
a ) Ex Ecclesiis Hungaricis A m b r o s i u m D e r e s s-

k e i , Pastorem Ecclesiae Varadinae, G e o r g i u m G ö n c z i , 
Pastorem Ecclesiae Debreczinae, T h o m a m N á d u d v a r i , 
J o h a n n e m B á n y a i etc. ad communem causam promoven-
dam Transsilvanis fratribus adfuisse." (Lampe, Hist. Eccl. Ref. 
in Hung, et Transs. pag. 313.) 

' ) Nem vagyunk elfogultak : s mig az elkövetett jogta lanságo-
kat lelkismeretesen megrójuk, mint minden dicséretet érdemlő tényt 
emiitjük föl Fridrik azon nemes eljárását, mellyel a jezuita rend üldözött 
tagjait , a rend feloszlatása után pártfogásába vette, s azokat , mint a 
„királyi iskoia-intézet áldozárait" Sileziában, a fiatalság nevelésének 
élére állitá, s őket Voltaire és d' Alembert ellen is (1. levelezését az ency-
clopaedistákkal) védelmezte : mig az aljas bajor Károly-Tódor az ár-
va papokat elűzte, s a rend javaiból a máltai-rendnek egy u j ágát, tör -
vénytelen fia, gróf Bretzenheim részére alkotta. (Nem ártana a ,sza-



2 1 2 

tek : igy az apátságok-, prépostságok-, sőt a kisebb javadal-
makra is , a kinevezési jogot egészen magához ragadta a ki-
rály. A káptalan, meg az apostoli helyettes minden hatalma csak 
abban állott, hogy óvást tettek; de azért a szabadelvű király (!) 
napról-napra ujabb, és nagyobb sebeket ejtett a katholika 
egyházon 

Ezalatt az elűzött herczeg-püspök Romából Salzburg-, 
és Passauba ment : végre szükség, és nélkülözés kényszeriték 
őt, hogy megyéjének osztrák részébe vonuljon. A porosz föl-
det átlépnie, íelakasztás büntetése alatt tiltva volt. A bekö-
vetkező békével remélte, hogy püspöki székébe ismét behe-
lyeztetik. Azért február 25-én 1762-ben a király kegyelméhez 
folyamodott, azon reményben, hogy a régi barátságos haj-
lamból annak szivében legalább egy szikrácska fönmaradt. 
„Ha tizennyolcz évi időköz, melly alatt ön kegyelme és párt-
fogása alatt hűségemet változatlanul megőriztem, ön részvé-
tére csak némi igényt is adhat , oh akkor méltasson engem 
fölség! arra, s fogadja el ez iratot ; mellyben én a legalázatosab-
ban bocsánatért esedezem, hogy önt, legnagyobb jóltevőmet 
és legjobb fejedelmet, kit valaha a földön találhattam, meg-
sértettem. A szerencsétlen, nyomasztó körülmények, mellyek-
be az 1757-ik év vége felé ju tot tam, midőn Boroszló átada-
to t t , sodortak engem boldogtalan lielyezetembe : azonban 
fölség! képes vagyok kimutatni, hogy elutazásom a bécsi 
udvar részérőli kiutasítás volt ; valamint mindazokra nézve, 
mik talán öt évi számkivetésem alatt bünül felrovathatná-
nak , igazolni tudom magamat : és bizton hiszem , hogy 
egynémellyekre nézve inkább tetszést nyerendek , mint rosz-
szalást várhatnék. Fölség ! ön államaiban minden vagyo-
nomat elvesztém ; bolyongó, és száműzött életet éltem ; olly 
közel láttam a nyomort ; és a mi legnagyobb, ön kegyelmével 
a legjobb királyt, és uralkodót vesztém el. Fölséged minden 
érdememen fölül helyezett a boroszlói püspöki székbe, s ön az 
egyedül, ki kegyelme és nagylelkűsége által, érdemem nélkül, 
képes engem arra visszavezetni. Szeretném az időt, melly még 
hátra van életemből, arra használni, hogy azt, a mit szememre 
vethetnék, feledékenység leplébe takarhatnám. Oh egészitse 
ki fölséged ! örökké emlékezetes nagytetteinek sorozatát, egy 
szerencsétlen püspök visszahelyezésével ; és mutassa meg ön 
most, midőn házára olly dicsteljes napok derültek, hogy ön 
dúsabb a nagylelkűségben, még mint az igazságosságban is." Ez 
keserű, nyomasztó szükség, és a végső leverettség, és elkese-
redés hangja volt. — Válaszul azt nyerte, hogy menjen Oppeln-
be, s e helyet királyi engedély nélkül el ne hagyja. . . . Oppeln 
akkori időben borzasztó hely volt; és a szegény püspök ré-
szére csak némileg is alkalmas lakás, egyedül a ferencziek 
zárdájában volt kapható. Minthogy azonban a Hubertsburg-
ban megkötött békepontokban sem volt részére semmi ked-
vező emlités téve , a szerencsétlen Fülöp-Gotthard meghaj-
lott a nagyszerű, nehéz áldozat alatt is , és Oppelnbe ment. 
Nem sok időt töltött ott, midőn a fekete-sasrend junius 10-én, 
1763-ban, egy királyi biztos által tőle visszaköveteltetett ; egy-

badelvü' Fridrik e méltányosságát azoknak is utánozni, kik napjaink-
ban az emiitett rendet merő vak előítéletből kárhoztatják, és üldözik. 
Zágrábból bécsi lapok irják, hogy az ottani községtanács felsőbb helyre 
folyamodott a jezuiták kizáratása vége t t , kiknek a zágrábi nevelő-
intézetet, és sz. Katalin templomát a főmagass. bibornok-érsek átadni 
kívánja. S z e r k . ) 

szersmind megtiltatott neki, hogy hiveihez, mint szándéka volt, 
főpásztori szózatot intézzen. Hogy némi szórakozása legyen, 
néhány közelben lévő apácza-zárdát akart meglátogatni ; de 
tudtára adatott , hogy ez olly foglalkozás, mellyet a fölszen-
telt püspök és helynök úgyis elvégzend. Habár a püspöki ja-
vak lezárolása megszüntetett is , Fülöp-Gotthardnak élelme-
zésére csak 6000 tallér adatott ; s ebből még fizessen 60,000 
fr t adósságot a hadipénztárnak, a hat háborús évre , mellyek 
alatt az állam, püspöksége jövedelmeit húzta, s a 80,000 frtnyi 
kölcsön kamatjait, mellyet a háború kitörése előtt, az állam 
javára kellett tennie, s mellyet neki soha vissza nem fizettek, 
törleszsze ! Illy módon a püspök fentartására mi sem maradt. 
Tanácsért a pápához, XIII. Kelemenhez fordult : és ez julius 
25-én, 1763-ban kelt iratában, ez egyezkedéstől eltiltja. Nél-
külözés és szükség végre kényszeriték, hogy april 4-én, 1766-
ban, osztrák földre meneküljön. A püspökségi javak azonnal zár 
alá vettettek ; és a székes-káptalannak a püspökéveli minden 
közlekedés megtiltatott. A püspök ezentúl johannisbergi vár-
palotájában, püspökségének e kisebb részéből igen összevonva 
élt; miután a legnagyobb rész , a császárné s királyné paran-
csára, adósságainak fizetésére fordíttatott. Vigasza imádság, 
és papjainak, kik az osztrák földön voltak, ragaszkodása volt. 
Végre az 1795-diki év megszabaditá szenvedéseitől az egy-
házi fejedelmet; egy boldogabb hazának kapuit tárván föl 
előtte '). Kilencz év múlva követé az uralkodót, ki őt méltat-
lanul fölemelé, s méltatlanul porba sújtotta. Közöltük e korszak 
ismertetését : mert a világtörténelem a nagynak és egyetlennek 
nevezett király történetében csak annak vallási türelmét szokta 
emlegetni, s irataiból azt szokta kibetűzni, mi olly kedvencz 
szójárása volt a mindenesetre nagy fejedelemnek : „Állama-
imban mindenki tetszése szerint üdvözülhet." Tartoztunk ez-
zel az igazságnak, melly mig a nagyok erényeit hirdeti, gyen-
geségeit sem leplezi el ; tartoztunk sz. hitünk és egyházunk 
történetének : és ha tisztelt olvasóink közül csak egy is a ta-
nulmányban élvezetet talált , jutalmunk tulbőséges. Annyi 
világos, hogy II. Fridrik, a sileziai kath. egyház iránti visele-

' ) A szerencsétlen püspök halálat Menzel (XI . 440. 1.) e találó 
észrevétellel kiséri: „Olly szerencsétlenség, millyen a boroszlói her-
czeg püspöké v o l t , napjainkban az egész kath. világ figyelmét fö l -
ébresztené" (mint például Kelemen-Ágostoné Kölnben , Hermann ér-
seké Freiburgban) : „s az egyház feje a legnagyobb részvéttel kisérné 
azt. Akkor azonban az minden nyilvános emlités nélkül maradt ; mert a 
protestáns irók, nem is emlitve a sajtó átalános korlátoltságát, nem 
mertek ollyasiniről emlitést tenni, miről az illető kormányok részéről 
napfényre bizonyosan semmi sem jutot t . A kath. Európában pedig, kü-
lönösen a fejedelmek és előharczosok közt, a Francziaországból szár-
mazott egyházellenes korszellem, a pápának az őt sokkal közelebbről 
érdeklő területeken annyi dolgot adott, hogy arra gondolni seni érke-
zett , miszerint egy diadalmas protestáns király által zaklatott püspök 
ügyét fölkarolja. Hiszen maguknál a legajtatosabb kath. fejedelmek-
nél i s , akár a fenyegetések , akár a hizelgések a szent a tya részéről, 
meghallgatásra alig találtak ! Az anyagias korszellem az egyház hitét 
tú lszárnyal ta , s a legkorlátoltabb észtehetségü koronás főt is azon 
meggyőződésre j u t t a t t a , hogy e szellemben kell uralkodniok, ha a ka-
bineti fogásokat eredménynyel használni , s az államok fönállására 
múlhatatlanul szükséges pénzt, és katonai erőket teljes mozgásba hozni 
akarják. Ennek következtében Europa minden kath. főbb államai 
olly ministerek vezetése alá jutot tak, kik a franezia világmiveltség ál-
tal a divatos világi s állambölcseséggel megbarátkozva, kisebb-na-
gyobb mértékben mind azon föltevésből indultak ki, hogy tevékeny-
ségük köréből mindazt eltávolitsák, mit e bölcseség esztelenség- és e l -
vetendőnek tartot t ." 
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tében legalább igazságtalannak nevezhető. Utódja a megkez-
det t ösvényen még tovább haladt. — Mi elmondtuk a száraz 
igazságokat : Istené az Ítélet. Támár Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , oct. l-jén. A főmagasságu bibornok-érsek és esz-

tergomi herczeg-primás, S c i t o v s z k y Ker. János ur ő emi-
nentiája, az imént befejezett megyei zsinatot következő főpász-
tori szónoklattal nyitá meg : 

Venerabiles Fra t res et Filii in Christo Dilectissimi ! 
„Misericordias Domini in aeternum cantabo ; in genera-

tionem et generationem annunciabo, quoniam exaudivit Do 
minus verba oris mei" : sic loquitur Psalmista, ita necessitor 
ego proloqui, dum Vos F r a t r e s , filiosque meos in propa-
gando et propugnando Regno Dei commilitones, circa me 
collectos in atriis Domini, gaudens eonspicio. E t quomodo ego 
misericordias Domini non cantem, quem Pater , qui habitat in 
coelis, in principali hac patriae nostrae, Sedium Episcopalium 
Cathedra locatum, v i s i t a v i t q u i d e m a d v e r s i s , sed 
simul a b u n d a n t e r c u m u l a v i t p r o s p e r i s ! 

Indubitanter pro vera reputabitis Fra t res filiique cha-
rissimi declarationem banc, si decennii praeterlapsi annos sol-
licitais, alta mente scrutati fueritis. En, iam ingressus ipse ad 
occipiendum hac in perampla portioné vineae dominicae pa-
storale munus, exhibuit , perennibus lachrymis deplorandae, 
necdum plene sedatae revolutionis peracerbas remanentias, 
reminiscentias, quas nec adusque successit convellere , eo mi-
nus, ut Dominus per Ezechielem (cap. 24. v. 16.) praecipiebat, 
poterat ,omne deperditum requir i , abiectum reduci, confra-
ctum alligari, infirmum consolidari.' Fu i tne , dicite aniabo, vel 
unus e decern, annus , probabiliter nec mensis unus , quo iu-
quietudine animi componi nequeunte , incessante sollicitudine 
exagitati, suspirare coacti non fuissemus : ,D a p a c e m D o -
m i n e i n d i e b u s n o s t r i s ' ! Pe r rup tasun t repagu laomnis 
iniquitatis ; utque verbis allocutionis, per Pontiilcem Maxi-
mum habitae (die 25-a Maii 1850., et 13-ia Julii I860.), lo-
quar : „Videmus cum amaritudine amarissima, teterrimum 
sane, atque inexorabile bellum inter lucem et tenebras , inter 
veritatem et e r rorem, inter vitium et virtutem , inter Belial 
et Christum omni cum ferocia continuari." Audimus gementem 
Patrem, iam in faucibus furentium hostium constitutum, „quia 
tenebrarum filii. pravis quibusque moliminibus Ecclesiam Chri-
sti , si fieri unquam posset, funditus evertere, omnesque chri-
stianae fidei vir tut isque, et ipsius naturalis legis, iustitiae, 
lionestatis, probitatisque sensus exstingvere conantur ; eo 
iam prolapsi, ut dignissimos Praesules , zelosos sacerdotes 
comprehenderent, adfligerent", nec non sacrilegis ausibus, du-
centorum millionum catholicorum reclamationibus spret is , ci-
vilem Apostolicae Sedis Principatum usurpare , diruere con-
t endun t , ut civilis capitis Ecclesiae maiestate depressa, et 
eversa, ipsam Ecclesiam facilius annihilare queant. Quantam, 
gravissima liaec facinora, veneratissimo capiti nostro, Sanctae 
Sedi Apostolicae , Ordini Episcopali, universoque Clero iniu-
"iam, violentiam, et contumeliam afferant , intelligitis et plan-
gitis. — Ne in hac acerbitate universalis doloris ad extrema 
deducamur, satius est silentio praeterire, ac vel memorare in-
quietudines illas. quibus R e g n u m h o c M a r i a n u m per 

praecedens decennium, cum maximo omnium condolio conti-
nuative vexabatur. Scitis peropt ime, Charissimi ! quantis vel 
tantilla quies venerit sacrificiis. Concludetis ex his, nullus du-
bito, me cum exordió Sermonis iuste dicere potuisse, quod 
me vobiscum Dominus v i s i t a v e r i t a d v e r s i s . 

Interim ponite tantisper concitatos animi fluctus , dile-
ctissimi ! quia prout verum es t , nos adversis decennio hoc vi-
sitatos fuisse, ita verum quoque est, n o s a D o m i n o p r o -
s p e r i s a b u n d a n t e r c u m u l a t ó s f u i s s e . Tanta sunt 
liaec, ut ubi incipiam, ubive in eorum enumeratione desinam, 
modum non invenio. O D o m i n e ! d e t u a m i s e r i c o r d i a 
v e n i t , insufficientiam nostram succollante, quod in urbe 
hac natalitio Proto-Regis Stepliani percelebri , pone primae-
vam Ecclesiam Metropolitanam in arce florentem S c h o 1 a m 
C h r i s t i reprist inando, palaestram Sacrarum disciplinarum, 
Seminarium, cum tyrocinio Sacerdotii aperuerimus. Miseratio 
Domini fu i t , quod o c t o g y m n a s i a l e s c l a s s e s Tirna-
viam, in proprias nostras aedes inductas , magistris de Clero 
Archi-Dioecesano sumtis , regendas tradere , iisdemque Con-
victus curam , vices Seminarii puerorum subeuntem commit-
t e re , imo et hac in civitate s e x C l a s s i u m S c h o l a m 
duabus adaugere valuerimus. De divino munere venit, quod 
S o c i e t a t e m J e s u , ob magnifica, quae nulla unquam ab-
olebit ve tus tas , antenatorum mérita in vitam revocare, per 
sorores Charitatis etMisericordiae, acVirgines Anglicanas pa-
tienti humanitati, et sexus fragilioris religiosae educationi sub-
venire potuerimus. Numquid alteri praeter ilium, qui solem 
suum oriri facit super bonos et malos, in acceptis referamus, 
quod penes evidentem eorum teporem, quos Dominus tempo-
ralibus non desti tui t , imo cumulavit auxiliis , pietate miserae 
plebis gazophylacium Ecclesiarum per duo minuta multiplican-
t i s , S a n c t u a r i a D o m i n i r e f l o r e s c a n t , aedes sa-
crae reparentur, repurgentur, omnimode decorentur ? V e r e 
a D o m i n o f a c t u m e s t i s t u d , e t e s t m i r a b i l e i n 
o c u l i s n o s t r i s ! 

Profecto mirabile es t , quod ad ea tempóra reservati 
simus, dum D e i g e n i t r i c i s v i r g i n i s M a r i a e C o n -
c e p t u s , per Pium IX. vicarium Christi his in terris glorio-
sum. cum consilio 54 Cardinalium, 150 Archi- etEpiscoporum, 
in praesentia 1000 adminus Sacerdotum, macula originali li-
ber , plaudente urbe et orbe, die 8-a Mensis Decembris anni 
1854. proclamatus est En charissimi ! vere mira circa nos Dei 
miserentis dignatio : quod 18 saeculoruni decursu totus orbis 
catholicus, zelo cultus Mariani continuative succensus, pia 
fide eredendő obtinere, supervivere felix non fu i t , nobis in-
dignis, coelo terraque liaec magnifica félicitas obtigerit. Quis 
dilectissimi ! ah quis valeat nostram e millionibus electionem 
debito laudum praeconio digne celebrare?! Ah dicamus, imo 
cantemus cum Mar ia , iam dogmatice immaculate concepta: 
„Magnificat anima mea Dominum, et exultât spiritus meus in 
DEO salutari meo." E t huic inefiabili gratiae addidit adhuo 
Dominus, ut de concivibus nostr is , inexstingvibili cultu Ma-
riano animatis, millia, bymnos inter et cantica C e 11 a s M a -
r i a n a s pia peregrinatione cum humilit&te mea visitarent. 
Magna sunt liaec, imo m a x i m a dilectissimi ! coelestis Pat r is 
m u n e r a , nec unquam alio , quam flagrantissimo Eius gló-
riám zelandi studio remerenda. — Sed numquid iam expletus 
est numerus misericordiarum Domini, proximis duobus lu-
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stris in nos collatorum ? Nequaquam ; possemus hic memorare 
S a c r a C l e r i E x e r c i t i a , ad quae nos in deserto exercita-
tus Christus Dominus, iam sexies vocavit Possemus in me-
dium proferre e x p i a t o r i a s d e v o t i o n e s , Sacrae Qua-
dragesimae decursu per Clerum, cum magno proventu spiri-
tuali, et aedifïcatione quam maxima, asservari solitas. Omnino 
et haec inaestimabilia sunt DEI dona. Sed vero, quid dicamus 
de filiorum Ecclesiae Strigoniensis, per tria prope saecula, 
continuative, palam et publice manifestato illo vehementi de-
siderio, u t monti S i o n S t r i g o n i e n s i , innumeris titulis 
sacratissimo, tandem semel detergatur squallor, reddatur 
splendor, sponsus Eins antistes, cum Capitulo, ab exilioTirna-
viensi revocati, liic psallant, hic Domino famulentur, unde 
primo omnium p r o n a t i o n e h u n g a r a Evangelium Chri-
sti resplenduit, et quae erat victima erroris, hic facta est di-
scipula veritatis ? Quid dicamus de eventu hoc? O Bone Deus ! 
V e r e es i n e f f a b i l i s C h a r i t a s , e t i n c o m p r e h e n s i b i -
l i s B o n i t a s ! O dilectissimi ! perpendite : Nostram, qui vivi-
mus, respexit Dominus vilitatem ! tribuitque, ut in praesentia 
Augustissimi Caesaris et Regis, in praesentia Principum, Du-
cum, Magnatum, nobilium frequentissimorum, ac fidelium 
innumerorum, in monte illo Sancto Hostiam Laudis et grati-
arum ante quadriennium offeramus, et iubilemus in DEO, salu-
tari nostro. M a g n i f i c a t e e a p r o p t e r D o m i n u m m e-
c u m , e t e x a l t e m u s n o m e n S a n c t u m E i u s in 
s a e c u l a ! 

Ast , quemadmodnm magnificae Metropolitanae Basili-
cae, nostris diebus, plaudente Patria, eultui divino reseratio-
nem, principalia inter Bonitatis divinae in nos profusa sola-
tia omni iure referimus : ita referamus oportet etiam illud, 
q u o d p o s t d e f l u x u m d u o r u m s a e c u l o r u m , t o t i -
d e m q u e a n n o r u m , ad celebrandam S y n o d u m D i o e -
c e s a n a m instinctu coelesti acciti simus. Benedicamus Domi-
no , charissimi fratres ! una voce dicentes : Q u i d r e t r i b u -
a m u s t i b i Pater misericordiarum, et Deus totius consolati-
onis?! M i s e r i c o r d i a s t u a s in a e t e r n u m e a n t a b o ; 
in generationem et generationem annunciabo laudem tuam i n 
M o n t e S i o n , i n E c c l e s i a m a g n a ! — Sed dignum est 
omnino, charissimi ! ut in maxima laudum encomia effundamur ; 
quod enim fui t , dicite amabo, prae caeteris efiicacius me-
dium, ut Patres nostri, sudoribus Sancti Regis Stephani, de-
posita gentili feritate , svave iugum Christi reciperent, stabi-
les in fide perseverarent, et moribus christiano homine dignis 
lucerent, q u a m s y n o d o r u m c e l e b r a t i o ? Excutite quae-
so apud Péterfy Constitutiones 12 idmodi conventuum, ante 
excidium patriae nostrae , a christiani nominis hostibus illa-
túm, asservatorum : et legetis, non esse veritatem catholicam, 
non virtutem christianam, quae erudite non evolveretur, gra-
viter non inculcaretur. Legetis, vix esse errorem, doctrinae 
Ecclesiae oppositum, moribus christianis perniciosnm, quem 
leges Synodorum illarum non perstringerent, haereseos non 
arguerent, gladio spirituali non configerent; ut adeo nulli du-
bitemus, victoriam Ecclesiae catholicae apud nos hungaros, de 
hostibus veritatum divinarum , et morum christianorum, fre-
quentiorum Synodorum studiis adscribendam venire Idem ha-
bemus in veritate dicendum de epocha, quae sequebatur im-
manem rerum sacrarum stragem, i m p r i m i s S t r i g o n i o 
i l l a t a m ; ubi ferocia Turcarum, et malitia neo-haereticorum, 

Ecclesia principalis cum decern et uitro coenobiis, totidem-
que paraeciis penitus prostrata, plene eversa, solo aequata 
fuerat. Vere a m a r i t u d o a m a r i s s i m a es t , haec vel me-
morare : quia cecidit corona Capitis Ecclesiarum nostrarum ! 
Est d o l o r v e r e s u p e r o m n e m d o l o r e m ! Siquaerit is: 
quis evellebat, eradicabat hanc sementem incredulitatis, et 
impietatis feracissimam ? Ego reponere debeo : S y n o d o r u m 
f r e q u e n t i o r c e l e b r a t i o . Ut hac in re plenam convicti-
onem nanciscamini, invio Vos ad Concilia Hungáriáé, per Pé-
terfy conscripta, et iam memorata : reperietis ibi, p r a e t e r 
o c t o C o n c i l i a P r o v i n c i a l i a e t N a t i o n a l i a , legi-
bus providentissimis refertissima, reperietis inquam S e p t e m 
S y n o d o s d i o e c e s a n a s j e t quidem ab Archi-Episcopo N i-
c o l a o O l a h o quater, sub Cardinale P e t r o P a z m a n o 
b i s , sub Gr e o r g i o L i p p a y unam, eamque ultimam adus-
que dioecesanam, anno 1658., adeoque ante 202 annos asser-
vatam. Admirabimini, charissimi ! excusso Péterfyo, admirati-
one magna, inexplicabilem illam sollicitudinem, qua errori-
bus circa fidem pululantibus, imo increscentibus, in prima 
Olahiana Synodo, 36 capitibus, rara eruditione, catholicae fidei 
veritates opponuntur. Nec minori encomio promtus celebro 
Constitutiones P a z m a n i a n a s , et propositiones L i p p a y -
a n a s , in Synodis Dioecesanis pertractatas. 

Si haec ita se habent, fratres dilectissimi ! numquid non 
credemus, non confitebimur, nobis quoque ad exemplum ma-
gnorum antecessorum, hanc Synodorum Dioecesanarum ine-
undam esse viam ? Indubitanter ineunda est, si realiter fidei 
catholicae et moralitatis christianae hostes comprimere, si re-
ligioso indifferentismo infectis zelum catholicum infundere, si 
omnis potestatis osores a rebellione (illaperniciosissima gene-
ris humani peste) compescere volumus. Debemus autem hoc 
velle ; quia dicente divo Ambrosio : ,.Sumus stirps Levitica, 
genus sacerdotale, propago Sànctificata, Rectores gregis Chri-
sti." Sumus illi, quibus Sacerdos in aeternum, Christus Domi-
nus dixit: Vos, qui estis sol terrae, qui estis lux mundi, „ite in 
universum mundum, praedicate Evangelium omni creaturae"; 
adeoque n o n f i d e l i b u s tantum, sed i n f i d e l i b u s q u o -
q u e ; tepidis ita, ut frigidis ; impiisita, ut depravatis. Labor ve-
re grandis, h u m e r i s e t i a m a n g e l i c i s f o r m i d a n d u s ! 
Sed non, non metuendus ; „omnia enim possumus in eo, qui 
nos confortât." En charissimi! hoc fine convenimus in unum. 
Hoc scopo coadunamur ; ut Concilii Provincialis, ante biennium 
asservatiD e c r e t a p e n i t i u s perscruteinur; lectione eorum 
obsequenter percepta, mutuo nos animemus, ad fidem in cor-
dibus nostris resuscitandam, intrepide non minus, ac zelose 
propagandam et defendendam, sed vel maxime ad earn vitae 
rationem irremisse consectandam, quae ministro altaris digna 
sit, efficiatque, ut simus e x e m p l u m b o n o r u m o p e r u m , 
simus speculum, in quo alii videant, quod imitentur. Itaque 
suspiremus Fratres. filiique dilectissimi ! ut v i r t u s S p i r i -
t u s S a n c t i d e s c e n d a t s u p e r n o s ; et quae Lux pri-
morum Sacerdotum et fidelium corda tam evidenter succen-
dit, imbecillitatem quoque nostram gratiae suae praesidio re-
stauret, et ad maiora quaeque pro Dei honore capessenda exci-
tet et inflammet ! — Tu quoque o C h a r a M a t e r , Sanctissima 
Dei Grenitrix! extend.e super nos tuam benedictam manum, et 
prospéra nos tua sacra benedictione ! ut in hoc, quod in Nomine 
Jesu adgredimur negotio, felicem successum habeamus! Amen." 



— A főmagasságu bibornok-érsek oct. 3-dikán az ország 
fővárosába, Budára érkezvén, 4-dikén, mint a Fölséges Ural-
kodó névnapján, a Pest-belvárosi főtemplomban ünnepélyesen 
mutatja be Istennek a vérontás nélküli sz. áldozatot. Csütör-
tökön , és pénteken, ugyancsak Pesten a bérmálás szentsé-
gét fogja feladni; vasárnap pedig a budai hegyen épült ká-
polnát szándékozik beszentelni. Oct. 28-dikán egy, még ün-
nepélyesebb tény, tudnillik a komáromi országos hirü nagy 
templom-, sz. András egyházának fölszentelése vár a buzgó 
főpapra, s olly öröm, mellyben százezerek osztozandnak. Ve-
zérelje Isten útjaiban a fáradhatatlan főpásztort! — 

ESZTERGOM , Sz.-Mihályhó 28-án. Megtartottuk a 
,Te Deum'-ot is. Hálát adtunk Istennek ama nagy kegyelemért, 
hogy megyei zsinatunkat szerencsésen befejezni engedte. „Do-
mine , qui dedisti velle, da et perficere !" Sz. István , kinek 
egyházában kezdettük, a bold. Szűz, és sz. Béla püspök és 
vértanú, kiknek templomában végeztük, őrködjenek a mag 
fölött , melly e napokban elvettetett. Teremjen az százszoros 
gyümölcsöt ; mellyre örvendve tekintsen ég, és föld.. . . Folyó 
hó 26-dikán tartatott a 3-ik és 4-ik nagy-gyülés ; 27-dikén pe-
dig az 5-ik, és 6-ik, vagyis utolsó. A mai sz.-mise után végre 
kihirdettettek a zsinati határozatok. Rövid idő alatt úgyis 
napvilágra fogván bocsáttatni a zsinat végzései, fölösleges 
volna azokat hosszabban taglalni: szabadjon azonban csak rö-
viden némelly pontjait érinteni. E száraz vázlatból is meg 
fog győződni a t. olvasó ama mindenhova kiterjedő figyelem-
ről , mellyel ő főmagassága elég nagy számú nyája fölött vir-
raszt Mindenekelőtt a mi a lelkipásztorokat illeti, meghagya-
tok nekik, hogy a hitágazatokról gyakrabban tartsanak sz. be-
szédeket , valamint az uralkodó vétkek ellen is egész erővel 
keljenek ki ; az ifjúságot különös gonddal oktassák ; a pusztá-
kon lakókról se feledkezzenek meg ; szeressék a gyóntató-szé-
ket ; az első áldozásra különös szorgalommal készitsék elő a 
gyermekeket ; a bold, szűz Mária tiszteletét minden kitelhető 
módon előmozdítsák; a körükben mulató papnövendékekre 
felvigyázzanak ; a temetőket rendben tartsák, stb. Más hatá-
rozatokban ajánltatik az oltár-egylet pártolása , a nép-missiók 
tartása, stb. A ruházatra nézve megengedtetik a papságnak a 
régi divatú széles karimájú magyar papi kalap, meg az ugy 
nevezet t ,árpád' és mente viselése, sőt otthon a czimáda is, 
csak szárnyak és kettős ujj nélkül legyen. A gyermek-papnö-
velde alapítása kilátásba helyeztetett. A papok müveire nézve 
az egyházi censura elrendeztetett ; a zsinati vizsgálók kine-
veztettek. Olvastatott a zsinaton ő szentségének válasza is, 
mellyet ő főmagasságának az aláirások vétele után küldött. 
Érzékeny jelenet volt, midőn az elfogódott főpásztor, reszkető 
hangon olvasá a levél keltét , és tisztelettel megcsókolá a ke-
reszténység fejének nevét. Mindnyájan felálltak az atyák, mi-
dőn szorongatott atyjok szolott hozzajok. Az alesperesek fá-
radalmai napról-napra növekedvén , nagyon is méltányosnak 
találtatott, hogy némi elismerésben részesüljenek : mire nézve 
ő főmagassága felszólitá őket, hogy egy tőkét alapítsanak; 
mellynek alapjául ő maga 10,000 frtot ajánlott. Tartsa Isten 
ő főmagasságát: hogy három év múlva, mint megigéré, újra 
összehívhassa megyéjét, és már akkor dus kalászokat leljen a 
szántóföldön, mellyet most olly jó lélekkel bevetett ! — 

AUSTRIA. A kath. egyletek prágai nagy-gyülésében sept. 
25-kén, egyéb határozatok közt abban is megállapodás tör-

tént , hogy a Bonifacius-egylet Csehországban is terjesztes-
sék , hogy a freiburgi érseknek a catholicismus ügyébeni szi-
lárd magatartásaért köszönet mondassék, stb. Dr. Schultenek 
egy kath. ,közönséges egyházlap', és egy központi kath. iro-
dalmi lapnak megalapítását illető indítványa hosszabb érte-
kezletekre szolgáltatott okot : azonban Dr. Michelis azon meg-
jegyzésére, mikép jobb lenne a már meglevőket erélyesen 
pártolni, s a lerakott alapon továbbépíteni, nem pedig min-
dig uj vállalatba kezdeni, a terv elmellőztetett. Egy jó iro-
dalmi lap ugyan kívánatosnak tünt fel : de ezt Dr. Michelis 
csak a kath. szellemű bölcsészet kellő mivelése után tart ja le-
hetségesnek. A 2-dik nagy-gyülést különösen a bécsi apostoli-
nuncius , De Luca ur ő excellentiájának felolvasott irata te t te 
nevezetessé; mellyben az érsek, sajnálatát fejezve ki meg nem 
jelenhetése miatt , megható szavakkal rajzolja a sz. atyán el-
követett bűnös erőszakot; kinek, miután ellenségei koronáját 
összezúzták, most még kulcsait is összetörni akarják. De az 
egyház hajója , mond, bármint hányassék is a hullámoktól, 
nem fog elmerülni. A sz. atya erős nem csak a püspökök egyet-
értése, hanem a hivek imái által is ; mellyekre a nuncius ezen-
nel a kath. egyletek prágai nagy-gyülését is fölhívja. E végre 
a prágai bibornok-érsek azonnal megrendelte a másnap tar-
tandó ajtatosságot (mellyre a tagok, 7 órakor a Carolinum-
ban összegyűlvén, ünnepélyes menetben , sz. énekek és imád-
ságok közt, az egész csehországi püspöki-kar részvéte mellett 
indultak a Thein-templomba). Dr. Schulte az austriai concor-
datumot védelmezte az azt tudatlanság-, vagy rosszakaratból 
megtámadok ellen ; Dr. Michelis a nemzetiségeknek az egy-
házhozi viszonyait fejtegeté ; Mayer Bernát ministerialis ta-
náosos pedig az ő szentségének gyámolitására alakitott sz.-
Mihály-egylet pártolását kérte a gyűléstől : nehogy a sz. atya 
és pápaság ellenségei czélt érjenek, kik a pápától elrablott 
vagyonból akarják a kereszténység fejét nyomorult alamis-
náikkal tengődtetni, hogy elmondhassák, mikép ők a pápának 
nem csak védői, hanem egyszersmind föntartói. A bibornok-
érsek a sz.-Mihály-egyletbe lépést valamennyi tagoknak ajánló. 

OLASZORSZÁG. A forradalom a nápolyi királyság-
ban , eddigi tartózkodásával felhagyva, nyíltabban kezd föl-
lépni : nem csupán szinleg Napoleon és Victor-Emanuel, 
hanem valóban, a catholicismus irányában is. A sorrentoi 
püspök, mint már előbb nem egy püspöktársa Siciliában, 
fogva vitetett el székvárosából, s jelenleg Nápolyban van be-
börtönözve : mások, mint a palermói érsek, száműzetésben él-
nek. Nem csupán a jézus-társaságiak, hanem egyéb szerzete-
sek birtokai is lefoglaltattak : s a dictator egy rendelete leg-
újabban minden szerzetes-rendek eltörültetését, és a püspöki 
javak elvételét is kimondja. Lehe t , hogy a Garibaldi mel-
lett olly nagy lelkesedéssel kardot kötött némelly papok és 
szerzetesek buzgalma ki fog ez eredmények láttára hűlni : mint 
a nápolyiak meghökkenve panaszkodnak a szabaditóknak min-
den házassági kötelékeket széttépő baromisága fölött. Azon-
ban ez iránti panaszaikra nevetéssel felelnek, és a lapokban 
még ki is gunyoltatnak *) ; mint ugyané sorsban részesül a 

*) Arra is emlékeznek még némellyek (liiszen csak pár hete tör-
tént), milly iszony- és utálattal utasiták a j ó nápolyiak még csak gon-
dolatát is vissza azon barbárságnak, hogy a megtámadott királyi sereg 
a fővárost bombáztassa , és milly vadságnak kiáltaték ki a Palermo s 
Messina elleni eljárás : ma pedig Garibaldi Capuát maga bombáztat ja . . . 
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sz. Január tiszteletére legújabban megtartott ünnepély ; mel-
lyet a dictatornak vagy meg kellett volna tiltania, ha benne 
csalást gyanit, vagy pedig tisztelnie , s emberei által is tisz-
teletben tartatnia, lia a nép régi kegyeletét helyeselte. De ha 
a catholicismus ezen, és hasonló nyilatkozatait csak azért türi 
ideiglenesen, hogy a népet megnyerje, ugy a legaljasabb csa-
lást ő és kormánya gyakorolja (mint nincs is különben). 

— A lapok örvendve hirdetik, hogy Lamoricière tár-
czájában a napoleoni kormány ellen szőtt tervek világos bi-
zonyítványaira találtak a győzők ! Reméljük, hogy egykor III. 
Napoleon tárczájának tartalma is ohajtott felvilágosításokat 
fog nyújtani azon tervek felől, mellyek a pápa ellen szövet-
nek: addig pedig nem szabad szem elől téveszteni, hogy Lamo-
ricière nem III. Napoleon, hanem a pápa védelmére fogott fegy-
vert, és jobban tudhatja, mint sok mások, k i k a pápai állam 
tulajdonképeni, s legfélelmesb ellenségei, hogy magát azok 
ellen védje. Különben csak nem régen is azon nyilatkozattal 
utasíttattak el a franczia kormánytól, a pápai szolgálatot vál-
lalt, és visszatérni kívánó franczia tisztek (az austriai eljárás-
sal egészen ellenkezőleg) , hogy elhagyott honukkali minden 
összeköttetésök megszűnt ! Lamoricière tábornok, híven ígé-
retéhez , Anconát is az utolsóig védte. Akkor adta csak meg 
magát, „mikor 120 ágyuja közül az utolsó is szét vala rom-
bolva." 

— Antonelli bibornok, alkalmat véve a piemonti kor-
mánynak minden népjogot lábbal tapodó legújabb berontásá-
tól, ünnepélyes tiltakozást bocsátott valamennyi hatalmassá-
gokhoz ; mellyben ama valóban minden kath. érző szivet elke-
serítő és keblet fellázitó tényt is világosságra hozza, miszerint 
III. Napoleon császár a sz.-atyánák megigérte, hogy : ,Pie-
monttali minden összeköttetését megszünteti, s a pápai sere-
geknek Sardinia részérőli megtámadtatását visszaveri, ha Pié-
mont támadólag föllépne.' (Épen ez Ígéret folytán bízott La-
moricière is a franczia seregnek Victor-Emanuelt fékező maga-
tartásában, és hitte magát Sardinia felől biztosítottnak. Azon-
ban a hitszegők, mint utólagosan kitűnik, még az ultima-
tum kézbesítése e l ő t t berontottak a pápai tartományok-
ba ! S III. Napoleon serege, még azon helyekről is kivo-
nult , mellyek a megvédelmezendő romai területhez tar-
toztak; ezeket hir szerint utólagosan foglalván ujolag visz-
sza. De csak is hir szerint ; mivel más, hitelesebb adatok 
után, „a piemontiak előőrsei már Tivolinál, vagyis Roma 
kapuitól alig egy mérföldre állnak" !) 0 szentsége tiltakozik 
a minden isteni s emberi jogokat, és a sz. szék függetlenségét 

De természetesen neki minden szabad. Ide tartozik Zambianclii ezredes 
tiltakozása is, ki még mindig fogva tartatik Genuában, mert 3—4 hónap 
előtt a pápai államokba berontott ; és most ezt irja : „Ti engem fogva tar-
totok, mert életemet veszélyeztetve, 50 ember élén a pápai tartomá-
nyokba nyomultam ; ti pedig dicsőségnek tar t já tok , hogy ugyanezt 
45,000-rel tettétek." S azon dilemmát állitva föl, miszerint e cselekvény 
v a g y vétkes , vagy nem : ha az , ugy (következteti) Victor-Emanuel is 
büntetésre méltó. „Ha bün volt ezt tenni, ki érdemli a büntetést ? En-e, 
ki tábornokom parancsolatának engedelmeskedtem ; vagy ti , kik az 
invasiót megparancsoltátok ? Én-e , ki csupán magam életét veszélyez-
tettem , vagy t i , kik a koronát , és 10 millió olasz életét teszitek kocz-
kára ?" 

megsemmisitő merénylet ellen ; és reményét fejezi ki, hogy 
a vele barátságos viszonyban élő hatalmasságok, kik trónjok 
szilárdon állását szivökön viselik, nem fognak késni, az erő-
szak uralmának gátokat vetni, melly minden törvényt lábbal 
tapodván, a rendbomlás szellemét valamennyi tartományokba 
kiterjeszti. Illy égbekiáltó gonoszság, és szintolly ravaszul ki-
gondolt , mint istentelenül végrehajtott tervek láttára, nem 
csuda, ha még IX. Pius, a szelid és béketűrő pápa is elkese-
redve veti szemére a franczia hadvezérnek: „ön császárja 
minket e l á r u l " ! És mint a kínszenvedés előtt Üdvözítőnk Jú-
dást *), akkép, és csaknem ugyanazon szavakkal fogadá Groyon 
tábornokot is Romában: „És ön tábornok? mi végre jött 
ön, és minek a franczia őrség szaporítása ?" Természetesen, 
fölösleges akkor még több francziát szállítani a kereszténység 
fővárosába, ha csak ugy akarják ezután is a pápai államot, 
mint eddig, védelmezni. III. Napoleon kormánya ugyan azt 
hirdeti, hogy IX. Pius személyét, (de csak is ezt) biztosítja ez 
által; és még azzal vélték a pápát ijeszthetni, hogy tüstént el-
hagyják Romát, mihelyt nem lesz ott az, kinek védelmére siet-
tek : azonban a franczia buzgalom, és hivői előgondoskodás nem 
elégelte az eddigi jó (?) szolgálatot ; és jobban meggondolva a 
dolgot, elhatározá, Romát a pápának onnani távozása után is 
m e g t a r t a n i , hogy a sz. atya ismét v i s s z a m e h e s s e n ! **) 
A mit a franczia véd, az meg van védve. Ne mondják, hogy 

csak feliben tet t valamit Csakhogy e jóakarat indokát ma 
már az egész világ tudja; mint azt is, hogy miért erőködnek olly 
igen a ,Constitutionnel', és más rokonszellemü lapok a pápát ar-
rabirni, hogy Romában maradjon. A pharisaeismusban mesteri-
leg kimivelt eme lapok, még kath. buzgalmat is tettetnek, és 
szenteskedő arczczal sopánkodnak a nagy veszélyen, mellynek 
ez által a catholicismus, és átalában a vallás kitétetnék ! A 
,Pays' még azt is fontolóra kivánja vétetni, hogy mennyire 
örömmel töltené be a pápának Romábóli elmenetele, ama ,phi-
losophiai secták' szivét, mellyek ,a mult század kételyrend-
szeréből keletkeztek.' Oh ! mert a Constitutionnel-, és Pays-, 
meg a többinek olly igen szivén fekszik a hit, és catholici-
smus Utálatos képmutatók ! De hiszen nekik is elérkezik a 
nap, mellyen : „Veniet dominus servi illius, in die , qua non 
sperat, et hora, qua ignorât : et d i v i d e t eum , partemque 
eius ponet cum hypocritis." (Mát. 24, 50.) 

— Ő szentsége hir szerint egy a franczia kormányhoz bo-
csátott iratban, és III. Napoleonnak sajátkezüleg irt levelében 
azt is kinyilatkoztatta, mikép inkább akar fogoly az Angyalvár-
ban, mint szabad a Vaticanban, azon államoktól megfosztva 
lenni, mellyek védelmére magát esküvel kötelezte. Franczia-
ország intézkedjék az egyházi állam visszafoglalására kivánt 
segélyről, vagy pedig ő szentsége Romát elhagyja. Mondják, 
hogy egy Marseilleben e végre kibérelt gőzös áll készen ő 
szentségének rendeletére. S hová ? „A világ nagy", mondá a 
sz. atya az ezt tudakozóknak. 

*) „Dixitque illi Jesus : Amice ad quid venisti ?" (Mát. 26, 50.) 
**) Goynn tábornok i r t is már ez iránt Parisba, és Olaszország je-

len állapotának taglalása u t á n , azon vélemény adására lát ta magát 
kényszerí t tetni , hogy : még lia a pápa elhagyná is Romát, Franczia-
ország é r d e k é b e n á l l , ott őrsereget hagyni ." (Frank. P. Z.) 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozmaj Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek a 
jézus-társaságiak ellen hozott határozata. (Folyt.) — A temp-
lariusok. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Au-
stria- , Olasz- és Francziaországból — Irodalom. 

A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata. 

(Folytatás.) 

Arról, miképen törekedett az ellenpárt arra, 
hogy véleményének többséget szerezzen, és miképen 
keresték a katholikusok is ezt ellensúlyozni, legvi-
lágosabban tanúskodik a maros-vásárhelyi Teleki-
féle könyvtárban, C a r t o p h y l a c i u m H i s t o r i-
c u m czimü, 1144. szám alatt létező kézirat szerzője, 
R H J R; ki (hogy pedig ez nem más, mint Alber-
tus Huet Judex Regius', azt az itészet minden sza-
bályainak megfelelőleg bebizonyitá e kézirat fön-
emlitett kiadója, a hozzácsatolt előszóban,) a pestis 
miatt Medgyesre néni mehetett, hanem Buzdon ma-
radt szász követtársaihoz irt jelentésében , miután a 
pártok közti szakadást, és azt említi, miként törek-
szik mind a két párt a szászokat a maga részére meg-
nyerni , ekkép szól *): „Most már valóban nagy 

*) „Nun ist sehr und hoch von Nöthen reiffer Ratschlag, 
was in diesen Sachen zu thun sey, und an welche Parthey 
wir von der Teutsclien Nation uns halten sollen, allerley Un-
glück, Gefahr, Beschwernüss zu entfliehen : Denn beyde Par-
theyen Bedreuniss in sich haben ; Báthorische Parthey gibt 
für, dass, wo sich die Teutsche Nation zu ihnen gehalten 
würde in der Jesuitischer Sache, sie die Jesuiten nicht zu 
verweisen, so würde es uns Teutschen gut gehen, so aber 
nicht, so würde es übel ausgehen in künftigen Zeiten ; und 
sollen auch ansehen unsere Privilegien, so der König in Po-
len confirmiret hat : geben auch für, dass die Landschaft auf 
unsere Zehenden trachten würde. Die Gegen-Parthey aber, 
so mit der Landschaft vest hält, gibt für viel mehr und grös-
ser Unglück gewarten zu seyn nicht allein auf den Adel, son-
dern auch auf uns Teutschen, dass der Jesuiten Anhang in 
kurtzer Zeit überhand nehmen soll, und auch über unsere 
Mauren steigen soll, und viel anderes prophezeyen sie heim-
lich, welches wir nicht können wissen, was darhinter ist : Es 
ist zu A r b e g e n von denen Katneren geredet worden, dass 
wo man wieder den Fürsten seyn würde, so solle ein jeder 
Gast zu Medjesch seinen Wirt umbringen, und denen Prie-

szükségünk van a jó tanácsra, teendőinkre, s arra néz-
ve, hogy a német nemzet, minden veszély és baj ki-
kerülése végett mellyik párttal tartson 5 mert mind a 
két részről bajtól tarthatni. ABáthori-párt azt hozza föl, 
hogy ha a jezuiták ügyében a német nemzet vele tart, 
és a jezuitákat ki nem utasítják, ugy a németeknek jó 
dolguk lesz: ha pedig nem, akkor rosszul járnak jöven-
dőben; azonkívül tekintenék meg, hogy a lengyel ki-
rály erősité meg kiváltságaikat: azt is emlegetik, hogy 
a rendek a szászok dézmájára törekednének. Az el-
lenpárt szerint pedig, melly a rendekkel tar t , több 
és nagyobb szerencsétlenség háramland nem csak a 
nemességre, hanem a németekre is; hogy a jezuiták 
követői rövid idő alatt tulnyomóságra kapnak, vá-
rosainkba is hatnak, és sok mást jövendölnek titkon, 
mikről nem tudni , hogy mi rejlik alatta. Egerbe-
gjí-en azt beszélték volna a zsoldosok, hogy ha a fe-
jedelem ellen lesznek, Medgyesen minden vendég 
megölendi gazdáját, és a papoktól elveendik a déz-
mát Erről tehát tanácskozzanak, és irják meg vé-
leményöket; nehogy valaki azt állítsa, hogy misaját 
fejünk után, testvéreink tudta és akarata nélkül cse-
lekszünk." 

Végül azon körülmény, hogy a rendek az atyák 
kiutasítását sürgető felterjesztésben többi között 
azon, Kolosvárt 1556-ban hozott törvényeikre fekte-
tik leginkább okoskodásukat, melly czikk a katholi-
kusok minden renden lévő papjait száműzi : eléggé 
mutatja azon fönebbi állitásunk igazságát, hogy a 
medgyesi gyűlés szóban forgó határozatának főté-
nyezői a vallás terén keletkeztek. Hisz az egész világ 
tudja, hogy 1556-ban még egy jezuita sem volt 
Erdélyben. Ha tehát a jezuiták az 1556-ki czikkért 
valának számüzendők, ugy nem azért utasíttattak 
k i , mert jezuiták , hanem azért, mert k a t h o l i k u s 
papok voltak. Azonban lássuk magát a gyűlést. 

Az a tyák , már az enyedi gyűlés lefolyta alatt 

stern solle man den Zehenden Auf diese geschriebene Sa-
chen wollen E W. zusammen tretten, davon Handelen, und 
alssdan Ihre Meynung zuschreiben, damit niemand möge 
sprechen, wir handelten allein von unsrigen Hauptern, und 
ohne unserer Mit-Brüder Wissen und Willen." 
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észrevevén a fe rge tege t , melly fejők fölött tornyo-
sulni kezde, még november negyedikén következő-
leg védelmezték a fejedelem es országnagyok előtt 
ügyöket : 

„Olly ügynek szenteltük életünket, kegyelmes 
uram ! mellyre nézve mindegy, akár hol lakunk a 
földön: minthogy sehol, és mindenütt van honunk. 
Ha Erdélyből kiutasítanak, kész hol másutt, hol Len-
gyelhonban lakásunk: magában Magyarhonban is 
terjedelmes collegium épül számunkra; hol talán a 
lelkek nagyobb hasznára, de saját magunkra nézve 
bizonyosan kevesebb veszélylyel szolgálhatunk Is-
tennek, mozdíthatjuk elő csekély tehetségünk sze-
rint az álladalom közönséges javát. Azért bizonyos 
lehetsz, ha fájdalommal hagyjuk itt e hont , ha ma-
radni törekszünk: nem azt keressük, a mi a mienk, 
hanem a mi a Jézus Krisztusé, mi mindenek előtt ne-
ked, és ez országnak üdvére, diszére és hasznára van. 
De az állhatatosság erénye is azt kivánja, hogy az em-
ber azzal, a mihez helyesen fogott, föl ne hagyjon ; és 
maga Krisztus Urunk és Mesterünk is, midőn aposto-
lainak az egyik házból a másikba való költözést 
megtiltotta, nemde az országokon való könnyelmű 
átvándorlást is megtiltotta ? Ugyanazért, hacsak elöl-
járóink parancsa egyebet nem határoz, vagy más 
igazságos ok el nem hiv, állomásunkat semmiképen 
el nem hagyni , eltökélett szándékunk. Még szinre 
sem hozhatni föl semmit, a mi azt , hogy javainktól 
megfosztassunk, és azon fölül még ki is üzettessünk, 
igazolhatná. E század hetvenkilenczedik évében atyád, 
e kitűnő férfiú, Kristóf fejedelem, midőn Erdélybe 
érkeztünk, kiváló kegyességgel fogadott; nagybá-
tyád István, a nagy és dicső király, Olasz-, Osztrák-
és Lengyelhonból gyűj töt t össze és küldött ide. Két 
évvel utóbb országgyülésileg elfogadtatván, Mo-
nostort, és a hozzá tartozó helységeket, és Kolosvá-
ron a zárdát és az iskolákat minden ellenkezés nélkül 
birtokul kaptuk. Tehát, a mit illy jogosan nyertünk, 
olly sokáig háboritlanul birtunk, az t , ha csak vala-
mi nagy bűntényt el nem követtünk, barbár jogsér-
tés nélkül elvehetni-e tőlünk? És mi az a nagy bűn-
tény ? Miről vádolhatnak joggal még elleneink is? A 
katholikusokért engedték meg bejövetelünket: és ezt 
bátran, és nyiltan hirdetjük; mert nem méltányos, 
hogy mig annyi sok más, noha káros felekezet tü-
retik az országban, egyedül a közelebbi országgyű-
lésen elfogadott, és a magyarok által hatszáz éven 
át (mert annyi év előtt fogadá el azt szent István 
király,) állhatatosan vallott katholika hit küszüböl-
tessék ki az oiszágból. Ha némelly jó embereink azt 

akar ják , hogy minden vallás szabadon gyakoroltas-
sék Erdélyben : miért tagadják ezt meg a katholiku-
soktól; mit a törökök sem tesznek? Ha minden ne-
mes ember házánál szabadon tarthatja felekezetének 
papját : mi okból nem engedik meg ugyanezt neked? 
Ha annyira védelmezik saját jogaikat: miért akar-
nak téged azoktól megfosztani? Érzed-e, kegyelmes 
urain ! hogy bennünket és ügyünket csak szóval, de 
valósággal téged támadnak meg? Semmit sem mon-
dok oktatóid- és hitszónokaidról, kiket, a bölcsek 
intelme szerint, szülőink után , sőt azok előtt tarto-
zunk tisztelni, s a kiket, magad átlátod, milly méltá-
nyos, és kegyességedhez méltó, hogy minden sérelem 
ellen védj , és oltalmazz : miután mindenkit védeni 
s oltalmazni tartozol. Valóban kötelességed, atyád 
és nagybátyád , e dicső és bölcs férfiak méltóságát, 
intézményeit és tetteit védelmezui. Tudod, milly jól 
vélekedtek a társaságról, milly megelőzőleg fogad-
ták a minap Erdélybe érkezett rendet, mennyi ke-
gyesség- és állhatatossággal munkálkodtak megala-
pításán, mennyire pártfogolták és ékesítették. Hü 
emlékedben vannak a királynak irányunkban kelt, 
és hozzád intézett végső parancsai, s a haldoklónak 
szavai, mellyekkel a társaságot neked ajánlotta. Nem 
is aggódunk azon, hogy te e szilárd akaratukat, mint 
hiu és balga dolgot, megvettetni és kicsufoltatni en-
gedd. — Vagy azon példát akarják behozni (melly ká-
rosabb-e, vagy rosszalandóbb az utókorra nézve, ki 
mondja meg?) , hogy az , mit az egyik fejedelem 
megállapított, rögtön halála után megsemmisíttes-
sék ? Csak eresztessenek meg a zabolák, kivált illy 
n a g y , szilárd és alapos dologban: majd mi sem lesz 
állandó a köztársaságban, hanem minden meg fog 
ingattatni, és összedőlni. Sértessenek meg csak olly 
érvényes és megállapitott jogaink ! Csudálkozni lehet, 
hogy azok, kik ezt sürgetik, nem veszik észre saját 
kárukat, mellyet azzal önnön maguknak szereznek. Mi 
azzal, a mihez Isten segedelmével fogtunk , kilencz 
éven át ugy foglalkoztunk e tartományban, misze-
rint senki sem panaszkodhatik arról, hogy sérelmére 
lettünk volna; sőt mindenkinek használni kívántunk. 
Azzal megbízva, kegyelmes uram! hogy téged, és 
Erdély ifjúságát a vallásosság- és szép tudományok-
ban oktassuk, e nehéz hivatásnak hihetetlen gond-
dal és rendithetlen hűséggel feleltünk meg. A katho-
likusok megfogyott számát megőrizni, az Isten igéjé-
vel,és a szentségek élelmével táplálni éjjel-nappal, sem-
mi fáradságot, bajt, vagy veszélyt sem kerülve, min-
dig készek voltunk ; a földi javakat, mellyekkel ellátni 
kivántatok, nem dőzsölésre, hanem szegény ifjaitok 
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fölsegélésére, templomok és iskolák építésére, gyerme-
keiteket oktató férfiak táplálására fordítottuk.Ha ezek 
bűntények, [nem tagadhatjuk, hogy elkövettük. Ha 
ezeken kivül vádolnak valamiről elleneink, álljanak 
elő vele, és bocsássák Ítélet alá: és ugy vessenek ki 
azután, ha tetszik; nehogy,ha kihallgatlanul kiutasí-
tanak, azt zsarnokilag tenni látszassanak. — De ta-
lán bálványimádók vagyunk mi, és a többi katholi-
kusok mind? Valóban borzasztó büntetésre méltó 
bün,ha azt bármilly okkal ránk bizonyíthatnák ellene-
ink! S bár annyi bátorságuk volna, hogy velünk a 
vallásról akár egyházi szónoklat, akár hitvita, akár írás 
utján vitatkozzanak; mert bizonynyal átlátnák, hogy 
mi nem vagyunk bálványimádók, hanem hogy azok 
között, kik akatholika hittől eltértek, sok a szakadár 
és istentagadó. — Végül, még azt is vedd bölcs fi-
gyelmedre, kegyelmes uram! mennyi haszon, és 
mekkora disz hárult társaságunkról e hazára; s hogy 
nincs távol az idő, hogy amaz uj és utálatos fele-
kezet, mellyről nem tudni, ha valljon a zsidók, vagy 
ebioniták nevezetével jelölendő-e, s mellyet ez ország 
legtöbb nagyjai méltán gyűlölnek, gyökerestől ki-
irtassák 1). Azután, valamint rendünk az egész föld 
kerekségén el van terjedve : ugy terjesztetett el Eu-
rópában, és az uj-világ tartományain át saját magad, 
és ez ország hire. Végül tekintsd a Magyarhonban 
még nem látott akadémia leendő építésére fordított 
költségeket, a roppant fáradsággal Spanyol-, Olasz-, 
Német- és Lengyelhonból ez akadémia fölvirágozta-
tása végett behozott alkalmas férfiakat. Vagy megen-
gedhetnéd-e, hogy ennyi törekvést és költséget meg-
hiúsítson némellyek rossz akarata; akkora sérelem 
ejtessék nagybátyád-, s a tyádon, hazájok e legböl-
csebb, és javát leginkább akaró fejedelmein, és e ha-
zán? Szemed láttára dőljön-e össze ama nemes növelde, 
melly ugyanazon király, és a pápa által alapíttat-
ván , és fényes jövedelmekkel elláttatván, e hon-
nak annyi hasznot és dicsőséget szerzett? — Azon 
jó oldala van e növeldének, hogy benne a szegé-
nyebb sorsú nemesek gyermekei , s más jóreményü 
ifjak ingyen oktattatnak a tudományokban ; kik ed-
dig mint tudatlanok vénültek meg, és birtokuk-, vagy 
(a mi sokkal sajnosabb veszteség,) erkölcseik-, meg val-
lásuknak nagyobb, a tudományokban nyert hasznot 
túlhaladó kárával, idegen nemzetekhez küldettek. — 
Pedig azon vannak, hogy az ország ez ékessége, a jó 
erkölcsök e támasza, a bölcseség olly szerencsésen 

' ) A tizenhetedik században alig volt országgyűlés, 
mellyben Erdély rendjei a s z o m b a t o s o k ellen a legszi-
gorúbban nem intézkedtek volna : mint illető helyén látható. 

épült és virágzó hajléka, széthányassék ; mellyet, ha 
hiányával volnánk, minden uton és módon meg kel-
lene szerezni. — És kívánhatja e, hogy jó hazafinak 
tartassék az, ki illy ártalmas tanácsokkal ostromolja 
hazáját? Azért fontold meg, kegyelmes uram! mi-
féle ü g y , kiknek ügye, és milly uj módon forog a 
veszélyben. A vallásérti száműzetést, javaiktóli meg-
fosztatást , sőt magát a halált is, nyereségnek nézik 
Krisztus szolgái; mint kiknek győzelmi dicsőségökké 
válik mindaz, a mit elleneik büntetésökül forralnak. 
De meg kell gondolnod, hogy magad, és egész Erdély 
híre kimondhatlan csorbát szenvedend ez által ; mert 
többen lesznek a keresztény fejedelmek közül, kik 
társaságunk illyetén elitéltetését, hogy legkeveseb-
bet mondjak, az állhatatlanság- és kegytelenségről 
vádolandják. De hagyjuk ezeket. Azt ma itt előtted, 
tanácsnokaid, és az egész ország színe előtt erősítjük, 
hogy ügyünkkel föl nem hagyunk ; téged, kit hal-
hatatlan emlékű a tyád, kit nagybá tyád , a király, 
gyakran , és halálos-ágyán is ajánlott , ifjú korod e 
kétes szakában el nem hagyunk , el nem árulunk : 
hanem lehető minden erőnkből javadat, és méltóságo-
dat védelmezni készek vagyunk. Végül szilárdul áll, 
hogy Erdélyből ki nem megyünk: sőt mindaddig itt 
maradunk, valamig vagy Krisztusért, és a meg nem 
vesztegetett hitért (némelly angolhoni szerencsés tár-
saink példáját követve,) az ohajtott halálra hurczol-
tatunk, vagy kiutasittatásunk valamelly igaz oka 
felhozatik; nehogy, ha önkény és irigység hr.tároz 
mindenben , ollyanokul tűnjünk föl , kik téged erő-
szakoskodás- és zsarnokságra oktattak légyen 1)." 

Ez erélyes szónoklat akkora benyomást tett 
Zsigmondra, hogy, a mint már fönebb mondók, ez 
ügynek elintézése a jövő országgyűlésig elhalaszta-
tott ; de az atyák elleneit nem birá lecsendesíteni : 
azon sajátsága levén az emberi természetnek, hogy 
hamarább indíttatik engedékenységre ellenének gyá-
vasága, mint erélyessége által. Igy történt, hogy, 
ha mellőzzük is itt a most idézett szerzők azon állí-
tását, miszerint ezt az országos gyűlést azért is siet-
tették , nehogy András bibornok, kinek eljövetelét 
hirül hozták, idejében megérkezhessék: az egész or-
szág szokatlan forrongásba jöt t , és nem egy helyütt 
az utczákon, rögtönözött szószékekről, asztalokról ke-
resék a lakosokat az atyák ellen hangolni; mialatt 
Váradon, Fejérvárt , és Monostoron nyilvános kö-
nyörgések, Szentség-kitétel melletti ajtatosságok tar-

S a c c h i n, pag. 376. S o c h e r, pag. 387. L a m p e , 
Hist. Ecclesiae Ref. in Hungaria et Transs. Trajecti ad Rhe-
num, 1728., pag. 314 et seq. 
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tattak a katholikusok részéről ; kiknek szorongatta-
tása ezúttal a külország, sőt a pápa tudomására is 
jutott. Tény, hogy Lengyelhonnak nagy nevü kor-
látnoka, Z á m o s z k y , G é c z i Jánost, Erdély kor-
mányzóját , az atyák pártolására fölhivá. (A pápá-
nak ez ügyben történt fölszólalását ez értekezés vé-
gén veendik t. olvasóim.) (Folytattatik.) 

A t e m p l a r i u s o k . 
1118-ik évben kilencz frank lovag szövetséget kötött 

Jerusalemben : és Garmund patriarcha kezébe letevék a sze-
génység, szüzesség, és engedelmesség három szerzetes-foga-
dalmát. Ők az ágostoni szerzetesek szabályai szerint kívántak 
élni ; egy, arra kötelező esküt csatolván még világosan hozzá, 
hogy a Szent-föld útjait a számos rablók ellen védeni, a za-
rándokokat a szent helyekre biztosan elvezetni, s a hitetlene-
ket hősies kitartással üldözni fogják. E kilencz lovag : Hugo 
des Payens (de Paganis), St.-Omeri Gottfried (Gaufredus de 
S. Aldemaro, Rossai, Bissol Gottfried, Payen de Montidier 
(Paganus de Monte Desiderii) , Archimbald de St.-Agnan, 
Montbardi András, Gundemár, és valószínűleg Hugo, a cham-
pagne-i gróf is ; ha csak ez később, 1125-ben, mint más tudó-
sitások erősítik, nem csatlakozott hozzájok ' ) Minthogy e 
kilencz rendlovagnak sem közös lakásuk, sem templomuk, 
vagy kápolnájok nem volt: azért II. Balduin király, saját pa-
lotájának egy részét kölcsönözé nekik; melly, mivel Salomon 
temploma felé volt, ezen első lakásuktól nyerték a templarius 
nevezetet. (,Templarii, fratres templi, milites templi, pauperes 
commilitones Christi , templique Salomoniaci'.) Külön rend-
ruházatot nagy szegénységök miatt nem viseltek : hanem eb-
ben is Krisztus szegényeit utánozták ; és viselték azt, a mel-
lyet Isten nevében ajándékul kaptak. E helyzet kilencz évig 
tartott, mig rendszabályaik kifejlődtek, és helyben hagyattak. 
(„Novem annos post eorum institutionem in habitu fuerunt 
saeculari, talibus utentes vestimentis, qualia pro remediis 
animarum suarum populus largiebatur.") Valamint minden 
rendet a maga idejében hoz létre Istennek Sz.-Lelke, hogy mint 
ama kornak saját szüleménye, Isten kegyelmével arra mély és 
erős hatást gyakoroljon : ugy a templomrendet is a XII. század 
szükségletei idézték elő; hogy szent módon, korára átalakitólag 
és javitólag hasson. A középkori világ, és főképen a franczia 
nemzet, a lovagi életet igen kedvelte : de mig az északi orszá-
gokban a lovagi élet a vad liarcz- és kalandvágynak durva, fa-
ragatlan jellemét még mindig le nem vetette , addig nyugoti 
Frankhonban, főleg Provençeban, a troubadourok szép módja, 

J) Willermus T y r i u s , az 1118-ik évnél ekkép értesit a templom-
rend keletkezte felöl : „Eodem anno quidam nobiles viri de equesfcri or-
dine , Deo devot i , religiosi , timentes Deum , in manu Domini Pat r iar -
cliae , Christi servitio se mancipantes , more Canonicorum regularium 
in c a s t i t a t e e t o b e d i e n t i a , e t s i n e p r o p r i a velle, per-
petuo vivere professi sunt. Inter quos pritni et praecipui fue run t viri 
venerabiles, Hugo de Paganis, et Gaufredus de S. Aldemaro . . . . Prima 
autem eorum professio , quodque eis a Domino Patr iarcha et reliquis 
Episcopis in remissionem peccatorum iniunctum e s t : u t v i a s e t i t i -
n e r a , m a x i m e a d s a l u t e m P e r e g r i n o r u m , c o n t r a 
l a t r o n u m e t i n c u r s a n t i u m i n s i d i a s p r o v i r i b u s con-
s e r v a r e n t ." 

s a íinom, csábitó alakban föllépő érzékiség, átalános erkölcste-
lenséggel fenyegetődzött. A lovagiasság rendje (Chévalerie) 
ugyan már a XI. században keletkezett ; mellynek főjellegét az 
érzelgő szeretet, és regényes áhítat képezte : de ha szolgált is 
némi csekély gátul az átalános feslettség eláradása ellen; mégis 
valójában nem vala több, merő játéknál, és alig tenyésztett és 
ápolt egyebet, az áhítatosság amaz érzelgő ömlengésein kivül, 
mellyek a szenvedély és érzékiség elleni harczban még senkit 
sem erősítettek meg.— Igy a templomrend alapításában először 
is egy részről fegyelmezési eszközt látunk a lovagiság erkölcsi 
komolysága-, és keresztény erényességének ápolása- és eme-
lésére : mig más részről annak finomítása- és kiképeztetéseül 
tűnik föl a német és északi népek közt. De e föladat, mint ma-
gától értetik, csak a legalsóbb fokot foglalá el gondviseleti 
helyezetében. Az első keresztes hadjára t , és a jerusalemi ki-
rályság alapitásának következtében, a nyugoti kereszténység 
szabad utat vivott ki magának a Szent-földrei tömeges zarán-
dokláshoz. De ez elszigetelt királyság, a fölizgatott kelet hitet-
len és vakbuzgó gyűlöletének közepette fölállítva, nem nél-
külözlieté a nyugoti anyaországok folytonos és kitartó segé-
lyét. Ha most a templariusok, rendjek alapitása által legkö-
zelebb mit sem szándékoltak volna is egyebet, mint az or-
szágutakat a rablóktól megtisztítani, a zarándokokat védeni, 
a jerusalemi királyságból a hitetleneket kiűzni: még e szűk 
korlátú czél mellett sem tarthatta volna magát vissza a törté-
neti fejlődés törvényétől ; melly őt akkép alakitá által, hogy a 
templomrend vitézei, a nyugotról keletre jövő fegyveres za-
rándok-seregeknek sajátképeni támoszlopai gyanánt tűntek 
föl. Ók képezték a johannitákkal (kik csak a templariusok elő-
haladása által birattak r á , hogy a betegek ápolásától, mint 
tulaj donképeni föladatuktól eltérve, a lovagias hadi életet ka-
rolják föl ; miért is e czél kitűzésének érdeme, mindenekelőtt a 
templomrend vitézeit illeti,) nem csak magvát a keresztes-had-
nak, mellynek vezérei s előharczosai voltak : hanem nyugoton 
levő tartományaik-, és házaiknál fogva, folytonos kiáltó intésül 
szolgáltak arra, hogy keletet, az Üdvözitő sírjával, nem kell el-
feledni. S az ő föladatuknak lenni látszott, a keresztes-hadak 
eszméjét két századon át ébren, és élénken tartani, számára 
kereszteseket, és adakozó jótevőket nyerni, s őket a Szent-
földre vezetni. De mi még többet hiszünk az ő föladatukul 
nézhetni. Már a rend szabálya is ekkép fejezi ki magát : „Divi-
na, ut credimus, providentia a vobis in sanctis locis sumpsit 
exordium hoc genus novum religionis ; ut videlicet religioni 
militiam admisceretis, et sic religio per militiam armata pro-
cedat, et liostem sine culpa feriat." („Mint hiszszük, isteni gond-
viselés következtében vette általatok a sz. helyeken kezde-
tét a vallási buzgóság emez uj neme ; hogy tudnillik a hitbuz-
gósággal hadviselést kötnétek össze, s igy a religio katonailag 
fölfegyverkezve haladjon előre, s az ellenséget bün nélkül 
ostromolja".) Valamint élő lánczolatot képeztek a templariusok 
nyugot, és az Urnák keresztje és sirja között: épen ugy kellett 
a rendnek is mindaddig, valamig a lovagiság átalában virágzási 
korát tul nem élte, élő köteléket képezni a földi s mennyei Jeru-
salem közt. Minthogy a középkori világ az ő fönséges vallási 
lelkesedésében mindinkább a kereszt lobogója alá kezdett so-
rakozni, s mivel a szent kereszt földjeért vivott csaták, a né-
pek és lovagiság minden harczképességének daczára is sike-
retlenek maradtak volna, ha csak egyszersmind a kereszt eré-
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nyeivel is nem küzdenek érette : ennél fogva a templariusban 
egyesitett szerzetes és lovag, az Ur Jézus keresztes vitéze- és 
lovagjának valódi mását tünte t te elő ; s egyszersmind a világi 
rendű lovagoknak akkor is , midőn keresztes-háborúk nem vi-
seltettek , óhajtot t menhelyet nyújtot t , a kolostori életet pó-
tolva, lelki üdvöknek biztositására. Ha a lovag zárdába lépett, 
le kellett tennie fegyverzetét ; és a szerzetes gyakran nyomo-
rúságos és megvetendő egyénül tűnt föl az előkelő nemes ur 
előtt. De egy olly rend, mellyben a fegyvert nem kellett leten-
ni, s hol a lélek mégis a kolostori szent gyakorlatokban a ma-
ga megszenteltetésére alkalmat, vezettetést, és általa üdvözü-
lésére kivánt biztosítékot talál t : olly emberi kötelékül szolgált, 
mellyel Isten sok ezer lovagot és előkelő urat vonzott vétkes 
életökből, és a világ zajából, az ő szent keresztjéhez, és jut ta-
tot t boldog végórához ; mi, ugy hiszszük, a keresztes-hadakban 
kifejtett tevékenységen kivül, világtörténeti föladatát képezi a 
templariusok rendjének ; mellynek épen ugy, valamint az előbbi 
két föladatnak bizonyítékát, a rendnek egész története vissza-
tükrözi. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
M Á T R A V I D É K , sept. 29-dikén. Je lenleg , mondhatni, 

egész Europa az olaszországi eseményekkel van elfoglalva. 
Olaszország véres és borzalmas csatározások színhelye; s a 
századokon át érlel t , és hiven tisztelt ősi szent jogok csorbu-
lása napi renden van. Még be sem végződött a nápolyi expe-
ditio, máris nyomban hirdetik a lapok a szárd sereg benyo-
mulását a pápai államba : tekintetbe sem véve az erőszakot, a 
jogtalanságot, mellyet az homlokán visel. Természetesen min-
den hü katholikus sajgó szívvel kiséri az olaszhoni események 
chaotikus menetét ; és ha mások , kik látszólag velünk tarta-
nak , fekete szándékukat ördögi mosoly-, és kárörvendezéssel 
tár ják ki a nyilvánosság terén, akkor tagadhatlanul kettős fáj-
dalomtól sajog az ember szive. Figyelemmel kisérvén a lapok 
szellemét, mondhatom, nem kis aggodalmat keltett bennem az 
a szellem, melly a ,Magyar Sajtó'-t átlengi *). A nevezett lap 
217-ik számát megtekintvén, abban egész sorok olvashatók, 
mellyek egy olly férfiú tiszta jellemét sértik, ki jobbját a vallás 
erkölcsiség és szent jogok védelmezésére ajánlá föl. A nevezett 
politikai lap fagyos frivolitással irja : „Meglátjuk, miként vál t ja 
be szavát (Lamoricière) ; a végsőig**) védelmezendi-e magát", 
stb. A fönebb emiitett gunyoros szavak fabricálója, meggyőző-
désem szerint, lelépett a valódi becsület (melly az erény becsü-
lése) teréről : s ebbeli meggyőződésemet másoktól is méltá-
nyoltatni kívánom Mintha bizony Lamoriciérenek, az an-
nyira korlátolt határok közé szoritottnak. egy aránytalanul 
nagyobb, és szerfölötti tulsulylyal biró hatalom általi legyőze-
tését szégyennek lehetne tartani ! — Mi katholikusok, az elle-

*) C s a k ezt ? Egyébiránt mi fölöslegesnek tar t juk a t. leve-
lező által idézetteket ismételni. Nem is egyéb indított e sorok közlésé-
re , mint ama vigasztaló tapasztalás , hogy a jogosság érzete , s az alat-
tomosság iránti magyaros u tá la t , még a vidéken sem halt ki a szi-
vekből. S z e r k. 

**) Igen is, beváltotta ; s védelmezte magát a végsőig : még pe-
dig ugy , hogy a hírlapok közlése szer int , inkább akart volna fogság-
ban sínyleni, mint magát arra kötelezni, hogy az igazságos ü g y védel-
mével fölhagyjon. Különben i r ják , hogy már útban van hazájába. 

S z e r k. 

nünk hulló mérges nyilak épen nem kellemes hatását , mindig 
békés szivvel viseljük : s ez elegendő zálogul szolgálhatna az 
ellenfélnek a r r a , hogy mi a csend és béke határai közt hiven 
megmaradunk ; csak nekik is okul szolgálna, ezen csend- és 
békének s z á n d é k o s meg nem zavarására: melly utóbbi épen 
nem jó jele azon indulatnak, melly náluk a testvériség és ha-
za iránti szeretet kötelékeit is megtépi. Tiszteljük tehát min-
denki j o g á t , és tartózkodjunk at tól , a mi másoknak sérülést 
okozna. Maradjunk a valódi tisztelet és becsület határai közt ; 
és soha se feledjük Üdvözítőnk ama szavait : „Szeressed fele-
barátodat , mint tenmagadat." Csak ha ezt teszszük, lesz 
köztünk igazi testvériség , és összetartás a minden jó- , hasz-
nos* és üdvösnek hatályos előmozdítására. Egy vidéki. 

KÉKKŐ, sept. 20-án. Egy domb tetején fénylett egykor, 
százezer mongol harczostól körülvéve egy sátor, és ez alatt 
tisztelet okáért kitéve egy czimer arany felírással; a ki pedig 
ezen felírást képes volt kibetűzni, az olvashatá ra j ta a ret te-
netes nevet : ,Timur,' vagy ,Tamerlán'! Ekkép akará a világ-
hódító mongol vezér, az ő pusztító harczainak rémitő hatalmát 
és vitézségét megdicsőíteni. Azonban meddig tar to t t e dicső-
ség? Olly sebesen tünt az el ,mint a szélvihar; melly hirtelen 
kerekedvén, pusztitó seregeket söprött már el a föld színéről, 
és sodrott az enyészet örvényébe. Máskép van ez az ur Jézus 
szentséges keresztjével. Mer t íme már 1827 esztendő vonult 
el a föld fölöt t : s az ő szentséges keresztje még folyvást nagy 
tisztelet- és dicsőségben fénylik, és fényleni fog örökké. Milly 
nagy a különbség egy földi, s egy magasabb, isteni dicsőség 
közt ! Timur, vagy Tamerlan iszonyú hadvezér vala ; ki az ő 
ret tentő csordáival elpusztitá az országokat, és rablánczra 
szoritá az emberek milliót : s azért meg is érdemié, hogy bor-
zasztó emléke minden nyom nélkül törültessék ki az élet köny-
véből. Ellenben a mi Megváltónk szent keresztje örök áldás-
ban maradt ; mert eszközül szolgált az Isten büntető igazsága-, 
és szeretetének nyilvánítására. Az Isten Fia tudnillik ugy sze-
ret te a világot, hogy hozzánk való szeretetéből oda hagyván 
mennyei dicsőségét, szolgai alakot vőn magára, s engedelmes 
lőn egészen a halálig; igen, a keresztfa haláláig! Azért föl is 
magasztalá őt a mennyei Atya, s adott neki nevet, melly min-
den nevek fölött van : hogy tuduillik szentséges nevére térdet 
hajtsanak minden teremtmények, a mennyeiek, földiek és föld-
alattiak. És azért bár miféle viszontagságok merüljenek is fel 
a föld szinére, a szent kereszt, ugy mint Jézusnak, az emberi-
nem Megváltójának diadalmi jele, mindig vigasztalására fog 
a jámboroknak szolgálni, s megfélemlésére a gonoszoknak. A 
kath. anyaszentegyház is, valamint a mult századok bosszú 
során végik mindenkor, ugy kiválólag jelen borús időkben, 
a sz. keresztben, s a ra j ta meghalt és diadalmaskodott Üdvö-
zítőjében helyezi minden bizodalmát; meg lévén róla győződ-
ve , hogy csakugyan nincs másban senkiben üdvösség, mert 
nem is adatott más név az- ég alatt az embereknek, melly-
ben üdvözülnünk kellene. (Apóst. csel. 4 , 12.) Erős olta-
lom az Ur keresztje; ahhoz fut az igaz és bűnös ember egya-
ránt, s itt talál ő vigaszt és erőt minden szenvedésében. — 
Egyébiránt az Ur keresztje mellett rendesen ott találjuk az 
ő szentséges Anyját is. És boldog az ember, a ki résztvevő 
szivvel osztozik anyai fájdalmában. A gyötrelem és szorongat-
tatás napjaiban nála van a legbiztosabb menhely és oltalom. 
Midőn 1522-ben Rhodus szigete a törökök hatalmába került , 



a hős Villiers de l'Isle Adam, a rhodusi rendvitézek utolsó 
nagy-mestere*), kit VII. Kelemen romai pápa Krisztus hü vi-
tézének czimével tisztelt meg, egy véres csatát vivott, melly-
ben Soliman császár több mint 100,000 harczost elvesztett : 
mig végre árulás és túlnyomó erő által a sziget elhagyására 
kényszerítve, hajóhadának szomorú maradványával együtt 
elvitorlázott először ugyan Candiába, innen pedig Messinába : 
hol nagy tisztelet- és részvéttel fogadtatott. Midőn oda érke-
zet t , csak egy vitorlát terjesztett ki, mellyen a fájdalmas 
Anyának azon képe vala ábrázolva, a mint isteni sz. Fiának 
holt testét fogadja ölébe, e fölirással: „A szerencsétlenség-, 
és szomorúságban egyetlen remény." („Afflictis spes unica 
rebus.") (Vége köv.) 

AUSTRIA. A nmélt. bécsi nunciusnak a német kath. 
egyletek prágai nagy-gyüléséhez intézett iratában többi kö-
zött mondatik : „Könnyű képzelnetek a fájdalmat, melly szi-
vemet , ós mindazokét betölti, kik még a becsület és igazság 
érzetét megőrizték. A villámterhes felhő, mellyet darab idő-
től fogva a láthatáron fenyegetőleg láttunk közeledni, rögtöni 
viharba tört ki. Az istentelenség, álnokság, és dicsvágy fegy-
vert adának egy bitorló kezébe, hogy sz. Péter örökségét 
zsákmányul ragadja magához. Egy titokteljes sötét összees-
küvés, melly a Themse partjairól kiindulva, egész Európában 
messze szétágazik, még más czélt is törekszik elérni. Istente-
len gonoszsággal, a világi fejedelemben az egyház fejét is 
Sújthatni reménylik, és azt , hogy a koronával együtt a leg-
főbb papi tekintély kulcsait is összezúzhatják, mellyeket Krisz-
tus Péter utódjaira bizott. Igenis , a szélvészek süvöltenek , a 
vihar vadon dul körülöttünk, a hullámok magasan csapódnak 
össze, s a hivők sziveit remegés szállja meg : de bátorság, 
Krisztusban szeretett testvérim! Bátorság! Ne féljetek!" Ez-
után a reformatio korszakára emlékeztetvén a tagokat, foly-
ta t j a : „Az apostoli szék Romában, maga a kath. egyház is, 
akkoriban, szintúgy mint jelenleg, hasonló hevességgel, épen 
olly dühhel támadtatott meg, valamint tanítása-, ugy törvé-
nyeiben, jogai-, és birtokaiban. A haj ócska erősen hányatott 
a hullámoktól, igen erősen : de el azért még sem merült. Nem 
fog az most sem törést szenvedni : a Mindenhatónak ígérete 
kezeskedik e mellett. Ismeritek sz. Pál apostol titokteljes 
mondatát : ,Midőn gyengélkedem, akkor vagyok erős.' (II. 
Kor. 12, 10.) A kath. egyház, és annak alapja, az apostoli 
szék, méltán alkalmazhatja e csudálatra méltó előjogot magá-
ra. Az apostol dicsekedett a maga ,gyengeségei-, becstelenit-
tetései-, fogyatkozásai-, üldöztetései-, és szorongattatásaiban 
Krisztusért' (u. o.) : ugyanezen érdemczimeket mutathatja föl 
a szorongatott, és le nem győzött legfőbb pásztor, a nagy-
lelkű IX. Pius , az álmélkodó világnak. Gyalázattal tetézte-
te t t ő is, szükségektől környeztetett, üldöztetések által véte-
tet t körül, és a szorongattatások alatt meghajlott : és mind-
ezt Krisztusért, és az anyaszentegyház sérthetlen jogaiért 
szenvedte. Miért is fölkiálthat Pállal : ,Midőn gyengélkedem, 

*) A mennyiben tudnillik a Rhodu3t elhagyni kénytelen vitéz-
rend széke ezután Maltában vo l t , s a mindig azonegy johanni ta rend 
vitézei maltai rendüeknek hivattak. Rhodus védelmében látható, milly 
különbség van a vallásos buzgalom- és örök élet reményétől lelkesített 
hősök , és az ujabb kor hi t - és meggyőződés nélküli armádiái közt ! Az 
ősz hi tbajnok, V.illiers Fülöp, csupán 600 lovag- , és 4500 fegyveressel 
öt hónapig és akkép védte Rhodust , hogy a szigetet 200,000 emberrel, 
és 300 hajóval megtámadó Soliman, seregének felét a falaknál elhullni 
látta , s a hősöknek végre is szabad elmenetelt volt kénytelen a romok 
közül engedni. S z e r k . 

akkor vagyok erős.' Igen, ő erős, ő győzhetetlen erejű a maga 
gyengeségei közt ; mivel századunk, mellynek erkölcsi érzete 
olly mélyen alásülyedt, kénytelen, mint ezt gróf Monta-
lembert olly találólag mondja (,Les moins de l'Occident.' Ajánló 
levelében.), nem csak a csalhatlan igazság-, hanem egyszers-
mind az olly becstelenül lábbal tapodott igazságosság-, hűség-, 
bátorság- és becsületnek is képviselőjét benne fölismerni. Az 
anyaszentegyháznak szorongatott feje mindezek daczára erős, 
a kath. világ valamennyi püspökeinek csudálatos összetartása, 
ugy szinte a mély bámulat, s a hódolat- és szeretetnek sok-
szoros bizonyítványai által, mellyeket neki lélekben fiai, a vi-
lág négy széleiről ajándékul hoznak. IX. Pius az ő kiengesz-
telhetlen, nyilt és titkos ellenségeinek irányában győzhetlen 
erővel bir : mivel ő a maga legfőbb lelki hatalmának szabad 
gyakorlata által, számtalan hiveinek jogait, érdekeit és lelki 
szükségeit biztositja. 0 erős, mert kétszáz millió katholikus 
meggyőződésére támaszkodhatik ; kik az egész földkerekségen 
elszórva, a legkülönnemübb kormányformák alatt élnek. Az 
igazságtalanság erőtlen az erkölcsi, legyőzhetlen erőknek illy 
phalanxa ellen. A lélekismeret olly erős vár, melly ellen sem 
ágyuk, sem egy hazug diplomatiának memorandumjai nem te-
hetnek semmit. Ki az ennélfogva közületek, szeretett testvé-
reim ! ki a végdiadal fölött, egy heves küzdelem után, kétel-
kedhetnék? A setétség fejedelmei hiában erőködnek Péter 
ingatlan székét, az apostolok fejedelmének utódai által birt 
fönséges trónt felforgatni. Hiában ! ama mysticus hajó há-
nyathatok ugyan, de soha el nem merülhet. Nektek pedig, ked-
ves testvéreim ! kik e nemes földnek, mellyet Németországnak 
hivtok, s melly még mindig méltán viseli a hűség és becsü-
letesség honának nevezetét, kik ennek minden részeiből egy-
begyűltetek, szivből köszönetet mondok a mi dicső, szentsé-
ges atyánk nevében. Valamennyi katholikus népek közt nem 
utolsó helyet fogtok ti a történelemben elfoglalni ; melly az 
utódoknak, IX. Pius dicső pápaságának sanyarú szorongattatá-
sai^ és kimondhatatlan vigasztalásait elbeszélendi." (S minő he-
lyet fog ugyané történetben némelly, kath. nevet viselő társulat 
elfoglalni ?) „Ti az elsők közt voltatok, kik segítségére siette-
tek. Ti az ő fájdalmát enyhítettétek a gyermeki hódolat által, 
melly sokkal becsesebb, mint maguk ama szeretetadományok, 
mellyeket bőkezüleg, és nemes lélekkel az ő lábaihoz raktatok. 
Fiaitok, testvéreitek, barátaitok az elsők közt voltak, kik elő-
siettek, hogy a jog és igazság védelmére alakult válogatott 
sereget képezzék. Németország, és a szomszéd tartományok 
legnemesebb családjaiból vett nevek emelik e vitéz harczosok 
dicsőségét ; kik, mint egy újra feltámadt thebai legio, készek 
Isten- és a hitért meghalni. Az ő vitézségök, fegyelmök, hü-
ségök, harcztársaiknak példányul, és csudálat tárgyául szol-
gálnak. Félve, s elérzékenyülve teszem hozzá, hogy e pilla-
natban talán ama hősök vére még ott párolog a földön, mellyet 
életök árán is egy istenrabló bitorlástól megmenteni szándé-
koztak. .." A gyönyörű levél sept. 22-dikén kelt Bécsben. 

OLASZORSZÁG. Hir szerint ő szentségének egy kör-
irata jelent meg, mellyben a sz. atya szilárd akaratát nyilvá-
nítja , minden körülmények közt Romában maradni : haugyan 
.ellenállhatlan tettleges erőszak nem kényszeríti őt az isteni 
gondviselés által rábizott eme helytőli távozásra.' De hogy e 
pápai körlevél kelte nem előbbi-e , mint a legújabb körülme-
nyek miatt kilátásba helyezett elutazás szándéka, azt a tudó-
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sitás nem mondja. Az azóta megtartott titkos consistorium ez 
iránt is kellő fölvilágosítást fog a kath. világnak szerezni. 

— Az ,ir disznónyáj' (már tudnillik a pápai állam védel-
mére Olaszországba jött, és Spoletonál elfogott irhoniak vitéz 
serege, a fönebbi gúnynévvel jutalmaztatva kath. hitbuzgal-
máért), B o w y e r parliamenti tag részéről pártfogás alá vé-
tetik a belőle csúfot űzött ,Times', és ,nemes' elvrokonai el-
len. A Times e hatszáz egyénből álló csapatnak a gyávaság-
gali szemrehányást véli tehetni : pedig e 600 ember egészen 
elvágatva a pápai seregtől, és hitszegőleg megrohantatva egy 
hadizenet nélkül berontott ellenség által, h u s z o n ö t e z e r 
sardiniai katona előtt tet te le a fegyvert ! Hasonló körülmé-
nyek közt, még csak utasitással sem láttatva el egy illy, előre 
nem láthatott esetbeni magaviseletet illetőleg, bizonyosan az 
angol hősök is megadnák magukat. És ki a ,bérencz' ? Az irek-e 
azok, kik épen nem zsoldért, hanem egy szent elvért küzdendők 
jöttek az olaszországi harcztérre, Krisztus helytartójának jogai 
mellett liarczolandók : vagy pedig a pápa ellen toborzott, s jó 
napidij biztositása mellett 8- és több százankint elhajózó angol 
excursionisták ? Garibaldi zászlói alatt is küzdenek, ugy mond 
Bowyer, angolok, lengyelek és magyarok : miért nem nevezi 
a ,Times' ezeket is bérenczeknek ? A ,Patrie' mégis igazságo-
sabb : szerinte „a pieinonti hadsereg örömest adja meg a tisz-
telet adóját az anconai kis várőrség bátorságának." (A Times 
szerint ez csak még nagyobb — nyáj.) Lamoriciére tábornok, 
mindezen eseményeknek , mellyeket a történelem bizonyosan 
nem az olasz nép dicsőségére , évkönyveibe följegyzett, leg-
hívebb tanuja, erőteljesen fejezé ki a valót ama szavakkal : 
„Mon armée n'a pas été vaincue, elle a été assassinée." (,Se-
regem nem győzetett le , hanem orozva meggyilkoltatott.') 
Ha Olaszország illy uton tudja csak kivivni szabadságát, ugy 
népe csak a legméltóbb szolgaságra született volna. 

FRANCZIAORSZÁG. Az ,Oesterr. Volksfr.' párisi leve-
lezője a felforgatás embereinek öröme felől szól, mellyet ko-
runk legnagyobb eseménye, a pápaság fölött kivívott diadal 
kelt bennök : a mennyiben tudnillik e diadal nagyságát Europa 
magatartásától mérik. És méltán; mivel ez csakugyan hallatla-
nul uj, valamint a bünrészesség, ugy a gyávaság tekintetében is, 
mellyel a merény elkövetését nézik. A pápaság ugyan nem 
fog azért megszűnni: sőt ujabb fénynyel fog a viszontagságok 
hullámzajából kilépni ; neki isteni, csalhatlan Ígéret biztositja 
fönmaradását : de miként fogják a diadalmaskodó felforgatás 
és jogtalanság ellen védeni magukat azok , kiknek hatalmát 
egyedül a most már semmibe vett jogok szentsége tar táfön ? 
Spanyolországnak, melly a sz. atyát nem rég erőteljes véde-
lemben részesíteni kínálkozott, Thouvenel ur pár nap előtt (a 
tudósítás sept. 30-dikáról van,) azt irá, hogy a franczia kor-
mánynak nincs ellenére, ha spanyol seregek küldetnek Ro-
mába. ... Az egészben nyilvános guny fekszik : minthogy a segít-
ség most már későn érkeznék, holott akkor, midőn az ajánlat 
tétetett, még jókor leendett. — Ugyané kútfőből van a követ-
kező is : „Harmad napja a nunciusnak hivatalos értekezlete 
volt Thouvenellel, melly a diplomatikai világban nagy ügyei-
met ébresztett. Möns. Sacconi igen erélyes előterjesztést te t t 
Francziaország szószegése és kétszinüsége ellen. Többi között 
kiemelte, mikép a nyugoti hatalmasságok mindig szerfölötti 
készséget tanúsítottak az e m b e r i s é g i tekintetek érvénye-
sitésére, még fegyveres erővel is fenyegetődzve, midőn t ö r -

v é n y e s hatalom védelmezése felől volt szó egy idegen rab-
lócsapat és belföldi lázadók ellen, mint például ez volt az eset 
Palermonál. Ugy szinte a nyugoti hatalmak hajói mindig készen 
állottak ot t , hol a harcz kimenetele kétségesnek látszhatott, 
a megvert íölkelők- és megfutamlott lázadóknak szükség ese-
tébeni fölvételére. De midőn csak egy pápai vár, Ancona, La-
moriciére, és pápai sereg forgott kérdésben : egyetlen semle-
ges hajó sem volt a kikötőben látható; s Ancona lövetése el-
len az emberiségrei tekintetet egyik nyugoti hatalmasság sem 
hozta föl óvásul. És mit felelt erre Thouvenel ? 0 azon, tulaj-
donképen alapos mentséggel takaródzott, miszerint ő urának 
szolgája, s nem szabad tulajdon akarattal birnia." Az emberi-
ség átalában csak a gonosztevők irányában vétetik korunkban 
igénybe— Rablók, gyilkosok számolhatnak a részvétre : de 
az elnyomott, rakásra ölt ártatlanokkal ki sem törődik. Hiszen 
olvastuk a meleg részvét szavait bizonyos lapokban még a dru-
zok iránt is, és az aljas rágalmakat a vádolt áldozatok ellen ! A 
,Journal des Débats' még hanyagsággal vádolja Garibaldit, 
hogy Capua ellen nem használja a kellő fegyvert, a porrá ége-
tést „Capuát", ugy mond, „minden oldalról gyújtó röppentyűk-
kel kell lövöldözni Capuában hét lőportár van, melly a bom-
bázás ellen nincs biztosítva. A házak többnyire rosszul épitvék, 
régiek, és fából vannak..." S azonnal megnevezi a helyeket is, 
hol lehetne leggyorsabban a gyújtó szereket megrendelni. Ez 
undokságokat még a Pays is sokalja ; s kérdi: „Ugyan mit mon-
danának a Siècle, Opinion Nationale, sőt maga a Journal des 
Débats is, ha II. Ferencznek adatnának illy tanácsok ?" (Kü-
lönben Capua ostrománál Istennek büntető igazsága renditő-
leg nyilatkozott, midőn épen a fellázadt pápai tartományok-
ból való sereget érte a pusztitó vész. A bolognai csapat, írják, 
Cajazzonnál betű szerinti értelemben ,megsemmisíttetett.') 

I R O D A L O M . 
jMEMORIALE SACRORUM EXERCITIORUM in alma 

Dioecesi Csanadiensi, sub gubernio piae memoriae Alexan-
dri I. Episcopi asservatorum. Cum permissu Reveren-
dissimi Ordinariatus Colocensis. Coloczae, I860.' N. 8-r. 
XXXVI és 296 1. Ára ? 

Ezen, a kalocsai nyomdának nagy dicséretére váló csín-
nal nyomott munkát, nem csak a mély kegyelettel fogadandó, 
tulajdonképeni tárgy, a lelki sz. gyakorlatok üdvös tartásá-
nak módja, hanem azon ok, alkalom és szándék is szerfölött 
tiszteletre méltóvá teszi, mellyel az egy buzgó főpásztor, a bol-
dogult csanádi püspök, C s a j á g h y Sándor áldásos emléké-
nek van a szerző által szentelve. Az elhunytnak szelleme-, és 
apostoli buzgalmához méltó szeretetemlék ; melly, ugy hisz-
szük, sokakban fogja azon szent lángot ápolni, s éleszteni, 
melly a hite- s egyházaért buzgólkodót élete végső pillanatáig 
hevítette. A XI—XXXVI. 1. az elhunyt püspök életiratát adja, 
s gazdag az adatokban, mellyek fönebbi reményünket még in-
kább megerősítik. Illy mintakép látása legjobb bevezetésül 
szolgálhat az a felőli elmélkedésekhez, hogy minőnek kell egy 
kath. papnak lenni. 
,EGYHÁZI EMLÉKBESZÉD, mellyet a kalocsai székes-fő-

egyházban a Jézus társasága ünnepélyes bevezetése alkal-
mával 1860. sept. 30-kán mondott K o v á t s József, Isten-
áldásáról czimzett apát , sz. Pálról nevezett bácsi prépost, 
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székes-főegyházi kationok, hittudor, s a pesti kath. egye-
tem hitkaránál bekeblezett tag. Kalocsán, I860.' 8-r. 40 1. 

A jeles alkalmi beszédet az által hiszszük legjobban mél-
tányolni, ha annak rövid kivonatát külön czikkben adandjuk; 
mit legközelebb szándékunk tenni. 

Megjelent, és R á t h Mór bel- és külirodalmi könyvkereske-
désében, Pesten a ,vastuskóhoz', kaphatók : 

,VERMISCHTE SCHRIFTEN von George P h i l l i p s . Drit-
ter Band. Wien, I860.' 8-r. VIII és 507 1. Ára, fűzve: 
4 frt a. é. 

Tartalmát teszik : I. ,A tudomány méltósága és becsül-
tetése felől'. (Egyetemi rectorság átvételekor mondott beszéd 
a müncheni egyetemnél, 1845-ben.) II. ,Csalódott várakozás.' 
III. ,A raacskazenék eredetéről.' (Egyházjogi-mythologiai ér-
tekezés.) IV. ,N.-Károly a tudósok körében.' (Akadémiai szó-
noklat. 1855.) V. ,Walter Map.' VI. ,A német királyválasztás 
az arany-bulla koráig.' 
,DIE MESSIANISCHEN PROPHEZEIHUNGEN des Je-

saias. Von Dr. G. K. M a y e r , Professor der Dogmatik in 
Bamberg. Wien, I860.' 8-r. 505 L Ára, fűzve: 4 frt a. é. 

,CHARAKTERISTISCHE ZÜGE aus dem Leben Pius IX. 
Von Abbé V. Dumax, Secretär des Mons. de Segur in Rom. 
Aus dem Französischen. Mainz, I860.' 12-r. VI I I és 199 1. 
Ára, fűzve : 70 kr a. é. 

Midőn az e könyvben följegyzett adatokat az utókor 
olvasandja, csudálkozva fogja kérdeni : ,S mikép vala lehet-
séges, irányában olly hálátlansággal viseltetni, minőt koráról 
a történelem följegyzett?' Válaszul az ezt kérdő alignyerend 
egyebet, mint hogy IX. Pius : ,Crux de Cruce'; de a nép is, 
melly őt elárulta, az őt ért sorsban fog róla tanúságot tenni... 
Ő népét boldoggá akará tenni: hanem ez inkább választá 
magának Barabbást. 
,VETERA MONUMENTA, Poloniae et Lithvaniae Gentium-

que finitimarum históriám illustrantia, maximam partem 
nondum édita, ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta, 
ac serie clironologica disposita ab A u g u s t i n o T h e i n e r, 
Presbytero Congregationis Oratorii, Consultore SS. Con-
gregationum Indicis Librorum prohibitorum , Episcoporum 
et Regularium, ac S. Officii, socio collegii Theologorum Ar-
chigymnasii Romani, Academiae Pontificiae Archaeologiae, 
et Academiae Herculanensis, Institutorum Belgici, et Hun-
garici, Tabulariorum Vaticanorum Praefecto etc. etc. T o-
m u s P r i m u s . Ab Honorio P P III. usque ad Gregorium 
PP. XII. 1217-1409. Romae, I860.' Ivrétb. XXXII és 788 
1. Ára , fűzve : 50 frt a. é 

Szerző előszavában a műről ekkép nyilatkozik : „Nobi-
lissimae Hungarorum et Polonorum gentes, iam inde cum fe-
rocissimi Mahumeti sectatores Európám depopulationibus im-
plerent , validissima Christianitatis propugnacula semper 
extiterunt. Sub salutifero namque crucis vexillo, quo a sum-
mis Ecclesiae Catholicae moderatoribus, Romanis scilicet Pon-
tifi cibus , instructi atque muniti fuerunt , militantes, eorum-
que adhortationibus excitati, piis elargitionibus saepe saepius 
adiuti et sustentati, Occidentem non semel a fera Turcarum 

tyrannide, obstupescente et plaudente orbe Christiano, libe-
rarunt. Ut vetera tempóra transeamus , Vindobonensem dum-
taxat liberationem memoria repetere sufficit, ubi Poloni et 
Hungari Germanis mixti, sacroque inter se foedere iuncti, 
cuius auctor ac praecipuus impulsor Romanus Pontifex Inno-
centius XI. fuit, formidandas Turcarum vires per omne aevum 
fregere atque ad nihilum redegere, sicut monumenta histo-
rica, quae de rebus Polonicis et Russiacis non ita pridem ty-
pis excudenda curavimus, clare demonstrant. — Sed non modo 
illa belli contra Turcas gerendi ratio Polonos atque Hunga-
ros coniunxit, verum multae et permagnae utramque gentem 
necessitudines attingunt, uti cuique ex monumentis nostris 
Hungaricis satis apparebit, quasque hic enarrare nimis lon-
gum est , neque operis consilium id patitur. Doluimus sane, 
quod cum Monumenta Hungarica colligeremus, ea, quae Polo-
niam simul concernebant, tantumindicare potuerimus, brevitati 
plus aequo forsan studentes, ne opus in nimiam excresceret 
molem. Quid itaque mireris , omnes patriae históriáé cultores 
unum voluisse, hanc partem nempe a nobis tunc temporis re-
lictam expletum iri ? Praeclaris tantorum virorum votis ac 
precibus vix deesse potuimus, consilio praeprimis moti, quod 
ista monumenta in non modicam Ecclesiae catholicae utilifa-
tem et maximum Sanctae Sedis honorem cédant ; uti quisque 
primo intuitu perspiciet: magna ergo alacritate hanc rem 
multae saneoperae et laboris protinus aggressi sumus." Mint-
hogy pedig Lithvania Lengyelországgal szoros összeköttetés-
ben volt, sz. az erre, sőt még Sileziára vonatkozó okiratokat is 
közlendőkül hitte ; figyelmet forditván egyszersmind a porosz-
országi német-rendnek alávetett tartományokra, Kur-, és Lief-
land-, Esthland- és Moscoviára. Hogy az e tartományokra vo-
natkozó okiratok legnagyobb része elveszett, azt sz. szintúgy 
sajnálja Lengyel-, mint Magyarországot illetőleg. Különben 
az iratok rendezésében ugyanazon módszert követte itt is, 
mint a magyarországiaknál. A munka kiadása körül segítsé-
gére volt tudósok közt szerző egy nőt is megnevez, Sobanska 
Hortensiát ; ki hona történetének fényre deritésében osztozva, 
részese a rá e miatt méltán háruló dicsőségnek is. „Et révéra, 
quis Polonorum, monumentis nostris vel leviter inspectis, non 
admiretur praeclaram avorum erga Deum pietatem, summám 
ac perpetuam in Ecclesiam Catholicam observantiam, singu-
larem denique et nunquam satis praedicandam erga Sanctam 
Romanam Sedein eiusque supremos moderatores, Romanos 
Pontifices, reverentiam: adeo quidem, ut ex illis excelsis vir-
tutibus omnem genti suae glóriám, magnitudinem atque gra-
vitatem evenisse haud dubie dixeris ? Eo denique pertinent 
consilia nostra, si Superi favent, ut hoc opus usque ad obitum 
magni illius et immortalis Joannis Sobieski perducamus, cuius 
temporis monumenta d u o adhuc volumina requirere possunt.' 
Az e kötetben világot látó okiratok közt első az 1217-diki febr. 
9-dikén kelt pápai irat a kalisi herczeg Ulászlóhoz ; az utolsó 
pedig, szám szerint 1058-dik, egy 1409-dik évi dec.|7-én kelt 
kinevezés. — E gyönyörűen kiállított műnek a magyarországi 
történelemre nézvei fontosságát kiemelni nem szükséges : 
azért várható, mint óhajtjuk is, hogy azt minél többen meg-
szerezzék, kiknek azt birhatni az Isten nem csak vágyat adott, 
hanem módot is nyújtott. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozmaj Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Diínasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Jézus társaságának visszaállítása honunk-
ban. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz- és 
FrancziaországbóL 

Jézus társaságának visszaállítása 
honunkban. 

(Különös tekintettel a kalocsai convictusra.) 

„Mire való ezen czéltalan erőködés? Nincsenek-e 
a kath. egyházban jobbnál jobb, s a nevelés pályá-
ján is annyi elismerésben részesült szerzetes-rendek; 
mellyek már nagyobb népszerűségüknél fogva is ha-
tályosabban működhetnének ama czélra , mellyet a 
nagy alapitó ezen intézetnek nemes lélekkel kitű-
zött? Az átalános közvélemény ellen tett kísérlet 
minden esetre bukásához közelit!" Ez ellenvetésre 
felel azon, mult számunkban ismertetett egyházi be-
széd , mellyel a Jézus társaságának a kalocsai főis-
kola- és finöveldébe lett bevezettetése, nagys. és ft. 
K o v á t s József apát és kanonok ur által ünnepélye-
sittetett. „Az atalanos közvélemény ellen tett kísérlet 
minden esetre bukásához közelit!. . . Igen, de csak 
akkor , ha e közvélemény nem hibás, hanem igazsá-
gon alapszik. Igazságon alapszik-e pedig azon állító-
lagos közvélemény, melly a Jézustársaságot kellő 
ismeret, vagy kihallgatás nélkül csak amúgy kön-
nyeden kárhozatra itéli? Maga a rend múlt ja , e ha-
zában is kivívott, érdemei, ama nagy férfiak, papok, 
tudósok és hazafiak, kik egykor e szerzetes-rend tag-
jai voltak, és kikre részben még a magyar is mind 
e napig büszke mindez nem volna-e elegendő arra, 
hogy e közvéleményt nyomorult előítéletnek bélye-
gezzük; mellyet csak azon ellenséges indulatok te-
hettek közössé és megrögzötté, mellyek a mult és 
jelen század keresztény-ellenes irányában, és az egy-
ház ellen táplált ellenszenvben találják egyedüli for-
rásukat, kutfejöket? Ámde legyen ; mi e kicsinyes 
töpienkedőket is meg akarjuk nyugta tni , s ha igaz-
ságszeretők, leikökben fölmerült kételyeiket tehet-
ségünk szerint szétoszlatni. —Vizsgáljuk meg azért 
részrehajlás nélkül: a) mi a Jézus társasága rendelte-
tésénél fogva? és b) mi az , hivatása működési köré-

ben ? Lehet, hogy e kettős tárgy komoly megfonto-
lása után az előítéletek ködfátyola oszlani fog , s ki-
derülend az igazság, melly ezen ujonan alapított 
üd vös intézet iránt nagyobb bizalmat támasztand 
még az aggódok keblében is . . . . Mennyiben a Jézus 
társasága színién a kath. anyaszentegyház által ünne-
pélyesen fölavatott, és megerősített szerzetes-rendek 
sorába tartozik , ennek is , mint minden más szerze-
tes-rendnek, az a főfeladata: hogy a három evangé-
liumi tanács fogadalma, s az innen származó kötel-
mények hü teljesítése által, mind önmaga, mind má-
sok megszentelését, és az ezzel szoros kapcsolatban 
levő örök boldogságot elősegitse, eszközölje. S ez 
már egymaga elegendő ok volna arra , hogy a Jé-
zus társaságában azon nagyszerű intézetek egyikét 
tiszteljük, mellyek magas rendeltetésöknél fogva arra 
hivatvák, hogy a közerkölcsösség, s ez által a közjó 
előmozdításán, önfeláldozó szeretet- és buzgalommal 
munkálkodjanak. Azonban a Jézus társaságának e, 
minden szerzetes-rendek közös föladatán kivül van 
még más, tiszteletünk- és ragaszkodásunkat még in-
kább igénylő különös hivatása is, mellyet azon sa-
játságos viszony határoz meg, mellyben e rend a 
kath. egyház- , s annak a világra kiható üdvteljes 
munkásságához a neki saját rendeltetésénél fogva áll.... 

A kath. anyaszentegyház első és légfőbb hivatásá-
hoz tartozik a küzdés : küzdeni a tévely, a bün, a go-
noszság, szóval a sötétség országa ellen mindaddig, 
mig ennek erejét végkép megtörve, az igazságnak a 
tévely, az erénynek a bün, a mennynek a pokol fö-
lött végdiadalt nem viv ki ; vagyis ama nagy napig, 
midőn az igazak a gonoszoktól, a jók a rosszaktól, 
az Isten fiai a kárhozat gyermekeitől, Krisztus vég-
leges ítélete által örökre el nem választatnak. Ámde 
e nagy, e folytonos, e hosszú, és minduntalan meg-
ujuló harcz szerencsés vívására sok szellemi erő, te-
hetség, és olly bátor férfikarok kívántatnak, mel-
lyek nem csak elszántak, de ügyesek is legyenek a 
szellemi fegyverek forgatásában , és arra , hogy a 
sötétség szelleme alatt küzdő tábor minden fondor-
latait, erejét, s ügyesen intézett megtámadásait hat-
hatósan visszaverjék, megtörjék, megsemmisítsék. E 
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nélkül a csata veszve van, s a diadalt okvetetlenül 
az ügyesebb ellentábor vivja ki. 

Illy ügyes , és minden tekintetben a szellemi 
harcz vivására csataképes férfiak nem hiányoztak 
ugyan soha a kath. anyaszentegyházban ; sőt a tör-
ténet tanúbizonysága szerint, Isten különös atyai 
gondviselése épen akkor szaporitá s emelé ezek szá-
má t , midőn a szorongatott egyháznak illyekre leg-
nagyobb szüksége volt : azt azonban még sem tagad-
hatni, hogy mindaddig, mig Loyola sz. Ignácz a Jé-
zus társaságát meg nem alapította, nem volt ollyan 
rend, melly épen azon magas czélt tűzte volna ki a 
társulati szellem összefogó munkásságában, nyiltan, 
és határozottan : küzdeni az egyházzal Krisztus zász-
lója alatt a tévely, a bün, a gonoszság, szóval a sötét-
ség országa ellen egészen az önfeláldozásig; erre kü-
lönösen képezni az ezen küzdésre magukat Isten na-
gyobb dicsőségének előmozdításáért végkép fölszen-
telő tagtársakat; s folytonosan lelkesíteni és segí-
teni egymást a r ra , hogy ezen örökös harcz minél 
sikeresebben és áldásosabban vivassék, és minél 
több lelki nyeremény essék zsákmányul Krisztus 
egyházának ! 

Volt-e az egyháznak illy harczra-született se-
gédtábor megalakítására szüksége akkor , midőn e 
szerzetes-rend életbe lépett; és van-e ma arraszüksé-
ge , midőn a hitvitában kifáradt elmék már ugy lát-
szik pihenésre haj t ják le fejőket: olly kérdések, mel-
lyeket csak az tehet , ki sem az egyház történetében 
nem jártas , sem pedig jelen korunk eseményeit kel-
lően nem ismeri. Igen szomorú, sőt el lehet monda-
ni , nagyon válságos volt az egyházra azon időpont, 
midőn sz. Ignácz szerzetesfiait síkra szólitá. A hitegy-
ség ekkor már több keresztény tartományokban 
fóldulatott, a keresztény hit több sarkalatos czikkei 
tagadtattak, a legmagasabb tekintély sárba vonczol-
tatot t , az egyháznak a hithódolati engedelmesség 
fölmondatott, és a rakonczátlankodó szabadosság, 
melly mindent mer és tesz, vad elvetemedettségében 
majd-majd tetőpontját érte. Az egyháziak elvilágia-
sodtak, a szerzetes fegyelem mindenfelől lábbal ti-
portatott , a kolostorok sok helyen bünbarlanggá 
vál tak, s a szüzek zárdái a fertelem martalékául es-
tek : mig a magát minden törvény alól főimentett-
nek hitt nép, szenvedélyről-szenvedélyre ragadtatva, 
a legaljasabb kicsapongásnak engedte magát által. 
Ha tehát e duló elemnek az egyház részéről ekkor 
nem vettetik hathatós gá t , ha ellenében az igazság 
megvédésére nem emeltetik erős védbástya, melly-
nek érczfalain az ellenséges tábor pusztító nyilai 

megtörjenek, és ha nincs olly elszánt és harczképes 
hadtest, melly az igazság érdekében nem kevesebb 
buzgóságot, mint az ellenrész saját czéljainak kivi-
vására vakmerőséget; nem kevesebb tudományt és 
ügyességet, mint emez fitogtatást és rábeszélést; 
nem legalább annyi föláldozó szeretetet és önmegta-
gadást , mint emez erőt és hatalmat fejt ki: valljon 
nem kell-e még inkább megrongáltatni a hitegység-
nek , és sírni ama százezrek fölött, kik leszakadva az 
egyház egyedül éltető, mert igazsággal tápláló, s 
épen azért egyedül üdvözitő kebeléről, önmagukat a 
kárhozat bizonyos veszedelmének teszik k i? ítéljen, 
a ki ítélni t ud ! . . . És valljon napjainkban az egyház 
e szomorú helyzete gyökeresen megváltozott-e? Tisz-
tább-e, fellegtelenebb-e ma, mint volt három század 
előtt, magasra felnyúló ege? Megkevesbültek-e el-
lenségei; s hivei azon fiúi odaengedést és hithódola-
tot tanusitják-e mindenütt és mindenben, minővel 
ennek irányában Jézus parancsolatánál fogva visel-
tetniök kellene? Vagy talán épen az ellenkezőt kell 
állítani? Talán siralmasan föl kell a prófétával kiál-
tani: „A fiu meggyalázza a ty já t , és a leány fölkel 
anyja ellen, és az ő háznépe az ember ellensége?" 
(Mich. 7, 6.) Csak azt jegyzem meg : a minden 
keresztényi, de különösen a kath. anyaszentegyház, 
és ennek szellemi hatalma ellen összeesküvő titkos 
társulatok napjainkban már pusztító nyilaikat nem 
titkos üregeikből, hanem nyilt téren lövellik szét ; 
türelem alatt hitközönyösséget, szabadság alatt min-
den törvényes jogállapotok föl forgatását, hazaszere-
tet alatt a másképen érzők ellen engesztelhetetlen 
gyűlöletet, bölcsészet alatt istentagadást, és ember-
szeretet alatt minden vallás kitagadását hirdetve! A 
küzdtér tehát nem keskenyedett meg napjainkban 
sem; s az igazság paizsával fölvértezett harczképes 
egyházfiak, épen nem tartoznak ma sem a könnyen 
nélkülözhető divatczikkek sorába. 

Azonban a Jézus társaságának nem csak a küz-
dés, hanem az épitésis szoros föladatához tar tozik . . . . 

Ki ne érezné, miként csak ott lehet alaposan re-
mélni a valódi ker. hitélet fölvirulását, hol nem csak 
a gyenge növendékek szivébe jókorán csepegtettetik 
be az Isten félelme és szeretete, hanem ez a későbbi 
korban is gondosan ápoltatik, megőriztetik, nem csak, 
de tovább is fejlesztetik, szintúgy a magasabb isko-
lákban, mikép a közéletben, — egyfelől ugyan a tu-
dományok és művészetek keresztény szellemben tör-
tént kezelése és tovább fejlesztése, más részről pedig 
azon vallásos gyakorlatok által, mellyek nem csak 
jótékonyan hatnak az értelem és szív természetes ne-
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mesbitésére, hanem felsőbb malasztot is kölcsönöznek : 
hogy az ember fensőbb ihletés által meghatva, és 
gyengeségében gyáiuolitva, megközelíthesse Krisz-
tus teljkorának mértékét; mindinkább növekedve 
igazságban, és szentségben. Es valljon nem ezt tüz-
te-e ki alapszabályaiban a Jézus társasága is törek-
vése, s teendői legmagasabb föladatául? Nem ezt 
akarta e elérni sz. Ignácz, midőn nem csak a kisde-
dek oktatását és vallásos nevelését köté ki rendtár-
sainak egyik legfőbb kötelményeül, hanem azt is, 
hogy mindenütt a rend fölügyelete alatt convictu-
sok, felsőbb iskolák is nyittassanak, a tudomány és 
művészet a rendtagok közt legnagyobb szorgalommal 
ápoltassák , tovább fejiesztessék ; és ne engedtessék 
meg, miként a tudomány a hitnek, a bölcselet a val-
lásnak, s a szépművészet a ker. erkölcsöknek kárára 
legyen : hanem inkább mindez, miként öntermésze-
tök kivánja, a hit, a vallásosság, a jámbor ker. élet 
emelésére, s ekkép Isten dicsősége-, s az emberi-nem 
ideiglenes és örök boldogságának eszközlésére fordit-
tassék, szolgáljon? Nem ezt akarta-e, midőn a rend-
tagoknak nem csak a legnagyobb buzgóságot az 
ige hirdetésében, ajtatosságot a szentségek kiszolgál-
tatásában, könyörületet a tévedők és bűnösök meg-
térítésében, főszabályul tűzte k i : hanem egyszers-
mind a magábaszállás-, a szent elmélkedés-, a bűnök 
megsiratása-, az életjavulás- és tökélyetesbitésnek 
tárt kaput nyitott a rend zárdáiban; hol ügyes lelkive-
zető mellett, az annyira üdvös, az annyira jótékony, 
általa szervezett lelki-gyakorlatokban kiki részesül-
hessen: elnyerendő azon magasabb kegyelmeket, mel-
lyek ezekkel szoros összeköttetésben állnak? Nem 
ezt akarta-e, midőn oda czélozott, hogy a buzgó lel-
kipásztorok gondját is könnyítendő, s pásztori áldá-
sos müködésök sikerét mindinkább előmozdítandó, 
ollykor-ollykor, ha ezt a szükség ugy kívánná, rend-
kívüli ajtatos gyakorlatok, az úgynevezett népmissiók 
hatásos megtartása által , a hithidegebb kereszténye-
ket lelki álmaikból uj életre ébreszsze, a gyengéket a 
jóban megerősítse, s a tökéletesbeket a keresztény 
szeretet hősiesebb erénytetteinek gyakorlatára föl-
tüzelje, s előkészítse? Oh, de ki győzné tüzetesen föl-
sorolni mindazt, mit a Jézus társasága Isten lelkétől 
ihletett nagy alapitója rendelt a végre, hogy a rend 
kifejtett buzgalma által a ker. hitélet emelését, a ker. 
erkölcsök gyarapodását, és az élet szentségét eszkö-
zölje, elősegítse? Azért még csak egyet! A kath. 

anyaszentegyház nem csak azért van, hogy hiveit 
az igazság és erény Ösvényén biztosan vezérelje ama 
magas czél felé, mellyet Isten az embernek kitűzött, 

hanem azért is, hogy a hit világát szétterjeszsze a 
világ minden részeire, térítse meg a pogányokat , s 
a sötétség és halál árnyékában ülőknek hirdesse az 
evangéliumot. S ime itt a kath. anyaszentegyház a 
Jézus társaságában különösen magukat erre szentelt 
munkatársakra akad ! Maga sz. Ignácz első gondolata, 
s leghőbb vágya az volt, hogy kikérve a pápai ál-
dást, a maga köré gyűj töt t buzgó paptársakkal a 
pogányok közé menjen, hirdetni Krisztust, és ezt a 
fölfeszitettet. S ha e magas czéljában a közbejött le-
győzhetetlen körülmények által akadályoztatott is, 
rendszabályaiból ki nem feledte, szerzetes-fiait köte-
lezni, hogy ők ezen apostoli munkát főbb kötelmé-
nyökül tekintve, mindenkor hiven és buzgón telje-
sítsék; örömteljesen készek levén, föláldozni életöket 
azért, ki mindannyiunkért a kereszten elvérzett. És 
épen azért akarta, hogy mindannyi tagtárs föltétlen 
engedelmességet fogadva a szentséges romai pápának, 
minden további vonakodás nélkül kész legyen a vi-
lág bármilly tájára, törökökhez, vagy pogányokhoz, 
polgáriasodottabb nép-, vagy az őserdők vad lakói-
hoz menni; itt hirdetendő az örök üdv igéjét : mihelyt 
erre őt az apostoli szent szék felszólítja, felhatalmaz-
za. Milly fönséges hivatás ; milly magas rendeltetés ! 

Ámde lássuk, miként felelt meg, legalább miként 
igyekezett megfelelni Jézus társasága e magasztos hi-
vatásának azon munkakörében, mellyet hái'om szá-
zad óta az egyház terén elfoglalt. — Igen természetes-
nek találom, hogy az ellenfél által épen azon rész 
támadtassék és ostromoltassék leginkább, melly 
elegendő észtehetség-, erő-, ügyesség-, kitartás-, 
és bátorsággal bir ar ra , hogy amannak nagy gond-
dal kivetett terveit meghiúsítsa, ellentörekvéseit 
párhuzamozza, s ekkép kitűzött czéljának elérésében 
hátráltassa, akadályozza. S épen azért legkevésbbé 
sem bámulom ama, közel három század óta min-
dennemű fegyverrel folytatott ostromot a Jézus 
társasága ellen azon oldalról, melly a kath. anya-
szentegyházat nem vallja anyjának; vagy pedig épen 
arra törekszik, hogy ennek magas, mert Istentől 
adott, és Krisztuson épült csalhatatlan tekintélyét 
megdöntse, üdvös és boldogító befolyását a népekre 
meghiúsítsa, és helyébe az ingadozó kornézetet, és 
ama divateszméket erőszakolja, mellyek az ember 
szenvedélyei- s hiu törekvéseinek kedveznek ugyan, 
de nem a magasabb lelki miveltség-, a ker. jámbor-
ság*, és ezeken épülő örök üdv- és boldogságnak. Ha 
a Jézus társasága egyike lenne azon tehetetlen, a ki-
tűzött czélnak meg nem felelő, s épen azért senkinek 
útjában nem is állható intézeteknek, mellyek hasz-
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talan törekvéseikben inkább szánakozást, mint fi-
gyelmet gerjesztenek: legyünk meggyőződve, az 
ellenfél vele keveset, vagy épen mit sem törődnék. 
De most, mivel látja, és tapasztalja, mikép e rend 
tagjaiban tudományosan mivelt, és Krisztus szelle-
mében működő buzgó férfiakkal van dolga, kik az 
egyháznak adott, sőt szent fogadalommal is lekötött 
szavukat tudják is, akarják is beváltani; kik nem 
gyáva , nem levegőt verdeső üres lelkű kalandorok, 
hanem hősök, kik a tudományok terén szintúgy, mint 
a közéletben, sikerrel tudnak szembe szállni mindazok-
kal, kik fölfuvalkodott kevélységükben az egetakar-
ják ostromolni, az igazságot megdönteni, s a tévelyt, 
a bünt diadalra segítni; igen, mivel ezt látja s tapasz-
talja: azért megmozgat, megragad mindent, mi csak 
a Jézus társaságának hitelét, becsületét, jótékony 
befolyását, sőt lételét is koczkáztathatja. E harczban 
neki nincs semmi alacsony fegyver: csakhogy czélra 
vezessen. Hazugság és rágalom, fondorlat és cselszö-
vény , erőszak és üldözés: ez mind j ó , mind helyes; 
mert egy örökre meggyülölt nevet akar átadni nem 
is az örök feledékenységnek, hanem az örök gyalá-
zatnak, végmegvetésül ! Milly nemtelenség! Valójá-
ban, ha az ember higgadt és részrehajiatlan lélekkel 
vizsgálja mindazt, mi e tekintetben az ellenféltől el-
követtetett, és elkövettetik; ha látja, mikép használta, 
s használja föl erre az irodalmat szintúgy *), mint a 
szószéket, az iskolát nem máskép, mint a szinpado-

*) E gyűlölet- és előítéletnek még olly részről is, hon-
nan a tudományokat kedvelő miveltség egyebet várna, szo-
moritó példáját idézi P h i l l i p s egyik, imént közzé tett munká-
jában (Vermischte Schriften. Wien, I860.' III. Bd. S. 22. g e -
täuschte Erwartung.') ; a nagy földleiró, Ritter munkájának 
következő sorait hozván föl : „Milly tágas kapu nyilt ez által az 
ujabb missióknak !•' (Ritter itt Antonio de Andrada tudós je-
zuita szavait, Tibet- és Indiára vonatkozólag idézi.) „Igy zárja 
szavait a páter ; és mi" (tudnillik Ritter) „hozzáteszszük : 
F á j d a l o m ! harmadik izben volt már , hogy azon magaso-
kon , az evangeliumi tiszta, hamisitatlan tanitás helyett , a 
fönsik lakóihoz, az alföld missiói által, a léleküdv szine alatt, 
az emberi állitások felhatottak : először a b u d d h a i s m u s , 
azután az i z 1 a m i s m u s , harmadszor a jezuita-missiók c a-
t h o l i c i s m u s a." Tehát még a messze Asiában, a Himalaya 
örök lió fedte csúcsán sem maradhat békével a catholicismus ! 
kiált föl erre Phillips ; még ott is gunynyal tetéztetik egy 
,Ehrenmann' (Ritter) által : egy rangba állíttatván általa e 
hit hirdetői az esztelen buddhista tan fanatikus terjesztőivel, 
és az izlam vakbuzgó, fegyveres prófétáival ; mint a catholici-
smus is a bálványozás- és mohamedán ostobasággal ! A vallása 
becsét ismerő katholikus ugyan tudja magát az illy szánako-
zásra méltó tudósok Ítélete fölött vigasztalni : de azért a sér-
tők részéről mégis menthetetlen marad a szeretet nélküli, gő-
gös. nemtelen eliárás. S z e r k . 

ka t , a törvényhozó testületek teremeit csak akkép, 
mint, a hatalmas paloták parancsot osztogató fényes 
csarnokait: ekkor lelkében el kell komorodnia, s pi-
rulnia azon, hogy illyesmi mivelt népek közt tör-
tént, és történhetik még ma is, az annyira megdicsőí-
tett XIX. század fénykorában. 

Nem lesz érdektelen, néhány példáját részlete-
sen is fölsorolni azon alacsony rágalmaknak, mel-
lyekkel a Jézus társasága ellen tört ama párt, melly 
annak mielőbbi megbuktatását czéljául tűzte ki. Elő-
ször is azt az egyházi hatalom előtt akarta gyanússá 
tenni. Elhíresztelte, mikép azon lelki-gyakorlatok, 
mellyeket a jézustársasági atyák sz. Ignácz szelle-
mében vezetnek, tisztán vallásos ábrándon épülnek; 
mellyek nem másra valók, mint a népet rajongás-, 
és vallásos őrjöngésbe ejteni. III. Pál pápa azonban 
szigorú vizsgálat után ezen lelki-gyakorlatok rend-
szerét, közzétett apostoli köriratában nemcsak helye-
selte s megerősítette, hanem az abbani ajtatos rész-
vétre a mindkét nemen lévő híveket hathatósan in-
tette, buzdította is. Ez nem használván, később más 
részről támadta meg e párt a jezuitákat; állítván, 
hogy a társulat tagjai iskoláikban olly tévtanokat 
hirdetnek, mellyek a kath. egyház hitczikkeivel, kü-
lönösen azzal, mit az isteni kegyelem-, és az ember 
szabad akaratáról tani t , meg nem egyeztethetők. 
Azonban ezzel sem ért czélt; mivel az egyházi szi-
gorú nyomozás után kiderült , mikép a jezuita-isko-
lákat az ide vonatkozó elvek miatt eretnekségben el-
marasztalni nem lehet. Mit tett ezután? Fönhangon 
vitatta, mikép a jezuiták olly veszedelmes elveket 
terjesztenek erkölcstanaikban, mellyek valamint a 
közerkölcsösséget okvetetlenül aláássák, ugy vészt 
hoznak a statusra, s egyházra. Pascal e tekintetben 
közrebocsátott vidéki levelei ismeretesek. De ezek 
nem voltak egyebek, eltorzított, elferdített, vagy 
épen hazug állitások remek szerkezeténél, mellyek-
kel Pascal a jezuiták ellen táplált gyűlöletét örökí-
tette. Voltaire maga gunyiratnak nevezi ezt, és kérdi: 
valljon szabad-e ezen gunyirat nyomán a jezuita 
morált elitélni?... A nagy Chateaubriand pedig meg-
jegyz i : ,Pascal lángeszű rágalmazó, ki nekünk ma-
radandó hazugságot hagyott hátra örökségül'! Sime 
mégis ezen maradandó hazugságoknak kellene ki-
vívni azt, hogy a világ elhigye, mikép a jezuiták 
az ég tudja minő veszedelmes elveket és tanokat nem 
vallottak ? (Folytattatik.) 
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EGVHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct 7-dikén. Budáról kijőve, s az Istenhegyen 

tekergős ösvényeken fölfelé haladva, egyszerre diszes goth 
tekintetű kápolna tűnik szemünk elé, mellynek látása a fárad-
ságos fölmenet alatt lankadó tagokba uj erőt önt. Kápolnánk 
egy, vele összekötött tanodával, a hegy ormán van. Szabadjon 
itt rövid történelmi vázlatát közleni az ünnepélyre kiadott 
emléklap nyomán *). Sz. kir. Budaváros nemes tanácsa ugyanis 
egy telket hagyott az Istenhegyen a valamikor fölépítendő ima-
ház számára. H a l v á n y i Ev. János kegyesrendi atya. a pesti 
vakok-intézetének igazgató-tanára megtudván ez t , és azon 
meggyőződésből indulván ki, milly hathatós befolyást gyako-
rol a buzgó szivből eredő ima a csendes magányban az emberi 
kedélyre, s mennyire ébreszti, és neveli a vallásos érzetet a 
természet templomában ; más részt a folyton szaporodó lakok-, 
és épületek-, végre még attól is indittatva, hogy itt a közönség 
e kedvencz mulatóhelyén se feledkezzenek meg Istenről, Bu-
da városához folyamodott, kijelentvén, miszerint ő a nemes 
budai tanács által már régen kijelelt helyen, az istenhegyi 
birtokosok és jámbor közönség liozzájárultával, egy kápolna 
létrehozatalát megkisérleni szándékozik. A buzgó férfi folya-
modása a kivánt pártolásban részesült, mind a város-, és cs. k. 
helytartóság-, mind pedig hőn szeretett és tisztelt bibornok-
primás ő eminentiájánál, ki kegyes leiratával a folyamodót 
még inkább fölbátorította. Erre csakhamar megalakult mélt. 
báró E ö t v ö s József elnöklete alatt egy, az Istenhegyen épí-
tendő templom és iskola érdekében működő bizottmány ; 
mellynek hatályos működése által az iskola már 1858-ban el-
készült, a kápolna pedig most, mint az ajtó fölé helyezett már-
ványtábla jelenti : ,E p l i s fIDeLIVM CoLLeCtls', a hivők 
ajtatos adakozásából. A kápolnát belül sz. László király csinos 
képe ékesíti. A szentet fehér lovon ülve, koronával fején, ki-
rályi palástjában, egyik kezét ég felé terjesztve, másikkal pe-
dig bárdot tar tva, mellyel a sziklát megüti, honnan rögtön 
forrás fakad ki, ábrázolja. A kisded szentély és hajó boltozata 
égszinre van festve, mellyről arany csillagok fénylenek alá. 
Atalában az egész kápolna igen csinos, és lélekemelő ; ugy 
hogy a jámbor hívőnek a budai hegyek meglepő szépsége ál-
tal is Istenhez emelt lelke, ide betérve, édesdeden küldheti 
az Urlioz imáját. A várt fölavatási ünnepély napja, Budapest 
lakosságának közörömére megérkezett , és a min különösen 
örvendett, az volt, hogy maga ő eminentiája, az ország főma-
gasságu bibornok és herczeg-primásá vala a szent cselekvényt 
véghezviendő. Az irányában mutatott őszinte ragaszkodás, 
mozsarak durrogása mellett, harsány éljenezésbe tört ki. Zöld 
ág- és levelekkel bevont diadalív is volt az országszerte be-
csült, és szeretett főpásztornak emelve : ki % 10-re a hely 
színére megérkezvén, báró Eötvös József ur ő méltósága által 
fogadtatott. A szomszéd épületben leszállván, onnan diszes 
egyházi segédlettel jö t t a bibornok a kápolna elé, mellyet 

' ) ,Sz. László dicső magyar király tiszteletére emelt, és főmagass. 
és főtiszt, herczeg nagy-kéri S c i t o v s z k y Ker. János ur , a romai 
apostoli sz.-szék bibornoka, esztergomi érsek s Magyarország primása 
által 1860-dik évi oct. 7-én fölszentelt istenhegyi (Schwabenberg) ká-
polna s tanház keletkeztének rövid vázlata. Ára 10 u j kr. a kápolna ja-
vára. Pes t , I860.' 8-r. 8 1. 

először kívülről, azután bemenvén, a minden szentek litániájá-
nak elmondása után, belül is megszentelt. A beszentelési tény 
után nt. F u n k Károly, buda-krisztina-városi plébános ur föl-
lépett a kápolna előtt fölállított szószékre, s magyar nyelven 
mondott sz. beszédében megemlítvén, hogy elkészült az itteni 
hivek közoliajára az Istenhegy ormán fölállitatni kivánt temp-
lom , o t t , hol már ősapáink pogány isteneiknek áldozataikat 
bemutatták, és a jótékony adakozók bőkezűségét szivéből meg-
köszönvén: ama kötelességet fejtegeté, melly ezen, és minden 
templom fölállításából ránk háramlik," minek folytán különö-
nösen felszólitá a híveket, hogy IX. Pius ő szentségeért, a 
szorongatott romai pápáért, mint közatyáért, valamint ő Fel-
sége- a királyért, és bőn szeretett bibornok-herczeg-primás ő 
eminentiájáért, tovább a drága magyar hazáért buzgón ese-
dezzenek. Szent beszéd után ő eminentiája a szent mise-áldo-
zatot mutatá be ; mellyen az egyházi énekben szép érdemet 
kivívott nt. S z e p e s y Imre kegyesrendi atya és tanár ur által 
betanított i f jak, ugyancsak az általa készitett mise-éneket né-
gyesben elénekelték. Sz.-mise után ő eminentiája a kápolnából 
kijővén, áldást adott az összes népségre ; melly a szomszéd 
épületbe távozó ősz bibornok-érseket és prímást fiúi ragasz-
kodásának jeléül szűnni nem akaró harsány éljenzéssel üd-
vözlé : honnan ő eminentiája a néptömeg kíséretében buda-
vári lakába távozott. — 

KÉKKŐ. (Az itteni kálvárián ujonan épült kápolná-
nak fölszenteltetése felőli tudósítás vége.) S valóban, a fáj-
dalmas Anya, ki Istennek titokteljes végzéseit imádva, a 
szenvedéseket olly béketürőleg fogadá, leghathatósabb szó-
szóló a béketűrés kegyelmének kinyerésére. Avagy miféle 
aggódás és gyötrelem lehetne még annyira nyomasztó, hogy 
az ezen dicső erényrei tekintet enyhülést ne szerezhetne ? 
Azért a bűnösök menedékének, örömünk okának is nevez-
tetik Mária; s ezen czim alatt üdvözöltetik az egyház ál-
tal azon imádságban, mellyben kéri a mennyei Atyá t , hogy 
Krisztusnak érdemei, s az ő isteni Anyjának esedezései ál-
tal, m i n d e n jelenlegi szomorúságtól megszabaditva, az örök bol-
d o g s á g b a juthassunk. — Az ujabb idők örvendetes vivmányai 
közé méltán sorozható a bold, szűz Máriának szívélyes tiszte-
lete , melly tettekben nyilatkozik. Mindenfelé diszes egyháza-
kat, templomokat és kápolnákat látunk emelkedni tiszteletére; 
minden nemzet, és nép igyekszik megnyerni pártfogását. S ki 
irja le az örömet, melly a hivek szivét eltölti, midőn hosszú 
fáradozás után, egy-egy ujon épült és fölavatott hajlékba gyü-
lekezhetnek össze , s a leghatalmasabb Isten-anyja pártfogá-
sába ajánlhatják magukat? — Illy örvendetes nap volt a kék-
kői, s vidékebeli hívekre nézve sept. 16-dika; midőn a több 
évek előtt , egy ezredéves, kősziklába bevésett , és ujon épít-
tetett kápolna, a kékkői kalvária-hegyen ugyancsak a bold. 
Szűz tiszteletére , mélt. és ft. S c h i r g 1 Endre , pápai prae-
latus , prépost és esztergomi kanonok ur ő nagysága által tel-
jes egyházi diszszel fölszenteltetett. Már előtte való nap be-
állván a rendes bucsui időszak . ajtatos csoportokban , sz. éne-
kek zengedezése mellett sereglének össze a távolabb eső hi-
vek, és a kékkőiekkel egyetemben késő éjszakáig járták a ke-
resztutat , és töredelmes szivvel végzek sz. gyónásukat. Más 
nap , az örömünnep hajnala borus'felhőkkel voná be a látha-
tár t , és tartós esőzésre hajlott az idő : mind a mellett erősen 
bíztunk, hogy az idő kitisztul, és^megtarthatjuk ajtatossá-



— n 2 3 0 

gunkat. S reményünkben csakugyan nem is csalódtunk. Az 
erős cseppekben megeredt eső szépen lecsendesedett : azért 
10 óra után megindult az ünnepélyes processio, a várkápol-
nából vezetve a pápai praelatus ő méltósága által, a minden 
szentekről nevezett litaniának magyar szóvali előéneklése mel-
lett. A menet megállapodék a kereszt-kápolnánál, és itt a 
mélt. pontiíicans egy ajtatos elmélkedést mondott el ; kivált-
képen fontolgatván, mennyi kint szenvedett az isteni Üdvö-
zítő , s milly számos könyek és vércseppek hullottak szemei-, 
és seheiből. Olly számosak, és nagyok e kinok, hogy semmi-
féle nyelv azokat ki nem mondhatja; s az Isten Fia ezeket 
hozzánk való szeretetből vállalta magára. A mit nekünk kel-
lett volna szenvednünk, mindazt ő szenvedte helyettünk. Er-
re bocsánatnyerés és elégtétel okáért, fölajánlá a pápai prae-
latus ő méltósága az Urnák keserii kínszenvedését és halálát, 
valamint mindazon szertartásokat, énekeket, imákat és ajta-
tosságokat is , mellyek a kalvária-hegyen az nap végeztettek. 
Az ur Istennek ajánlá föl, azon alázatos kéréssel, hogy azokat 
kegyelmébe venni, s egyházának könyörgését kiválólag e zor-
don napokban meghallgatni méltóztassék. Ezenkiviil fölajánlá 
mindazon ajtatosságokat, bűnbánati gyakorlatokat, önmegta-
gadásokat, körmeneteket és alamisnákat is, minden imákkal 
és jó cselekedetekkel együtt, mellyek az nap az egész keresz-
ténységben végeztetnek. Mindezt fölajánlá a kath. anyaszent-
egyház, és szentséges feje nevében; és összekapcsolá azokat 
az Ur Jézusnak keserű kinszenvedésével, és minden szentek 
bűnbánati gyakorlataival : lerovásul minden bűn-, és bünteté-
sekért. Ennek végeztével a processio fölment az ujon épült, 
fájdalmas szűz Mária kápolnájához, hol nt. S á n t h a Mi-
hály, óvári plébános u r , magyar alkalmi beszédet tartott. 
Mondják, hogy beszéde olly szivreliató vala, miszerint né-
melly uri hallgatóknak is könyek hullának szemeikből. A 
szláv ajkú liivek csak akkor indulának a diszkaputól, mi-
dőn a magyar processio már elhagyta volt a keresztkápol-
ná t ; énekelvén a minden szentek litaniáját. Fölérvén a 
keresztkápolnához, ott megállapodának, és meghallgatták 
a számukra tartott sz. beszédet. Ennek végeztével megzen-
dült az uj alkalmi ének (,Nastáva nárn nová slavnost'), és 
egy, a szűz Mária tiszteletére buzditó ének szavai közt fölmen-
tünk az u j kápolnához: mellyet a mélt. praelatus, és kegyelmes 
föpásztorunk képviselője s helyettese, szokott egyházi szer-
tartásokkal fölavatott, a köztiszteletnek ünnepélyesen átadván. 
Erre következett a pontificalis sz.-mise : Urfelmutatásig szláv, 
Urfelmutatása után magyar mise-ének kíséretében. Sz.-mise 
után felolvastaték a pápai apostoli bucsu-levél, magyar és tót 
nyelven ; mellyben szentséges atyánk, IX. Pius romai pápa „a 
hivek vallási buzgalmát és lelki üdvét, az anyaszentegyház 
mennyei kincseivel szeretetteljesen előmozditani kívánván, 
mindeneknek, és egyenkint mindkétnemü keresztény híveknek, 
kik bűneiket töredelmesen meggyónják, és megáldoznak, va-
lamint a kékkői plebánia-egyházat (az esztergomi megyében), 
és ezen plebánia-egyház körében fekvő, s a hivek ajtatosságá-
V-al jeleskedő kalvária-hegyet a szent kereszt föltalálása és 
magasztalása napjain, ezek előestéje-, vagyis az első vecsernyé-
től kezdve, ugyanazon napok alkonyáig é v e n k i n t ajtato-
san látogatják, és ott a ker. fejedelmek egyessége-, az eret-
nekség kiirtása-, és a kath. anyaszentegyház fölmagasztalása-
ért buzgón könyörögnek: minden bűneiktől teljes elengedést, 

és bocsánatot, melly a megholt, és Isten kegyelmében egyesült 
lelkekre is könyörgésképen alkalmazható legyen, ö r ö k idők-
r e kegyelmesen engedni méltóztatott. Minden ellenkező ese-
tek elmellőzésével." Erre megzendült a pápai hymnus, a szent 
atya tiszteletére. Minek végeztével leindult a szent menet 
egy Mária-ének kíséretében : és a kereszt-kápolnához érvén, 
itt a mélt. pontificans elmondá a teljes sz. búcsúért előirt 
imádságokat, és levezeté a körmenetet a várkápolnába ; hol 
ünnepélyes ,Te Deum'-mal, és a pápai praelatus ő méltósága 
által adott áldással záraték be a délelőtti ajtatosság. Igy folyt 
le ünnepélyünk; üdvös alkalmul szolgálván sokaknak lelki 
épülésére. Engedje is az Ur Isten, hogy mindazok, kik a szent 
hajlék fölállításához részint kézimunkával, részint kegyes ado-
mányaikkal, vagy egy ébkint járulni sziveskedtek, a Minden-
hatónak bő áldásával tetéztessenek. M. J. 

OLASZORSZÁG. A sept. 28-dikán megtartott titkos 
consistorium, és ez alkalommal mondott pápai allocutio felől 
megérkeztek a várva-várt biztosabb tudósitások. Az ő szent-
sége által praeconisált főpásztorok közt van B o n n a z Sán-
dor csanádi püspök ur ő méltósága is. Mi pedig az allocutiót 
illeti, (mellynek kihirdetését a sz.-szék hatalmas védelmezője (0 
Francziaországban olly szigorúan eltiltá, hogy még az azt 
kinyomott lapok számait is megsemmisitteté *), méltán jegyzi 
meg a bécsi jeles,Vaterland'róla : „Az egyház, melly a nyilvá-
nos lélekismeretet képviseli, szólott az őt helyettesitőnek" (fejé-
nek) „szája által, és ünnepélyesen tiltakozott ama politikai lé-
lekismeretlenség ellen, melly a polgári s állami társadalom fön-
állását mindinkább fenyegeti. Már-már a forradalom hatalmá-
ban , IX. Pius , az igazság fegyverével, az egyetlennel, melly 
még megmaradt számára, lép e forradalom nyilvános és alat-
tomos vezetői elé. És szava hatalmasan viszliangzik a fejedel-
mek cabineteiben is csak ugy, valamint a népek szivében. Az 
aggastyán pedig Péter székén, hatalmas elnyomóival szem-
ben , ő , ki még egyedül mer szólani ama vigasznélküli félel-
mes hallgatásban, melly az elvénült Európán végigmegy, ek-
kép kiált felénk : ,Contra spem in spe !" — 0 szentsége a leg-
mélyebb elkeseredés érzelmét tanúsító szavakkal rajzolja a 
pápai állam megmaradt tartományait is elárasztó bitorlás is-
tentelen vakmerőségét, minő ez ideig hallatlan volt a világon; 
s elősorolja mindazon aljas és kárhozatos eszközöket, mellyek 
segélyével Victor-Emanuel kitűzött czélját elérte. Fölemlíti a 
,szemtelen jegyzék'-etis, mellyet a bitorlók Antonelli bibornok-
hoz intéztek ; a pápai kormányt az ,idegen' seregek elbocsátá-
sára szólitván fel : azon külföldiekére, „kik kisded seregünk-
ben szolgáltak ; melly a nélkül is csupán a pápai birtok védel-
mére , s a lakosság közti nyugalom föntartására vala szánva"; 
holott „ugyanazon tartományok akkor, midőn e jegyzék átada-
to t t , a sardiniai seregek által már elfoglalva valának!" Való-
ban nincs, és nem lehet olly szó, mellyel ez elvetemült aljas-
ságot kellőleg bélyegezhetnők. „És ki ne gerjedne a legna-
gyobb csudálkozásra, hallván, hogy kormányunk azért illet-
tetik váddal, mert seregünkben idegenek szolgálnak : holott 
mindenki tud ja , mikép soha egy kormánytól sem tagadtatott 

*) Később e t i lalom, S a c c o n i pápai nuncius közbevetésére 
vissza vétetett ugyan , a mennyiben a ,L'ami de la Religion'-nak meg-
engedtetett az allocutio közlése ; kiviile azonban csak a Const i tu t ion-
nel' mert e szabadsággal élni. A többi lapok csak egyes részeket, és 
utasitásszerü megjegyzésekkel kisérve, közöltek belőle. 



meg a j og , seregébe idegeneket fölvenni. Melly jog mégis 
legméltábban, és kitünőleg illeti a mi, és sz.-székünk kormá-
nyát : miután a romai pápa , mint közös atyja valamennyi ka-
tholikusoknak, örömest fogadhatja fel mindazon katholiku-
sokat, kik vallási buzgalmuknál fogva a pápai seregben ka-
tonai szolgálatot tenni, s az egyház védelmében részt venni 
akarnak.*' Különben annak is , hogy ez történt, egyedül a sz.-
szék ellenségeinek hitszegő magukviselete volt oka. „Hanem 
a sardiniai kormány nem átalja, ritka gonoszlelküséggel, kato-
náinkat rágalmazólag a bérenczek nevezetével bélyegezni : 
holott valamint bel-, ugy külföldi katonáink közül is sokan ne-
mes családokba tartozván, hires nemzetségek neveit viselik, s 
egyedül a vallás iránti szeretettől indittatva, minden zsold 
nélkül akartak seregünkben szolgálni *)". Ezután átmegy az 
allocutio a megvesztegetések ama gaz rendszerére. melly a 
sz.-szék ellenségeinek legszokottabb fegyvere**), s azon áru-
lásra , mellynek a pápai sereg is áldozatává lett. „It t helyén 
van megjegyezni, hogy kormányunknak illy ellenséges beron-
tás felől épen nem lehetett sejtelme ; miután b i z t o s í t t a t o t t 
róla, mikép a piemonti csapatok nem betitési szándékkal állít-
tattak fel tartományaink határainál, hanem azért , hogy álla-
mainktól a forradalmi csapatokat visszatartóztassák. Ugyan-
ezért seregeink fővezére épen nem gondolhatott arra , mikép 
piemonti hadsereg ellen kelljen küzdenie." I t t a sz. atya ér-
demlett dicséretben részesíti mind a kötelességének híven 
megfelelt fővezért, mind pedig ama lelkes vitézeket, „kik a nem 
várt ellenséges berohanás által ingerelve, az Isten, anyaszent-
egyház, ezen apostoli szék, és az igazság ügyeért olly hősiesen, 
ámbátor aránytalan erővel harczoltak. Alig tarthatjuk vissza 
könyeinket, értesülvén róla, hány vitéz harczos, főleg váloga-
tot t ifjú esett el ez igazságtalan és kegyetlen betörés alkalmá-
val azok közül, kik a romai egyház világi hatalmának védel-
mére, valóban nemes és vallásos buzgósággal eltelve siettek. 
Különösen a legmélyebb fájdalommal tölti be szivünket ama 
gyász, melly családjaikat érte. Oh vajha szavaink elégségesek 
volnának, róluk ez Ínséget elforditni !" S az ez ínséget okozó 
képmutatók még szemtelenül azt hirdetik, hogy a pápai állam 
védelmére jöttek ; abban a rendet íöntartandók ! Természete-
sen az által, hogy, mint az allocutio bővebben kifejti, a biborno-
kokat és püspököket, a világi és szerzetes rendű papok legje-
lesebbjeit tömlöczbe hányják, a szerzeteseket kolostoraikból 
kiűzik, az egyház javait elvesztegetik és lefoglalják, a sz.-szék 
hatalmát megsemmisítik. „Természetesen, ők fogják az erkölcsi 
rend elveit ujolag megerősíteni, kik a hamis tanitás minden 
nemeinek iskolákat és bordélyházakat nyitnak, kik utálatos 
irataik és színdarabjaik által minden szemérmességet, becsüle-
tet, illemet, erényességet megsértenek és kiirtani törekesznek ; 
kik a legszentebb titkokat, szentségeket, egyházi rendeleteket 
és szokásokat, Istennek fölszentelt szolgáit,az isteni-szolgálatot 
és szertartásokat kicsúfolják és megvetik, az igazság talpkövét 

") A pápai seregben küzdött férfiak, valamint egyéb , ugy kü -
lönösen Francziaországból , a legrégibb és dicsőbb családok ivadékaiul 
tarthatók. „Midőn Ciegia, piemonti osztálytábornok, Recanatinál a ma-
g u k a t megadott franczia tisztek névsorát áttekinté, felkiáltott : ,Milly 
nevek ! Mintha csak egy tánczvigalomrai meghivás volna X I V . Lajos 
udvarába." A hős Pimodan őrgróf maga is legrégibb grófi családból volt. 

**) S mellyet a semmi bűntől vissza nem ijedő ármány, Lamo-
ricière kisded seregében i s , legalább egy-két olasz csapatra nézve, 
melly társaira lőtt, sikerrel használt. 

megingatják, s valamint a vallási, ugy polgári társáság alap-
jaitfis megrázni, felforgatni törekesznek." Ez istentelen eljárás 
ellen emeli föl IX. Pius az egész világ előtt ujolag intő, tiltakozó, 
s kárhoztató szavát! Vajha még jókor fölébredjenek az ille-
tők ez apostoli szózat meghallására! Si t t , az európai hatalmas-
ságok magaviseletére vonatkozólag, itt tárja ki ő szentsége, szi-
vének azon nagy keserűségét, melly azt eltölti, midőn az e szo-
rongatott állapotában szükségelt i d e g e n segítségről emléke-
zik. S millyen e segítség ? „Jól tudvák előttetek ama nyilatko-
zatok, mellyeket nekünk Europa leghatalmasabb fejedelmeinek 
egyike ismételve tett. De m i d ő n mi ez Í g é r e t e k t e l j e s i -
t é s é t ol ly r é g ó t a v á r j u k , nem lehet nem a legnagyobb 
aggodalomba, s irántai kétkedésbe esnünk, midőn abünteljes 
bitorlás okait és előmozditóit, vakmerő arczátlansággal, istente-
len igyekezetökben megmaradni, s előhaladni szemléljük: mint-
ha csak teljes biztosságban volnának azt illetőleg, hogy őket 
ebben senki sem fogja komolyan akadályozni " Ezzel ki van 
mondva III. Napoleon eljárására az Ítélet; és indokolva az, mit 
a sz. atya mond, miszerint : „a szomorú kénytelenség által máris 
arra szorittattunk, hogy akaratunk ellenére is egy elhatáro-
zásra gondoljunk, melly méltóságunk oltalmára szolgáljon" *). 

— Cavour lapja, az ,Opinione', melly az eddigi hivatalos 
hazugságot, mintha Garibaldi a turini kormány e l l e n é r e szi-
taná a forradalmat, azon, most m ár d i c s e k e d é s i nyilatkozat-
tal cseréli föl, hogy Garibaldinak „a m i n i s t e r ium szolgáltatta 
az erre szükséges eszközöket ; miből most már ítélhet Olaszhon, 
valljon a cabinet nemzeti érzelmii-e, vagy csak egy párt képr 
viselője ?" **) ugyanezen ,Opinione'jelenleg a Roma elleni had-
járatot hirdeti és védi : abban nem látván egyebet, mint Au-
stria legyőzését A ,Gazetta di Milano' pedig már közel látja 
a napot, mellyen Roma az olasz királyság fővárosa leend. (Azt 
azonban alig látja előre, hogy ki lesz a király ezen uj ország-
ban.) A pápai birtok csaknem egészen piemontiak kezében van 
már : sept. 29-dikén még csak Valletri volt a pápai csapatok 
által megszállva. Merode ur mindenkép rajta van, hogy Ro-
mában néhány ezernyi sereget egyesitsen : de a francziák ez 
ellen is tiltakoznak! 

— A Lamoricière alatt küzdött sereg hősies magavise-
letéről minden oldalról érkeznek a hiteles, mert ellenség szá-
jából is eredt tudósitások. Most már bizonyos, hogy az árulás 
Lamoricière ellen is működött, és seregének olasz részét meg is 
vesztegette. Mindamellett, sőt annál is inkább csudálatot érde-

c ) Ezen elhatározást illetőleg a ,Vaterland1 romai levelezője azt 
ir ja : „Mint mondatik , a fenyegető háborús viszonyok következtében 
nagyon is lehető eshetőségek tekintetéből, a Vaticanban következő rend-
szabályok lőnek elhatározva. A piemontiak bevonulásakor a pápa e l -
hagyja a várost. Mit ha franczia részről akadályoznának , a sz. a tya 
magát fogolynak ny i lván í t j a , még pedig nem mint pápa, hanem mint 
gr. Mastai-Ferretti ; lielyetteseül a jelenleg Németországban tartózkodó 
Reisach bibornokot nevezvén ki. Esetleges menhelyül Bajorhon volna 
kijelölve." (Mindenesetre rendkívüli, s példátlan rendszabály. De val l -
jon nem il lyenek-e a viszonyok is ?) 

* a ) S ugyanazon kormány, melly most ekkép nyilatkozik, még 
csak pár nappal előbb is a sz. a tya leghívebb őréül és oltalmazójaul 
ajánlkozott Garibaldi, s a győztes forradalom ellen ! . . . Ugyanezen kor -
mány a Volturnonál Garibaldi segitségére küldi, minden hadizenet nél-
kül seregeit , azon király legyőzésére, kinek követe még mindig T u -
rinban van , mint barátságos udvarnál ! Valóban , e kormány tagjaihoz 
képest még a legsúlyosabb büntetésre itélt gonosztevők is — becsületes 
emberekül tűnnek föl. 
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mel a kitartás, mellyel az igazságos ügyet, mellyért fegyvert ra-
gadott , utolsóig védte. Még dicső visszavonulásában is egy 
nagy veszteségtől óvta meg az egyházat, az által, hogy, mint 
a ,L' a mi de la Religion'-nak írják, a loretoi bold szűz Má-
ria kápolnájának egész kincsét sikerült neki „a piemontiak 
tolvaj-körmei elől eltakaritni." A tábornok Castel-Fidardónál 
mindössze 8—9 ezer ember- és 13 ágyúval állott Cialdinikét, 
és Fantinak egy hadosztálya ellen. Az olaszok mégLoreto előtt 
átmentek az ellenséghez (?). Pimodan tábornok Potenza mellett 
egy, 14 ágyú által védett magaslatot ostromolva, először ar-
czán , azután, a vett sebbel mit sem gondolva, jobb kezén ka-
pott lövést. ,Semmi sem, fiaim!' kiáltá; s :,Előre !' mig kardját 
baljába fogta. Még egy harmadik golyó sem ejté el, melly jobb 
lábát érte. Még mindig a lovon ülve, erős hangon kiáltá : „Is-
ten velünk lesz, fiaim ! Előre!" Végre testét is keresztül fúrta 
egy golyó, s lehanyatlott. „Minthogy az anconai várőrséget 
a sard.iniai hajók tüzelése visszavonulásra kényszeritette, La-
moriciére csupán 8,000 ember-és 14 ágyúval, egy 45,000 em-
ber- és 90 ágyúból álló sereggel állott szemben : nem is szá-
mitva azon rabló- és tolvajcsoportot, melly magát önkényte-
sek seregének nevezi. Hogy a pápai sereg illy körülmények 
közt legnagyobb csudálatot érdemel, azt a ,Revue des deux 
Mondes' is bevallja egy, a tábornok magaviseletét nagy elis-
meréssel méltányló czikkében." Valamint más részről megve-
tésnek adják át minden nemesebb érzelműek a piemonti vá-
rosokban tapasztalt azon aljasság emlékét, mellyel a pápai se-
reghez tartozó hadifoglyok nem csak kicsufoltattak, hanem ki 
is fosztattak. Még Genuában is a nép gunykiáltásai között ül-
tek hajóra. (Egészen egy ,re galantuomo'-hoz illő nép ! Angol 
szövetségesei, lapjaikban még azt is kívánták, hogy Lamori-
cière, mint kalóz, bitófára Ítéltessék! Miért is ne? a hol rablók 
uralkodnak, ott a becsületes emberek ítéltetnek illy halálra.) 

FRANCZIAORSZÁG. Falloux grófnak, a Correspon-
dant' egyik főmunkatársának, a romai kérdésről irt czikke 
még mindig a legélénkebben foglalkoztatja nem csak Paris-
ban, hanem kivüle is az elméket; annyival inkább, mivel ő ís 
egyike azoknak, kik magukat III. Napoleonban csalódottakul 
é r z i k : vagyis előbbi ragaszkodásukkal mutatják, miszirint a 
császári politikát épen nem személyes érdekből, és önzőleg 
kárhoztatják. „A merény (attentat) végre van hajtva!" Igy 
kezdi czikkét a gróf „Az istenkáromló gazság, végre levetette 
álarczát Valóban, a leirhatlan fájdalom ezen órájában, a 
becsületes embernek nagy bátorságra vagyon szüksége, hogy 
érzelmeinek ura maradhasson. Mit tegyen ugyanis, hogy a 
hideg észnek okait nyugodtan csak meghallgathassa is , mig 
minden kebelből a lélekismeret és becsület kiáltása tör ki, 
mint melly mindkettő halálosan meg van sé r tve? . . . Avagy 
feledhetem-e, milly nagy tevékenység fejtetett ki még csak 
néhány nap előtt is a sajtóban, és jól betanult szónoklatok-
ban" (a császár utazása alatt mondottakat érti), „a végre, 
hogy a közvélemény tévútra vezettessék, a szerepek fölcse-
réltessenek , az áldozatok bünösökül tüntessenek elé, s egy 
igen is alapos félelem és nagyon is méltó fájdalom kifejezései, 
merő chimaerák- és vétkes kifakadásokul bélyegeztesse-
nek? " S még neki kell. a megcsalt, kijátszott, perfid gaz-

ság által gyalázatosan tönkre tet t félnek kell magát igazolnia ; 
még mindig okokat kell az álnok hitszegés elleni vád megala-
pítására felhozni! Falloux tehát okokat hoz fel: és megvilá-
gosítja III. Napoleonnak egész politikáját; kezdve 1848-tól 
fogva, s kimutatva, mikép a köztársasági kormány által be-
csületes szándékkal megszabaditott Roma, már akkor zsák-
mányul szemeltetett ki, s már akkor vonatott Piémont az egy-
házrablás bűnös tervének kivitelébe. „Ama nagy tragoediában, 
melly minden reggel újra kezdetik a nap után, mellyen az be-
végződöttnek nyilváníttatott, mindenik résznek ki kell mérni 
a maga illetőségét abünsuly- és részességből; épen ugy, mintha 
az egész dolog nem is szemeink előtt folyt volna le, még pe-
dig legtöbbnyire épen a z o k v é d n ö k s é g e alatt, kiknek el-
ső kötelességök volt, annak magukat törhetlen erélylyel elle-
neszegezni." Elmondja szerző, mint nyomta el már a krimi 
háború alatt, a franczia nemzet ama nem üdvös vállalat miatti 
neheztelését : a harczias patriotismusban nem akarván vezető-
jével alkudozni; s mint engedtetett már ekkor Piemontnak tér 
az európai nagy-hatalmak közé tolakodásra, természetesen egy 
olly szolgálat fejében, mellynek jelentősége csak most tűnik ki. 
MégGaetában volt a pápa, midőn már Piemontnak el volt az 
egyházi állam adva; s midőn III. Napoleon Angliával, a krimi 
háborúban Piemontot társul vették, „nem annyira szövetséges-
társat fogadtak közükbe, mint inkább csupán egy tapasztalt és 
harczképes ügynököt akartak maguknak a Havasokon tuli te-
endőkre nézve, a jövő tervek számára szerezni." Ezt Falloux 
részletesen kifejti; mint kimutatja azt is , milly rendkivüli 
gondot forditott a napoleoni politika, szándékainak eltakarására 
épen olly kérdéseket illetőleg, mellyekben a nyíltság legsür-
getőbben megkívántatott, és a hol őszintének lenni, első és 
elengedhetlen föltétele volt a becsületes eljárásnak. A félre-
értések akarva, szándékosan idéztettek elő; s a való csak ak-
kor tűnt ki, midőn „olly emberek, kik Rossi meggyilkoltatásá-
nak közönyös szemlélői valának, engedelmet nyertek Napoleon 
herczeg- és Chlotilde herczegnőnek virágokat átnyújthatni." 
Következett az olasz hadjárat. — III. Napoleon 1859-dik évi 
maj 3-dikán kelt proclamatiójában azt mondta : „Nem azért 
megyünk Olaszhonba, hogy ott a rendzavarást előmozditsuk, 
vagy asz . a t y a h a t a l m á t m e g r e n d í t s ü k , kit mi ma-
gunk helyezénk vissza trónjára; hanem hogy őt megszabadít-
suk azon idegen nyomástól, melly az egész olasz félszigetre 
nehezedik. . ." (Vége köv.) 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ö szentsége részére a szombathelyi püspöki megyéből ujab-
ban begyült : 
Csákányból egy névtelen főrangú ur 20 fr t a. é. 
Nt . P a t a k y Antal, sz.-léránti plébános és hivei . . 5 f r t a. é,. 
„ L e i o v i c s János, jobbágyi pleb. és hivei . . 5 „ ,, „ 

Ft. S c h m i d t György, apát és gyanafalvi pleb. és hivei 25 ,, „ „ 
Nt. F r a n k Edmund, sz.-gotthardi lelkész és hivei . 23 ,, „ ,, 

„ K ü z m i c s Dán ie l , nagy- fa lv i lelkész és 
hivei . . . . . 6 f r t a. é., és 1 db. cs. arany. 

„ H o r v á t h Károly , rába-sz.-mártoni pleb. és hivei 6 f r t a. é. 
„ K r a n c z István, alsó-szölnöki plé-

bános és hivei 2 f r t a. é., 1 a. é. f r t ezüstben, és 2 Napoleondor. 
(Yége köv.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Jézus társaságának visszaállítása honunk-
ban. (Folyt.) — A templariusok. (Folyt.) — E g y h á z i t u -
d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz-, Német- és Francziaország-
ból. — Irodalom. 

Jézus társaságának visszaállítása 
h o n u n k b a n . 

(Folytatás.) 

Azonban még ezzel sem elégedett meg ajezuita-
ellenszenv: tényekre hivatkozott, mellyek a legalja-
sabb gaztettek sorába tartoznak; de mellyek a jézus-
társasági atyák közül egyre sem bizonyosodtak be so-
ha. IV. Henrik franczia király ellen tört orgyilkosság 
részeseivé akarák őket tenni. De maga IV. Henrik a 
parlament előtt ünnepélyesen kelt föl védelmökre; 
őket e tekintetben egészen ártatlanoknak bizonyítva 
be. Choiseul, a hitetlen franczia minister, szintén el 
akarta hitetni a világgal, mikép a XV. Lajos élete el-
len tört merényletbe is be voltak volna avatva : ám-
de a tettes, Damiens, egy árva szócskával sem vá-
dolta őket ; noha a bírák mindent elkövettek, csak 
hogy olly szót sajtolhassanak ki tőle, melly után 
legalább csak szinre is vádolhassák a gyűlölt jezui-
tákat. Pombal, a portugaliai király József-Emanuel 
e zsarnok ministere, szintén hasonló alacsonyságok-
hoz folyamodott. Többek közt elhireszteltették, hogy 
déli Amerikában, a paraguai-i jezuita-missio olly or-
szágot b i r , melly az arany- és ezüst-bányákban ki-
merithetetlen, s hogy a jezuiták innen támadást ter-
veznek az összes európai trónok megbuktatására; 
ekkép részökre a rég tervezett világuralmat megala-
pítván! E rágalom már magában ollyan természetű 
volt, mellyet józanul egy gondolkozó fő sem hihe-
tett volna el. Találkoztak mégis, kik ezt elhitték ! De 
minő lett a bámulat, midőn az oda küldött királyi 
tisztviselők, arany és ezüst helyett, egészen mást ta-
láltak; t. i. szép, szabályszerüleg épített falvakat, 
pompás templomokkal és sürün látogatott iskolákkal, 
jól mivelt földeket, nagyszámú, jól táplált, erkölcsös 
és megelégedett népséget, azon vad néptörzsökökből 
átalakítva, mellyeket a jezuiták lomháknak, iszáko-

sok- és vérszomjuhozóknak találtak akkor , midőn 
határaikra léptek az evangéliumot hirdetni, őket Jé-
zus Krisztusnak megnyerendők ! Mind e mellett is a 
Jézus társaságának innen távoznia kellett: s a fölvi-
lágosodott államférfiú Pombal igy juttatta tönkre 
azon jóllétet, mellyet ezen erkölcsös nép között a jé-
zus-társasági atyák annyi szorgalom- és fáradsággal 
hoztak létre ! S még ez sem volt elég : a jezuitáknak 
magában Portugáliában is bukniok kell vala. Erre jó 
alkalom kínálkozott akkor, midőn egy izben éjjel a 
kint kalandozó József-Emanuelre lőttek volna. Né-
mellyek ugyan magát e merényt is csak kigondolt 
koholmánynak tekintik: de mindegy; történt légyen 
a lövés, vagy nem, annyi bizonyos, mikép ráfogták, 
hogy a jezuiták a király élete ellen törnek! A legszi-
gorúbb vizsgálat megkezdetett: börtönökbe hányat-
tattak nemesek és jezuiták, kínpadon vallattattak; 
hasztalan, ellenök mi sem bizonyult be. Őket tehát 
mint ártatlanokat föl kellett vala végkép menteni; de 
ez nem történt. Pombal a rendházaikban összegyűlt 
jezuiták előtt következő királyi rendeletet olvastatott 
föl: „Azért, mert vak engedelmességet fogadnak, 
mert nézeteik és magukviseletök mindenütt és min-
denben öszhangzik: a király ellen elkövetett gyilko-
lási merény részeseinek nyilatkoztatnak, s a biroda-
lom összes tartományaiból kiutasittatnak !" Hallott-e 
a világ ennél igazságtalanabb, hallott-e nyomorul-
tabb ítéletet? És mégis sok helyen tapssal fogadta-
tott ez ; mert a jezuiták ellen volt irányozva ! Szint-
igy történt a renddel Spanyolországban is. III. Ká-
roly alatt lázadás ütött ki. A fölkelés a jezuitáknak 
rovatott föl ; mivel őket a nép éljenzé, s ez az ő föl-
szólitásukra eloszlott ! Ezért az összes spanyol biro-
dalomból, szám szerint mintegy 6000-en, kiűzettek, 
rabszolgákként hajóra rakattak, és az egyházi állam-
ba szállíttattak. Hasztalan könyörgött a pápa III. Ká-
rolynak, nyilatkoztatná ki, mit vétett a rend, és mit 
vétettek annak fölségárulással vádolt tagjai? De a 
király hallgatott, s mint mondani szokta: „eljárásá-
nak okát királyi szivébe zárja!" Különben, mert nem 
volt a jezuiták ellen mi sem bebizonyítva, a pöriro-
mányok soha sem tétettek közzé! Ha ezeket komoly 
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figyelemmel kisérjük, lehetetlen azon kérdést nem 
intézni: mikép volna megfejthető azon talány, hogy 
a jézus-társasági atyák, elleneik által a királyok előtt 
forradalom- és összeesküvésről, a nép előtt pedig az-
zal vádoltatnak, hogy ők a zsarnokok született bé-
renczei, s a népszabadság fölkent ellenségei? A ha-
zugság igy szokta magát meghazudtolni ! Sue Eugen 
hihetetlen hazugsággal telt ,Bolygó zsidóját', s az eh-
hez hasonló jelenkori fércziratokat szemtelenségök-
ben csak azért nem akarjuk kimutatni, mivel ezek a 
régi elkopott rágalmakat ujdivatu öntetbe átalakítván, 
épen azért akarják a jezuitagyülölők az illyesekben 
nem épen dicséretes örömüket lelő hiszékenyeket tév-
útra vezetni, hogy őket a régtől táplált jezuita-ellen-
szenvben megörökítsék. Nem tudjuk, nevetségeseb-
bek-, vagy botrányosabbak-e azok, mik ezekban egy 
magasztos rendet illetőleg olly méltatlanul elősorol-
tatnak : de azt tudjuk, hogy azok mind merő hazug-
ságok ; azok mystificatiojára kigondolva, kik a regé-
nyekben igen, de a történetben olly annyira járat-
lanok ! 

Mit, és mennyit tett a Jézus társasága a kath. 
hitegység megőrzésére és szilárdítására épen akkor, 
midőn ez olly hevesen megtámadtatott, sőt végve-
szélylyel fenyegettetett, a történet mutatja. E rend 
apostoli buzgalma mentette meg Olaszhont a hitsza-
kadástól; ez tisztította megFraucziaországot, minden 
ellenkező cselszövények daczára is, az uj hit tévtanai-
tól; ez erősítette meg Irhont apáinak őshitében ; ez ve-
tett gátot a reformatio továbbterjedésének születése 
helyén Németországban ; ez őrködött Spanyolország 
hittisztasága fölött ; és hogy egyebeket mellőzzek, 
valljon nem e rend hitbuzgalma-, s kifejtett erejének 
köszönhetjük e mi is leginkább, hogy e szép hazá-
ban, és a testvérhonban, Erdélyben, őseink sz. hité-
ben dicsérhetjük még az Urat, s azon egyházat vall-
hatjuk édes anyánknak, mellyet Krisztus alapított, 
s apostoli sz. királyunk I s t v á n ültetett át e honba: 
ezzel megvetendő nálunk is az igazi polgárisodás, és 
a mi ezzel egy , a ker. miveltség legszilárdabb alap-
j á t ? Oh a napok, midőu a Jézus társasága legelőször 
lépte át e hon határait , igen szomorúak voltak nem 
kevésbbé a hazára, mint az egyházra nézve. Hazánk 
egyik része a török járom alatt nyögött , mig a má-
sik rész polgári vérben úszott; csatázva a vallás-sza-
badság jelszava alatt , mit az ujonan keletkezett hit-
felekezet karddal ohajtott kivívni saját részére. Ez-
alatt nagyaink, és a nemesség legnagyobb része, az 
uj felekezethez csatlakoztak : mig a nép közönségesen 
földes-uraik vallásának követésére szoríttatván, szin-

tén odahagyni kényszerült az egyházat , mellyben 
ősei éltek és haltak, és mellynek anyai keblén ő is 
éveken át táplálkozott. Milly egészen más, és a kath. 
egyházra olly annyira örvendetes fordulatot vett ez 
ügy azonnal, hogy a Jézus társasága e honban is 
kezdé kifejteni apostoli buzgalmát. Nagyaink csak-
hamar odahagyták az u j vallást, és visszatértek őseik 
egyházába. Ezek példáját követé a kisebb nemesség 
szintén jó része : s a nép örömtelve áldá az Urat, hogy 
ismét azon szentegyházban, és azon szertartásokkal 
dicsőitheti Istenét, mellyet odahagyni, s melly éktől 
elpártolni neki nem kellett volna soha. Tények, ta-
gadhatatlan tények bizonyítják mindezt, és azon erő-
ködés, mellyet az uj hitfelekezetüek kifejtettek arra, 
hogy e honban is a Jézus társaságát mielőbb meg-
buktassák. 

Mennyit tettek a jézus-társasági atyák édes ha-
zánkban a hitegység visszaállítására, s ez által köz-
vetve a nemzeti jóllét fölvirágoztatására is, számos 
körülmények tanúsítják. Midőn Rudolf császár a ma-
gyar királyi trónra lépett az ország főhivatalnokai 
s méltóságai, az egyházi-rendet kivéve, majd mind-
annyian protestánsok valának. Erdély sorsa még szo-
morúbb volt; s már már attól lehetett tartani, hogy 
rövid idő alatt Mária országa, sz. István öröksége, a 
szép Magyarhon, egészen protestáns leend ! E bajon 
segítendő, Erdély kedves fejedelme, Báthory István 
első hívta meg a jezuitákat; kiknek sikerteljes köz-
reműködését vagy csak onnan is következtetni lehet, 
hogy már az 1588-ban tartott medgyesi országgyű-
lésen Erdély protestáns rendei az ifjú Báthory Zsig-
mond fejedelemtől legelőször is a jezuiták kiűzését 
hangosabban követelték. Zsigmond elején a követe-
lésnek engedett: de később ismét visszahívta a szám-
űzött a tyákat , s ekkor már a prot. rendek sem elle-
nezték a jezuitáknak Kolosvár-Monostor-, és Károly -
fehérváron leendő megtelepedését. Székely Mózses 
fejedelem alatt azonban, ki unitárius volt , ismét ki-
űzettek Erdélyből; de csakhamar visszavezettettek 
ismét, és számos hányattatás,viszontagság, sőt olly-
kor keményebb üldözések közt is tovább folytatták 
apostoli buzgalmukat. Magyarországba hasonló czél-
ból már Oláh Miklós, 1561-ben hivta be a Jézus tár-
saságát ; de ez ekkor itt még meg nem honosodhat-
ván , Borgia Ferencz, a szerzet généralisa által visz-
szahivatott. Csak később, Draskovics György kalo-
csai érsek hathatós pártfogása és közbevetése által 
nyert e rend e hazában állandó lakást és meghono-
sulást: ki Rudolf császártól számukra épen akkor 
nyerte ki a thuróczi prépostságot, midőn ő a bibor-
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noki kalapot Bécsben a császártól ünnepélyesen át- homlokáu. A hitetlenség mindaddig diadallal nem 
vette. Ekkép megalapittatván nálunk is e szerzetes- tűzhette ki véres zászlóját, mig a Jézus társaságát 
rend, lassankint tisztulni kezdett a magyar kath. nem sikerült neki aljas fondorlataival legalábbis egy 
egyház borús ege is. Már II. Mátyás trónra léptekor időre, a tevékenység teréről leszorítni. Csak akkor 
a jezuita buzgalom annyira főikelté a protestánsok borult lángba Europa; csak akkor sikerült az észt 
féltékenységét, miszerint ezek a koronázás előtt tar- istenítő esztelen bölcsészetnek, meggyalázni a ke-
tott országgyűlésen szóba hozták a jezuitáknak e resztet, megszentségteleníteni az élő Istennek szentelt 
honbóli száműzetését; és el lehet mondani, hogy csak hajlékokat, fölforgatni az oltárokat, leöldösni a buz-
e g y e d ü l a z e k k o r m é g j e z u i t a nagy P á z m á n y köz- gó,hitök- és hivatásukhoz hűn maradt papok- és szer-
rebocsátott velős, hazai törvényeken és természeti zeteseket, és halálbüntetés alatt megtiltani a keresz-
jogon épült remek védirata vetett gátot, nehogy kü- tény vallás gyakorlatát egy egész nagy országban, 
lönben is a protestánsoknak nagyban kedvező feje- miután már sikerült neki a jézus-társasagi atyákat 
delem, és az ország most választott nádora,Illésházy hontalanokká, földönfutókká tenni, s az ajkakat el-
István alatt , ki szintén protestáns volt, e határozat némítani, mellyek az Isten-ige hirdetésében olly iá-
életbe is léptettessék. II. Ferdinand alatt a nagyok radhatatlanok, és olly ékesen szólók valának... Ámde 
seregesen tértek vissza az ős egyházba; maga Páz- el eme komor képektől: mellyeket úgyis csak ne-
mány 50-nél több nemes családot nyert meg a kath. münk gyalázatára rajzol le a történet, évkönyvei-
egyháznak: kik közt Zrínyi , Forgách, Erdődy, Ba- ben; s lássuk inkább a Jézus társaságának más téren 
lassa, Homonnai, Thurzó fényes neveik díszlenek, kifejtett eréiyét és üdvös törekvéseit! 
A hitegység visszaállítása még nagyobb mérvben Az iskola, a tudomány, az irodalom, és a tenip-
folytattatott III. Ferdinand alatt, midőn már az evan- lom volt az, mit a Jézus társasága leginkább fölhasz-
gelikus rendek az országgyűlésen arról panaszolkod- nálni akart a végre, hogy a vallásos hitéletet, a ker. 
t ak , hogy tőlök a kath. nagyok visszaveszik az ál- tudományosság- és miveltséget, s a mi ezekkel jár, 
táluk eddig békésen bírt templomokat, s azokat kath. a legnemesebb erény-és jótetteket meggyökeresitse, 
isteni-tiszteletre használják. Ez ellen ugyan a kath. s virágzóvá tegye a kath. népek kebelében. S valljon 
rendek, különösen Nádasdy ésCsáky főlhozák, hogy nem a legnagyobb sikerrel-e? Igen helyesen jegyzi 
ha szabad volt apáiknak az ősöktől épített kath. temp- meg egy valaki, hogy a nevelés titkának kulcsát a 
lomokat prot. isteni-tiszteletre lefoglalni azért, mivel jezuiták birják. Ezt látszik igazolni az is, hogy ezt 
ők is protestánsokká lettek: miért ne volna szabad még nem-kath. fejedelmek, és tekintélyes protestáns 
nekik ugyanazon templomokat eredeti rendeltetésök- irók is elismerték. „A jezuiták", ugy mond egyike 
nek visszaadni, miután ők ismét őseik sz. hitéhez visz- közülök, „a nevelés és tanítás által csudálkozás tár-
szatértek; mégis a vallásos béke megalapításánakked- gyai lettek. Mindenki észrevette, hogy az ifjúság 
véért, a rendek az 1647 diki koronázási országgyii- alattuk többet tanult félév alatt , mint máshol két 
lésen, miután a kath. Draskovics Jánost már nádor- esztendőn keresztül. A protestánsok maguk messze 
nak megválasztották, 90 templomot az evangeliku- tájakról visszahívták gyermekeiket , és nevelésül át-
soknak visszaadatni rendeltek: de ugy, hogv ezeken adták a jezuitáknak" 1). Egy másik meg azt mondja: 
kivül másokat elfoglalni azoknak is örökre tilos ma- „Végy példát a jezuiták iskoláitól; mert ezeknél job-
radjon. Ha ma körültekintünk e hazában, azt veszszük bak nem léteznek" 2). De még ennél is inkább meg-
észre, hogy 3,000,000 protestáns mellett 8,000,000- dicsőiték e rendet ama nagy férfiak, kik a jezuita-
nál több kath. ál l , ősei szent hite szerint dicsőitvén iskolák- és növeldékből kerülvén k i , az egyház- és 
az Istent. Mi magyar katholikusok, kik sz. hitünk- államban a legfényesebb méltóságokat ugy töltötték 
hez szivvel és lélekkel ragaszkodunk, s ebben talál- be, hogy mig egyfelől ők magas erényeikért örök 
juk föl az ég legnagyobb áldását, e tekintetben a nevet és dicsőséget vivtak ki maguknak; más részt 
jezuitáknak kétszeresen is lekötelezettjei vagyunk! áldást árasztottak a honra, mellynek tagjai , s fényt 

Mikép azonban a Jézus társasága a hitegység az egyházra, mellynek hívei, vagy buzgó főpásztorai 
fóntartása- és megszilárdításában illy nemes buzgal- valának. Magának csak azon nagy férfiak névlajstro-
mat fejtett k i : szintén hasonlót fejtett ki azon isten- mának fölolvasása is hosszabb időt igényelne, kik 
telen törekvés ellen is, melly már nem csak a kath. 

egyház-, de átalán mindannak megbuktatására irá- R a n k G j D i e römischen Päpste, 
nyoztatott, a mi még a kereszténység jellegét viseli 2) Baco Verulam. 
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mint jezuita-növendékek vagy e honban is virágoz-
tak , ezt megdicsőítvén, boldogítván 

Azon jeles egyházi és világi férfiakról, kik a 
jezuita-iskolából kerültek ki , a protestáns Ranke, a 
,pápák története' czimü nevezetes munkájában, követ-
kezőket jegyzi meg: „Nekik tartatot t , ugy mond, 
föl a dicsőség, nem csak egyházi , de világi fejedel-
meket is képezni. II. Ferdinand, I. Maximilian az ő is-
koláikból léptek az események roppant színpadára. 
Ez időtájban élt a nagy würzburgi püspök is, ki az 
ellenreformot első vállalta magára. A mainzi választó-
fejedelem Sweickhard, a főkanczellári hivatalt ritka 
észtehetséggel vitte. A más két választó-fejedelem 
férfiak voltak, kiket ritka elhatározottság és tevé-
kenység jellemzett. Ezek oldala mellett tűntek föl 
Maximilian, a bajor herczeg, férfias jellemszilárd-
ság- és belátással 5 s Ferdinand főherczeg, rettenhe-
tetlen lélekkel, s a hiterős meggyőződésen nyugvó 
buzgalom vivhatatlan hatalmával. Pedig mindezek 
jezuita-tanitványok voltak: mestereik adák lelkűk-
nek meg ama felsőbb impulsust, melly őket a kö-
zönségesség fölé olly magasra emelte." (IV. K. 11.1.) 
Mint lát juk, itt Ranke csupán csak a Németbiroda-
lomra szorítkozik: holott Olasz-,Franczia-,Lengyel-, 
Spanyol- és más országokból is hasonló nagy férfia-
kat lehet fölemlíteni; kik az egyházi, polgári, vagy 
katonai pályára a jézus-társasági növeldékből kerül-
tek ki. Hazánk évkönyveiben a jezuita-növendékek 
közül ismeretesek: Báthori Zsigmond Erdély feje-
delme, Rákóczy Ferencz, Eszterházi Pál nádor; ké-
sőbb a Bat thyányiak, Illésházyak, Nadasdyak , Er-
dődyek, és más nagyaink fényes családjaiból majd 
mindazok, kik részökre e haza tiszteletét vívták ki. 
Az egyházi nagyok közül fölemlitendők : Pázmány 
Péter , Szelepcsényi György , Széchenyi Pál , Csáky 
Imre, Patatich Grábor, Csáky Miklós, Klobusiczky 
Ferencz és Péter, meg sok mások, úgyannyira, hogy 
főleg, miután e honban majdnem kizárólag a főisko-
lák és convictusok vezetését mind a jézus-társasági 
atyák vitték, kath. nagyaink és előkelőink közül 
ritkák voltak azok, kik vagy egészen, vagy legalább 
részben nem a jezuitáktól vették volna tudományos 
és vallásos kiképzésöket. E tekintetben e rendnek 
hazankban érdemei igen is gazdagok, mik bennünket 
csak mély hálára köteleznek! 

Tény az, hogy e hazában a Jézus társaságának 
eltörlési híre valóságos csapásnak tekintetett minden 
jobblelkü katholikusoktól, főleg a nevelésre nézve : s 
várva várták ama napot, midőn e csupán alacsony 
cselszövény- és fondorkodásnak áldozatul esett szer-

zet előbbi tisztes helyét ismét elfoglalhatja. Maga I. 
Ferencz császár és apostoli királyunk volt egyike 
azoknak, kik VII. Pius pápánál e rend canonszerü 
visszaállítását kérve kérte, sürgetve szorgalmazta! 
(Vége köv.) 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

Kilencz évig maradtak csendben a testvérek, rendjek 
megalakitása után : ezalatt szándékukban önmagukat erősiteni, 
s a rend végczélját tisztábban és határozottabban kifejteni 
látszának. De most már azon gondolkodtak, hogy azt egyhá-
zilag is megállapitsák ; és ez által nem csak az egyház áldá-
sát , hanem azon folyton tenyésző növekedést is megszerez-
zék neki, mellyre rendjeknek szüksége volt, ha a messze távol-
ban kiható föladatát teljesíteni akarta. Hugo, a testvérek által 
megválasztott e l s ő n a g y - m e s t e r , István patriarchálioz, 
ez pedig II. Balduin királylyal egyetértve, II. Honorius pápához 
fordult. De hogy a sz. atya annál kedvezőbb hajlamúvá tétes-
sék az|uj rend i ránt , Balduin két templomvitézt (Andrást és 
Gundemárt) küldött sz. Bernárdhoz, kérésök pártolása végett. 
Ez rendkívüli örömet tanusitott az uj M i l i t i a C h r i s t i 
fölött ; és az ő buzgalmának következtében, nem sokára Troyes-
ben, 1128-dik évi jan. 13-án sz. zsinat tartatott, mellynek Hugo 
des Payens személyesen adhatta elő ügyét. Miután rendjének 
czélját kifejté, s az azt más rendektől megkülönböztető jellege-
ket elősorolta , mondá , hogy az egyháznak nem hiányzanak a 
védeszközök láthatlan ellenségei ellen, és a csúszkáló, alatto-
mos ellenének gonoszságával szemben ; de hiányzik, főképen ke-
leten, a nyilt megtámadások ellen a védelem : és e védelmet tet-
te a templomrend főfeladatává. Miután még sz. Bernárd is be-
folyásának egész sulyjával beszélt a rendről a zsinat atyái 
előtt , és elragadó lelkesedésével annak fönséges föladatát ki-
fejté , könnyű volt a rendnek az egyház helyeslését kinyer-
nie. Ugyanekkor a sz. Bernárd befolyása alatt kidolgozott 
rendszabály is helybenhagyatott, és megállapittatott. Sz. Ber-
nárd , kinek jellegét csaknem egész százada viseli, e rend lel-
kének látszik lenni. „Senki sem," mondja Havemann, „hatott 
be olly mélyen, mint ő , ama szellembe, melly a templomren-
det eltölté, a hadi vitézség és szerzetes buzgalom eme vegyü-
letébe." Szó és tet t által bátorítva, a zsinat főpapjaival beszél-
ve, a pápánál közbenjárva, a templomvitézeket fogadásaikban 
megerősítve és lelkesitve, önté az uj teremtménybe a legben-
sőbb lelket. Őt árulja el a szellem, melly a Johannes Michae-
lensis által szerkesztett szabályokat átlengi. Eredeti alakjok-
ban már nem léteznek. Le Mire (Miraeus) közöl ugyan egy 
,Regula pauperum commilitonum Christi, templique Salomo-
niaci', melly Lucas Holsteniusnál (Codex Regül. Monast T. 
II. p. 431.), Mansinál (Coll. Concilior. T. XXI. p. 359.), Gürt-
lernél (História Templar.), és másoknál is le van nyomatva : 
de , mint már Mabillon, Lucas Holstenius, Münter és Wil-
ken (Geschichte der Kreuzzüge, B. II. S. 558.), megmutat-
ták , későbbi időnek szüleménye. Azonban csakugyan a troyesi 
első statutumok szervezetes továbbképződésének lenni lát-
szik ; és , mint Wilken véli, a franczia szabályoknak csak ki-
vonata lenne. Illyeneket talált Münter Romában, a Corsini-
könyvtárban, 1794-dik évben; más példányokat Maillard de 
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Chambure, a dijoni, és Guerard egy párisi levéltárban. A tu-
dósok az 1247—1266. közötti időközt jelölik ki származásuk 
idejeül. Ezekről, véli Havemann (a romai és párisi példányt 
értve), hogy a rendnek összes szabályait tartalmazzák, t. i. „A 
szabályokat teljes kiterjedésökben, minden rövidítés nélkül, 
miként azok a rend tartományi főnökének, a nagy-mesternek 
átadattak." Ezek nem csak a legkisebb dolgokra is kiható sza-
bályokat adják elő, rendszeres sorozatban, minden templarius 
számára : hanem a rendnek, mint testületnek, szervezetét, 
föladatát, hivatalnokainak kötelmeit stb. is tárgyalják; mig a 
latin ,regula' kézi-könyvnek látszik lenni, melly csak azt tar-
talmazza, mit minden testvérnek okvetlenül tudnia kellett. 
„A mit nem tud , mondja a törvény, kérdezze meg, és választ 
nyerend, a mennyiben neki szükséges." Arra nézve, mit szol-
gálati viszonyaiban tudnia nem szükséges, nem kapott felele-
tet (Ebből természetesen az ellenséges rosszakarat hajlandó 
volt következtetni a rend elleni vádak alaposságát, annyi sok 
egyes tagok tanutételeinek ellenében.) 

E statutumok a rendről, és annak életéről a következő 
képet nyúj t ják: mellyre mi kissé nagyobb tért igénylünk, 
minthogy a rendnek szellemét önmagából bizonyosan jobban 
megismertethetni, mint minden más lehúzásokból; és mivel a 
későbbi panaszok nem egyes rendtagok tévedései miatt köve-
telték a rend elnyomatását, hanem azon oknál fogva, mert a 
rend szelleme állítólag nem csak áhítat nélküli, hanem egé-
szen kereszténytelen szabályokat létesített. Hogy most mind-
jár t ama gyakran fölállított ellenvetést megelőzzük, miszerint 
a sajátképeni rendszabályt nem ismerjük, és hogy ama statu-
tumos könyv, mellyet mi birunk, nem a társulat magva, ha-
nem csak az avatatlan fráterek számára, s a világ szemeinek 
megvakitására szerkesztetett: emlékezzünk meg mindenek 
előtt ar ra , hogy a rend földulatásánál, soha és sehol, egy 
zárdában sem találtatott akár Európában, akár Ásiában vala-
melly t i t k o s szabálykönyv. Átalában nem találtatott semmi 
egyéb, mint épen az, a mellyből képünket meritjük. És ámbá-
tor a templarius zárdák, különösen Francziaországban, hol a 
rendnek Cyprus után főhelyei voltak, rögtön megrohantat-
tak , és több helyen egyszerre tétettek zár alá valamint min-
den birtokaik, ugy levelezéseik is a templomrendüeknek : 
mégis nem jöt t soha napfényre olly irat, melly a rendet mint 
társulatot, terhelte volna. Mi ha történik, elleneik és elnyo-
móik, örömzajt ü tve , a világgal azonnal tudatták volna, még 
ha csak csalódtak volna is, és nem tudva, gonosz szándékból 
indultak volna is ki : mit azonban főleg Szép-Fülöpről, legke-
vésbbé sem lehet föltenni. 

A rend magvát képezték a l o v a g o k , kiknek oldalánál 
a szolgáló testvérek álltak. Az oltárszolgálatot káplánjaik 
végzék. A rend élén a nagy-mester állott a főtisztviselőkkel, 
seneschall-, marschall-, térparancsnok-, zászlós-, turcopolier-, 
és comthurokkal ; a rend tartományai fölött a főparancsnokok, 
az egyes házak fölött parancsnokok, baillief-ok álltak. A rend-
ruha a fehér köpenyeg, 8 szögű vörös kereszttel ; s a küzdők 
fölött a fekete-fehér zászló, a ,Beauseant' lobogott, illy kör-
irattal : ,Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da 
glóriám.' (Ne nekünk Uram ! ne nekünk , hanem a te neved-
nek add a dicsőséget !) A rendbe való fölvétel a káptalanban 
történt, minden idegennek közbejötte nélkül. A káptalan el-
nöke mint fölvevő, szólott a folyamodóhoz : , Jó uram ! gon-

dold meg, hogy nálunk fáradságteljes életet találsz; hogy a 
legnehezebb dolgokat bizzák rád ; hogy midőn a nyugalom-, 
vagy étkezésre van szükséged, rögtön bizonyos ügyekben útra 
küldenek; hogy nem egy szigorú parancsszót fogsz hallani. 
Azért fontold meg, ha valljon van-e elegendő kedved, és erőd 
ezeket szenvedni ?' Ha a fölveendő feleié : „Igen, én kész le-
szek mindent elszenvedni az Istenért," a receptor folytatá : 
,Kedves testvérem ! nem szabad a rendet azért keresned föl, 
hogy gazdag légy, vagy tiszteltessél ; hanem hogy a világi 
vétségeket elkerüljed, az Urat szolgáljad, és mint egy sze-
gény bűnbánó élj, lelkedet megmentendő. Akarsz-e egész éle-
ted folyta alatt hü szolgája lenni e háznak?' „Igen, Isten en-
gem ugy segéljen." ,Lemondasz-e saját akaratodról?' „Igen, 
mint Isten akarja." Ekkor távozásra inti ő t , és a testvéreket 
kérdezi, ha van-e valakinek kifogása fölvétele ellen; mire 
azután mondja:,Hivassam-e őt az Isten nevében'? A lovagok 
egyike íelel : „Hivasd őt az Isten nevében !" Ekkor a fölveen-
dő belép , letérdel, és összetett kezekkel esedezik a fölvétel-
ért. Az elnök újra kérdezi: ,Akarsz-e mint egy rabszolga és 
jobbágy szolgálni a rendnek?' — Erre a káplán elkezd imád-
kozni , s a testvérek mindegyike a Miatyánkot rebegi ; mire a 
az elnök a postulans kezébe evangeliumos könyvet ád, és foly-
tatja a kérdéseket: ha valljon nemes családból, és törvényes 
házasságból származott-e ; valljon egészséges, nincs-e adós-
ság, vagy valamelly rend, vagy fogadás által lekötelezve, 
vagy pedig egyházi átok alatt. Most következik a fölvétel : 
,Kedves testvér! fontold meg jól, a mit neked mondok: foga-
dod-e Isten-, és a szűz Máriára, hogy egész életed folyta alatt 
engedelmes lészesz minden elöljáródnak ?' „Igen, Isten engem 
ugy segéljen." ,Fogadod-e Isten-, és sz. Máriára, hogy tiszta 
életű akarsz lenni?' „Igen, Isten engem ugy segéljen." ,Foga-
dod-e, hogy örökre lemondasz minden tulajdon birtokról, 
és a rend minden parancsolatait megtartod ? Igéred-e, hogy 
életed elszántával fogsz küzdeni az Ígéret földéért ? Fogadod-e, 
hogy a rendet nem fogod elhagyni ? Igy tehát fölveszünk té-
ged a mi rendünk közösségébe , s részesévé teszünk téged és 
őseidet e rend jócselekedeteinek érdemében ; és Ígérünk ne-
ked kenyeret, vizet, a ház szegényes öltözetét, fáradságot és 
dolgot eleget.' Most a káplán imádkozik : a testvérek a Mi-
atyánkot mondják; a főnök a térdelőre föladja a fehér palás-
to t , fölkelni parancsolja, s azután ő maga, s a káplán, ajkait 
megcsókolják. Most az uj templomvitéz leül az elnökkel szem-
ben , és újra intik, hogy ne vétsen az olly szép társulat tör-
vényei ellen, minő a templom-rend, és a legszükségesebb sza-
bályokat fejtegetik előtte. (L. §. 5. 128., és §. 58. lat. Reg. V. ö. 
Havemann, Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenor-
dens. 105—110. 1.) Fölvétethettek nősült lovagok is: de csak 
a más rendeknél is előforduló tertiariusok gyanánt tekintet-
tek ; kik fehér köpeny7egben soha sem jelenhettek meg : ám-
bátor különben minden lelki kegyelemben, csak ugy, mint a 
rendes tagok részesültek. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége folyó évi oct. 5-dikén kelt legfelsőbb 

határozatánál f ogva , B i r ó László szatlimári éneklő-kanonokot és 
megyei főiskola-felügyelőt , az egyházi s állami czélok előmozditása 
körül tanusi tot t érdemteJjes működésének elismeréseül, a harmadik 
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osztályú vaskorona-renddel díjmentesen legkegyelmesebben földíszí-
teni méltóztatott. 

Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi sept. 29-dikén kelt legfelsőbb 
határozatával K ő v á r i János tari esperest és plébánost , ugy szinte 
B á n János karácsondi plébánost , az egri főszékes-káptalan tisztelet-
beli kanonokaivá méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

KECSKEMÉT, oct. 11-én. A je lesb, és ritkább egyházi 
eseményeket fényes egyházi szertartásokkal ünnepélyesitni, 
szép szokása a kath. egyháznak. Illy ünnepélynek voltunk mi 
kecskemétiek szemtanúi sept. 9-én; melly a sz.-ferencziek egy-
házában nagy számú buzgólkodók jelenlétében vitetett végbe 
az Ur oltáránál. A ker. kath. hivő nép tudja jól, miért örül, 
midőn arany-misét Iát szolgáltatni : ő az illy aggastyánban 
hitvallót lát és tisztel, ki 50 éven át te t t róla bizonyságot, és 
jelenleg e tanúbizonyságát ünnepélyesen meguj i t ja , misze-
rint Krisztus Jézus teste és vére valóságosan és igazán jelen 
van a kenyér és bor színe alatt az Oltári szentségben ; s hogy 
a sz mise-áldozat Istennek legkedvesebb áldozat e földön. Vá-
rosunk hivő népe, Mária sz. neve napján valóban lelki öröm-
ünnepet ült, midőn az itteni sz.-ferencziek kolostorának egyik 
érdemteljes tagja, nt. J e s z e n s z k y Xaver-Ferencz atya, ki 
szerzetének kebelében csaknem mindenféle hivatalt viselt, 
Theologiát több évig tanított, házfőnök Jászberényben több 
esztendeig volt, tartományi tanácsnokságra szerzetes-társaitól 
több izben elválasztatott, stb. papságának félszázadát betöltve, 
arany-miséjét korához képest ép erőben és egészségben tartá. 
Az aranymisés atyát tartományi főnökünk, ft. K á r o s i Simon 
mint kézvezető kisérte az oltárhoz ; s evangelium után a szol-
noki kolostor főnöke tartotta a sz. beszédet. Az arany-misés 
atya, mint fáradhatlan tagja a szerzetnek, mellynek méltó dí-
sze, apostoli buzgalommal neveli még mindig ön érdemeit, és 
a szerzet diszét. Isten még sokáig éltesse mindnyájunk örö-
mére ! — Örömmel tudatom a kath. világgal, hogy a kecske-
méti kath. hivek nagyobb része azok közé tartozik, kik az 
anyagiakat csak annyiban becsülik, a mennyiben ezek szüksé-
geik fedezésére, s végczélj ok elérésére eszközül szolgálnak : 
semmi költséget sem sajnálván ott, hol Isten dicsőségének elő-
mozdítása forog kérdésben. Mennyire szeretik a kecskeméti 
hivek Isten dicsőségét, és milly szépen virágzik köztük a hit-
buzgóság, ennek tanúbizonysága szerzetes templomunk 20 
változatú ékes orgonája, melly a hivek adakozásából létesült, 
es mellynek készitését sept. 23-án, Mooser Lajos salzburgi hires 
orgonaművész végezte be ; s ugyanazon napon ft. F e k t o r 
József kerületi esperes és helybeli plébános által ünnepélye-
sen megáldatott. Az ünnepélyhez alkalmazott sz. beszédet nt. 
Tanács Neit szolnoki kolostorfőnök tartotta. Isten ezerszere-
sen fizesse vissza a kegyes adakozóknak filléreiket, mellyeket 
isten dicsőségére olly szives készséggel összehoztak. 

Szabados Károly, sz -fer -r. áldor, és hittanár. 
NAGYVÁRAD, oct. 11-én.... Ma ment végbe főtiszt. L o-

p u s s n y Ferencz kanonok ur székfoglalási ünnepélye, a ft. 
nagyváradi lat. szert, káptalan körében. Először is az uj-szö-
vetség áldozati oltárához lépve, segítségül hivá a Szentlelket, 
a kath. anyaszentegyházban divatozó szép szokás szerint ; hogy 
a minden méltóságok osztogatója , Isten , áraszsza el őt ke-
gyelmével u j hivatásának méltó viselésére. Azután elősorol-
tattak azon bokros érdemek, mellyek a ft. tudor kanonok urat 
mind polgárilag, mind egyházilag olly kitűnővé tették , hogy 
ennek elismeréséül a királyi kegy utján ama diszes egyházi 

méltóságot nyerte , mellybe ma beiktattatott : hogy igy annál 
nagyobb tér nyittassák szellemi s erkölcsi tevékenységének az 
Isten dicsőségére, s az emberiség javára ; minek tekintetéből 
kegyelmes püspökünk ő nagyméltósága által egyszersmind 
theologus canonicussá neveztetett ki. Tartsa őt Isten sokáig 
a magyar Sión örömére, s hogy ernyedetlen törekvése és köz-
re munkálása által buzgó és tudós lelkipásztorokat képezhes-
sen növendékeinkből ; kik szinte e napokban kezdték meg az 
iskolai évet a Szentlélek segitségül hívása mellett ; mert ,sine 
Dei lumine, nihil est in homine, nihil est innoxium.' Isten 
velünk ! Xq. 

OLASZORSZÁG. A cardinalisi collegiumot rövid idő 
alatt már harmadik, és most annál jelentékenyebb veszteség 
érte, mivel az elhunyt a magas testület legöregebbje. M a c c h i 
Vincze bibornok sept, utolsó napján, esti 9 órakor élete 91-
dik évében (szül 1770-ben, aug. 31-én) meghalt. A bibornoki 
kalapot, még XII. Leo alatt, 1826-ban kapta, s 1847 óta dé-
kánja volt a bibornoki collegiumnak. 

— A hős Pimodan tábornok teste Civita-Vechiából vas-
úton Romába hozatott, s a Tiber-tulpartiferencziek templomá-
ban té tetet t ki szemléletül, mig az ünnepélyes gyász-isteni-tisz-
telet az elhunytért, ő szentségének rendelete szerint a Maria-
Trastevere-egyházban később (oct. 2.) megtartatott. Sirja, mint 
mondatik, a franczia Sz.-Laj os-egyházban lesz. A tábornok, La-
moricière-rel együtt, sept. 17-én, a végzetteljes ütközet előtt 
Loretoban végezte gyónását; és egy piemonti pap, Falenis atya 
kezéből vet te magához az Urnák sz. testét a jezuita-kolostorban. 
Loretoból Livornoba szállittatásakor a testet kisérő menet, az 
olaszországi önkénytesek által durva megbántásokkal illette-
te t t : ellenben a romai lakosság ajtatosan imádkozva vet te kö-
rül a ,zsoldos' koporsóját. A bold. Szűz említett egyházában 
tartatott 1850-ben is az engesztelő sz. mise-áldozat azokért, 
a kiket Zambianchi megöletett ; és Pimodan volt épen, ki Zam-
bianchit legyőzte. 

— Ama valóban sátáni kárörömet, és gunynyal tetézett 
hazugságot, mellyel a ,Times' és más angol lapok a pápai se-
reg legyőzetését, és állítólagos kegyetlensége mia t t , e lve t t ju-
talmát', az általuk még mindig keveseltet leírják, alig tudná 
elképzelni mivelt, még inkább keresztényies érzelmű ember : 
azért nem akarva is jó szolgálatot tesznek az igazság és catho-
licismus ügyének, kik, minta ,Pesti Napló is 235-dik számában 
az illy, általa is „gorombá"-nak nevezett lelketlenség mutat-
ványait adják. Ezt minden lap ugy sem tehetné. A pápai sereg 
állítólagos kegyetlenségeit ugyan merő hazugságoknak bizony i-
ták be valamennyi hiteles tudósítások, (mint minden további bi-
zonyítás nélkül is ollyannak mutatkozik azon aljas költemény, 
és gyalázatos ráfogás is, melly épen azért találhatott csak az 
anti-kath. sajtóban viszhangra, s vé te thete t t föl a Lloydba 
is : miszerint az i f jú Mortara, Romában, daczára Lamoricière 
tiltakozásának, megcsonkíttatni rendeltetett , a pápai kápolna 
énekeseinek számát szaporítandó!) az azonban fájdalom ! na-
gyon is való, hogy Masi csapatai Orvietoban a legvadabb ki-
csapongásokat követ tékel ; hogy a jezuitákat több óráig tartó, 
s halállali fenyegetések közt, egyenkint egy udvarba lépni 
kényszeritették, s mindannyiszor puskalövések hallatszottak : 
hogy a többiek a halál félelmét kiállva, azon hiedelemben le-
gyenek, miszerint valamennyien megöletnek. A Times tudó-
sítója erről alig ha fogja Mortara megsiratóit értesíteni; va-
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lamint arról sem, mit az ágostai póstaiap, Schmidt tábornok 
egyik meghittjétől vett levelek után ir, hogy az álruhásfpie-
montiak által sept. 14-dikén elfoglalt Perugiában, a meg-
kötött capitulatio u tán , a dicső Fanti vitézei „egy szegény 
öreg papot megragadtak, és azt költvén rá, miszerint az rájok 
lőtt, egy térre vezették, és az összefutott utczai csőcselék tap-
sai közt agyonlőtték." 

NÉMETORSZÁG. A mainzi ,Journal' Reisach tábor-
noknak , ki imént érkezett a nevezett városba, azon nyilatko-
zata felől tudósit, hogy az őt tisztelegve fogadó clerust biz-
tosította volna, mikép ő szentsége Romát nem fogja elhagyni, 
s a Vaticanból elűzetve, sz. Péter sirjánál keresend menedé-
ket , hogy ott meghalljon. Azon hir alaptalansága felől is szó-
lott , melly a sz. atya menhelyeid Bajorországot, különösen 
Würzburgot jelölé ki. (Legújabb hirek szerint a neutrális 
Belgium emlittetik.... Mi azt tar t juk, hogy egyik hir csak 
annyi nyomatékkal bir, mint a másik ; és ő szentségének a kö-
rülményekhez mért elhatározásait, nem illy uton fogják a 
világgal előretudatni. Maga az allocutio is csupán érinti, de 
nem dönti el eme kérdést ; melly, mint mondatik , diploma-
tiai tárgyalásokra adott máris alkalmat.) 

FRANCZIAORSZÁG. Ha III. Napoleonnak, vagy kor-
mányának az vala, mint némellyek hiszik, és nálunk is hirdet-
ték , szándéka, hogy Lamoriciére tábornokot az olaszországi 
hadjáratbani részvétele, s a sz. szék igazainak védelmére föl-
vállalt vezérsége által népszerűségétől megfoszsza, ugy ezt 
illetőleg, még az olly gyönyörűen végrehajtott árulási terv 
sikerültének daczára is , mellynek a kisded pápai sereg áldo-
zatul esett , csalódott. Lamoriciére népszerűsége csak nyert 
a rá nézve nem dicstelen szerencsétlenség által, nem csak 
Francziaországban, hanem egyebütt is ; és a részvétnyilatko-
zat, a sz. atya irányában követett napoleoni politika kárhozta-
tásával, olly jelenségekben mutatkozik, mellyek a kath. moz-
galmat az egyházrablókra nézve félelmessé kezdik máris ten-
ni. III. Napoleon hiában tiltá meg a tábornok számára készí-
tendő diszkardra való gyűjtést : az adományok e czélra Bel-
gium- és Németországban még nagyobb mérvben fognak gyűj-
tetni ; s ugyanazon mértékben, a mint a pápai seregmegsem-
misitésére koholt alattomos tervek részletei napfényre kezde-
nek jönni , növekedik a részvét is az álnokul kijátszott tábor-
nok irányában. Ugy hogy a minden fordulatot ügyesen hasz-
nálni tudó császár sem tagadhatta meg magától, a balsors (!) 
üldözte fővezér iránti részvétét (!), hozzá intézett külön irat-
ban is nyilvánitni : mig a tábornok neje a lapokban tagadja, 
mintha férjének hol és mint léte felől ő tudakozódott volna 
távirati uton ; ez által a rendkivüli nagy gondosság érdemét 
bizonyos magasan álló egyéniségekre háritva, kiknek két-
ségkívül nagyon is érdekökben állott ez iránt bizonyosat 
tudni. Parisból oct. 7-dikén irják a ,Vaterland'-nak : „Sebekkel 
rakva, s a harag és utálat érzetével eltelve, melly gyorsan 
terjed egész Francziaországban, érkeznek a legnemesebb csa-
ládok fiai, a régi keresztes vitézek unokái vissza. Az ország 
déli s északi részeiben egyformán hangoztatja az egyház a 
maga gyászénekeit a hős Pimodanért; s hallgatagon, de el-
lenállhatlanul hullámzik az egész birodalmon végig az érzel-
mek egy mozgalma, mellyet fájdalom és Isten félelme táplál-
nak. A magános falusi kápolnák- és félreeső völgyekben imád-
koznak az egyház lovagjainak lelkeiért: de azért az olly zajos 

kereskedő-városok mint Lille, sem maradnak hátra. Végre te-
hát az uj Julián is fölkiálthat: Nazarene vicisti!" A toursi ér-
sek közzé tett főpásztori levelében taglalja a nap ügyét; a la-
vali püspök szinte ,a jelen körülményeket' fejtegeti , s négy 
egymás után következő vasárnapra rendel az elesettekért 
ajtatosságot... . Az albii érsek, nimesi püspök stb. ünnepé-
lyes gyász-isteni-tiszteletet tartottak ; és hir szerint a rend-
őrség kérdést tőn, mit tevő legyen azon egyháziakkal, kik 
az uj Nabukodonozor ellen, templomi szószékeikről menny-
dörögnek. Legnagyobb benyomást mégis a párisi Notredame-
ban, oct. 5-én , maga a bibornok-érsek által tartott isteni-szol-
gálat tőn a tón-adó közönségre : a pápai seregben szolgált egyé-
nek iránti részvét itt jnyilatkozott legnagyobb, és méltán fi-
gyelmet gerjesztő mértékben. Feketével bevonva ugyan csak 
a szentély volt : de az ünnepély legszebb ékét a temérdek nép-
sokaság képezte ; még pedig olly közönségből álló, melly va-
lamennyi osztályokat képviselt. A pápai nuncius-, és több mint 
300 egyházin kívül, a legfőbb katonai, s polgári tisztviselők 
vettek részt az ajtatosságban ; és átalános volt a megindulás, 
midőn egy Oudinot marschall által, a hős Pimodan öt éves kis 
fiát kézen vezettetni szemlélték. Mindenki akarta isteni-tisz-
telet után a gyermek kezét megszoríthatni ; s a templomon 
kivül álló tömeg, a gyermeket vivő hintó előtt letett kalappal 
tiszteié meg fiában az elhunytat. A lelkesedés olly élénk, hogy 
sok százan készülnek Orleansba ; az ott megtartandó gyász-
isteni-tiszteletben részt venni kivánván, s hallhatni remélvén 
Dupanloup püspöknek az igazság mellett annyiszor, és olly 
győztesen fölemelt hatalmas szózatát. — A pápai allocutioban 
legsértőbb-, és elviselhetlennek a kormány és liittelen sajtó 
azt találja, mi abban n e m foglaltatik, tudnillik a franezia őr-
ség szaporitása miatti hálálkodást. A sz. atyának e hallgatása 
egy, állítólag egyedül az ő érdekében, és vallásos buzgalom-
ból hozott áldozat fölött, méreggel tölti be ellenségeit, mint 
kik nem elégesznek meg vele, hogy maguk álnokok, hanem a 
tettetés mesterségét áldozataik által is űzetni akarnák. Lamo-
riciére tárczájában csakugyan érdekes dolgokat találtak, mel-
lyek közzétételétől ugyan a franezia kormány nagylelküleg 
elállott, de mások elég kiméletlenek kibeszélni. E tárczában 
volt nevezetesen Grammont herczeg- és franezia követnek 
Romából, sept. 7-dikén inditott következő sürgönye: „Tá-
bornok! a császár p a r a n c s o l a t á r a értesitem önt, hogy apie-
montiak nem fognak az egyházi államba bemenni; 20,000 fran-
ezia fogja ezen állam különféle erős pontjait megszállni Ennél 
fogva minden intézkedéseit csak Garibaldi ellen irányozza." 
Lamoriciére ugy tőn : és két nap múlva rá megtámadtatott a 
p i e m o n t i a k által ! Egy más tárczában majd azon utasítás is 
fel fog egykor találtatni, melly az olaszoknak adatott, s melly-
ben egyik főpontul az emeltetik ki , hogy, főleg a franezia ari-
stocratia tagjainak, kegyelem ne adassék— 

IRODALOM. 
,PRESBYTER IN SYNOD ALI EXAMINE, seu Compendium 

Theologiae Generalis, Dogmaticae, Morális, et Pastoralis, 
item Juris Ecclesiastici, cum Appendice de Concilio Triden-
tino, per Joannem K o p s z , Dioecesis Sabariensis Pre-
sbyterum, SS. Theologiae Doctorem, 111. ac Rdiss. D Eppo 
Sabar. a Secretis, et Cancellariae Directorem, Juris Eccle-
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siastici Professorem P. O., S. Sedis Consist, et Judicii Ma-
trim. Assessorem, item Prosynodalem examinatorem edi-
tum anno Domini 1860. Editio altera auctior. Sabariae, I860.' 

Különösen pedig az egész műnek 4-dik és utolsó része : 
,Liber IV. I u s E c c l e s i a s t i c u m , cum Appendice de Con-
cilio Tridentino' (8-r. VIés3641.) elhagyta a sajtót; és igy be 
van fejezve az olly igen hasznos kézi-könyvnek ujon átdolgo-
zott kiadása. Jelen kötet az egyházjogot igen terjedelmesen 
adja elő ; nevezetesen a bevezetésben szól az egyházról áta-
lában, a törvények- és egyházjogról (1—37 1.); mellyet két 
részre osztván, I. részben a közjogot (38—232 1.), a II. rész-
ben pedig (232—337 1.) a magánjogot tárgyalja: hol a há-
zasságról kimeritőleg értekezik ; a házassági pöröknek külön 
(III. ?) czikket szánván. Mi csak örömünket nyilváníthatjuk 
az egésznek eléggé gyors megjelenése fölött, és tartózkodunk 
a mü belbecse felől egyéb Ítéletet hozni, mint melly annak 
használhatósága- és kapósságában tettleg nyilatkozik. 

Megjelent, és P f e i f e r Ferdinand könyvkereskedésében, 
Pesten (servitatér sarkán, a ,fejér hajó'-val szemközt) 

kaphatók : 
,CHRISTLICHE LEBENSWEISHEIT eines getreuen See-

lenhirten. Fünfundfiinfzig populäre Predigten auf alle 
Sonntage des Kirchenjahres, von Josef W e i n h o f e r , 
weiland Jubelpriester, geheimer Kämmerer Sr. päpstlichen 
Heiligkeit Pius IX., Ritter des k. k. Leopoldordens, Konsis-
torialrath, Dechant und Jubelpfarrer zu Pinkafeld, im Auf-
trage Sr. Gnaden des hochwürdigsten Bischofes von Szath-
már Dr. Michael H a a s , herausgegeben von Richard 
P e i n l i c h , Kapitular des Benediktiner-Stiftes Admont, 
bischöfl. Szathmárer Konsistorialrath und k. k. Gymnasial-
Professor zu Graz. Wien. 1860.; 8-r. X és 496 l. Ära, füzve : 
2 frt a. é. 

A bold, szerzőnek már 1853-ban két kötetben kiadott 
(jelenleg Laufer és Stolpnál bizományban levő) predikácziói-
ból ismeretes azon értelem- és szivhez szóló, s a népszerűséget 
az előadás méltóságával kellőleg párosítani tudó modor, melly 
a sz. beszédek jelen gyűjteményének is legméltóbb ajánlására 
szolgál. Az igen diszes kiállítás csak még kedveltebbé fogja a 
tartalomdus könyvet tenni. 
,VERA IDEA ORNATUS ECCLESIASTICI, seu regulae 

ecclesiasticae de materia, forma, mensura, benedictione, 
usu, munditia et asservatione praecipuarum rerum, cum ad 
Ecclesiam rite decenterque exornanclam, tum ad splendo-
rem cultus divini omnino servientium, quas ad commodio-
nem Sacerdotum usum ordine aiphabetico congessit St. J . 
N e h e r , Dioecesis Rottenburgensis Presbyter. Approba-
vit A.-Episcopus Friburgensis, Illustr. et Rdiss. D. D. Her-
mannus. Scaphusiae, I860.' K. 8-r. VIII és 226 1. Ara, fűz-
ve : 1 ftr 26 kr. a. é. 

Számtalan olly emlékeztetésekkel teljes könyvecske, 
mellyeket figyelem nélkül nem hagyhat az Isten házának di-
szét szivén hordozó pap : miért is a t. lelkipásztorok igen nagy 
hasznát veendik ; mint átalában minden, ki az Ur dolgát nem 

akarja akárhogyan, azaz : hanyagul végezni. A „Domine dilexi 
decorem domus tuae, et locum habitationis gloriae tuae" 
(Zsolt. 26,8.), minden buzgó pap szivvágyát fejezi ki; mellyet 
hasonló, hiteles kútfőkre hivatkozó tekintélyekkel igen jó, ko-
ronkint élénkitni. 
,KATHOLISHE KIRCHENGESÄNGE für Gymnasien, Real-

und höhere Bürgerschulen. Gesammelt und fur gemischten 
Chor bearbeitet von Peter S t e i n , Gesanglehrer am kön. 
Gymnasium zu Düsseldorf. Mit Genehmigung des hochw. 
erzbisch. General-Vicariats zu Cöln. München, I860.' 8-r. 
64 1. Ara, füzve : 53 kr a. é. 

L a t i n énekek (hangjegyekkel), e füzetben következők : 
,Accende lumen sensibus', ,Adoro te ' , ,Ave verum corpus 
Christi', ,Defensor noster', ,Ecce panis Angelorum', ,Enixa 
est puerpera', ,Jesu dulcissime', ,Lauda Sion' (két külön dal-
lammal), ,0 esca viatorum', ,0 fidelis anima', ,0 salutaris ho-
stia', ,0 vere digna hostia', ,Pange lingva' (két dallammal), 
,Veni Creator Spiritus', ,Veni redemtor gentium', ,Verbum 
supermini prodiens'; a többi német. Ugyanezen szerzőtől való: 
,AUSLESE DREI- UND VIERSTIMMIGER LIEDER und 

Gesänge für die obere Gasangklasse höherer Töchterschu-
len und ähnlichen Lehranstalten. Herausgegeben von Pe-
ter S t e i n , Gesanglehrer am kön. Gymnasium zu Düssel-
dorf. München, I860.' II. Füzet (az I., két hangra, mielőbb 
meg fog jelenni): I. Abtheilung: Dreistimmige Gesänge: 
80. 1. 2. Abtheilung: Vierstimmige Gesänge: 36. 1. Ara, 
fűzve, együtt : 77 kr a. é. 

,DES HEIL. JOHANNES CHRY80ST0MUS SECHS BÜ-
CHER vom Priesterthume, ins Deutsche übersetzt von Dr. 
Carl H a a s . Tübingen, I860.' 8-r. VIII. és 125 1. Ára, füzve : 
84 kr a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

(Pápa ő szentsége részére a szombathelyi püspöki megyéből ujab-
ban begyült adományok lajstromának vége.) 

Nt. Z s i r a y Zsigmond, peczöli plébános és hivei . 5 f r t 34 kr a. é. 
„ B a r a b á s József, egyházszegi pleb. és hivei . 7 f r t 46 kr a. é. 
,. S á g h y László, nádasdi plébános és hivei . . 5 f r t a. é. 
„ K o n d o r Ferencz, miilei pleb , és az ottani tanitó 2 fr t a. é. 
„ R á c z Mihály, szőczei plébános . . . . 1 fr t 50 kr a. é. 
„ G e r g á c z György, körmendi plébános . 12 db r. ez. húszas. 
„ F á b i á n József, körmendi káplán . . . . 2 fr t a. é. 

Tek. B a t i s z József, körmendi uradalmi számvevő 1 régi ezüst tallér. 
Ennek neje 1 régi ezüst forintos. 
Tek. W a j t a Károly Körmendről . . . 1 régi ezüst tallér. 
Némelly körmendi liivek 1 f r t a. é. 

„ szombathelyi hivek . . 4 f r t 20 kr a. é. és 4 db r. ez. húszas. 
„ ivánczi plebániabeli hivek 1 fr t 60 kr a. é. és 2 db r. ez. húszas. 
„ kis-unyomi plebániabeli hivek . . . . 2 f r t a. é. 

Az ikervári hivek 13 fr t a. é. 

Összesen: 137 f r t 10 kr a. é. , 1 darab cs. arany, 2 darab Napo-
leondor, 2 darab régi ezüst tallér, 1 darab régi ezüst forintos , 1 

darab uj ezüst forintos, és 18 darab régi ezüst húszas. 

Ugyancsak ő szentsége részére : egy névtelen . . . 1 ez. húszas. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (A.l-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATPI. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Jézus társaságának visszaállítása ho-
nunkban. (Vége.) — A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata. (Folyt.) — E g y -
h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz- és Francziaország-
ból. — Irodalom. 

Jézus társaságának visszaállítása 
h o n u n k b a n . 

(Vége.) 

Hasonló elismerésre számolhat a Jézus társasága 
ama fényes érdemeiért is, mellyeket az a tudomány és 
irodalom terén magának kivívott. „Valamelly könyv 
czimén a jezuita-név", mondja egy tekintélyes pro-
testáns iró, „annak kelendőségéről kezeskedett." Es 
ismét : „Az irodalom és bölcsészet, mellyek közönsé-
gesen a hitetlenség és eretnekség támaszai (?), ő ná-
luk szövetségtársakul tűntek föl az igaz hit védelmé-
ben." (Macau!ay, egykori hadügy-minister Angliá-
ban.) Hasonlókép nyilatkozik egy hitetlen jezuita-
gyülölő, különben olvasott iró (D'Alembert) : „Sehol", 
u g y mond, „nem központosult annyi tudományos 
erő, mint a jezuitáknál, kik a tudomány- és iroda-
lomban annyira kitüntették magukat. A jezuiták min-
den tudományban megkísértették erejeket: és rop-
pant eredmény követte törekvéseiket. Szónoklat, tör-
ténetbuvárkodás, régiségtan, Geometria, mély és 
gyönyörködtető olvasmány, soraikból a legneveze-
tesebb férfiakat tiszteli. Az irodalom terén nem léte-
zik osztályzat, mellyben egy jezuita nem játszanék 
főszerepet." S ez nincs nagyítva. Könyvtárakat lehet 
alakítani csupán azon igen válogatott, és minden tu-
dományra kiható könyvekből, mellyeket a jézus-tár-
sasági atyák annyi szorgalom- és gonddal irtak ösz-
sze, s tettek közzé : ez által a valódi tudományosság-, 
és ezen alapuló tudományos miveltségnek meghálál-
hatatlan szolgálatot téve. Mi magunk magy arok büsz-
kék vagyunk ama szerzőkre, kik egykor mint jezuita 
atyák e honban nem csak a hittan, hanem más tudo-
mányok, sőt nemzeti irodalmunk körül is a legfénye-
sebb érdemeket vívták ki részökre; s kik közül többen 
később e főmegyének is dísze-, és ékességére szolgál-
tak. 1855-ben Bécsben illy czimü könyv jelent meg : 

,Scriptores Provinciáé Austriacae Societatis Jesu.' E 
könyv, 408 negyedrétü lapjain azon férfiak neveit és 
munkáit ismerteti meg, kik egykor az osztrák-ma-
gyar jezuita-provinciához tartozó atyák közül az iro-
dalom terén is jeleskedtek. Számuk ezeknek a4400-at 
haladja ; az általuk kiadott munkáké pedig ezt alkal-
masint tizszerezi. E jezuita írók kétharmadát hanem, 
bizonyosan azok felénél többjét magyar jezuiták te-
szik ; kik közül elég legyen fölemlíteni : Faludit, Heelt, 
Hevenesit, Káldyt , Katonát, Klauszt, Kazit, Mitter-
pachert, Paintnert , Pálmát , Pázmányt , P r a v t , Sze-
gedit , a két Szerdahelyit, Tarnóczyt, Vajkovitsot, 
mint megannyijeles i rókat ;kik a magyar miveltség-, 
és tudományosságnak még külföldön is nevet szerez-
tek. Többen ezek közül a magyar nyelv fölvirágoz-
tatását is hathatósan előmozditák, mint Pázmány, 
Káldy, Katona, Faludi , sőt még Klobusiczky Péter 
is, stb. Katona, Pálma, Vajkovits, a rend föloszlatása 
után, a kalocsai székes-főegyházban kanonokokká ne-
veztettek ; Klobusiczky Péter pedig előbb kalocsai 
kanonok, azután érsek lett. 

S a mi mindezekben a fő , az, hogy a jézus-tár-
sasági a tyák , rendszabályaik szelleménél fogva, a 
tudományokban nem lát tak, nem akartak látni be-
végzett czélt, hanem csak eszközt egy magasabb czél 
elérésére. „Szükséges", ugy mond egy helyen sz. Ig-
nácz , „hogy a növendékek a jámbor élet alapkövé-
nek letevése u tán , a tudomány és szépmesterségek 
csarnokaiba is bevezettessenek; ámde u g y , hogy 
mindez csak oda szolgáljon, miként ez által Isten, a 
mi Urunk és Teremtőnk, mindinkább megismertes-
sék, és dicsőíttessék." S ugyanmit i s ér, vagy e névre 
érdemes-e a tudomány, melly nem Istenhez vezet, 
hanem attól eltávolít? melly nem arra szolgál, hogy 
a szükséges igazságok, és hasznos ismeretek alapos 
és világos, sőt az egyéniséghez mért alkalmas köz-
lése által az értelmet fölvilágosítsa, az akaratot jóra 
hajtsa, s átalán az embert ideiglenes, és örök rendel-
tetésének elnyerésében vezesse, elősegítse? hanem 
csak arra, hogy a fönhéjázó kevélység-, kitünnivágy-, 
szivromlás-, és elvetemültségnek gazdag tápot nyis-
son azok részére, kik ez után hiún kapkodnak, eseng-
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nek? Nem mindenkinek minden való, s nem minden 
értelem emészthet meg mindent egyaránt. Innen a 
Jézus társasága a tudományok kezelésében még arra 
is nagy gondot fordított, kinek mit , és mennyit jut-
tasson a tudományok kincseiből. Ha ezért őt ellenei 
megrótták, mi e miatt irányában csak hálával tarto-
zunk. Bár ma is mindenütt a tudományok közlésében 
a józan körültekintés, és mérséklet szolgálna zsinór-
mértékül ! Legalább akkor nem volnának annyi főlü-
letes, vagy épen olly tudatlan tudósaink, kik min-
denhez hozzászólni, mindenről véleményezni, min-
dent határozottan eldönteni szeretnének, a nélkül, 
hogy ahhoz kellően értenének! A tudomány csak ak-
kor táplál, ha ez meg is emésztetik ; s miként az ét-
kekkel túlterhelt gyomor undort és betegséget, ugy 
a sokféle, s jól meg sem is érthetett tudománynyal 
túlterhelt elme is csak zavart és lelki betegséget okoz. 
A mértékletesség itt is az egyedül üdvözítő ! 

Ha a jézus-társasági atyák az iskolák és tudo-
mányok csarnokaiban ennyi tehetséget, buzgalmat 
fejtettek ki : mennyit tettek a templomokban, a böl-
cseség és szentség ezen, Istennek fölszentelt hajlé-
kaiban? „E rend", ugy mond egy protestáns, „ha-
talma alá kerítette mindazon intézeteket, mellyek 
leghathatósabban hatnak a szellemre: a szószéket, a 
sajtót, a gyónó-székeket, és egyetemeket. Hol egy 
jezuita szónokolt, ott a templom nem fogadhatá keb-
lébe a hallgatókat. Jezuita keblébe örömest tárák föl 
a nagyok és hatalmasok éltök titkait. A jezuiták ta-
nítottak, vitatkoztak, vigasztaltak ; ők az ifjúság szi-
vét megnyerték, a csüggedőkbe életet öntöttek, s a 
haldoklóknak ők nyújtották át a keresztet végeny-
hülésökre." (Maeaulay.) Mit tettek ők Németország-
ban , s minő sikert arattak, különösen a népmissiók 
megtartásával, erről egy prot. író következőleg i r : 
„A sebes, és mégis olly tartós változás, melly ezen 
országokban fölmerült, igen különös és szembeszökő. 
Azt tartsuk-e, hogy a protestantismus nem vert még 
elég gyökeret a nép szivében; vagy azt, hogy e nagy 
változás az ügyes jezuita-propaganda (népmissio) 
gyümölcse? Annyi bizonyos,hogy ezeknél sem buz-
galom, sem eszély nem hiányzik. Ti látjátok, miként 
terjednek tovább, foglalnak maguk körül nagyobb 
tért, s a néptömeget maguk után rántják. Az ő temp-
lomaik a leglátogatottabbak, ők jótékonyoknak mu-
tatják magukat, gyógyít ják a betegeket, kibékélte-
tik a viszályokat, s azokat, a kik megtértek, esküvel 
kötik le hitökhez. Bucsujárásaikhoz ollyak is ipar-
kodnak , kik nem rég legbuzgóbb protestansokul is-
mertettek." (Ranke.) Más helyekről is hasonlómond-

ható volna. Itt azonban legyen elég még csak az 
megjegyeznem, mikép Magyarországban ajtatossá-
guk , buzgalmuk, a kisdedek oktatása, az éleme-
dettek vezetése, s mindenki iránt tanúsított ker. em-
berszeretetök olly maradandó, tisztes emlékei emeltek 
részökre, miszerint a nép még ma is több helyen fe-
lőlük csak is a ,szent papok' nevével emlékezik! 

Hátra van, hogy a jézus-társasági atyákról, mint 
apostoli téritőkről is megemlékezzünk. Maga Xav. sz. 
Ferencz tiz és fél év lefolyása alatt annyit tett a po-
gány népek megtérítésében, minél többet senki más 
az apostolok után. Hirdetik az ő apostoli buzgalmát 
India, Japan és China; hol az ő megragadó, és szi-
veket átható tüzes szónoklatai, szent élete, szeretet-
teljes magaviselete, jótékonysága, a körülmények-
nek bölcs számbavétele, s fényes csudatettei, ezerek-, 
sőt százezereket nyertek meg Krisztusnak, és az ő 
anyaszentegyházának 1). Méltán neveztetik azért ő 
India apostolának ; és méltó rá, hogy a hittérítő-tár-
sulatok őt választák előképöknek, pártfogójok-, és Is-
ten előtt szószólójoknak. Mit Xav. sz. Ferencz elkez-
det t , azt a többi jézus-társasági atyák hasonló buz-
galommal tovább folytatták. Borgia sz. Ferencz Flo-
rida-, Peru- és Mexicoban uj missiókat nyitott meg. 
Hasonló buzgalmat fejtettek ki az őt követő jezuita 
főkormányzók is ; kik alatt a kereszténység gvors 
terjedése csudával lett határos. Japanban magában, 
Xav. sz. Ferencz halála után alig harmincz évre, a 
keresztények száma, már a 200,000-et meghaladta; 
kiknek volt 250 csinos templomuk, 13 papnöveldé-
jek, s ezek közt a Jézus társaságának egy ujonczháza. 
China valószínűleg ma már legnagyobb részben ke-
resztény volna, ha a jézus-társasági atyák buzgal-
mát szomorú, és soha meg nem bocsátható, inkább 
vétkes vetélkedés-, mint igazságszeretetből szárma-
zott viszálkodás hosszú időre meg nem akasztja. Ame-
rika- s Australiában szintén az ő buzgalmuk szülte 
meg a kereszténységmegfogamzását: és miként tud-
j u k , ma már , különösen az előbbiben, virágzását is. 
Behatottak ők az őserdők mélyébe, fölkeresték a vad 
népeket, nem ijedtek vissza az eszkimók, vagy em-
berfalók vadságától, ők mindent tűrtek, mindent tet-
tek, mindent örömest elszenvedtek Krisztusért, csak-
hogy a lelkeket az igazságnak, és ez által a menny-
nek megnyerhessék ! Maguk a Jézus társasága ellenei 
sem tagadhatják meg tőlök az e téren annyi sikerrel 
kifejtett buzgalmat: sőt ők is bevallani kényszerül-

Csak egy nap tízezer bálványimádónál többet keresz-
telt meg Xav. sz. Ferencz ; mikép ezt ő maga egyik levelében 
tanusitja. 
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nek, hogy mig a prot. téritők mire sem mehetnek a vad 
népeknél, a katholikusok , és ezek közt különösen a 
jézus-társaságiak, apostoli buzgalmuk legfényesebb 
eredményét mutathatják föl a mivelt ker. világnak. 
Ha nem csalódom, ma is hatszáznál több jézus-tár-
sasági atya foglalkozik a világ minden részeiben a 
pogányok megtérítésében ; és a tudósítások, mellyek 
az evangéliumnak általuk eszközlött gyors előhaladá-
sáról érkeznek, miként egyfelől csak is a buzgó téritők 
sikerteljes munkásságát tanúsítják, ugy más részről 
örömet és vigaszt keltenek mindazok lelkében, kik 
szívből szokták naponkint imádkozni: „Jöjjön el a te 
országod !" — Ha erre talán valakinek mégis az jutna 
eszébe mondani: ha mindez igaz, hát ugyan mikép 
történhetett, hogy ennyi fényes érdem, lángbuzga-
lom, tevékenység, és ezt koronázó áldásos siker mel-
lett is , maga a pápa, XIV. Kelemen szüntette meg 
e rendet az összes kath. világban '? Erre rövid vála-
szom csak az: hát az miként, vagyis inkább miért 
történhetett, hogy XIY. Kelemen jámbor utódja, VI. 
Pius már komolyan gondolkozott e rend visszaállí-
tásáról ; és VII. Pius , e nagy pápa, azt csakugyan 
törvényesen vissza is állított a : éspedig nem csekély 
örömére mindazoknak, kik e rend áldásos működé-
seit közelebbről ismerték ! A pápa , ki e rendet eltö-
rölte , sohajok közt szokta ismételni: „kényszerülve 
tettem" ; és a pápa, ki e rendet visszaállította, az 
összes kath. világ népeihez következő fényes nyilat-
kozatot bocsátott szét a rend érdekében : „Részünk-
ről", ugy mond, „igen is felelősükké tennők magun-
kat, ha a hányattatás eme szerencsétlen korszakában, 
az egyháztól megtagadnók a segélyt, mellyet ennek 
védelmére különösen az isteni gondviselés nyúj t ; ha 
mi, kik Péter sajkájában ülünk és kormányozunk, 
nem akarnók befogadni a hatalmas evező karokat (a 
jezuitákat), mellyek megtörni képesek azon fölzudult 
hullámokat, mellyek minden pillanatban a hajótörés 
és elsiilyedés veszedelmével fenyegetnek. Illy sok, 
és alapos okoknál fogva határoztuk el magunkat, azt 
(a Jézus társaságát) életbe léptetni; miről pápasá-
gunk kezdetétől fogva komolyan, és annyiszor gon-
dolkoztunk" 1). ítéljétek meg önmagatok, valljon e 
szavak , és eme te t t , bir-e minden józan gondolkozó 
előtt több érvénynyel, és sulylyal ; vagy azon tett, 
mellyről maga az ezt tevő csak sohajtozva ismételte: 
„a mit tettem, kényszerítve tet tem?" Hasztalan, az 
igazság előbb-utóbb győz, és kivívja az őt megillető 
érvényét! *) 

J) VII. Pius visszaállitási bullája. 
*) Meg nem állhatjuk, hogy a mit a lelkes szónok a ka-

A inedgyesi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata. 

(Folytatás.) 

Illy előkészületek közt következett be december 
8-dika, az országgyűlés megnyitásának határnapja. 
A gyülekezet dec. 11-dikén, mondja A. H. I. R. , ki-
nek, mint szem-, és (mert maga is protestáns,) ellen-

locsaiaknak mondott, mint átalánosan érvényes igazságot, ne 
idézzük: „Igenis, az igazság győz, és előbb-utóbb kivívja az 
őt megillető érvényét ! És épen azért t i , kik e beszéd folytán 
is a Jézus társasága szent hivatását, buzgó tevékenységét, és 
innen kisugárzó magas érdemeit beláthattátok, sőt , mint re-
ménylenem szabad, elegendőkép be is lát tátok: nehogy a 
Szentlélek ellen való , vagyis a megismert igazság elleni tu-
sakodás vétkébe essetek, bontakozzatok ki azon elő- és bal-
itéletek ábrándképeiből, mellyekkel netalán titeket némellyek, 
nem tudván mit cselekesznek, szerencsétlenül félrevezetni 
törekedtek ; s inkább e helyett tiszta és őszinte bizalommal 
forduljatok azon tiszteletre méltó rend tagjaihoz, kik e nap 
köztetek is , köztünk is megkezdendik áldásos müködésöket; 
mit sem kételkedvén arról, mikép ők csak lelki javatok és 
boldogságtok előmozdítására szentelendik föl tevékeny életö-
ket. E bizalmatok az ő működéseiket csak áldásosabbá teendi, 
s ti önmagatok nem sokára őket az ő gyümölcseikről fogjátok 
megismerni. Eljő a nap, és e nap nincs olly messze, midőn ti 
is a samaritánokkal el fogjátok mondani : „Már nem a te sza-
vaidnak hiszünk ; mert mi önmagunk hallottuk, és láttuk !:£ 

(Ján. 4 , 4 2 . ) Igen, ez idő nincs olly messze ; s ekkor majd 
kétszeresen áldani fogjátok, áldani maradékaitok is ama jóté-
kony , és áldást osztó atyai kezet, melly annyi áldozatkész-
ség- és szeretettel ezen érdemekben annyira dús, annyira 
tiszteletre méltó szerzetes-rendet hozzátok átültette ; áldani 
fogjátok e rendet is, melly csak azért van, hogy a lelkekre 
áldást hozzon, áldást terjeszszen. Ekkor nem fogjátok többé 
kérdezni : ,Miért e rend, és miért nem más vette át az itteni 
főiskola vezetését ? Mire való ezen erőködés' ? Ti önmagatok 
fogjátok magasztalni a Gondviselést, és ennek apostoli buz-
galmu eszközét, ki ezt köztetek illy bölcsen munkálkodta ! Oh 
Uram ! ne engedd, hogy valamikor e szavaimért megszégye-
nüljek ! Áldd meg inkább kegyes főpásztorunkat, és sz. áldá-
sodban tedd gyümölcsözővé az ő legszentebb szándokát ; en-
gedd meg, hogy már ez életben bőven élvezhesse sz. törek-
vései-, és áldozatkészségének édes örömeit; valamint majd 
egykor síron tul azok jutalmát , „kik reményöket nem helye-
zik a bizonytalan javakban, hanem az élő Istenben, ki nekünk 
bőségesen nyújt mindent az élvezetre!" (I. Tim. 6, 17) És 
áldd meg ezen, sz. nevedért annyira hányatott és zaklatott, 
annyira üldözött, és annyit szenvedett rendet is : áldd meg 
különösen annak köztünk működendő tagjait; áldd meg buz-
galmukat , áldd meg fáradságukat, vezesd igyekezetöket, és 
termékenyítsd meg munkáikat : hogy igy áldást hintve, ál-
dást osztva, megszégyenitsék az ő ellenségeiket ; valósítván 
ama nagy c.zélt, mellyre hivatvák, és mindezt, mikép az ő 
ismert vallásos jelszavuk mondja: „a Te szent neved nagyobb 
dicsőségére" most, és mindörökön ! Amen. 
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feleink által el nem vethető tanúnak, fönemlitett jelen-
tését használjuk itt fonalul, két részre oszlott: a feje-
delem tanácsának némelly tagjai, ugy mint B á t o r i 
István, I f f j u János, So m b o r i László, G é c z i Fe-
rencz, a vármegyék főispánjai, némelly országnagyok, 
nevezetesen B o c s k a i István és B á t o r i Boldizsár, 
meg ifjú C s á k i és mások, a szászok közül a szebeni 
királybiró, és a beszterczei biró, a város tanácsházá-
ban, a képviselőség pedig, és annak vezérei, tudnillik 
B á n f i Boldizsár, Y e s e l é n y i Ferencz, B o r n e -
m i s z s z a János , A l á r d Ferencz, Y as György , 
F o r r ó János , G e r e n d i János , E r d é l y i Miklós, 
és a székelyek részéről P e r r e s z i István, S i g e r 
János, és a többi székely királybirák, a nagy temp-
lomban gyűlvén össze: hol a fejedelem által leadatni 
szokott propositiók leérkezésekor, a református és 
unitárius papság iszonyú lármával kezdett a jezuiták 
ellen szónokolni 1). Minek következtében a rendek, 
eltérvén a gyüléstartás szokott modorától, melly a 
fejedelmi propositiók fölötti tanácskozást hozta volna 
magával, a jezuiták ügyét határozák mindenek előtt 
fölterjesztendőnek ; különösen az enyedi gyűlésen 
tett azon Ígéretre hivatkozván, hogy ez ügy az or-
szágos gyűlés teendői közé föl fog vétetni. Az ez ér-
telemben irásba foglalt fölterjesztés, a templomból a 
tanácsházba gyűlt országnagyoknak küldetett á t : 
kik fejenkint, p e r v i c e s , kérdeztettek, ha valljon 
az a fejedelemnek benyujtandó-e, vagy sem? Erre 
legott szakadás történt. A fönemlitett tanácsosai a 
fejedelemnek, ellenezték a fölterjesztés beadását; azt 
hozván föl, hogy a fejedelem még igen ifjú levén, s 
az alkotmányra meg sem esküdvén , a vallás dolgá-
ban mit sem határozhatna: hasonlóképen a kormány-
zó sem, kinek instructiója ennyire nein terjed. Mások 
pedig azt inditványozák, hogy a fejedelem a jelen 
esetre az ország képviselői által a szükséges hata-
lommal ruháztassék föl ; mig mások a fölterjesztés 
egyszerű felküldését követelték 2). 

A fölterjesztés pedig igy szólt: „Hogy tanács-
kozásunk elején azokról, mik különösen Isten dicső-
ségét nézik, kívántunk szólani, mellőzvén azt , mi a 
külső hasznot és a közjót illetni látszik, arról, ke-

]) „Der anderen aber", tudnillik a templomban lévők 
közül, „sind vielmehr gewesen, die wir nicht nennen , son-
dern g r e u l i c h g e s c h r i e e n haben ; denn die ungarische 
Priesterschaft, Bischof von Klausenburg und der Bischof von 
Gyalu, darneben auch unser Hr. Superintendent, welcher 
gleichwohl nichts geredet hat in der Landschaft : Die unga-
rische Priesterschaft aber etlich mahl orieret haben, und der 
Jesuiter und des Papst Handel angezeigt." A.H.I.R. 

2) Ugyanaz. 

gyelmes uram ! engedelmet kérünk : mert amazt a 
Szentlélek sugallatára veszszük elő, ki az igazságot 
vizsgálni parancsolja; reá majd azt , mi nagyságod 
javára , s a haza üdvére vonatkozni látszik. I de j á ru l 
Isten fenyegetése is, hogy kezei megkurtitvák, fülei 
bedugvák; mert nincs, mondja, ki védelmezné Íté-
leteit. Ezek szorongatják lelkiismeretünket. Könyör-
günk tehát, nagyságod szüntesse meg lelkünknek e 
fájdalmát, mozdítsa elő szándékunkat, s intézkedjék 
óhajtásunk szerint; mi valamint Istennek tetszeni 
fog, ugy fogja hazánkat is a fenyegető veszélyektől 
megóvni. Ne is gondolja nagyságod,hogy mi ezt vak-
merően, és az ország lakosainak hire nélkül teszszük: 
sőt mindent jó neven vegyen ; minthogy mi örök le-
kötelezettjei vagyunk : melly nagyságod iránti haj-
lamunkat sem fölfogni, sem kifejezni nem vagyunk 
képesek; közös halált és életet óhajtunk; és Isten se-
gedelmével törekedni fogunk, hogy azokban, mik Is-
ten tiszteletét és dicsőségét illetik, egyek legyünk (!?): 
miután Isten rendeléséből nagyságod fejünk, mi pe-
dig tagjai vagyunk. De hogy azokra szálljunk, mik 
ügyünkkel szorosabban vannak egybekötve, kérjük 
nagyságodat , emlékezzék meg arról, hogy mult 
octoberhó 29-én Enyeden tartott partialis gyűlésünk-
ben , másnak kárán okulván, alázatos föliratunkban 
azért esedeztünk nagyságod előtt, hogy a jezuitá-
ka t , ezen előttünk ismeretlen, Isten- és emberektől 
gyűlölt , az egész ország által hazánk elleneinek ki-
kiáltott embereket e hazából kiutasítsa. E x u s t a e s t 
d o m u s v i c i n a , i a m n o s t r a p r a e s t o l a t u r 
i n c e n d i o 1). A szomszéd nemzetek esetei s nyo-
morúságos kárai, mikkel ezeknek közeledése jár, fáj-
dalmat okoznak nekünk. Előre sejtjük saját sorsun-
kat. Noha pedig nagyságod a mult gyűlésben leg-
jobb reménységet nyújtot t nekünk: mégis ez ügy-
nek vég eldöntése bizonyos okokból a generalis gyű-
lésre halasztatott; s minthogy nagyságod ezt meg-
nyitotta, mi is hasonló igyekezettel, ugyanazon aka-
rattal mindenünnen ide gyűltünk ; meg lévén győ-
ződve, hogy azt, mit nagyságod nekünk akkor meg-
ígért , kegyesen meg is adandja: nagyságod igéretét 
oraculum gyanánt veszszük. Minthogy pedig bizo-
nyos, kegyelmes uram! hogy nagyobb dolgok elin-
tézésében a tanácsosok segedelmével, érett Ítélettel 
és hosszas megfontolással kell élni: éltet a remény, 
hogy nagyságod ez ügyben is, tanácsosainak hozzá-
járultával azt határozandja, mi főleg Isten dicsősé-
gére, s a haza üdvére szolgál. Oldala mellett vannak 

1) „Diese Wörter waren lateinisch gesetzt." A.H.I.R. 



mély belátásu testvérei és rokonai, kiket Lengyel-
hon fölséges királya, s halhatatlan emlékű jeles atyja 
nagyságodnak lekötelezett 1 ) , régi hiv szolgái, s az 
ország jeles tanácsa, kik mindnyájan közakarattal 
mindazt, mi akaratja és tekintélye szerint való lesz, 
buzgón megfontolandják. Ha nagyságod, kegyelmes 
urunk! meggondolja, hogy nagyságodat Isten su-
gallatára mindjárt bölcsőjében egy akarattal, ön-
kényt és szabadon választottuk fejedelmül, hogy dí-
szünknek és ékességünknek tekintjük, és minden re-
ményünket kegyességébe helyezzük: könnyen átlá-
tandja nagyságod , hogy joggal bátorkodunk kérni, 
miszerint ne utánozza R o b o a m példáját, S a l a m o n 
azon fiáét, ki mellőzvén az öregek illedelmes taná-
csait, haszontalan emberek szavaira hallgatott, az 
országot és alattvalóit elnyomta: miért több tarto-
mány, más uralkodót választván, tőle el is pártolt. 
Sőt inkább kövesse nagyságod J o a s t , A c h a z i a 
fiát ; ki kis korától fogva az öregek tanácsára hall-
gatván, és azt, mi az Isten tiszteletéhez tartozik, min-
den veszélyben Istennek rögtöni segedelmét tapasz-
talta. Téged is,kegyelmes uram! hasonló kegyelem-
mel ápoland velünk együtt az Isten, ha azokat, mik 
az Istené, szivedre veszed, és a bölcsek tanácsára 
hallgatsz; mi is életünket nagyságodért föláldozni 
nem késendünk: sőt szomszédaink is, kik az evan-
gélium tisztább tanát vallják (!), téged dicsőíteni fog-
nak, és leszesz mint J o s i á s , A m on királynak fia, 
ki népét igazságban kormányozta, sem balra, sem 
jobbra el nem tántorodván. Tudjuk, hogy nagyságod 
a legnehezebb dolgokat is könnyen fogja föl. Mert a 
nemes vérből származott ember, nemes, fönséges 
dolgokkal foglalkozik: azért reméljük, hogy nagy-
ságod e tárgyban mint igazságos uralkodó határo-
zand, ki a haza békéjét keresi, és nem hint viszályt. 
Mi semmi egyébre nem törekszünk, mint arra , mi 
Isten dicsőségét illeti; mindent mellőzvén, mi a földi 
javakat nézi. Mert rövid az, minek vége van" 2). (Foly-
tattatik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 16-dikán. Az ő szentsége által a sept. 28-diki 

titkos consistoriumban tartott pápai allocutio , a Romában hi-
vatalosan közzétett eredeti szerint (,Sanctissimi Domini no-
stri P i i Divina Providentia Papae IX. A l l o c u t i o , habita 
in Consistorio secreto die XXVIII. Septembris MDCCCLX. 
Romae, I860.') következőleg hangzik: 

]) Kik, mint látni fogjuk, e tárgyban épen nem értet-
tek egyet a rendekkel. 

2) L a m p e , Hist. Eccl. Hung. pag. 318. 

„Venerabiles Fratres ! — Novos, et ante hunc diem inau-
ditos ausus a Subalpino Gubernio contra Nos, hanc Apostoli-
cam Sedem, et Catholicam Ecclesiam admissos denuo cum 
incredibili animi Nostri dolore, vel moerore potius deplorare 
ac detestari cogimur, Venerabiles Fratres. Ipsum, uti nostis, 
Gubernium victoria abutens , quam bellicosae magnaeque na-
tionis opibus adiutum ex funestissimo bello reportavit, suum 
per Italiam regnum contra omnia divina et humana iura exten-
dens . populis ad rebellionem excitatis, legitimisque Principi-
bus ex propria dominatione per summam iniustitiam expul-
sis, aliquot Pontificiae Nostrae in Aemilia ditionis provincias 
iniustissimo ac prorsus sacrilego ausu invasit et usurpavit. 
Dum autem universus Catliolicus Orbis iustissimis gravissi-
misque Nostris respondens querelis contra hanc impiamusur-
pationem vehementer clamare non desinit, idem Gubernium 
alias huius Sanctae Sedis provincias in Piceno, Umbria, et 
Patrimonio sitas sibi vindicare constituit. At cum videret, ea-
rum provinciarum populos omni perfrui tranquillitate, eos-
que Nobis fideliter adhaerere, nec posse pecuniis largiter pro-
fusis , aliisque improbis adhibitis dolis a legitimo Nostro, et 
huius Sanctae Sedis civili imperio alienari ac divelli, iccirco 
in ipsas provincias immisit tum perditorum hominum manum, 
qui turbas seditionemque ibi excitarent, tum ingentem suum 
exercitum, qui easdem provincias hostili impetu, armorum-
que vi subiieeret. Optime nostis , Venerabiles Fratres , impu-
dentes litteras a Subalpino Gubernio ad suum tuendum la-
trocinium Nostro Cardinali a publicis negotiis scriptas, qui-
bus haud erubuit nuntiare, se suis copiis m mandatis dedisse, 
ut commemoratas Nostras provincias occuparent, nisi dimitte-
rentur exteri homines adscripti parvo Nostro exercitui, qui 
ceteroquin ad Pontificiae ditionis, eiusque populorum tran-
quillitatem servandam fuerat instructus. Nec ignoratis, a 
Subalpinis copiis easdem provincias ipso fere tempore fu-
isse occupatas, quo illae litterae accipiebantur. Equidem 
nemo non potest non magnopere commoveri, et summa 
afíici indignatione, reputans mendaces criminationes, varias-
que calumnias et contumelias, quibus idem Gubernium haud 
pudet huiusmodi suam hostilem impiamque contra civi-
lem Romanae Ecclesiae principatum aggressionem tegere, 
Nostrumque Gubernium impetere. Ecquis enim non sum-
mopere miretur, audiens, Nostrum reprehendi Gubernium, 
propterea quod Nostro exercitui externi homines fuerint ad-
scripti, cum omnes noscant nulli legitimo Gubernio denegari 
unquam posse ius cooptandi in suas copias exteros homines ? 
Quod quidem ius potiori quadam ratione ad Nostrum et huius 
Sanctae Sedis Gubernium pertinet, cum Romanus Pontifex, 
veluti communis omnium catholicorum pater, non possit non 
libentissime eos omnes catholicos excipere, qui religionis stu-
dio impulsi velint in Pontificiis copiis militare, et ad Ecclesiae 
defensionem concurrere. Atque hic animadvertendum existi-
mamus, huiusmodi catholicorum exterorum concursum fuisse 
praesertim excitatum illorum improbitate, qui civilem huius 
Sanctae Sedis principatum aggressi sunt. Nemo enim ignorât, 
qua indignatione, et quo luctu universus catholicus orbis fu-
erit commotus, ubi novit tam impiam, tamque iniustam civili 
huius Apostolicae Sedis dominio aggressionem fuisse illatam. 
Ex quo porro factum est, ut quamplurimi ex variis christiani 
orbis regionibus fideles, sua sponte et summa alacritate ad 
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Pontificiam Nostram ditionem convolaverint, suumque nomen 
Nostrae militiae dederint, quo Nostra, huius Sanctae Sedis, et 
Ecclesiae iura strenue defenderent. Singulari autem maligni-
tate Subalpinum Gubernium Nostris militibus mercenarii no-
tam per summám calumniam inurere minime veretur, cum non 
pauci ex indigenis exterisque Nostris militibus nobili genere 
nati, et illustrium familiarum nomine conspicui, ac religionis 
amore unice excitati, sine ullo emolumento in Nostris copiis 
militare voluerint. Neque latet Subalpinum Gubernium qua 
fide et integritate Noster exercitus praestet, cum eidem Gu-
bernio perspectusn sit, irritas fuisse omnes dolosas artes adhi-
bitas ut Nostri milites corrumperentur. Nihil vero est cur im-
moremur in refellenda feritatis accusatione Nostris copiis im-
probe illata, cum nullum plane argumentum obtrectatores va-
leant adducere, quin potius huiusmodi criminatio in ipsos iure 
converti possit, quemadmodum vulgatae Subalpini exercitus 
Ducum truculentae proclamationes manifestissime ostendunt. 
— Hie autem animadvertere praestat, Nostro Gubernio mini-
me suspicandum fuisse de huiusmodi hostili invasione, cum ipsi 
asseveratum esset, Subalpinas copias prope territórium No-
strum accessisse non quidem invadendi animo, immo vero 
ut inde perturbatorum turmas arcerent. Hinc summus No-
strarum copiarum Dux ne cogitare quidam poterat, sibi 
cum Subalpino exercitu esse pugnandum. Verum ubi, re-
bus praeter omnem expectationem perperam immutatis, 
agnovit hostilem irruptionem ab illo exercitu factam, qui 
sane pugnantium numero armorumque vi maxime praeva-
lebat, providum suscepit consilium se Aneonam, utpote arce 
munitam recipiendi, ne Nostri milites tam facili mortis 
periculo exponerentur. Cum autem ingruentibus hostium co-
piis in itinere interciperetur, manus conserere coactus est , ut 
sibi militibusque suis viam aperiret. 

Ceterum dum méritas debitasque laudes tribuimus com-
memorato Nostrarum copiarum Duci, ac illarum ductoribus 
et militibus, qui inexpectata hostili irruptione lacessiti pro 
Dei, Ecclesiae, huius Apostolicae Sedis, ac lustitiae causa 
fortiter, viribus licet longe imparibus, dimicarunt; vix la-
crimas continere possumus, noscentes quot strenui milites, ac 
lectissimi praesertim iuvenes in hac iniusta et crudeli inva-
sione occubuerint, qui religioso sane nobilique animo ad ci-
vilem Romanae Ecclesiae principatum tuendum advolarunt. 
Nos insuper summopere commovet luctus, qui in illorum fa-
milias redundat. Utinam eisdem familiis fletum Nostris ver-
bis abstergere possemus ! Confidimus vero non levi ipsis so-
latio et consolationi futuram honorificentissimam mentionem, 
quam de extinctis suis liberis et propinquis merito facimus ob 
splendidum sane eximiae eorum erga Nos, et hanc Sanctam 
Sedem fidei, pietatis et amoris exemplum , quod christiano 
orbi cum immortali eorum nominis laude exliibuerunt. Atque 
in earn profecto spem erigimur fore, ut ii omnes, qui glorio-
sam pro Ecclesiae causa mortem obierunt, illam sempiternam 
assequantur pacem et beatitatem , quam a Deo Optimo Maxi-
mo apprecati sumus, et apprecari nunquam omittemus. Quo 
loco debitis quoque laudibus prosequimur dilectos FiliosPrae-
sides provinciarum, praesertim Urbino-Pisaurensis, et Spole-
tanae, qui in hac tristissima temporum vicissitudine suo mu-
nere sedulo constanterque perfuncti sunt. 

Iam vero , Venerabiles Fra t res , quis l'erre unquam pot-

erit insignem impudentiam et hypocrisim, qua nequissimi 
invasores in suis programmatibus asserere non dubitant, se 
Nostras aliasque Italiae adire provincias, ut ibi morális ordi-
nis principia restituant ? Atque id ab iis temere affirmatur, qui 
acerrimum Catholicae Ecclesiae , eiusque Ministris, ac rebus 
iamdiu bellum inferentes, et ecclesiasticas leges, censurasque 
plane despicientes, ausi sunt spectatissimos tum S. R. E. Cardi-
nales, tum Episcopos, tum probatissimos utriusque Cleri Viros 
in vincula coniicere, Religiosas Familias e propriis Coenobiis 
expellere, Ecclesiae bona diripere , et civilem huius Sanctae 
Sedis principatum vastare. Scilicet morális ordinis principia ab 
iis restituentur, qui publicas cuiusque falsae doctrinae scholas, 
et meretricias etiam domos constituunt, quique abominandis 
scriptis et scenicis spectaculis pudorem, pudicitiam, lionesta-
tem, virtutem ofiendere, eliminare, et sacrosancta divinae 
nostrae religionis mysteria, sacramenta, praecepta, et insti-
tuta , sacrosque ministros, ri tus, caeremonias irridere, con-
temnere, omnemque iustitiae rationem de medio tollere, ac 
tum religionis tum civilis societatis fundamenta labefactare et 
evertere connituntur ! 

In hac igitur tam iniusta, tam hostili et horrenda civi-
lis Nostri et huius Sanctae Sedis principatus aggressione et 
occupatione a Subalpino Rege, eiusque Gubernio contra 
omnes iustitiae leges et universale gentium ius peracta, No-
stri officii probe memores, in hoc amplissimo Vestro consessu, 
et coram universo Catholico Orbe Nostram vocem denuo ve-
hementer attollimus, ac omnes nefarios sacrilegosque eiusdem 
Regis et Gubernii ausus reprobamus , penitusque damnamus, 
omnesque actus plane nullos et irritos declaramus, decerni-
mus, ac civilis, quo Romana pollet Ecclesia, principatus in-
tegritatem, eiusque iura, quae ad omnes catholicos pertinent, 
etiam atque etiam reclamamus , et reclamare nunquam desi-
stemus. — Verum dissimulare non possumus, Venerabiles Fra-
tres , summa Nos opprimi amaritudine, cum in tam scelesta 
et nunquam satis exsecranda aggressione alieni auxilii opem, 
variis exortis difficultatibus adhuc desideremus. Equidem no-
tissimae Vobis sunt iteratae declarationes Nobis factae ab uno 
ex potentissimis Europae Principibus. Attamen dum illarum 
iamdiu expectamus efiectum, non possumus non vehementer 
angi ac perturbari, cum inspiciamus nefandae usurpationis au-
ctores fautoresque audacter insolenterque in nefario suo pro-
posito persistere ac progredi, tamquam certo confidentes, ne-
minem sibi reapse adversari. Haec autem perversitas eo de-
venit, ut hostilibus Subalpini exercitus copiis ad moenia fere 
huius almae Nostrae urbis immissis, quaecumque fuerit im-
plicata communicatio, publicae privataeque rationes in discri-
men adductae , commeatus intercepti, e t , quod gravissimum 
est , Summus totius Ecclesiae Pontifex in molestam redactus 
difficultatem Ecclesiae ipsius negotiis, prout res postulat, 
consulendi, proptereaquod maxime coarctetur via cum varus 
orbis partibus communicandi. Quamobrem in tantis Nostris 
angustiis, tantoque rerum discrimine vel facile intelligitis, 
Venerabiles Fratres, Nos tristi necessitate eo iam ferme im-
pelli, ut vel inviti cogitare debeamus de opportuno suscipien-
do consilio ad Nostram dignitatem tuendam.—Interim abstine-
re non possumus,quin praeter alia deploremus funestum ac per-
niciosum principium , quod vocant de n o n I n t e r v e n t u a 
quibusdam Guberniis liaud ita pridem, ceteris tolerantibus, pro-



clamatum, et adhibitnm etiam, cum de iniusta alicuius Gubernii 
contra aliud aggressione agatur : ita ut quaedam veluti impu-
nitas ac licentia impetendi ac diripiendi aliéna iura, proprieta-
tes, ac ditiones ipsas contra divinas liumanasque leges sanciri 
videatur; quemadmodum luctuosa hac tempestate cernimus 
evenire. Et mirandum profecto, quod uni Subalpino Gubernio 
impune liceat eiusmodi princípium despicere ac violare, cum 
videamus ipsum hostilibus suis copiis, universa Europa in-
spectante, in aliénas ditiones irrumpere, legitimosque ex illis 
Principes exturbare : ex quo perniciosa consequitur absurditas, 
alienum nempe interventum dumtaxat admitti ad rebellio-
nem suscitandam atque fovendam. 

Hinc autem opportuna Nobis oritur occasio excitandi 
omnes Europae Principes , ut pro spectata ipsorum consilii 
gravitate et sapientia serio perpendant, quae quantaque mala 
in detestabili, quem lamentamur, eventu cumulentur. Agitur 
enim de immani violatione, quae contra universale gentium 
ius nequiter est patrata, quaeque nisi omnino coerceatur, nulla 
deinceps legitimi cuiusque iuris iirmitas ac securitas poterit 
consistere. Agitur de rebellionis principio, cui Subalpinum 
Gubernium turpiter inservit, et ex quo pronum est intellige-
re, quantum cuicumque Gubernio discrimen in dies compare-
tur, et quanta in universam civilem societatem redundet per-
nicies, cum ita fatali C o m m u n i s m o aditus aperiatur. Agitur 
de violatis solemnibus Conventionibus, quae uti aliorum in 
Europa Principatuum, ita etiam civilis Pontifîciae Ditionis in-
tegritatem sartam tectamque servari omnino postulant. Agitur 
de violenta direptione illius principatus, qui singulari divinae 
providentiae consilio Romano Pontiíici datus est ad Apostoli-
cum suum Ministerium in universam Ecclesiam plenissima li-
bertate exercendum. Quae profecto libertás summae omnibus 
Principibus curae esse debet, ut Pontifex ipse nullius civilis 
potestatis impulsui subiaceat, atque ita spirituali pariter ca-
tholicorum in eorumdem Principum dominiis degentium tran-
quillitati cautum sit. — Itaque omnibus Supremis Principibus 
persuasum esse debet, Nostram cum Ipsorum causa plane es-
se coniunctam, eosque suum Nobis auxilium afferentes No-
strorum aeque ac suorum iurium incolumitati esse prospectu-
ros. Maxima proinde cum liducia ipsos hortamur et obsecra-
mus, ut opem Nobis, pro sua quisque conditione et opportuni-
tate, velint impendere. Non dubitamus autem, quin catholici 
praesertim Principes ac Populi omnem eorum curam et operam 
studiosissime conférant, ut pro communi eorum officio universi 
Dominici Gregis Patrem et Pastorem parricidialibus degeneris 
filii armis oppugnatum modis omnibus adiuvare, tueri, et de-
fendere properent atque festinent. — Cum autem apprime scia-
tis, Venerabiles Fratres , omnem spem Nostram in Deo esse 
collocandam, qui adiutor et refugium est nostrum in tribulati-
onibus nostris, quique vulnerat et medetur, percutit et sanat, 
mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit ; iccirco 
in omni fide, et humilitate cordis nostri assiduas ferventissi-
masque ad Ipsum, adliibito in primis efficacissimo Immacula-
tae Sanctissimaeque Deiparae Virginis Mariae patrocinio, ac 
suffragio Beatorum Petri et Paulli, preces effundere non in-
termittamus , ut faciens potentiam in brachio suo inimicorum 
suorum superbiam elidat, et expugnet impugnantes nos, o-
mnesque Ecclesiae suae sanctae hostes humiliet et conterai ; 
atque omnipotenti suae gratiae virtute efficiat, ut omnium 

prevaricantium corda resipiscant, deque optatissima illorum 
conversione sancta mater Ecclesia quam primum laetetur." 

OLASZORSZAG Az elkövetett rablás után az adás-ve-
vés következik. 0 szentségének a franczia kormány, mint mon-
datik, Sardiniasziget . j ö v e d e l m e i t ' (fölségijogok nélkül; mel-
lyeket III. Napoleon magának akar föntartani,) ajánlja kárpót-
lásul az elvesztett egyházállamért, vagyis inkább dijul a kivánt 
joglemondás- és önkényt elfogadandó szolgaságért. A keresz-
ténység atyja azon, táviratilag is tudatott feleletet adta ez 
ajánlásra, hogy hiveinek szeretetadományait igen, de az 
illy fejedelmi dijakat el nem fogadja. — A sardiniai királyra 
név szerint kimondandó egyházátok is kilátásba van helyezve, 
s a már kész okirat csupán kihirdetésre várna. Különben a sz. 
atya védelmére még mindig létezik egy, körül-belül 6000 fő-
nyi vitéz sereg; melly ha Lamoricière közvetlen parancsnok-
sága alá j u t , mint Romában reménylik, hova a tábornokot 
legközelebb várják : ugy az is hihetővé lesz , mikép a forra-
dalom nem olly hamar fogja még a Quirinálról (mit már ré-
gen akart tenni, s előremondott) a pápai hatalom megszűn-
tét kihirdetni. 

FRANCZIAORSZÁG. A párisi L'ami de la Religion' is-
mételt fölhivására, hogy a franczia kormány nyilatkozzék ama 
távirati tudósitás iránt, melly Lamoricière számára azon biz-
tosítással küldetett , miszerint Piémont részérőli minden be-
avatkozást gátolni fog a császári sereg, még mindig nem ér-
kezik válasz, és óhajtott felvilágosítás*) ; pedig a nevezett lap 
egyenesen e kérdést tette föl : ,Igaz-e, hogy a Napoleon-Lajos 
által Marseilleből Romába inditott sürgöny, a ,Giornale di 
Roma' (pápai h i v a t a l o s lap) közzé tett ama szavait tar-
talmazza, mellyekre Antonelli bibornok egyik diplomatiai ok-
iratban is hivatkozik ? S lia ezen szók hiven adattak, mikép 
történhetett, hogy olaszhoni hadseregünk (a franczia) IX. Pius 
védőit legyilkoltatni, s a pápa világi hatalmának utolsó men-
helyét bombáztatni hagyja ? Ha pedig e szók nem pontosan 
adattak, miért nem hazudtolják meg a romai hivatalos lapot ; 
vagy miért nem tiltakozik a császári kormány azok ellen, kik 
szándékosan, vagy nem tudva, a császár szavait elferditék ?' 
Ezért kell azután a franczia kormány képviselőinek nem csak 
Antonelli-, hanem mons. Merode- s egyebektől is olly (nagyon 
is méltó) neheztelés szavait hallani, mellyeket mi nem aka-

*) Végre, liosszu várakozás után csakugyan nyilatkozott a fran-
czia kormány ; hivatalos lapjában , oct. 15-dikén kimondván, hogy 
„Grammontnak Lamoriciferehez intézett sürgönye, miszerint a fran-
czia seregek által azonnal nyújtandó segély igértetett volna , hamis." 
E nyilatkozat becse s értéke egészen azon h i t , és bizodalom nagyságá-
tól függ, mellyet az olvasó a franczia kormány őszinteségében és igaz-
mondóságában helyez. Mi. részünkről, megvalljuk, hogy illy hit- és 
bizodalommal épen nem birunk ; azért a ,Moniteur' tagadását ez ügy-
ben csak olly hitelűnek tartjuk, mint régibb tagadásait a nizzai anne-
xio stb. körül. Egyedül azt jegyezzük meg , hogy nem is arról volt 
kérdés (mi legalább és a kath. sajtó nem azt emeltük ki), fog-e a fran-
czia sereg azonnali segítséget nyújtani Lamoricièrenek ; hanem hogy 
biztosíttatott e franczia részről a piemonti hadsereg be nem ütése felől ? 
Ez pedig kétségtelen. Ezt maga a sz. atya erősiti allocutiójában : „cum 
ipsi asseveratum esset Suhalpinas copias prope territórium nostrum ac-
cessisse non quidem invadendi animo , immo vero nt inde perturbato-
rum turmas arcerent." Ez tehát nem is egyedül a Grammont-féle sür-
göny biztosításain alapszik. És végre , a franczia kormány eltagad-
hatja , miszerint ama tudósitás tőle érkezett : de hogy az Lamoricière 
kezébe játszatott , az való : s a jövőtől kell a csalás közvetlen és tulaj-
donképeni szerzőjének íölfedeztetését várnunk. Többnyire hogy ama 
biztositás , l iam i s ' volt , vagy akár .hazugság' (mint a P. N. for-
ditja), azt mi sem vonjuk kétségbe ; csakhogy h a m i s az , akárkitől 
ered ; é s a h a z u g s á g nem a sz. atyára , de még Lamoricifer-re sem, 
hanem annak kútfejére hárul vissza. 
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runk idézni. Ki azt nem pirul t e n n i, mi a sz. szék ellen évek 
óta, ördögi következetességgel és eszközök segélyével végbe-
vitetik , az ennek köztudomásra jutásától sem fog visszaijedni 
szégyenletében, s a ,tigris' melléknevet talán még dicsőségé-
nek is tartandja. 

— Lamoricière tárczája, mint látszik, Pandora szelen-
czéjévé válik, az azt jogtalanul megnyitó hatalomra nézve. A 
tábornoknak, Napoleon ellenségeivel való levelezést vetettek 
e tárcza elidegenített tartalmánál fogva szemére (mintha le-
hetséges leendett egyetlen katonával is rendelkeznie, ha csak 
azokhoz fordul, kik a2-dik december bar á t j ai); még Charrast 
is fölemlitették : és most Cliarras a hatalmast nem igen meg-
tisztelő módon hazudtolja meg a ráfogást. A Schweizban tar-
tózkodó ezredes, az ,Eidgenöss. Zeitung'-ban következő leve-
let tétetett közzé : ,,Uram ! Önnek egyik párisi levelezője azt 
mondja lapjában, hogy a megvert és elfogott Lamoricière tá-
bornok tárczájában, ,Montalembert-, Falloux-, sőt még Char-
rastól, és másoktól' is találtattak levelek. I t t ön levelezőjére 
mások hatottak : s én az egészben csak azon fogások egyikét 
ismerem föl, mellyekben Bonaparte Lajos rendőrsége olly 
nagyon járatos; és mellyek már maguk is elegendők annak 
megbélyegzésére, ki azokat sugalja, s fizeti. Én 1857-diki de-
cemberhótól fogva, midőn Lamoricière tábornok jónak találta 
Francziaországba visszatérni, vele sem közvetlen, sem köz-
vetett összeköttetésben nem voltam. Midőn e nyilatkozatom 
közzétételére önt felhívnám, kérem egyszersmind egész tisz-
teletem bizonyítását szívesen venni. Basel, oct. 6.1860. C h a r-
r a s ezredes." Tehát még Montalembert és Falloux maradná-
nak fön, a kikkel conspirált a tábornok ! Valóban, kit illy fér-
fiak rokonszenvével vádolnak, az szerencsés. Vagy tehát a pá-
pai jogok védelmezőjének Thouvenel-, Dupin-, Lagueronnière-
és About-val kellett volna szövetkeznie, III. Napoleon b a-
r á t j a i v a l ? Nem ekkor tartatott volna-e jogosan áruló-
nak? Illy fölfedezés azután nagyobb dicsőségére válandott 
volna a pápai sereg fővezérének ! Azonban nem is ez bántja 
a pápaság párisi védelmezőit (!) : hanem a sept. 7-diki sür-
göny *). Erről a,Vaterland', a brüsseli hírlap után igy ir : „Né-
hány év óta, azon eszközök közt, mellyekkel a magas politika 
űzetik, a sürgönyök ellopása, és az ezzel összeköttetésben álló 
elidegenítések kitűnő helyet foglalnak. A ,Journal de Bruxel-
les' jól értesültnek hiszi magát, Lamoricière tábornoknak sok-
szor emlegetett tárczájára nézve hasonló nézetet nyilvánitni. 

0 felsége tudnillik, a francziák császárja, olly hiedelemben volt, 
miszerint Grammont herczegnek általunk tegnap közlött sür-
gönye még mindig ama tárczában van ; minthogy pedig leg-
nagyobb érdekében állott, ez okiratot eltüntetni, parancsolatot 
adott Lamoricière papirjainak kézbe ketitésére." (S valóban a 
tábornok még Ancona átadása után is megmotoztatott, és ki-
zsebeltetett e végre.) „Azonban a rendelet már biztos kezekben 
volt ; s midőn Cialdini a tárczát Napoleon Lajos biztos em-
bereinek kézbesítette, az állítólag fölfedezett összeesküvés 
híresztelésével akarák az a fölötti bosszúság érzetét elta-
karni, hogy Grammont jegyzéke nem találtatott " Deni-
que ,nihil est occultum, quod non revelabitur.' Es a ,si-
ker' emberei nem jól számitanak, ha olly ügyesség-, és 
eszélyességben helyezik a legfőbb érdemet és dicsőséget, 
melly híressé teheti ugyan az embert, mint Cartouchet is, stb., 
de becsületének örökös, a történelem lapjain az illetőt min-
denkorra megbecstelenitő kárával. Igaz, hogy a földi léten 
kivül egyebet nem hivők és várók ezzel keveset gondolnak r 
de hogy e jellemtelenség épen akkor uralkodjék legnagyobb 
mértékben, midőn az emlékek állitása csaknem szenvedélylyé 
vált, fölöttébb csudálatos. (Mint megfoghatlan is lenne, ha 
nem tudnók, hogy épen az ellenmondás az igazság hiányának 
legvilágosabb je le , s hogy az érdem és hirnév pótlékát épen 
azok keresik legjobban, kik a valódit megvetették. A vallás-
gunyolók babonában hisznek ; az igaz Isten megvetői bálvá-
nyokat imádnak ; s a kiknek a szellemi elveszett, a durva kő-
hez ragaszkodnak. A kinek jobb nincs, ezzel is be kell érnie.) 

*) Eredetiben ez igy hangzik : „Général, je vous préviens par 
ordre de l1 Empereur, que les Piemontais n'entreront pas dans les États 
Romains et que 20,000 Français vont occuper les différentes places 
fortes de ces Etats. Prenez donc toutes vos précautions contre Gari-
baldi." (Ebben tehát szó sincs arról, mit a ,Moniteur' tagad : hogy tud-
nillik a franczia sereg azonnali segitsége lőn megígérve : de nem is er-
ről van kérdés.) Egy pápai törzstiszt szinte,tanuskodik a ,Vaterland'-
ban ez okirat hitelessége mellett, írván : „Én saját szemeimmel olvas-
tam a franczia követ , Grammont herczeg által aláirt sürgönyt. . • ." 
Más időben és emberek közt, az ezerek meg ezerek vérét illy kiszá-
mított álnokság- és gonoszsággal eladó gazság nem maradt volna leg-
alább a világ átalános utálatának kifejezése, mint érdemlett büntetése 
nélkül: ma az egészben csak eszélyes eljárást talál a saj tó , s természe-
tesnek találja, „hogy a politikában , ha s i k e r t akar, őszinteség nem 
lehet mindenütt. " (,Pesti Napló.' 237. sz.) S ezzel III. Napoleon föl 
van mentve! De ha igy , ki áll jó t róla, hogy a ,Moniteur' nem akar e 
politikai sikert a t a g a d á s s a l ? És m o s t épen, őszintébb-e , mint 
egyébkor és rendesen ? 

I R O D A L O M . 
,ALLGEMEINES MARTYROLOGIUM, oder vollständiger 

Heiligenkalender der kath. Kirche, enthaltend die kurzen 
Lebensskizzen aller in den Haupttheil des römischen Mar-
tyrologiums aufgenommenen Heiligen und Seligen, mit bei-
gefügter Erwähnung der ausserdem in verschiedenen Län-
dern, Dioecesen, Pfarreien, Klöstern, und Ortschaften ver-
ehrten oder doch in frommen Andenken stehenden Diener 
Gottes. Aus den verlässigsten Quellen zusammengestellt 
und mit einem mehr als 18,000 Namen enthaltenden Re-
gister versehen von Adalbert M ü l l e r , Mitglied mehre-
rer wissenschaftlichen Vereine. Regensburg, I860.' 4-r. 
736 1. Ára, fűzve : 4 frt 20 kr a. é. 

A romai martyrologiumot híven követi szerző, s azonkí-
vül minden napra egy, vagy több szentnek terjedelmesebb 
életrajzát is adja; jóllehet mindent ő sem vesz föl különben 
tömött és tartalomdus munkájába (nevezetesen a magyaror-
szágiakra épen nem volt kellő tekintettel : mit azonban, fájda-
lom ! a német irodalom termékeiben csudálni sem lehet már, 
annyira szokásos) ; mellynek a nagy gonddal készített névlaj-
stíom, gyakorlati szempontból, egyik legfőbb érdemeül te-
kintendő. 

iöíc)&— 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he tenkin t k é t s z e r : sze rdán és szombaton . Az előfizetési d i j f é l é v r e , pos tán küldésse l 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 9 0 kr . austr . ér t . Előf izethetni 
minden cs . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s Pesten a Reimel - é s Kozmaféle n y o n d a i i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Az öngyilkosság, vallás-erkölcsi s társa-
dalmi szempontból. — ,Egy toll, egy kard.' — Nyugoti táj-
képek az egyház láthatárán. V. — A templariusok. (Folyt ) — 
E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarország- és Irlandból. — 
Irodalom. 

Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

A ,Religio' I. félévi 50-dik számában S. M, t. ba-
rátom fölhívni szíveskedett, hogy a napjainkban an-
nyira szaporodó öngyilkosságokat, társadalmi s val-
lásihanyatlásunk eme kézzelfogható gyászjel e l v e n -
ném komoly vizsgálat alá. Az ügy valóban igen fon-
tos, és méltán igényli figyelmünket. Azért engedvén 
a baráti fölszólításnak, vizsgálódásaira eredményét 
ezen, és a következő czikkekben mutatom be a ,Re-
ligio' tisztelt olvasóinak. 

I . 

Mielőtt az öngyilkosságok taglalásába bocsát-
koznánk, vessünk egy futó pillanatot a korszakra, 
mellyben élünk. A korszak sajátságos gondolkozása 
és vívmányai, sok tekintetben bizonyos daczolásra 
mutatnak. A napokban egy illy ,Indulatroham' ke-
rült kezembe ; mellyből egy pár verset ide igtatok 
mutatványul. 

„Hol vagy te most, kit Isten név alatt 
I t t a nyomorral küzdő nép imád ? 
Nem hallod az elfojtott fájdalom 
Sóhajban feléd küldött bús szavát? 

Nem hallgatod meg a népmilliók 
Ajkin titokban elhaló panaszt? 
Hogy annyi arczon forró köny rezeg, 
Egynek kedveért békén tűröd azt ? 

Midőn az embert megteremtéd , 
Az volt czélod, hogy boldog legyen : 
A boldogságnak látsz-e most nyomát, 
Csak egy nyomát látsz-e az emberen ? 

Az állatok urává tetted őt ; 
Kimondád neki, hogy legyen szabad 
És mit kimondál neki akkoron , 
Örökre elfeledéd e szavad. 

Vagy tán oh ! a fájó szívdobbanás , 
És sóhaj neked kedves zene ? 

Gyönyörködtet ? és azért elvégezéd , 
Hogy szent füledbe végkép zengene !? 

De mit I s t e n ! Hozzád kiáltok én , 
Kit nekem csak a képzelet teremt. 
A képzelet, miként fölépiti, 
Lerontja büszke trónod odafent " 

De nem folytatom tovább: úgyis tud juk , hogy 
az isteni gondviselés kigunyolása *) napi renden van. 
Szülöttje ez azon hamis fölvilágosodásnak, melly a 
kereszt igáját gyűlöli : mert keményen nyomja vál-
lait; nem tűri a hitet: mert ez cselekedeteit kárhoz-
tatja, miután azok gonoszak; lemond a vallásról: mert 
élvezésében zavarja őt; s nem is képes ájtatos szívvel 
az egekre föltekinteni : mert szemei telvék földi por-
ral. — Olly időket élünk, midőn a történelem és egyéb 
tudományok segítségével, jóformán sikerült már 
minden tévtanokat megvitatni, s hamisságukat a ker. 
hit világánál kimutatni: s bizonyára, a kinek szeme 
látásra nyi l t , az Iát is. De fájdalom! vajmi sokan ta-
lálkoznak, kiknek jóllehet módjok volna, mégis látni 
nem akarnak; sőt az igazság előtt önkényt , és da-
czolva hunyják be szemeiket. Ezek pedig annál sze-
rencsétlenebbek, mert őket az isteni kinyilatkozta-
tásnak bármilly magas foka sem lesz képes megvi-
lágosítani. Illy értelemben nyilatkozott egykor a fer-
neyi hitetlen bölcsész is; azt állítván, hogy ő még 
akkor sem fogna hinni, ha Paris főpiaczán, és vilá-
gos nappal történnék valamelly csuda. Ugy látszik, 
ezen megátalkodott szellem képezi korunk hitetlenei-
nek gondolkozásmódját; s mintha csak e korszakra 
vonatkoznának sz. Pál apostol fenyegetései (II. Tim. 
4 , 3—4.). E levélben ugyanis az apostol olly idővel 
fenyegeti a világot, ,mellyben az emberek az igaz 
tudományt el nem szenvedik; hanem az ő tulajdon 
kívánságaik szerint, viszketeg füleiknek kellemes 
tanitókat gyűjtenek maguknak. Es az igazságtól hal-
lásukat elfordítván, a mesékre térnek.' Egyébiránt 
a világ és emberiség történetét jelen korszakunkban 
is ugy tekinthetni, mint folytonos előállítását a ha-

*) Csakhogy ez annál is több valami : ez olly istenkáromlás, 
melly az irodalmat korunkban iszonyúan jellemzi. S z e r k . 
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zugság szakadatlan harczának az igazság ellen. Olly 
harcz ez, melly akkor vette kezdetét, midőn a kigyó 
Évával , az első asszonynyal beszédbe ereszkedett. 
A sátán , hogy Éva figyelmét az Isten parancsolatá-
tól elvonhassa, s maga felé irányozhassa, kigyó ké-
pében jelent meg előtte, és mondá az asszonynak: 
,Valljon megtiltá-e nektek Isten, hogy a kertnek 
minden fájáról ne ennétek?' Kinek felele az asszony: 
„A kertben lévő fák gyümölcseibőleszünk: de annak 
a fának, melly a kertnek közepén vagyon, gyümöl-
cséről meghagyánekünk az Isten: Ne egyetek abból, 
sőt ne is nyúljatok ahhoz, hogy meg ne haljatok." 
Mondá azért a kigyó az asszonynak: ,Semmiképen 
meg nem haltok. Hanem jól tudja Isten, hogy a melly 
napon arról eendetek, tüstént megnyilnak szemeitek, 
és ollyanok lesztek mint istenek, kik jót és gonoszt 
tudnak.' (I. Mózs. 3.) E történetből látható, hogy a 
sátán nem csak szerzője a csábitásnak, hanem egy-
szersmind törzsatyjok mindazoknak, kik a rosszat 
nem gyanító kedélyt élő szóval, és Írásban elámítani, 
s a legveszélyesebb mérget mézes csemege gyanánt 
beadni nem iszonyodnak; a fegyvertelen gondolko-
zónak szellemét a leggyászosabb tévedésbe ejtvén. 
Éva pedig, a ki olly könnyen megfelejtkezik az Ur-
nák parancsáról, vagy jobban mondva, ki olly mo-
hón fogadja e parancsolatnak olly rossz értelembeni 
magyarázatát , nemde a legsiralmasabb bizonysága 
az emberi könnyelműségnek ; s mintegy ovó például 
áll minden korszakokra nézve a történet élén? 

Jóllehet a hazugságharcza az igazság ellen min-
dig ugyanaz vala, mindamellett ne higyük, mintha 
mindig ugyanazon fegyverek használtattak volna. A 
tévelygés szelleme soha sem maradt az emberi-nem 
változásai mögött ; sőt inkább ő is a haladásnak azon 
menetelét követte, mellyet a fölvilágosodás részén 
találunk. Minél jobban nyomára jött az észt földerítő 
világosság a hazugság rejtelmes fortélyainak : an-
nál ügyesebben vonult ez is vissza az ő legtitkosabb 
rejtekeibe; hogy azután alkalmas időben újra , és 
mesterségesen megváltoztatott öltönyben előbújhas-
son. Mig a sajtó csak a jövőnek titka vala, s az irás 
nem volt mindenkinek mestersége, addig a tévelygés 
is jobbadán csak élő beszédben közöltetett; és a nyelv, 
mellyet az apostol kicsiny, de gonosz tagnak nevez, 
annál nagyobb szabadságot vőn magának, a helyett, 
hogy az Istent dicsérje, inkább az emberek átkozá-
sára, kik az Isten képére teremtvék (Jakab 3.). Igen, 
szabadságot vőn magának, az elfogadott tanítást tisz-
tátalan hozzáadásokkal eltorzítani; a helyet t , hogy 
azt szeplőtelen tisztaságában föntartotta, és mások-
kal közölte volna. 

A gúnyolódó, Istent káromló, egyháztipró és 
szidalmazó iratok, szilaj folyó gyanánt , mindent ma-
gukkal ragadnak. Isten, Krisztus, vallás, egyház, 
jog és erény... mindenföláldoztatik egy hamis fólvi-
lágosodásnak, és odadobatik prédául. Valljon Fran-
cziaország romlását inkább mozditotta-e elő egy Vol-
taire a maga Íróasztalánál, mint a forradalmárok egész 
serege: ki képes ezt meghatározni? Annyi bizonyos, 
hogy a forradalmi hősöknek, Voltaire és párthívei 
nélkül, soha sem sikerülendett azt kivinni, mit ezek 
segítsége- s ármánykodásaival csakugyan kivinniük 
sikerült. Először ugyan az Isten, azután a trónok és 
koronák tekintélye töretett meg. A kormányok te-
kintélye s méltósága annyira meg vala már rendítve, 
mint soha azelőtt. S honnan ez aggasztó tünemény? 
Nem tagadhatni, hogy ennek némileg maguk a kor-
mányok is okai valának, a mennyiben részint köz-
vetve, részint közvetlenül, némelly kellemetlen álla-
potok előidézésére szolgáltattak alkalmat. Az önzés, 
melly mindenütt fölemelé oltárait, behatott a kor-
mányteremekbe is. — Azonban megrendült tekinté-
lyűk okát még másutt is lehet keresni. A nép, értem 
a népnek azon töredékét, melly az uralkodó nézeteket 
képviseli, fölbujtatva a hitetlen bölcsészek által, a 
fejedelmi hatalmat nem nézte többé az isteni hatalom 
kifolyásának; a fejedelem nekik nem volt Isten kép-
viselője tovább ; az ur és uralkodó, nem az Isten ke-
gyelméből illyen többé: s azért meg vala fosztva 
szemeiben minden magasabb méltóságától. Ennél 
fogva ugy nézte a fejedelmet, mint fő hivatalnokát, 
a ki általa van felruházva a hatalommal, s meghiva 
a királyi székre: egészen ellenkezőleg a szent-írás 
nyilvános tanításával (Rom. 13, 1—6. Ján. 19, 11.). 
De láttuk is, mint változott meg ezzel a nép állása is 
az ő fejedelme irányában. Lőpor és nyaktiló, tüz és 
iszonyú vérontás, és egyéb rettentő eszközök, na-
pirenden valának. 

A boldogtalan nemzedék, melly a világrenditő 
franezia forradalmat okozá, nincs többé. Voltaire és 
pártfelei kivesztek. Bár kivesztek volna azon tévta-
nok is, mellyek annyi vérengzést és gyilkosságokat, 
és más szerencsétlenséget idéztek elő! De ugy látszik, 
a kehely még nincs kiürítve. Itt az idő,mellyről szó-
lott az apostol, hogy be fog következni. Itt az idő, 
mellyben, mint ezt naponkint lát juk, sokan az igaz 
tudományt el nem szenvedik: hanem az ő tulajdon 
kívánságaik szerint, viszketeg füleiknek kellemes ta-
nítókat gyűjtenek maguknak. Itt az idő, mellyben 
az emberek az igazságot alig hallgatják meg; a me-
sék pedig látszólagos részvéttel üdvözöltetnek. A til-
tott alma mindig megtartja az ő csábjait, és a tiltott 
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tan az ő kellemeit. Annyira megromlott, és rosszra 
hajlik az ember, hogy a jóban, melly meg van neki 
engedve , és szabad, semmi örömet sem talál többé : 
ellenben hevesen vágyik a gonosz után. Az emberi 
akarat annyira meg van vesztegetve, hogy mindazt, 
a m i a halandót eltéríti Istenétől, észrevehető kár-
örömmel fogadja; attól pedig irtózik, a mi őt Isten-
nek megismerése- és tiszteletére buzdítja : melly visz-
szás gondolkozásmód valódi átok az emberiségen. 

,Egy toll, egy kard.4 

Vesztének indult a kor, mellyben az eszmék és 
fogalmak összezavartatnak, s mellyben a jognak az 
erőszak tétetik alapjául ; és ha mindjárt a félvilág tap-
solná is meg a felforgatás illynemü diadalát, a zavar 
illyetén győzelmét: csak a szenvedély düheletajték-
zása az, és parázságyon fekvő torzalak, melly csak-
hamar szétporlik ; hamvaiba vegyülve a magával ra-
gadott áldozatok ezreinek: mellyeknek vére hasztalan 
folyt ; mert a jogosság törvényszéke előtt, a felkor-
bácsolt indulatok többnyire igazságtalan harcza, soha 
sem nyerhet általa ohajtott méltánylást. Egy ideig 
kápráztathat pusztító lángja, mig tudnillik a szenvedé-
lyek lávája gátot törve, medrén kivül árad el: de átkos 
fénye mindinkább halaványul, ha a jog érzete, az ész 
hideg megfontolása,jogos uralmát, mellyet a szenve-
dély egy időre megbénított, ismét visszanyeri. Ha 
az Ur egykor az ember gőgjének, melly egy nagy-
szerű kőhalom egekig nyúló csúcsában akart nyilvá-
nulni, szárnyait nyelvzavarral szegte: milly bosszús 
szemölddel nézheti a gőgös büszkeség ama becstelen 
törekvését, melly a nemzetek jogainak sarkköveit ren-
díti meg, hogy azokból emelje magának az elkövetett 
jogtalanságok babeltornyát, és igy tegye nagygyá (!) 
nevét , s híressé kormányát , ,per congeriem lapi-
dum multis congestam rapinis.' A nemzetek és kor-
mányok közösen összefolyt érdekei ezen megszagga-
tásának elpalástolására pedig, pokoli kétszínűséggel 
mondja a setétséget világosságnak, a világosságot se-
tétségnek ; ekkép irván alá saját vesztének, kárhoza-
tának ítéletét; mert írva van: „Vae ! qui dicitis ma-
lum bonum, et bonum malum; ponentes tenebraslu-
cem, et lucem tenebras ; ponentes amarum in dulce, 
et dulce in amarum." (Isai. 5, 20.) 

Hogy Cavour és Garibaldi merényletei törvény-
telenek, jogtalanok, maga a franczia sajtó is el lát-
szik ismerni; csak az angol hírlapok kiáltják: ,előre, 
előre' ! Minthogy a kalmár lelkek , izgatva a türel-
metlenség sápadt , mert irigykedő szellemétől, a ro-

mai pápa tiarájának szent gyöngyei után is szeretnék 
kinyújtani birvágyó kezeiket; és számokból összeál-
lított hideg szívok óhajtana a ledőlt egyház-fejedelmi 
trón forgácsainál egy kissé fölmelegülni. — De ne le-
gyünk igazságtalanok : adjuk meg más lapoknak is az 
igaza t ! . . . . A,P. H.' oct. 18-diki számának „Politikai 
helyzet" czimü rovatában, Cavour nyilatkozatáról ezt 
olvassuk: „E nyilatkozat sokkal tanuságteljesebb, 
hogysem azt siető kocsi gyanánt, szemünk és fülünk 
előtt elrobogni, közönynyel szemlélhetnék. Utána 
nézünk a kocsinak, és ha restek nem vagyunk, még 
talán az is érdekel: k iü l benne. Ez egy diadalhintó; 
Olaszország géniusza ül benne; egész ékessége: egy 
toll, egy kard ; mindkettő egy ügynek szolgál. Ha 
érdekes ismernünk, a mit a kard elfoglal: tudnunk 
kell azt is, mit a toll a kard elébe í r : ez a Cavour 
gróf nyi la tkozata— Most előttünk fekszik az egész 
terjedelmében, s hosszúsága által csak n a g y s á g a 
nőtt, és n y í l t s á g a folytán csak emelkedettebbé lőn. 
Nem a szerkezetet nézzük benne, melly i g a z romai, 
de azon u j eszméket, mellyek e romai stylt módositák, 
ugy szólván k e r e s z t é n y n y é , és európaivá tevék." 

Ha ki olvassa ezek után Cavour beszédét, com-
mentárunk nélkül is könnyen megértheti, mi abban 
a k e r e s z t é n y i , mi az európai. Megdicsőíttetik ek-
kép a toll, melly a ker. nemzeteknek egy igazságtalan 
harczban kiontott vérébe vagyon mártva, mellynek 
nyomát az adósság milliói jelelik , s melly mig egy 
részről szabadságot decretál, másfelől a kormányok 
és népek szerződéseit mázolja be; és antiquálva a 
nemzeti, közösen elismert, elfogadott jogokat, uj tör-
vényrendszert alapit meg, melly mindenütt a legszo-
morúbb felforgatást idézendné elő. Egy száj magasz-
taltatik i t t , melly telhetetlenségét tekintve, valóban 
jSepulchrum patens', egy ajak, ,in quo est venenum 
aspidum'; egy nyelv, ,in qua dolose agebat.' Illy nyelv 
meglehet, hogy európai; hisz az irás ollyanokról is 
tesz említést, ,qui linguam suam posuerunt in coelo' : 
de semmi esetre sem keresztényi. Ne affectáljuk, ké-
rem, a v a l l á s o s színezetet, midőn olly féléről van 
szó, mit a vallás kárhoztat. Illy beszéd egészen 
Victor-Emanuel szájába való : ki egy nyilatkozatá-
ban ugy tünteti magát fel, mint ki Istent szolgálja, s 
azért Isten őt mégis fogja segíteni; a pápát ellenben 
mint ollyant, ki ámbár Isten szolgájának tartja ma-
gát, népeit elnyomja, fölöttük zsarnokoskodik, s azért 
nem is várhatja Isten segedelmét. A ,re galantuomo' 
meglátogatta Loretot: és a szent ház felújítására 
50,000 lírányi összeget ajándékozott! Milly szép pie-
tas , minekutána a pápát birtokától megfosztotta! 

32* 
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„Mi a mi eszményünk?" kiált föl Cavour. „Nemde, 
hogy az örök várost az olasz királyság fényes szék-
helyévé tegyük ?" Nem rossz izlés , ha a minister ur 
Romában akarja felütni bureauját. De valljon ki tette 
Romát fényessé ? És minő joggal akar a gróf azon 
fényben úszni, mellyhez sem ő, sem társai egy szik-
rát sem adtak: sőt melly szerinte csak a zsarnokság 
setét tömlöcze; mellyből szabadítani kell a setétségben 
eltörpülteket. Gazdálkodtak már mások is Romában 
a pápa nélkül : s valljon mivé lőn az olaszok büszke-
sége, midőn magukra voltak hagyatva? „Reméljük", 
mondja tovább a sardiniai kígyó, „hogy a kath. tár-
sadalom meggyőződésévé válik, miszerint csak a 
szabadság kedvez a vallásnak. Ez az igazság győzni 
fog." Szép szabadság, melly az egyház fejét hatalma 
szabadgyakorlatának egyik legjogosabb, mondhatnók, 
leglényegesebb eszközétől fosztja meg; melly a hova 
zászlóját beviheti, a szerzetes rendeket száműzi, az 
egyház javait elrabolja, a püspököket, mivel az egyház 
feje mellett merészeltek felszólalni, betömlöczözi; sza-
badság, melly annak, ki meggyőződése mellett küzd-
ve hős halált szenvedett, még holt testét is aljas gú-
nyokkal illeti ; szabadság, melly a papságot, mivel 
az excommunicált fosztogatót egyházi ünnepélylyel 
nem fogadta, nem fogadhatta , pénzbirságra itéli, 
s a királygyilkosok családját az állami pénztárból 
segélyezni elhatározza. Illy szabadság, és az illy sza-
badságot decretáló toll azután némelly emberekelőtt 
keresztényi; „és jótékonyan hat a vallásos érzelem 
kifejtésére"! Sőt nem volna rnár vallás Piemontban 
„a szabadság tizenkét éve nélkül." (Vége köv.) 

Nyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

V. 
Nem szóltunk, nem is szólunk a regensburgi dóm-

ban, mennyezet alatt, két oszlopon álló, tehát igen külö-
nös, mellékoltárokról; a dómoknak tüzetes figyelemre 
méltó, mivel a legpontosabb művészettel kőből fara-
gott, és nagyobb részt lépcsőn, mint alapon, nyugvó 
szószékeikről; Belgiumban pedig egy pálmafa árnya 
alatt sziklatorlaszt mutató, madarak-, tekenősbékák-, 
és gyíkokkal megrakott fa-székről Pedig ez is mű-
vészi darab : és már csak különössége miatt is, hogy 
a természetben fül sehol sem található, miszerint a 
pálmafa sziklák közt nöjjön, és gyökereinél tekenős-
békák lakjanak, méltó a megemlitésre. Azért is a lö-
weni szószék mestere már nem pálmát, hanem bikkfát, 
még pedig tölgyből készített... íme, mennyit kell szó 

nélkül hagynunk! Pedig a hazatért, útjában mindig 
figyelmes, az idegen szép által el nem ragadott za-
rándok feje, olly nehéz a felhalmozott képek terhe 
alatt, hogy szivesen szolgál belőle másoknak is csupa 
nagylelkűségből. Nem szóltunk az egy bolt-iven álló 
toronyról Mechelnben ; sem annak szép órajátéká-
ról, melly sokkal meghatóbb, mint a hradsini lo-
retoi tornyocskának hangszere: mivel minden óra-
negyedet egy dallal előz meg. Sem Németország leg-
gazdagabb, mert hat millióra becsült, és várba is 
beillő ajtó- és zárral elcsukott ereklye-szekrényéről 
a kölni dómban, melly a keleti szent három király 
koponyáját rejti. Sem a szent csontokkal végigrakott 
Orsola-templomról ; hol többi között sz. Orsolának 
feje, kar ja , haja , jegygyűrűje , ruhájának maradvá-
nyai, s a nyíl, melly kebelében találtatott, jegyesének 
és húgának, ugy sz. Hippolyt, és sz. Ignácz vértanú-
nak fejével együtt, a halottházhoz hasonlitó sekrestyé-
ben láttatik Pedig mind erről a brüsseli bollandi-
stákivrétüczikkeket írtak össze: s a tudomány ítélő-
széke előtt be vitatták, hogy ezek nem ugyan 11,000 
szűz, de Romából ugyanil ly számmal hazatért ajta-
tos zarándoksereg csontjai. Hasonlag, az egykori 
százötven templomból ma is, a francziák nem igen 
kimélő gazdálkodása u tán , ötvenet felmutató Köln, 
csak érdemelne egy hálamegemlékezést tőlünk azon 
örömért, mellyet látásában nyújtott , S mégis futó 
vonást sem tehetünk, melly által képviseltetnék raj-
zainkban. — A híres Aachent, a,szent-birodalom' fő-
városát, Nagy-Károly születési és temetkezési helyét, 
37 császárnak koronázási templomát, napjainkban 
csak a porosz-rajnai tartománynak másodrendű vá-
roskáját is emlités nélkül hagynók, ha minden törté-
netet, s az ősi dicsőségek iránti tiszteletet becsülni 
felednénk. Most ugyan meleg gyógyforrásainál alig 
mutat föl mást régi, világi dicsőségéből: hanem 
temploma, s ennek ereklyetára a kath. szivnek min-
dig nyugvási pontja marad; bizonyítékul, hogy a 
világi nagyságot is csak az egyház képes még ma-
radványaiban is tisztelni, őrizni, s a végenyészettől 
megvédeni. Sajnálatos, hogy az ős dóm itt is, mint 
Regensburg-, Strassburg-, és Kölnben, nincs szabad 
téren, hanem három oldalon házaktól beépítve. Hom-
lokzatát ú j í t ják , goth diszitinényeit visszarakják, 
ablakait a porosz és bajor k i rá ly , meg egy grófné 
bőkezűségéből szép festvényekkel ellátják: mellyek 
közül a grófné költségén készült ablak Pius pápát mu-
tat ja , midőn az, 1854-ben, a világ minden részeiből 
Romába sereglett püspököknek, az Immaculata-hit-
czikket tartalmazó bullát kihirdeti. Nagy-Károly épi-
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tése a nyolcz oszlopon álló kup; a szentély 15-ik 
századbeli, s a templom eleje még későbbi, nem a leg-
ízletesebb épitmény. Ez évben is a hét-évben egy-
szer kitétetni szokott szent ereklyék megmutatása, 
két-héti folytonos bucsut szült, a zarándokok ezrei-
től népesitettet. Nagy-Károly sírja a kup alatt , III. 
Otto császártól ajándékozott óriási bronz lámpával 
fedve, egyszerű veres márványkővel van borítva; 
hol a szem, az egyszerű „Carolo Magno" iraton kivül, 
semmi diszitvényt sem lát ,Tanta celsitudo ! et 
tanta humilitas!' III. Otto 1000-dik évben a testet 
ülve találta; s a márványszék a császárok koroná-
zásánálhasználtatott.— A magyar szivnek is van itt 
meglepő kedves tá rgya , Nagy-Lajos királyunk által 
épitett, fölszerelt, és alapitványnyal egykoron ellá-
tott kápolna. Ez a főajtó jobbján van ; vas rácsozattal 
elzárva. Az oltár sz. István, és sz. László szobraival 
van ékesitve. Fölül : „Fundata a Ludovico I. Rege 
Hungáriáé. MCCCLXXIV." ; a bemenet jobb oldalán 
pedig ez áll : „Hanc capellam dotavit, et, ornamentis 
pretiosis ditavit Ludovicus Rex Hungáriáé; ipsam-
que aedificari curavit et consecrari in Honorem Bea-
tae Mariae Yirginis, Sanctaeque Annae, S. Stephani 
regis Hungáriáé, S. Emerici filii eius, Ducis Sclavo-
niae, S. Ladislai Regis Hungáriáé, S. Elisabeth, S. 
Henrici Rom. Imper., S. Cunigundae uxoris et viduae, 
et caeterorum sanctorum regum Hungáriáé. Anno 
MCCCLXXIY. IY. Aug." Nagyságunknak, és őseink 
ajtatosságának legszebb emléke, olly helyen, minő 
egykoron Aquisgranum volt. Idők multak, századok 
ömöltek, a templom szélesbült, itt-ott az elemi vé-
szek, és a csaták viharai között szenvedett: ú g y h o g y 
a mult század közepén a kápolna már roskadozott; 
s ha más, mint magyar gondosság építteti föl, a ká-
polna eredeti magyar nevét bizonyosan elveszten-
dette, s emlékét legfólebb a történet lapjain ha-
gyandá föl. Hanem találkozott magyar szív, magyar 
kebel, melly elég gyengéd szeretettel csüggött di-
csőségének maradványain, s ez a kápolnát régi dí-
szébe helyezte. Ez volt herczeg B a t t y á n y i Károly 
tábornok, Belgiumban a magyar seregek fővezére ; ki 
ez ajtatos buzgalom érdemében másokat is részesíteni 
kívánván, a magyar nagyok, s az ott levő tisztek, és 
vitézek magyarjaival, közös költségen, a nagy király 
által asz. Szűz tiszteletére emelt kápolnát roskadozá-
saiból fölemeltette. A bemenet bal oldalán e fölirás 
hirdeti a magyar seregnek eme szép tettét: „Capel-
lam hanc Ludovici Regis Hungáriáé aere amplo ere-
ctam, a ruina, cui proximam c u m d o l o r e v i d e -
r a t , Carolus S. R. Imp. Princeps B a t t y á n y , tunc 

Croatiae Prorex, Belgii vicaria potestate Grubernator, 
Caesarei, et Confoederatorum Dux, ita vindicavit, ut 
tum Caesarearum Maiestatum munificentia, tum eius-
dem principis, tum pontificum, optimatum, militum-
que Hungáriáé liberalitate, restituta, Comité ab Eitz, 
Moguntinae Ecclesiae Praeposito, Petzváriensi Abba-
te, ad Visitationem Recii Legato, Deo consecratafuit. 
Anno D. MDCCLXVII. XV. Sept."Ime! mennyit kény-
szerülünk mellőzni; sietvén inkább más rajzvonásokat 
húzni. Palás thy. 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

A templomvitézek napirendje legszebben előtünteti a 
lovagságot megszentelő zárdai fegyelmet. A szabály e monda-
tot állítja szeme elé : „In morte mea mortem Domini imita-
bor"; és kivánja tőle, hogy Istenért és társaiért mint egy élő, 
Istennek kedves áldozat, életét odaadja. (Ci ha vif sacrifice 
et moult plesant a Dieu.) Ha reggel a harang megszólalt, 
saruit föl kellett húznia, köpenyét magára vetni-, s a kápol-
nába mennie. Szent mise után 15 Miatyánkot mondott el haj-
nali solozsmául (Matutinum); azután pedig lova, s fegyverzete 
után látott : mire ismét nyugodhatott, ha egy Miatyánkot el-
rebegett. A ,Prima-, Tertia-, Sexta- és Noná'-ra ismét temp-
lomba hivta őt a harangszó. Az ebédlőben megvárták a pap 
áldását, és ebéd alatt épületes könyveket olvastak föl. A be-
tegek kivételével valamennyi testvérek közösen ettek az étte-
remben , kettenkint együtt. A böjtök az egyháztól parancsolt 
időn is túlterjedtek (56, és 57. §.). A megszegett kenyérből 
a szegényeknek is mindig adatott rész. Ágyuk szalmazsák-, 
egy vánkos- és takaróból állott. A templarius szokott ruhájá-
ban feküdt le, s a gyertya, mellette egészen hajnal hasadtáig 
égett. Az öltöny mindig e g y szinü volt ; a lovagok, a szüzes-
ség és szívbeli tisztaság jeléül (9. §.) fehéret hordoztak. Min-
den ékesség, még a fegyverek- és lovak-é is meg vala tiltva. 
Ha fényesen diszitett fegyvereket ajándékoztak a rendnek, 
azok festékkel vonattak be. A lovag három lovat, és egy 
apródot kapott maga mellé. Az engedelmesség odáig terjedt, 
hogy engedelem nélkül senki sem hagyhatta el éjjel a zárdát, 
az ellenséget meg nem támadhatá, stb. ; és a 27-ik §-ban vilá-
gosan kimondja a szabály : ,illő, hogy a lovag, ki Krisztust 
mindenek fölött szereti, a nagymesternek föltétlenül enge-
delmeskedjék ; ugy hogy annak parancsait olly szentnek 
tartsa, mintha közvetlenül Istentől adattak volna.' Szüzessé-
gét megőrzendő, a templarius s o h a n ő n e k arczára ne tekintsen 
(53. §.), nőt meg ne csókoljon, még anyját , nővérét sem; 
sem hajadont , sem özvegyet ki nem véve. A világi élvezetek 
el valának tiltva : a templarius inkább csak az Ur igéit hall-
gassa, szorgalmasan imádkozzék, és naponkint köny és soha-
jok közt tár ja föl szivét Istennek, mint sem hogy sólyomva-
dászatra menjen ; azonban o r o s z l á n - v a d á s z a t r a elme-
h e t : ez meg vala neki engedve. A hadjárat rend je , a fegy-
verzet, harczolás módja is pontosan tárgyaltatik a szabályok-
ban. A lovagok mind egyenlő készletet kaptak : hadi öltönyt, 
sisakot és vaskalapot, vassarukat, kardot, paizsot, dsidát, tö-
rök buzogányt, vállvédvasat, és négy kést, lótakarót, 2 inget, 
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2 nadrágot, 2 pár czipőt, kis övet az ingen fölül, egy hosszú 
öltönyt, és 2 fehér köpenyt, lószerszámot stb. Kivonulásnál 
semmi beszéd sem zavará a csendet; hajnalban a primât imád-
kozták ; ha tábort kellett ütni , akkor a testvérek osztályon-
kint telepedtek le a zászló körül ; de csak mikor e fölhivás 
elhangzott : „Testvérek ! Isten nevében üssetek tábort," s mi-
dőn már a rendmester és marsehall helyet foglaltak, a ká-
polna-, s a comthure-étmesternek sátora is föl volt állitva. A 
templariusnak soha sem volt szabad az ellenség számát kér-
deznie. Az Ur asztalától a templariusnak remegés nélkül kel-
le t t , mint egy oroszlánnak csatába sietni; az ütközetet elke-
rülnie nem volt szabad, ha az ellenség háromszor annyi volt 
is. Valamig csak egy zászló lobogott, senki sem eredhetett 
futásnak; vagy pedig a rendből örökre kiutasittatott. Csak ha 
már az utolsó keresztény zászló is el tűnt , gondolhatott élete 
megmentésére. De hogy magát a fogságból megváltsa, nem 
ajánlhatott egyebet, mint egy kender zsineget és kést. A milly 
jelesek e, minden egyes templariusra vonatkozó szabályok, 
szintolly bölcsen át vala gondolva a nagyszerű intézet egész 
szervezete : mellyet terjedettsége miatt, nehogy sok tért ve-
gyünk igénybe, itt nem fejthetünk ki. Azért Havemannra uta-
lunk (110—124.1.). Egyedül annak, mit a rendről legszüksé-
gesebb tudni, adhatunk itt helyet. 

A nagy-mestert rendkívüli gondosság- és körültekintés-
sel választák ; a választásmódot a szabályok, mellyek egészen 
a kicsinységekig leereszkednek, határozzák meg. Ez nevezi ki 
a magas tisztviselőket : de itt is , mint minden fontosabb hiva-
talos működésében , a káptalan által van korlátozva. Ez iránt 
olly engedelmességgel kell viseltetnie, minővel irányában a 
testvérek viseltetnek. A káptalan nélkül még a rendbe való 
fölvétel sincs neki megengedve. A seneschall a távollévő mes-
ternek helynöke ; a marschallra a lovak- és fegyverzetrei 
ügyelés vala bizva. Ó közié a testvérekkel a mester és sene-
schall parancsait; és ezek távollétében a jerusalemi tarto-
mányban káptalant is tarthatott. A ki fegyverben vol t , fő-
nöksége alatt állott. A jerusalemi főparancsnok egyszersmind 
a rend kincstárnoka volt ; ki a nagymester , vagy más tekin-
télyes lovag kívánatára, számadásra köteleztetett. Jerusalem 
városának nagycomthurja a valódi szent keresztnek őre volt : 
mellyet ha keresztes hadjáratra magukkal vit tek, akkor éj-
jel-nappal 10 lovagnak kellett mellette őrt állnia. Zászlóját 
mindazon testvéreknek követniek kellett, kik Jerusalemben 
bár csak mint keresztülmenők is tartózkodtak. A tripolisi és an-
tiochiai főparancsnokok a nagymester távolléte alatt tartomá-
nyaikban a templariusokkal szabadon rendelkezhettek, és káp-
talant tarthattak. A drapier a szabók- és ruhatárakra ügyelt. 
A lovagcomthur a főparancsnok helynöke, a turcopolier a 
könnyű lovasság parancsnoka volt. A mi végre a szolgatest-
véreket illeti, ezek öltönye fekete volt, mellökön és hátul vö-
rös kereszttel ; köpenyök szinte fekete, vagy barna. Ok a sza-
bály következtében, a nagymester választása által is belép-
hettek. Két részre osztattak : hivatal- és hadi szolgákra (ser-
vans d'office , és servans d 'armes) ; s a következő hivatalok-
ra alkalmaztathattak : almarsehall, ki a kisebbszerü hadi kész-
letre ügyelt ; pannerer, kinek az apródok valának alávetve : ő 
esketé föl, és vezeté be kötelességeikbe, ő jutalmazá meg 
őket, velők káptalant tarthatott , és itélési joga volt fölöttük, 
mint szolgáló-testvérek, házi-comthurok, majorosok, vagy bir-
tokkezelők és rendkovácsok fölött. A káplánoknak nemes 

származásúaknak kellett lenni, és közvetlenül Romától függ-
tek. Őket mindenki tisztelte ; a legjobb öltöny őket illette : de 
fehér köpenyt nem viselhettek. Az asztalnál a rend mesteré-
hez legközelebb ültek, és legelőször ők vettek az ételből. Hi-
vataluk papi fölszenteltetésökből folyt. A rendtagok csak neki 
gyóntak : ha valaki másnak akart , ez csak a főnökök engedel-
mével történhetett . Fölhatalmaztatása a közönséges gyóntató-
atyákénál szélesebbre ter jedt ugyan: de azért a rendnél sem 
hiányoztak a megtartott bűnesetek (casus reservati); minő 
volt, ha egy templarius keresztényt ölt meg, rendtársát meg-
sértette , papot tettleg bántalmazott, vagy más rendhez tar-
tozva , vagy simonia által tolakodott be a templom-rendbe. E 
bűnöktől csak a patriarch a , érsek, vagy püspök oldozhatá 
fel őket. — A legfőbb hatalmat a rendben az átalános káptalan 
gyakorolta, melly a nagymester által összehiva, minden, a 
rendet illető fontos ügyekben végitéletet mondott ; a törvény-
szerzést az kezelte, s a főtisztviselőket az vezette be hivata-
lukba. A tartományok ügyeit a tartományi tárgyalta, az egyes 
comthurságokéit pedig az abba tartozó testvérek káptalana. 
Az átalános káptalan a csaknem folyton tartó keresztes-hadjá-
ratok, majd pedig a roppant költség miatt, csak ritkán hiva-
tott össze : mellyen a nagymesteren kívül a főtisztviselők, fő-
parancsnokok és minden tartomány legelőkelőbb comthurai-
nak, valamint több, a nagymester által összehívott tapasztalt 
lovagoknak is jelen kellett lenniek. A gyűlés nagy ünnepélyes-
séggel tartatott meg. Mindegyik, a mint a káptalanba belé-
pett, keresztet vetett magára, levette fövegét, és egy ajtatos 
Miatyánkot rebegett el. A káptalan kezdetével a nagymester 
imára szólitá fel a testvéreket ; a káplán szent beszédet tar-
to t t , és az ajtók bezárattak : mert a törvény világosan meg-
hagyta, hogy a mi a káptalanban történik, az mindig a ta-
nácsterem falain belül, és minden templarius kebelében örökre 
eltemetve maradjon : hogy a távollevők arról soha se hallja-
nak semmit. (Hadviselő rend , főleg pogányok és legrava-
szabb népek közt élve, nem is tehetet t különben.) Az első 
tárgyat , melly a káptalanban előkerült, a testvérek által a 
rend szabályai ellen elkövetett vétségek nyilvános meggyó-
nása képezte ; azután a mások elleni panaszok jöttek elő, stb. 
Ha a testvér elismerte hibájá t , az elnök lelépteté ő t , és a 
testvérek a föladandó poenitentia felől tanácskoztak, melly-
nek magát készségesen és alázatosan alá kellett vetnie. Ha 
rendi fenyitékben (disciplina) állott , letérdelt a nagymester 
előtt , ki azt neki adta. Ezután a sajátképeni tanácskozásra 
okot adó tárgy jött szóba, s ha már mindent elvégeztek, ak-
kor a szabályok hivattak vissza az emlékezetbe, s világosit-
tattak föl. Záradékul az elnök mondá: „Kedves testvérek! 
tudjátok meg, hogy azok, kik nem ügyé inek , mint élniök 
kellene, kik a rend igazságszolgáltatását kikerülni iparkod-
nak, kik a szabály szerint bűneiket nem vallják meg, vagy a 
rend alamisnáját nem törvényszerűen kezelik, az illyenek a 
káptalan bocsánatára nem számolhatnak, és a lelki kegyel-
mekben nem részesülhetnek. De azoknak, kik szégyen-, vagy 
büntetéstőli félelemből nem hallgatják el hibájokat, hanem 
azokat bünbánólag megvallják, Isten , a bold. Szűz , sz. Péter 
és Pál apostolok, a romai szent atya, s mindnyájatok nevé-
ben , kik e hatalmat rám biztátok, megbocsátok ; és kérem 
az Is tent , hogy sz. malasztjával, édes anyja-, saját és minden 
szentek érdemeiért bocsássa meg bűneiteket, mint sz. Mária 
Magdolnának megbocsátotta." (Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O oa. kir. Apostoli Fölsége f. évi oct. 5-dikén kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, a pesti egyetemnél a lelkipásztorságtan tanárává 
Dr. Z e r i e Ii Tivadart, károlyfejérvári theologiai tanárt, az egyház-
történet tanárává pedig L a u b h a i m e r Ferencz, theologiai tanárt 
méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ("W. Z.) 

PEST. „A Szent-István-Társulat f. hó 11-kén gróf K á -
r ó 1 y i István elnöklete alatt tartott választmányi ülésében 
következő határozatok hozattak : 1. Tekintetbe véve, hogy 
cardinalis és bg-primás ő eminentiája a társulat idei közgyű-
lésén jelen lenni kegyeskedendik, s nov. 15-kén, mint a melly 
napra az idei közgyűlés megtartása az előbbi választmányi 
gyűlés által kitüzetett, a leopold-városi Sz -Lipót-kápolnának 
fölszentelését végezni fogja, — e nap levén egyszersmind a 
védszent egyházi ünnepe, — a választmány kimondotta: hogy 
a közgyűlés egy nappal előbb, azaz : nov. hó 14-kén lesz meg-
tartandó. 2. A közgyűlés tárgyaira nézve az eddigi program-
mok korlátain belül tartózkodás mellett nyilatkozott a választ-
mány ; minélfogva a , S z e n t I s t v á n k i r á l y'-ról irt dics-
beszédnek fölolvasása egy más alkalomra halasztatott. 3. Je-
lenti az alelnök, hogy a ,M a g y a r i r o d a l o m i s m e r t e -
t é s e ' czimü , a felgymnasiumok és reáltanodák használatára 
készült, s most teljesen, minden kivánatokat kielégitőleg át-
dolgozott O l v a s ó k ö n y v 2-ik kötete, miután az átdolgozás 
jelességéről mind a birálók , mind pedig a t. cz. cs. k. iskolai 
hatóság a cs. k. helytartóság ut ján hivatalosan nyilatkoztak, 
— 2-dik kiadásul már sajtó alá adatott; melly kiadásban 
ugyanezen kötet két részre osztva, a 2-ik és 3-ik kötetet ké-
pezendi. 4. Olvastatott K o r é n e k József szomolyai plébános 
ur levele, mellyben egy átalános egyházi Schematismusnak 
legalább minden harmadik évbeni kiadását hozza indítványba; 
a választmány az indítványt helyeselvén, az előfizetési útnak 
megkísértése mellett nyilatkozott. 5. Az Egerben székelő tár-
sulati igazgató számára készült instructio fölolvastatván, hely-
benhagyatott. 6. A magyar egyházi költők müveiből német 
forditásban készített anthologia az első bíráló által dicsérettel 
kiemeltetvén, az alapszabályok szerint második birálatra 11-
l u c z - O l á h János választmányi tagnak kiadatott. 7. A nm. 
püspöki kar zsinatilag kifejezett óhajtásának eleget teendő a 
választmány, elhatározta : hogy, miután a társulat vagyoni ál-
lása ezt most már lehetővé teszi, a naptár-kiadást 1862-ik év-
re újra folyamatba teendi, és pedig kétféle kiadásban és tarta-
lommal : a mivelt közönség és a nép számára ; az ez iránti in-
tézkedés az elnökre bízatván. 8. Tekintettel azon jótékony in-
tézkedésre, mellyet egri érsek ő excellentiája foganatba vett, 
midőn a társulat kérésére az egri lyceumi nyomdát bérlet 
mellett a társulat rendelkezésére átengedte, határoztatott : 
hogy az épen a fővárosban időző főpapnak egy tisztelgő kül-
döttség tolmácsolja a társulat hálaköszönetét. 9. R o p o 1 i 
Ferencz egyházi beszédei, P a d o s János biráló véleménye 
folytán a ,Pázmány-füzetek' szerkesztőjéhez, alkalomszerű 
használat végett lesznek átteendők. Egy beküldött ifjúsági 
irat pedig megbirálás végett I l l u c z - O l á h János urnák 
adatott át. Végre jelentetett, hogy az elmúlt augustus és Sep-
tember havakban a társulat 3 alapító (K e c s k e m é t h y 
József jószagfelügy elő Adonyban, gr. H a l l e r Ignácz Kerelő-

Szent-Pálon — Erdélyben — és H e r c z e g h János birtokos 
Egerben) s 52 rendes taggal szaporodott." (,Kath. Néplap.') 

SELMECZBÁNYA, oct. 8-án. Ha jól emlékszem, vá-
rosunkról utoljára akkor olvastam a ,Religio' hasábjain, mi-
dőn közszeretetben álló prépost- és plébánosunk, nagys. és fő-
tisztelendő B o 11 i z á r József urnák, e város lelkipásztorkodá-
sának átvétele, illetőleg hivatalába való ünnepélyes beigta-
tása, a nyilvánosság elé hozatott. Sok történt azóta nem csak 
a nagy világ szinpadán, de e bányaváros kis körében is. Nem 
szándokom jelen soraimmal e város mindenre kiterjedő leírá-
sát adni : csak egy legújabb adatot akarok annak bebizonyítá-
sára fölhozni, hogy a föntisztelt prépost ur mennyire töreke-
dett ittléte alatt hiveinek lelki javát előmozditani, s ez által 
mennyire tudta szeretetüket és méltányos becsülésöket kiér-
demelni. Van városunkban négy templom : ezek közül kettő, 
az úgynevezett német és tót templom, plébániai templomok ; 
és bennök az isteni-tisztelet rendesen végeztetik; a másik 
kettőben pedig csak bizonyos időkben. Mellőzve most a töb-
bit , csak a plébániai templomokról akarok szólni. A tót temp-
lom meglehetős karban volt, és van ; de annál rosszabban 
v o l t a német. E templomnak prépost és plébános urunk ál-
tali jó-karbahozásáról szólván , kényszerítve érezzük magun-
kat, e templom eddigi létére vonatkozó néhány történeti ada-
tot röviden megérinteni. E templom a boldogs. Szűz menny-
befölvételének emlékére vagyon szentelve; s már 1120-ik év-
ben mint sz. Miklós kápolnája, Selmecz jámbor polgáraitól 
építtetve létezett. V. István alatt , 1270-ben a döméseknek 
adatott át. Miután pedig itt a protestantismus erőre kapott, 
sz. Miklós temploma (odahagyván a dömések zárdájokat és 
templomukat) a protestánsok kezébe került , és csak I. Lipót 
rendelete következtében, 1669-ben adatott vissza előbbeni 
kath. birtokosainak. 1677-ben Jézus társaságabeli atyák kap-
ták azt meg, a dömések társháza-, és minden hozzá tartozó 
birtokkal együtt. A jezuiták eltöröltetése után , 1780-dik évi 
február 14-dikéről szóló, 238. sz. alatt kelt legmagasabb ren-
delet értelmében Selmecz szabad királyi s bányavárosnak, 
mint kegyúrnak plébániai templomul, de már nem többé sz. 
Miklós, hanem sz. Mária mennybefölvételének emlékére szen-
telve , ítéltetett oda ; s ugyanazon évi aprilhó 27-én valóban 
ünnepélyesen át is adatott. Az 1806-dik évi május 28-án ki-
ütött tűzvész , a szóban levő templomot földig hamvasztá : de 
a vallásos érzet annyira buzditá Selmecz akkori lakóit, hogy 
még azon évi october 14-én az isteni-tisztelet megtartásának 
okáért, befedve, s helyreállítva megnyittatott. Azóta 54 év 
folyt le a mulandóság tengerébe, s templomunkon kevés, 
illetőleg semmi javítás sem történt : miért annak fedele, külső 
falazata, de leginkább belső kinézése a romlandóság bélyegeit 
kelleténél jobban tünteté elő. E templomnak, melly tekintve 
épitészi nagyszerűségét, bárhova püspöki templomnak is be-
illenék, megújítása, prépost urunknak ittléte óta mindennapi 
gondjai közé tartozott. Azonban a rég megfogamzott eszme 
csak az idén örvendhetett teljes életbeléptetésnek. Ugyanis 
előadván hiveinek a templom elhanyagolt, és mindenfelé rom-
lásnak indult állapotát, s egyúttal felszólitván őket a temp-
lom csinosítását eszközlő jótékony adakozásra: megértették a 
jó juhok jó pásztoruk szavát, és sietve adakoztak a templom 
megújítására, vagyonukhoz mért arányban ; de ki tehet róla, 
hogy ha a mostani nehéz időkben, a szeretet és jótékony ér-
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zet sem áldozhat annyit mint máskor, és ha ekkép eddigi be-
vételeinket meghaladják a kiadások ? Templomunk Isten se-
gítségével készen áll ; s october 7-én, mint fblszentelésének 
évfordulati napján, ünnepélyesen avatá fel azt a föntisztelt 
prépost ur, teljes papi segédlet mellett. Evangelium elének-
lése után a szószékre ment a ft. prépost u r , és rövid, de igen 
helyes és alkalomszerű beszédet mondott a nagyszámú kö-
zönséghez. Beszédje végén elolvasá az eddig bejött ajtatos 
adakozások, és tett kiadások részleteit és összegeit ; mellyek-
ből kitűnt, hogy a kiadások 4000 a. é. frtra rúgnak, mig a be-
vételek csak 1500 frtig terjednek. Ezen összegek aránytalan-
ságának következtében ismét és ujolag felhivá hiveit további 
ajtatos adakozásokra. (Vége köv.) 

DUBLIN-ban a sz.-szék védelmében elesettek üdveért 
tartott gyász-isteni-tisztelet olly nagyszerű volt, hogy csak a 
nagy O'Connelért bemutatott engesztelő sz.-miseáldozat gyűj-
tött hasonló néptömeget össze, s idézett olly átalános megin-
dulást elő. C u 11 e n érsek tartá a gyászbeszédet ; mellyben ér-
deme szerint bélyegezvén meg a szerencsétlent, ki ellen annyi 
ártatlannak kiontott vére kiált az égbe bosszúért, hires segé-
deit is hűn jellemezte. Garibaldinak antikatholikus érzelmeinek 
legfőbb tanujeleül, méltán emelé ki a szónok a ,dictator' azon 
tettét, mellynél fogva fiát egy apostata által p r o t e s t á n s 
vallásban neveltette Angolországban. „S illy emberekkel szem-
ben, áll a pápa egyedül, megfosztva minden hatalom- és gaz-
dagságtól, a föld nagyjai által részint elhagyatva, részint el is 
árulva: de nyugodtan és béketűréssel, elszántan, kegyesség-
és irgalommal telve, mellette pedig erősen, mint kőszál, a föl-
ség- és szelídségnek mintaképe.... Pillanatra az egyház el-
nyomatott ugyan : de azért ügye épen nincs elveszve." D i-
x o n érsek Romába utazik. 

I R O D A L O M . 
.ALLGEMEINE MORALTHEOLOGIE. Von Dr. Franz 

F r i e d h o f f , Professor der Moral theologie an der königl. 
Akademie zu Münster. Regensburg, I860.' 8-r. 516. 1. Ara, 
fűzve : 3 fr t 78 kr a. é. 

Szerzőnek egészen katholikus, és a hittanrai szoros te-
kintettel választott álláspontját hiven jellemzi az erkölcsiség-
nek általa választott, és ekkép kifejezett legfőbb elve : „Őrizd 
meg a nyert megszentelő malasztot, és holtodig növekedjél 
benne." (357. 1.) Ezen elv tagadhatlanul kath. ; és az ember 
magasabb, természetfölötti rendeltetését, czélját, és Krisztus-
bani életét, a megváltás érdemével együtt, kellőleg kifejezi. 
A kereszténynek tulajdonképeni é l e t e csak is az újjászüle-
téssel kezdődik; és egész erkölcsisége az isteni malaszttal való 
szakadatlan közremunkálástól függ, és azon alapszik. „Ego sum 
vitis, vos palmites", mondja a hivői élet kútfeje; s egyedül ő 
adhat annak erőt és táplálékot is : „quia sine me nihil pote-
stis facere." (Ján. 15, 5.) 
,DIE FRAUEN DES EVANGELIUMS. Predigten gehalten 

zu Paris, in St.-Louis dAntin, von dem R. P. V e n t u r a 
de Raulica, ehemaligem Ordensgeneral der Theatiner, Mit-

glied der h. Congregation der Riten, Examinator der Bi-
schöfe und des römischen Clerus. Aus dem französischen 
übersetzt. Zweiter Band. Schaffhausen, I860.' 8-r. 364 L 
(Egy, az ur Jézus emberi származását mutató táblával.) Ara, 
fűzve: 2 frt 52 kr a. é. 

E kötetben is, mint az elsőben, hét homilia foglaltatik, a 
következő érdekes tárgyakkal : „VIII. Mária a kereszt tövénél, 
vagyis az egyház anyja. IX. A sz. asszonyok feltámadott Urunk 
sírjánál, vagyis a kicsinyek szerencséje. X. Mártha és Magdolna 
Lázár feltámadásánál, vagyis a halottak feltámadásáról. XI. 
A három feltámasztott halott, vagyis a bűnösök három osz-
tályának visszatérése a kegyelem-életre. XII. Krisztus Jézus 
Mártha- és Magdolnánál, vagyis az egy szükségesről, s az 
Istennek szolgálás föltételei-, szükségessége- és jutalmáról. 
XIII. Sz. Mária-Salome, vagyis a magzataikat istenesen nevelő 
anyák boldogságáról. XIV. Az Urnák rokonai, vagyis arról, 
hogy Isten az emberek megszenteléseért buzog." 
,PREDIGTEN DES HEIL. VINCENZ VON PAULA und 

seiner Mitarbeiter und unmittelbaren Nachfolger bei den 
Missionen auf dem Lande. Mit Genehmigung des Herrn 
Bischofs von St.-Diè zum erstenmale veröffentlicht von 
Abbé J e an m a i r e , Professor am Seminar zu Châtel. Aus 
dem Französischen. Aachen, I860.' 8-r. I. Kötet: XV. és 460 
II. Kötet: 449. 1. Ára fűzve : 4 írt 21 kr a. é. 

E beszédeknek eredeti nyelven kiadója, Jeanmaire abbé, 
az isteni gondviselés kitűnő ajándokának vallja azon fölfede-
zést, melly korunkat e beszédgyüjtemény birtokába ju t ta t ta : 
annyival inkább, mert daczára a sok e nemű dolgozatoknak, el-
mondhatni véli, mikép még mindig hiával voltunk olly népszerű 
sz. beszédeknek, mellyek rendszeres egészet képezve, a ker. 
hit- és erkölcstant, főbb igazságaiban, a nép felfogása- és szük-
ségeihez alkalmazott módon, teljesen előadnák. Arról ugyan 
nem lehet egész bizonyossággal jót állni, hogy e beszédek 
épen illy alakban mondattak el ama sz. férfi által, ki a népmis-
siókat Francziaországban meghonositotta : de hogy a tárgya-
kat ő szemeié ki, s rendezte munkatársainak (Portail, Alme-
ras, du Condray, de la Salle) hozzájárultával, az kétségtelen. 
E beszédeket ugyanis az általa alapított missio-egylet tagjai 
1625-től fogva tartották a falusi nép számára, s kéziratban 
mai napig elrejtve valának. Megelőzi a beszédeket néhány, a 
missio-atyáknak a prédikálás módjára nézve az első főnökök-
től adott utasítás, melly korunkban is legnagyobb haszonnal 
fog az illetők által követtetni — Különben az e beszédeket olva-
só csak hamar meg fog róla győződni, hogy igy csak azok be-
szélhetnek, kik lelkök mélyében meg vannak kükletésök fon-
tossága felől győződve ; kik nem saját dicsőségöket, hanem a 
lelkek üdvét keresik, és kik a végetlen fölségü Istentől nyert 
hatalmuk öntudatában, a kinek nevében a bűnöshez szólanak, 
méltók az isteni mester tanítványai lenni ; kiről meg vagyon 
irva, hogy: „Erat docens eos sicut potestatem habens, et non 
sicut scribae eorum et Pharisaei." (Mát. 7, 29.) Az első kötet 
27, a 2-dik 25 missio-beszédet tartalmaz. Kívánjuk, hogy az 
azokban nyújtott gyógyszer, honunkban is elég hathatósnak 
mutatkozzék a leginkább elterjedt, és megrögzött lelki bajok 
orvoslásában. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KL A TH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he tenkin t k é t s z e r : szerdán é s szombaton . A z előfizetési d i j f é l é v r e , pos tán küldésse l 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 9 0 kr . aus t r . é r t . Előfizel l ietni 
minden cs . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s T e s t e n a Be imel - és Kozmafé le n y o m d a i i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Az öngyilkosság, vallás-erkölcsi s társa-
dalmi szempontból. II. — ,Egy toll, egy kard.' (Vége.) — A 
templariusok. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Ma-
gyarországból. 

Az Öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

II. 

Az időket tanulmányozni kell: mivel a történet-
írás az élet mestere; s a kinek ideje van, annak van 
élete is. A gondolkodó ember oda szokta legfőbb fi-
gyelmét irányozni, hogy biztosítva legyen jövője, 
fönmaradása: mi kivált olly korszakban szerfölött 
szükséges, midőn igen sokan vannak, kik elcsábítva 
a gonosztól, a jövő élettel nem gondolnak, az igaz 
tudományt meg nem szenvedik, és a mit leginkább 
fájlalhatni, a vallásos érzületet, melly egyedül ké-
pes egy boldog jövőt biztosítani, majdnem semmibe 
sem veszik. Kisérjük tehát tovább is az időket figye-
lemmel: annyival inkább, mert a korszak sajátságos 
viszonyai még nagyobb világosságot fognak az ön-
gyilkosságok szaporodására deríteni. 

Proudhon, egyike a franezia forradalmároknak, 
néhány év előtt azon elvet állitá föl, hogy az Isten-
beni hit minden boldogtalanságnak oka, s hogy a 
tulajdon annyi , mint tolvajság Ez ellen ugyan 
többen emeltek szót; a férfit jobb meggyőződésre 
vezetni kívánván: de kevés sikerrel, ugyané végből 
a párisi színházban egy vígjáték is adatott; melly, 
némelly egyes fogyatkozásait kivéve, igen alkalmas 
ama tétel megezáfolására : „Valljon lopás-e a tulaj-
don?" A vígjáték olly tanulságos, tartalma olly ér-
dekes, hogy jó lesz vele közelebbről megismerked-
nünk. Nézzük egyes szakaszait. Az első felvonásbeli 
jelenet a földi édent ábrázolja. A kigyó, irigyelvén 
első szülőink boldogságát és ártatlanságát, kiválóan 
pedig irigyelvén a fóldöni teremtések tulajdonosának 
czimét, mellyet Ádám nyert Teremtőjétől, mindent 
elkövet, hogy őt e javaktól , mellyek irigységét föl-
inditák, megfoszsza. Mi sikerül is neki. S ezen első 
szerencsés kísérlete után megesküszik a k igyó , az 

embert minden századokon á t , és a polgárisodásnak 
minden szakaiban üldözni. Ezen kigyó, emberfővel, 
mint a biin szellemének nyilvánulása, megtestesült 
hasonképe azon férfiúnak, ki amaz ősrégi hazug szel-
lemnek üdvtelen vállalatát folytat ja : szavai azon 
férfiú tanát viszhangoztatják, ki az emberi-nemet a 
polgárisodás kertjéből kiűzni szeretné, hogy őt az 
erdőkbe, a vadság állapotába taszítsa vissza. Végig-
nézve az első felvonás egyes tüneményeit , mellyek 
a teremtés könyvének első fejezetét egyszerű s iszo-
nyú jelenésekben tüntetik elé, könnyű belátni, hogy 
a színdarab nem theologustól van írva, s hogy a bib-
liai magyarázattan nem tartozott a szerző fő tanul-
mányai közé. Azonban e hibák daczára is e színda-
rabban egy helyes főgondolat uralkodik, mellyért 
szerzőnek hálával tartozunk. A gonosz szellemek, mi-
nőket főleg a nagy nyomorúság időszakaiban látunk 
a földön rendesen megjelenni, csak ujabb visszatü-
krözései a minden gonosz és hazugság amaz atyjának, 
ki mintegy arra hívta meg őket, hogy folytassák 
müvét, még pedig az irigység és gyűlölet ugyan-
azon eszközei- s indokaival, mellyeket ő használt 
És valóban, illyenek azon érzések, mellyek fölme-
rülnek minden alacsony lélek- és gonosz szivben ; 
még pedig azért, mivel az aljas gondolkozású ember 
nem képes fölülemelkedni az irigység és gyűlölet 
indulatain. Régóta lehet azt tapasztalni, s látjuk na-
ponkint, hogy sok olly ember, ki alacsony sorsú 
születésénél fogva arra látszik kárhoztatva lenni, hogy 
lemondjon a családi élet örömeiről ; a ki sem atyját , 
sem any já t , sem fi- vagy nővérét nem ismeri, csak 
lelke nemes legyen, arra törekszik, hogy saját tevé-
kenysége által szerezze meg azt magának, mit a sors 
megtagadott tőle. Munka, szorgalom, és becsületes-
ség által megszerzi magának a jobb sorsuak állapo-
tá t ; családja belép a társaságba, és annak minden 
fokozatai nyitvák előtte érdeméhez képest. És most 
vegyünk ellenében egy boldogtalant (és hány van 
illyen!), kinek minden jövedelme s tehetsége a bűn-, 
és ellenzéki daezos kevélységben áll: gyűlölet és 
irigység emésztik szivét; neki nincs családja; s azért 
adott alkalommal azt fogja kiáltozni: ,Le a családdal!' 
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Ő mit sem bir tulajdonul; azért kiáltani fogja: ,Le a 
tulajdonnal!' Ez örök története az irigység- és gyű-
löletnek az emberi szivben. 

A második felvonás az 1848-diki február hóba 
helyezi a nézőt. Ádám, a tulajdonnak jelvénye (va-
lamint a kigyó a rontásé), számtalan változások után, 
mellyek történetét mámorában mondja el, becsületes 
párisi polgárrá lesz ; buzgó előmozditója a választá-
sok- és ujitásoknak, a nélkül, hogy azok követke-
zéseit távolról is sejdítené. A királyi kormány leté-
tet ik, és helyébe a köztársaság kiáltatik ki , a pol-
gárság nagy botrányára; jóllehet képtelen, a moz-
galmat fentartóztatni, mellynek ő adta az első lö-
kést. És azonnal megalakul a köztársaság, még pedig 
e sy democratico-socialis társadalom alakjában. A ki-
gyó most megjelenik fekete frakk- és nadrágban, de 
mindig ugyanazon ábrázattal, ugyanazon hangot 
használva, és szemüveget viselve. A democratico-
socialis társaságnak első eredménye: a jog a munká-
hoz; és ezen elidegenithetlen jog erejénél fogva oda 
lép egy kocsis, és háza ajtajánál megragadja Ádámot, 
kit most Bonichon polgárnak hívnak, és minden to-
vábbi kérdés nélkül kocsijába dobja, s azt mondja neki : 
,Én most önt négy óráig körül fogom hordozni'. 
Visszatértekor embereket talál házában, kik a mun-
káhozi jog erejénél fogva minden bútorait össze-
vissza hányják. Itt egy kárpitozó letépi szőnyegeit, 
és más kelmét alkalmaz; ott egy üveges betöri abla-
kait , hogy magát mesterségében gyakorolhassa ; 
amott egy fogorvos, ki, miután e napon nincs semmi 
dolga, neki akaratja ellenére is egyik fogát ki akarja 
húzni, stb. Másik eredménye a socialis-democrata köz-
társaságnak: az egyenruha; melly egy zeke, szürke 
posztóból, minden kor, nem, rang és évszak szá-
mára ; azután tökéletes elvetése a kész pénznek, és 
a parancsoló fölhívás a vevőkhez, mindent elfogad-
ni cserébe az eladott czikkekért, a mivel csak meg-
kináltatnak. A kigyó ismét a régi , csakhogy most 
belügyek ministerévé lett , s ezen u j törvényt kihir-
deti. Bonichon mély gondolatokba van merülve ; 
mert imént kapott egyik zsellérétől a hátra lévő 
lakbér fejében egy kitömött krokodilt. Mit tegyen 
e különös nyeremény nyel? Fogja tehát, és mint va-
lamelly erszényt, elviszi egy süteménykészitőhez, 
hogy magának süteményt vehessen ra j ta , s a mi 
visszajár belőle, fizessék meg neki. „János !" kiált a 
süteménykészitő, „add vissza ennek az u rnák , a mi 
kijár neki a krokodilból!" A pénz, mellyet kap, s 
melly egy régi szék- és éjjeli asztalkából ál l , őt is-
mét uj zavarba ejti. Most azonban a kigyó kénysze-

ríteni akarja, még pedig a törvény szövegénél fogva, 
hogy egy sapkáért engedje át neki cserében a süte-
ményt. Bonichon vonakodik, s minthogy azt állítja, 
hogy a sütemény az övé, a csendőrök által befoga-
tik , és törvényszék elé vitetik : hol elitéltetik ; mert 
tulajdonnal birni, az u j törvényhozás alaptanitása 
szerint annyi , mint lopni; s a tulajdonos tolvaj. En-
nek következtében elveszti divatos ruháját , és régi 
ruhájába öltöztetik, ,a la propriétaire' ; e szégyenbé-
lyeggel méltatlannak nyilváníttatván arra , hogy a 
könnyű öltönyt, a boldog időszaki polgárok és pol-
gárnők egyenruháját tovább viselhesse. 

A dolgok uj rendje nem sokára meghozza a 
maga gyümölcseit. Paris néhány év múlva pusztá-
hoz hasonlít. Epületei nem léteznek többé ; a számos 
népesség részint meg van semmisítve, részint a 
messze világban szétszórva; a színház helyén erdő 
áll , mellynek közepén láthatók a börzeépület omla-
dékai; ot t , hol egykor a mivelt világ fővárosa ál-
lott , most csak sz. G-ermán ligetét, sz. Grenovefa ta-
vát, sz. Honor erdejét láthatni Ez erdőben a XIX. 
század kígyója folytatja vadászatát a tulajdono-
sokra: s csakugyan sikerül neki egy tuczatot elej-
teni, s egy hosszú póznára szúrva összefűzni. Boni-

/ 
chon Adám, ki túlélte a többit, megjelenik robin-
soni öltözetében. Ö eddig szerencsésen elbújhatott: 
de végre ő is hurokra kerül : a kigyó megöli őt, 
és telve örömmel, hogy valahára befejezhette mü-
vét , sátáni kárörömmel imígy kiált föl: ,Most vala-
hára én vagyok az egyedüli tulajdonos.' Igaz szó! 
melly az egyenlőség és testvériség valamennyi el-
méleteit magában foglalja. Itt a darab szerzője, a 
személyes megtámadás hevét némileg enyhíteni akar-
ván , a jelenet végén angyalt léptet föl, ki a kigyó-
ember szemeit megnyi t ja , s a szemüveget elveszi 
tőle. A kígyó-ember megváltozik, és kebelét egészen 
uj érzelmek dagasztják. Szándoka nem volt rossz; 
csak az ő szemüvege ámitá őt el: röviden, ő meg-
tért. Igy végződik az örvendetes kimenetelű vígjá-
ték. Azonban ha ezen megtérés csakugyan valósulna, 
ugy az még sokkal nagyobb apostoloknak is, min ta 
vígjáték szerzői, becsületökre válhatnék. E történetből 
csak tanulhatnának valamit korunk divathősei. 

Egyébiránt a rossznak alapelve az ember ren-
deltetésének félreismerésében rejlik. Az első ember-
nek e szavakat súgta a kigyó : „Ollyanok lesztek, 
mint az istenek." Ugyanezen kigyó a harmad és ne-
gyed osztályú embereket most azzal biztatja: „01-
lyanok lesztek, mint a nemesek és herczegek"; az 
alattvalókat pedig azzal biztatja: „Ti mindnyájan 
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ollyanok lesztek, mint az uralkodók és királyok"; 
a szegényeknek ismét azt mondja: „Ollyanok lesz-
tek , mint a gazdagok." Az ur Jézusnak intő szava: 
„Szegények mindenkor lesznek közöttetek," jogel-
leni-, s helytelennek nyilvánittatik ! ! Ámbátor min-
dig voltak, és ezután is lesznek emberek, kik he-
nyélés, restség és kicsapongások következtében nyo-
morúságban sinylenek, ámbátor nagy azok száma, 
kik betegség, elsatnyulás, kinövés és más- szeren-
csétlenségek által látogatvák: az elégületlen bujtoga-
tók mégis azzal biztatják a világot, hogy ezentúl 
nem lesz szegény többé ! Egyenlő felosztása a dolog-
nak, a jutalom- és életélvezetnek: ez ama feladat, 
mellyet a XIX. század elérni, s keresztülvinni szán-
dékozik. Proudhon és consortes majd gondoskodni 
fognak ez iránt ! S azt tar t ják, hogy ha egyszer el 
lesz törülve minden rang , születési jog , birtok, val-
lási előitélet, és egyéb illynemü különbség, és elég-
gé megújítva az emberiség, akkor veendi majd kez-
detét a szép és szivemelő testvériség, és ez által az 
örök béke és boldogság. 

A rossznak alapelve, mint fönebb mondám, az 
ember rendeltetésének félreismerésében rejlik. Egy, 
az isteni hittől elszakadt nemzedék, nem az által hi-
szi betölteni rendeltetését, hogy az Isten ismerete-, 
s az örök élet élvezetében boldog legyen, hanem az 
által, hogy a földi életet lehető legnagyobb, az ér-
zéki vágyaknak megfelelő élvezésben fussa le, s az 
ezen élvezetre szolgáló eszközöket minden áron meg-
szerezze magának. Ez irányt bizonyos, ugy nevezett 
,német katholikus' községi előljáró, igen jellemzőleg 
e szavakkal fejté meg: „Ez a mi mennyországunk, 
hogy élvezzük az életet, és az erre való eszközöket 
minden ember számára megszerezzük. Ezen eszközök 
hiánya, s az élvezet lehetetlensége, teszi a mi pok-
lunkat ."— Az emberi szellem elvileg elpártolt az Is-
ten által neki kitűzött czéljától, s az ezen elpártolás 
következtében keletkezett rendetlenség okozá a nap-
jainkban mindinkább föltünedező társadalmi forra-
dalmat. Ennélfogva az időt mozgató szellem, az Is-
tentőli tettleges elpártolásnak, vagyis az istentelen-
ségnek szelleme. E harcznak feladata: megdönteni a 
ker. hitet az ő teljében, és a társadalmi viszonyokat 
a hitetlenek pokolbeli tanaik szerint rendezni. Innen 
van, hogy a XIX. század eretnekfőnökei a ker. egy-
háznak nem e g y , vagy több czikkeit tagadják csak, 
hanem elvetik valamennyit. Az időnek öntudatából 
indulván k i , a hitnek alapját kiirtani, s következe-
tesen az egyházat mindazon intézményeivel leron-
tani törekesznek, mellyek lényeges eredményei az 

Istentől kinyilatkoztatott hitnek. Az emberi-nem fej-
lődése ama két tényező, a megváltás kegyelme, s a 
megszentelt, és Istenben megerősített szabad akarat 
által , az ugy nevezett divatos, jelenkori bölcsészei-
nek utálat. E helyett az emberben fekvő erőknek 
puszta kifejlesztése, s igy az eredeti bün által meg-
romlottnak nem hitt, de valóban megromlott emberi 
természet elemeinek érvényesítése czéloztatik; még 
pedig egy átalános emberi képzés eszközlésével, az 
egyháztól elválasztott tanodában. Azért a jelenkor, 
elvileg ellenmondásba jön az egész múlttal; melly 
pedig e tekintetben nem egy világrenditő eseményt 
volna képes fölmutatni. De mi haszna? a hitehagyott 
nemzedék nem akar okulni! S épen ezért mutatkozik 
az istentelenség földjén ama kielégithetlen , és min-
den pillanatnyi kielégítéssel még inkább növekedő 
éhség, és sóvárgás az é r z é k i élvezet u tán , a tor-
kosság és bujaság szelleme. Iiiválólag ez utóbbi bűn-
ben szenved a hitetlen nemzetség. Mig a külső illem 
korlátolta a szenvedélyeket, ez képezte az egyetlen 
bástyát a külső bün ellen : de miután ez is leronta-
tot t , mint ezt például némelly nagyobb városokban, 
sőt már faluhelyeken is láthatni : akkor, és ugyanott 
a vad házasságok rendszere is kiképződött; bámu-
landó iszonynyal folytatva, a szülők, elöljárók, és 
egyház szemei előtt: gyakran az előbbiek hallgatag, 
vagy nyilvános beleegyezésével. Ez által nem csak 
az ifjúság lőn az ő sajátságos ereje- és szépségében 
megmérgezve : hanem mindazon , a vad házasságok-
nál észrevehető sajátságok, kisebb-nagyobb mérték-
ben a szentségi házasságba is átszivárogtak. Könnyű 
elválás az ágyastól, hiánya az a tya , anya , s a bűn-
ben nemzett gyermekek közti minden családias szö-
vetségnek , a testi összeköttetés megszentségtelenité-
se, ez, és egyéb mindenféle gonosz rágódik a háza-
sok egységén, a házassági kötés feloldhatlanságán, 
a családi kötelességeken, és házassági együttélés 
szentségén. I gy a testnek fölszabadítása, elkezdve a 
meg nem házasodott fiatalság bujaságától, egészen 
a házasságtörés természetlen gonoszságáig, a gya-
kori elválás-, sőt női közösségig felfokozva — tárt 
kaput nyitott az élet megutálására, vagyis az ön-
gyilkosságra. 

Illy szomorú viszony áll be az embernél a testi 
érzület, és minden természetfölötti világosság teljes 
kioltásának következtében. Az isteni ismeretnek ter-
mészetes ereje, valamint a természetfölötti világos-
ság, elnyomatik, és az Isten szellemének ellenébe 
helyezett állatiság, a bűnök legnagyobbikával végzi 
be pályafutását. 
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,Egy toll, egy kard.' 
(Vége.) 

Tehát Piemontban csak is ,a szabadság évei' 
tartják föl a vallást? És mi által? Hogy az Istennek 
szentelt hajlékot honfias nyilatkozatok, és egy ide-
gen cultus szinteréül használják? Valóban, ugy jobb 
volna, ha végkép elmaradna egész mostani vallásos-
ságával *); melly csak akkor pislog, ha a nemzeti-
ség szellete szitja, s a Legszentebbnek imádására 
rendelt hajlékokat a nemzeti mozgalmak profán 
csarnokaivá változtatja. Hisz napjainkban a temp-
lomba már alig megy valaki, mint k e r e s z t é n y 
és hivő; ki semmiségének, bűnös voltának érzeté-
ben, a könyörület és irgalom Atyjához járulna: ha-
nem mint a nemzetiség által izgatott honfi, ki felzu-
dult érzelmei kitörésének akarja tanujává tenni az 
eddig ignorált Istenséget. Azért mindegy is neki, 
bármilly felekezet templomába menjen: hisz neki 
nincs objectiv hite ; hanem csak minden vallásnak 
képzelt összeolvadásából alakított subjectiv vallásos 
nézete. 

Ha pedig a keresztény, és méltányos jogérzet 
ekkép kénytelen nyilatkozni a száj- és tollról, melly 
jelenleg egy szomorú felforgatás ügyét vezérli : itél-
hetünk-e hivői szempontból máskép a k a r d r ó l , 
melly ugyanazon ügyet, szolgálja, s melly vérrel 
jeleli, vérrel köti le Cavournak röpke szavait? E 
kard egyenesebb ugyan czéljának csapások általi 
nyilvánításában , mint a békét színlelő, különben pe-
dig véres csatákat előkészítő toll: de azért nincs ke-
vesebb beszámításnak alávetve amannál. Azonegy 
ügyet véd mindkettő; egy czélra törekszik egyik 
u g y , mint a másik. S ha a to l l f e k e t e f o l t o k a t 
hagy maga után a történet lapjain; a kard a v é r t ő l 
párolog, mellynek sikere nem érhet soha fel az átok 
sulyjával, melly egyesek szintúgy, mint egész nem-
zetek könyei- s fájdalmával nehezül a vérszomjas 
önhaszonlesésre. Különös szerep jutott valóban a 
szenvedélyek tömkelegében a kardnak ! A büntető 
hatalomnak volt az, Isten akaratánál fogva, jelvé-
nye : „non sine causa r e x gladium portat"; a töb-
bire nézve pedig állott: „ki kardot ránt , kard által 
fog elveszni." Senki sem is hitetheti el komolyan 
magával, hogy a ,jog' eldöntését a kardél bizony-

*) A mint hogy el is fog maradni, ha a piemonti kor-
mánynak azon legújabb rendelete foganatba is vétetik, melly-
nél fogva többé nem szabad a clerust a divatos hálaünnepek 
megtartására, és hasonló népies demonstratiókban részvétre 
kényszeríteni, sem a templomot illyesmire használni. S z e r k . 

talan sikerére k e l l bizni : mint azt sem, hogy a 
párviadalbani ügyesség biztosithatja bárkinek gya-
nús becsületességét. A keresztény religio türi átalá-
ban a hadviselést, és csak védelmi háborúra szorít-
kozik. A szeretetnek ezen religioja, a szivek átala-
kítására van főleg irányozva, s a szenvedélyek féke-
zése, nemes feladata, Nem helyesel tehát olly indu-
latrohamokat, mellyek az általa fékezendő szenve-
délyek legvadabb kitöréseit tanúsítják. Soha sem pár-
tolhat pedig olly háborút , melly bármilly törvé-
nyesen szerzett, vagy jogosan birt földterület na-
gyobbitásáért , haszonvágyból, vagy hiu dicsőség-
ért viseltetik. Ha Isten, az irás szerint, harczra 
szólitá fel Izrael fiait, ez büntetés volt az azt érdemlő 
népekre nézve, mellyek biiumerényeinek mértéke 
betelt. Merő bir tokvágy-, vagy hiúságból a nemzet 
vérét ontani, nyilvánosan tiltaték ; és Dávidot, fegy-
veres erejének hiu számbavétele miatt, iszonyú bün-
tetés érte. Jehova-, s intézményeinek dicsősége, te-
hát erkölcsi magasabb javak forogtak ott fön, nem 
olly alanti, minőnek tekinthető valamelly nemzetnek 
erőszakos egybeolvasztása a már századok által szen-
tesitett jogok romjain. Azután más szempont alá esik 
egy nemzetnek lé t e é r t való küzdelme, ha az enyé-
szettel fenyegettetik ; és ismét máskép számítandó be 
a véres tusa, melly akkor vivatik, midőn a népek-
nek sem léte, sem jólléte gyökerében nincs veszé-
lyeztetve. Különben nem szándékunk a háborúk po-
litikáját megírni; feleljenek az igy ontott vérért azok, 
kik mindenben csak a ,sikert' tekintik : mi néhány 
pontot akartunk csak följegyezni, mellyek szerint a 
,k a r d o t' dicsőitők körében egy kis becsületességnek 
is kellene szerepelnie, hogy az valamelly ország ge-
niusának valóban diszül szolgálhasson. Mi mindezt 
csak azért voltunk kénytelenek megpendíteni, mert 
a Cavour beszédében lerakott tév-, és undoritólag 
felforgató eszmék (az ő t o l l a ) , és Garibaldi kardja, 
,keresztényieknek' mondattak a túlságos íolhevülés-
ben. Illy eszméket pendítve meg, igen jól tudjuk, 
hogy sokakra nézve szavunk nem lesz olly hatalmas, 
kétélű ka rd , melly a velőkig hatna : de mi nem is 
számítunk egyedül (főleg pillanati) ,sikerre'; hanem 
örvendünk, ha lelkünk mély meggyőződése szerint, 
a mindenek fölé helyezett igazság mellett küzdhe-
tünk; mellynél fogva eszményképül egy egészen más 
,toll, és kard' lebeg megdicsőités végett szemeink előtt. 

Milly különbség van egy IX. Pius, és (bocsá-
nat , hogy csak igy is összehasonlítani merészke-
dem) egy Cavour tolla között! Csekély az időköz, 
melly Pius allocutioját a szárd minister oraculumá-
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tói elválasztja: mégis milly roppant ür fekszik a 
kettő közt! Az összes katholikusok atyja, a nemzetek 
által eddig tiszteletben tartott jogok vakmerő eltip-
rása fölött elkeseredve emel panaszszót az igazság 
érdekében : egy, eddig a kisebbek közé tartozó nem-
zet ministere peclig kérkedve számlálja el merényeit, 
mellyeket a hallatlan invasiók ügyében a világ sze-
me láttára véghezvinni nem pirult. A pápa, mint a 
szeretet religiojának feje, szivének keserűségében si-
ránkozik a vér fölött, mellyet galádul megtámadott, 
elárult jogainak védelmében, eddig is kénytelen volt 
ontani: az olasz királyság apostola pedig hidegen 
említi föl a véres tusákat, a még több vérnek kion-
tására általa gyártott terveket, vagy legalább a vé-
rengzésre nyiló kilátást; érdemül róván föl magának, 
és dicsőségül az olasz népnek, hogy az egész eddigi 
jogrendszert lábbal tapodva, igyekszik magához ra-
gadni a kath. világ tulajdonát,melly nemPiusé, de nem 
is lehet csak az olaszé, hanem a katholikusok közös aty-
jáé. Rablói szemtelenség, elvenni az atyától az általa 
igazságosan birt javakat, és azokat néhány korcs gyer-
mekei között osztani szét, többi fiainak könnyen bekö-
vetkezhető szellemi kárával. Ha van átok a kardban, 
ez bizonyosan azt súj t ja , ki a kardot t á m a d ó l a g 
rántja ki hüvelyéből. A magát védelmező,természeti 
jogát gyakorolja a bitorló ellen ; s ekkor a kardot a 
jogosság dicsfénye környezi , melly egyszersmind 
repkényt füz a hős halántéka körül, ki a veszélye-
zett jogok védelmére fegyvert ragad: még ha talán 
a megtámadóktól elnyomatva, siker nélkül kényte-
len is letenni az emberiség szent érdekei mellett fel-
kötött fegyvert. Lamoriciére is hüvelybe vala kény-
telen rejteni kardjá t ; kisded serege az adott bizto-
sitások ellenére orozva gyilkoltatván meg. Dee kard 
még pihenésében is nemesebben hősi, mint a legvak-
merőbb bitorlóé, diadalmának fényében. Hasonlítsa 
bárki higgadt lélekkel össze a két tollat és a két 
kardot; és szivére téve kezét, mondja ki ítéletét : 
mellyik képviseli azok közül az igazság, a, jog , a 
hadi és diplomatikai erény ékességét; s mellyik vá-
lik nagyobb díszére Olaszhon geniusának ! 

Pius és Lamoriciére nem népszerű nevek, azt 
mi jól tudjuk ; hogy is lehetnének népszerűek néinel-
lyek előtt azok, kik a catholicismus ügyét képvise-
l ik , mellette küzdenek; és ismét mások előtt, kik 
bennök az absolutismus mnkacs védőit látják ! Nép-
szerűtlenné őket egy részről az anti-katholikus szel-
lem, más oldalról pedig a mindent elnyelni akaró 
nemzetiségek vajúdása teszik. Illy körülmények 
közt igaz, nem tanácsos némellyeknek nem tetszeni: 

azonban még bajosabb mindenki eljárását egészen a 
gyávaságig helyeselni, s igy mindenkinek tetszeni 
akarni. S azért, midőn a tulajdon és önvédelem örök-
igaz joga felől van szó, nem lehet, nem szabad az 
esküvel lekötött, vagy a természettől beoltott kötel-
mi érzületnek arra vigyázni : tetszik-e a bitor fosz-
togatónak , vagy erőszakos megtámadónak az önvé-
delem , és a jogos birtok megóvása *) ; hanem a kö-
telesség hí annak megtorlására, habár a különben 
kivívható népszerűség örökre tönkre volna is téve. 
Nincsenek egykönnyen veszedelmesebb, de egy-
szersmind gyávább emberek, mint kik mindig az 
erősebb rész oldalán harczolnak, és a gyengébbtől 
még ügyének igazságát is készek eltagadni, csak 
azért, mivel a ravasz elnyomónak túlságos erejével 
nem küzdhetett meg. Nem az anyagi erőben vau a 
jog , hanem a jogból származik a valódi, morális 
erő. Azért csak is a jog mellett kellene föllépni min-
den erőnek. Mindkettőnek némileg e g y , erkölcsi 
forrása van; mindkettőnek az erkölcsön kell nyu-
godnia , melly örök ; s melly, ha megvettetik, meg-
vetőin rendesen megbosszulja magát , még pedig 
ollykor a legiszonyúbb módon. Az erkölcsi tör-
vények ellen kiküzdött bármilly nagyszerű vív--
m á n y , tökéletesen nélkülöz a becsületes emberi 
társadalomban minden alapot. Mi jogaik vannak 
a népek- és nemzeteknek? nem akarjuk feszeget-
ni: de azt tudjuk, hogy kivülök vannak még más 
jogok is, mellyeket semmiféle nemzeti mozgalom 
sem ignorálhat, erkölcsi alapjától meg nem foszt-
hat. Es ha ezt mégis vak rohamában megingatni 
törekszik, könnyen bekövetkezhető fordulat esetére, 
saját erejét is a megbénítás veszélyének teszi ki , s 
utat mutat ar ra , mint lehet egykor majd másoknak 
is mostani, vér- és pénzáldozatába került keserves 
müvét romba dönteniek. Csak jöjjön ismét kor , és 
növekedjék nemzedék, melly a jogot nem tisztelő 
erkölcstelenség hasonló fokát éri el : és a több álnok-
ság- és erőszakkal, mint jogezimmel összeillesztett 
hatalom, azonnal romba fog dőlni. Egykor egy ki-
rá ly , győzelem babérjai közt nem elégelvén meg 
felhalmozott kincseinek fitogtatását, az Ur házából 
elrabolt szent eszközöket is megfertőztette; ivószerül 
használván azokat dombérozóczinkosaival: s ime, az 
étterem falán egy árnykéz jelent meg, titokteljes 
szavakat irván a vakolatra A jelenet rettentősége 
ismeretes. Jó volna a történelem ezen intő ujjára ma 

*) Némelly lapoknak az sem tetszik, ha a rablást és 
rablót annak nevezik, a m i De tehát mint adjanak szép 
nevet a gonosz tettnek ? S z e r k . 
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is figyelni. Az isteni gondviselés végzetében a pápa 
alkalmasint több, mint a templom aranya ; s foszto-
gatói vakmerőbbek, mint Baltazar borozói. A pápa 
gyenge tollával pusztitó kardul egy borzasztó hata-
lomszó párosulhat, mellynek hordozója a sokat je-
lentő ,Isten és Gedeon kardja' jelszóval verheti szét 
a mámorukban magukat biztosakul hitt madiani-
tákat ! —l—k. 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

„En pedig, kedves testvérek !" végzé az elnök beszédét, 
„kérlek mindnyájatokat összesen és egyenkint, hogy ha szó, 
vagy tett által megbántottam volna valakit, nekem és egy-
másnak, Isten- és az ő édes anyjáért bocsássatok meg, hogy 
sem harag, sem gyűlölet köztetek ne lakozzék. Miben tartson 
meg titeket az Ur irgalmassága." Ezután az elnök kérte az 
Istent az egyház-, a jerusalemi sz. birodalomért, a templom-
rend- és más rendekért, a testvérek-, nővérek- és jó barátok-
é r t , mindazokért, kik a földieket megvetve, az Üdvözítő ke-
gyelmére várnak ; főképen azokért, kik a templariusok föl-
szentelt temetőjében nyugszanak, a rendtagok anyjaik és 
atyáik lelkeiért, kiket az Ur már örök nyugalomra bivott. 
Ezen ima után a káplán állott föl, és mondá : ,Kedves testvé-
rek! gyónjatok meg!' és ha mindnyájan követték e fölhivást, 
a káplán föloldozást adott nekik. (Havemann, 127, 128.1.; 
hol a nagymester zárbeszedének franezia eredeti szövege is 
közöltetik.) Hogy az elnök a fönemlitett föloldozási formulá-
ban nem sajátképeni bűnbocsánatot adott, hanem a testvérek 
által a rend szabályai ellen elkövetett vétségeket érthette, 
csak a s z á n d é k o s félreértések ellenében jegyezzük meg; 
mellyek, daczára annak, hogy a különféle rendeknek adott 
pápai megerősítések is megjegyzik , miszerint ezek bün alatt 
nem köteleznek, és daczára annak, hogy a templomrendi 
káptalant látogatóknak meghagyatott, a rend szabályai ellen 
elkövetett vétségekről megemlékezni : mégis a templom-rend 
ellen azon vádat emelik, mintha az a kath. tanitmány ellen 
nagymestere személyében bünbocsátási hatalmat gyakorolt 
volna. A rend által föladott büntetések kisebbszerü poeniten-
tiából álltak ; mint disciplina-, böjtölés-, puszta földön evés-, 
a köpeny elvesztése- és kizáratásból, stb. Ez utolsóra ítéltetett 
simonia, a káptalanban történtek kibeszélése, egy keresztény, 
vagy rendtárs megölése, lopás, rablás, a hitetlenekhez párto-
lás, eretnekség, az Ur igéje-, s a romai egyház hitczikkeitől va-
ló eltérés (123. §. ,se frere trove en mesereandise, se est se il 
ne creint bien as articles de la fois, ensi come lyglise de Ro-
me y creit et le comande a ereire.') a hitetlenektőli félelem-
ből a zászlónak elhagyása, és sodornia miatt (bün, melly, 
mint a szabály mondja, olly utálatos és undoritó, hogy mon-
dani sem kell) ; valamint ha a templarius felsőbb engedelem 
nélkül pappá szenteltette magát, vagy pedig a fölvételekor 
letett esküvel hamis esküt követett el. A köpeny elvesztése 
17 bün következtében történt; nevezetesen, ha a templarius 
makacsul engedetlen volt , ha hittagadással fenyegetődzött, 
ha növeli társalgásban lepetett meg : miért még bilincsekbe 
is verethetet t , a zászlót soha sem vihet te , a testvéreknek 

nem parancsolhatott , és a mester választásában részt nem 
vehetett. Még a hadjárat alatt is némelly bűnök a köpeny el-
vesztésével büntettettek; úgymint : ha a zászlótartó ezt leeresz-
té, hogy az ellent vele megdőlje, stb. Még a káplánok is a többi, 
nem-egyházi lovagok és szolgatestvérek módjára büntettet-
tek : egyedül egyházi fölszenteltetésök vétetett az azt megil-
lető figyelembe; de ha a káplán erkölcstelen életet é l t , a 
rend tőle sokkal könnyebben szabadulhatott, mint más test-
vérektől. 

Alig tudta meg a rend, szabályainak a troyesi zsinatban 
történt helybenhagyatását és egyházi megerősittetését, már 
hivatása szerint mindjárt kilépett a széles világba. Az első 
testvérek olly szegények voltak , hogy saját rendi-ruhát nem 
viselhettek. Hugo des Payens és St.-Omeri G-ottfriednak is 
csak egy közös harczlovuk volt : de nem sokára olly gazdag 
adományokban részesültek, hogy a rendek átalános vesze-
delme , a gazdagság, a templom-rendbe is, már lételének első 
évtizedeiben bekapott. Sz. Bernárd, ki lelkesülve buzgott a 
rendért , champagne-i Hugónak igy irt : „Ha lemondtál gróf-
ságodról, hogy lovag légy, ha elhagytad a gazdagságot, hogy 
mint szegény élj , és mindenről lemondtál az Úrér t : akkor 
boldognak mondalak, és dicsérd önmagadban az Urat." A je-
rusalemi patriarchának ezt irta : „Kérlek, tartsd szemmel a 
templom vitézeit, és szereteted gazdagságából részesítsd az 
egyház harezosait. Mert kedves leend Isten és emberek előtt, 
ha azokat szivedbe zárod, kik testvéreikért életöket ajánlják 
föl." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 21-dikén. A győri mélt. megyés-püspök ur 

közelebb a syriai keresztények gyámolitására hiván fel a jó-
tékonyság gyakorlásában úgyis kitűnő megyei t. papságát és 
hiveit , az ez érdemben kibocsátott körlevelében irja : „Nec 
Dioecesis huius V. Clero fidelique populo prorsus ignoti sunt 
duo e Syria Sacerdotes, qui paucis abhinc annis patriam quo-
que nostram peragraverunt eo scopo, ut ad exstruendum m 
episcopali civitate Z a c h l e cathedrale templum, promoven-
damque schismaticos inter et Muhametis asseclas catholicam 
rem stipem colligerent. Conaminibus virorum illorum laetis-
simus respondit effectus, tantam enim ex eleemosynis colle-
gerunt pecuniae vim, ut opus, quod aggressi sunt, perfici, id 
vero est Cathedralis Ecclesia, digna maiestate Dei, et conve-
niens fidelis populi multitudini ad apicem perduci, atque in-
terna etiam instructione ad omnem deeorem provideri potu-
erit. Cathedrali templo pientissimus ille populus idcirco dun-
taxat adusque caruit, quia quam prona fuit ipsius ad necessa-
rios eatenus sumtus suppeditandos voluntas, tam curtas ob 
egestatem experiri cogebatur vires suas. Templum hoc non 
amplius existit, excidit illud una cum ceteris cunctis Catholi-
corum illic degentium Ecclesiis immanis Muhamedanorum fu-
ror, qui nec vivis Dei templis, fidelibus quippe Catholicis pe-
percit, quorum innumerabilem propemodum multitudinem cru-
delissimo mortis genere sublatam, quorum sedes eversas, par-
tas sudore opes direptas fuisse e fide dignissimis novimus re-
lationibus, quibus consonat tenor litterarum, quas praememo-
rati duo Sacerdotes ad cunctos Imperii Austriaci Episcopos 
exaraverunt, et quibus illi ad nostram fideliumque curae no-
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strae creditorum opem ac beneficentiam rursum confugiunt, 
et appellant. SI edicente S. Augustino, Märtyrern non poena 
sed causa facit, dubitari utique nequit illos, qui nuper in Sy-
ria crudelissimam mortem oppetierunt, Martyres fuisse ; passi 
enim et mortui sunt eo modo, quem solum Christianis conve-
nire iudicat, quemve velut aeternorum proemiorum certissi-
mam causam sistit S. Petrus ]) his verbis : „Si exprobramini 
inquit, in nomine Christi beati eritis : quoniam quod est hono-
ris, gloriae et virtutis Dei, et qui est eius Spiritus, super vos 
requiescit. Nemo autem vestrum patiaturutliomicida, aut fur, 
aut maledicus, aut alienorum appetitor. Si autem ut Christi-
anus non erubescat : glorificet autem Deum in isto nomine." 
Passi sunt Catholici in Syria ceu Christiani, interemti sunt ob 
fidem in Christum, qui teste S. Paulino 2) „ab initio saeculo-
rum in omnibus suis patitur — — in Proplietis lapidatus et 
sectus, in Apostolis terra marique iactatus, et in multis ac 
variis beatorum Martyrum crucibus frequenter occisus, qui et 
in nobis patitur opprobria, et quem in nobis odit mundus." 
Illi igitur, qui sic ob Christum lapidati, secti, in occisione 
gladii in Syria nuper mortui sunt, ad palmam pervenerunt 
martyrii, adepti repromissiones securi iam possident regnum 
coelorum, nostra proinde ope ac adiutorio non indigent, nobis 
potius illorum opus est intercessione apud Deum, ut etiam 
nosinduti virtute ex alto et Spiritu Sancto confirmatiintrepi-
de coniiteamur Christum, paratique simus, si oportuerit, per-
secutionem pati propter iustitiam, hac imprimis temporumca-
lamitate, quam praesagiisse praedixisseque videtur Psaltes 
Regius 3) his verbis : „Salvum me fac Deus, quoniam defecit 
Sanctus ; quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum. 
Vanalocutisuntunusquisquead proximum suum ; labia dolosa 
in corde et corde locuti sunt." Isaias item Propheta "), dum 
queritur de iis, „qui trahunt iniquitatem in funiculis vanitatis, 
et quasi vinculum plaustri peccatum, qui dicunt malum bonum 
et bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras : 
ponentes amarum in dulce, et dulce in amarum." Qui nostram 
opem in Syria opperiuntur catholici, ii sunt, qui effugerunt 
quidem aciem gladii, sed circueunt in melotis, in pellibus ca-
prinis, egentes, angustiati, afflicti, in solitudinibus errantes^ 
in montibus etspeluncis et in cavernis terrae. 5) Pro his apud 
nos intercedunt duo illi Sacerdotes, quorum litteras, quemad-
modum etiam illas in eodem merito ab Excellentissimo Domi-
no Nuncio Apostolico ad me dimissas vobiscum eo scopo 
communicandas esse duxi, ut e tenore earum miserandam illi-
us regionis Catholicorum sortem amplius cognosceretis, ac 
curae quoque vestrae creditis fidelibus proponeretis, in nomi-
ne Christi provocando illos, ut „necessitatibus sanctorum com-
municantes ®)" pergant bene mereri per eleemosynam de no-
vissimis confessoribus fidei nostrae in Syria, seque participes 
reddant immarcescibilium bonorum, quae opera misericordiae 
exercentibus tam certo promissa sunt a Christo, pro cuius fide 
tanta illi passi sunt. Collecta eleemosyna ad Officium meum 
transponatur. Vos vero Fratres cum S. Paulo alloquor : Nunc 
vero et facto perficite: ut quemadmodum promptus est animus 
voluntatis, ita et perficite ex eo quod habetis. Si enim voluntas 
promta est, secundum id, quod habet, accepta est, non secundum 
id, quod non habet. Non enim, ut aliis sit remissio, vobis au-
tem tribulatio, sed ex aequalitate. In praesenti tempore ve-

») 1. Ep. 4. 14. seq. - Ep. 29. ad Aprum. — 3) Ps. 11.1. seq. — 
4) 5. 18. seq. — 5 j Hebr. 11. 34. seq. - 6) Rom. 12. 13. 

stra abundantia illorum inopiam supleat : ut et illorum abun-
dantia vestrae inopiae sit supplementum 1)." — Egy másik, 
sept. 25-dikén kelt körirat pedig az Isten házába nem való 
énekek mellőzését teszi a kath. lelkipásztoroknak kötelességül, 
és igy hangzik: „Praesidium caes. reg. Locumtenentiae Bu-
densis ddto 9-ae curr. Nr. 39H2/l,rBeS. mihi significavit, eo invia-
tos fuisse politicos magistratus, ut abusum, qui ultimo tempore 
invaluit, in mutua cum Curatis locorum cointelligentia repri-
merent , decantandi nimirum in Ecclesiis profanos hymnos, 
et erga praeconem verbi Dei complacentiam profano prorsus 
modo manifestandi. Id porro a me praelaudatum Praesidium 
postulavit, ut prohibitionem dicti abusus auctoritate quoque 
mea decernerem. Haec V. Clero indicasse sufficit; existimo 
enim, imo pro certo teneo, e parochis Dioecesis meaeneunuin 
quidem reperiri, qui hac parte a praescriptis et tramite reces-
sisset SS. Canonum, eo scopo perlatorum, ut Ecclesiis, quae 
domus Dei sunt et portae coeli, debitus reverentiae cultus ex-
hibeatur, ab iisque omnia removeantur, quae sanctitati et de-
stination! locorum illorum minime congruunt. Sane iam Can. 6. 
Dist. 48-va statuitur : „ut oratorium hoc sit, quod dicitur, nec 
ibi quidquam aliud geratur, quam quod divinis ministeriis con-
veniat", canone vero 7-mo eiusdem Distinctionis dicitur : „In 
oratorio praeter orandi et psallendi cultum penitus nihil aga-
tur, ut nomini huic et opera iugiter impensa concordent." In 
Concilio vero Generali Lugdunensi, anno 1273. celebrato, se-
quens a Gregorio X. publicatum est de sacrosanctis Ecclesiis 
decretum : „Decet domum Domini sanctitudo, decet ut cuius 
in pace factus est locus, eius cultus sit cum débita venerati-
one pacificus. Sit itaque ad Ecclesias liumilis et devotus in-
gressus, sit in eis quieta conversatio, Deo grata, inspicientibus 
placita, quae considérantes non solum instruat, sed et reficiat 
Convenientes ibidem nomen illud, quod est super omne no-
men (a quo aliud sub coelo non est datum hominibus, in quo 
salvos fieri credentes oporteat, nomen videlicet Jesu Christi, 
qui salvum faciet populum suum a peccatis eorum) exhibitione 
reverentiae specialis attollant, et quod generaliter scribitur, 
ut in nomine Jesu omne genu flectatur, singuli singulariter in 
seipsis implentes, praecipue dum aguntur Missarum sacra 
mystcria, gloriosum illud nomen quandocunque recolitur, fle-
ctant genua cordis sui, quod vel capitis inclinatione testentur; 
attendantur in locis eisdem intentis praecordiis sacra solem-
nia, d e v o t i s o r a t i o n i b u s i n s i s t a t u r , nullus in locis 
eisdem, in quibus cum pace ac quiete vota convenit celebrari, 
s e d i t i o n e m e x c i t e t , c o n c l a m a t i o n e m m o v e a t , 
i m p e t u m v e c o m m i t t a t . Cessent in locis illis universitatum 
et societatum quarumlibet concilia, conciones et publica par-
lamenta. C e s s e n t v a n a e t m u l t o f o r t i u s f o e d a e t 
p r o f a n a c o l l o q u i a . Sint postremo quaecunquealia, quae 
divinum possunt turbare officium, aut oculos divinae maiesta-
tis offendere, ab ipsis prorsus extranea, ne ubi peccatorum 
est venia postulanda, ibi peccandi detur occasio, ut deprehen-
dantur peccata committi." Mandat dein § 1. S. Synodus, ut 
Ordinarii locorum decretum hoc faciant observari, mandat ut 
suadenda suadeant, interdicta huius canonis auctoritate com-
pescant. a) Denique SS. Concilium Tridentinum 3) obligatio-
nem imponit Episcopis, „ut ab Ecclesia seculares omnes ratio-
nes, vana et profana colloquia, ac proinde etiam profanas 

' ) 2. Cor. 8. 11. seq. — J) Y. Sexti Decr. Libr. III. Tit. XXIII. Cap. 
II. — 3) Sess. XXII. Decr. de observ. et evit. in celebratione missae. 
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quasvis cantiones, strepitus porro et clamores arceant, ut do-
mus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit." 
Per hosce SS. Canones abusum praeattactum prohiberi ac 
damnari in propatulo est, qui vero nec cum destinatione aedi-
um sacrarum componi ullatenus potest ; sunt enim domus Dei, 
loca orationis et sanctificationis nostrae, ubi Christus assistens 
Pontifex futurorum bonorum semetipsum offert Deo immacu-
latum victima simul et sacerdos, ubi idem Christus Dominus 
Redemptor noster in Eucharistia delitescens nobiscum habitat, 
et divitias suae Bonitatis in nos effundit, vere pius vere mi-
sericors, ubi cathedra est veritatis evangelicae, lavacrum re-
generationis, tribunal misericordiae, ubi uno verbo iugiter sca-
turiunt fontes aquae salientis in vitám aeternam 1). Ecclesia-
rum itaque Rectores, sacrariique Custodes omnes enixe in Do-
mino hortor, obsecro, eisque praecipio, ut ea quae de sacrarum 
aediuin reverentia, veneratione ac cultu per praecitatos SS. 
Canones décréta et sancita sunt, omni vigilantia, studio, con-
tentione sedulo observari curent. „Dominus enim in templo 
sancto suo" 2) et ne ponentes offendicula in domo Dei in de-
solationem tradantur, „quoniam ultio Domini est, ultio tem-
pli sui" 

ALSÓ-ELEFÁNT (Alsó-Nyitra), oct 10-én. Miután ed-
dig senki sem vette elő a tollat, mellyel helységünk lefolyt hó 
30-án véghezment vallásos ünnepélye felől becses lapjában 
a t . olvasó közönséggel egy pár sort közlött volna : fogadja 
igénytelen tollamból jelen szerény közlést, mellyet a nevezett 
emlékezetes ünnep ügyében napfényre hozok. De mivel tollam 
sokkal gyengébb, hogy sem a magasztos ünnepet a maga fé-
nyes valóságában leírhatnám, s nem olly termékeny, hogy ez 
ünnepélynek nagy nevü okozóját kellően dicsérhetném ; cse-
kélységem ösztönöz, miszerint minden hosszabb bevezetés 
mellőztével, mindjárt a dolog velejéhez fogjak, s az ünnepély-
ről, valamint ennek dicső létrehozójáról, kitűzött czélom sze-
rint a lehető legrövidebben szóljak. Szólok pedig helységünk 
az eltűnt nyári szakban újonnan létesített kápolnájának megál-
dásáról, mellyet kis-apponyi B a r t a k o v i c s Béla egri érsek 
ur ő excellentiája Istenben boldogult szülőinek, és az összes ne-
mes Bartakovics család tagjainak temetkezési mauzóleumául 
emeltetett. Valóban gyönyörű egy épület: méltó a nemeskeblü, 
hazaszerte köztiszteletben álló alapitónak nagy nevéhez ; 
méltó arra, miszerint olly nemes család elszenderült tagjainak 
tetemeit takarja, millyen az érdemdús kis-apponyi Bartakovics 
család Nagyságos és ft. K r a j e s i k János ur, nyitrai őrka-
nonok, ugy mint e megyének egyik legbuzgóbb, legmiveltebb 
papja, s mint illyen édes magyar hazánk lelkes fia, végezte az 
ünnepélyt. Nem fejezhetem ki azon benső örömet, melly keb-
lemet dagasztá, midőn községünk, és a szomszéd helységek ez 
ünnepélyre összejött számtalan ajtatos hivei, körmenetileg, 
méltóságteljes komolysággal, a harangok összehangzó zúgása-, 
s a bold. Szűz tiszteletére elzengett énekszótól kisérve, az alsó-
elefánti fiókegyházból az ujonan épült kápolna felé vonultak. 
A kápolna megáldását követte a sz. mise-áldozat, mellyet szin-
tén Krajcsik ur ő nagysága, a hivek nem kis lelki épülésére, a 
megkívánt segédlettel tartott. Az egész vallásos szertartás, 

l ) Joan. 4. 14. — 2) Psalm. 4. 5. — 3) Jerem. 51.11. 

melly 10 órakor vette kezdetét, délutáni 1 órakor végződött 
Nem hagyhatom emlitetlenül, miszerint az Urban elszende-
rültek csendes tanyája, a megáldott kápolnával együtt, t. Ybl 
ur pesti építészünk terve szerint készült. Hogy az isteni-szol-
gálat végeztével több mint 50 személyre gazdagon megrakott 
diszteriték ő excellentiájának bátyja, nagys. Bartakovics János 
birtokos ur házában nem hiányzott, azt az igen tisztelt háziúr 
ismert magyar vendégszeretete hozza magával ; melly alka-
lommal szebbnél szebb felköszöntések mondattak. Nagys. és 
ft. Krajcsik János ur volt az első, ki édes hazánk csengő 
nyelvén ő excellentiáját az egri érseket, az egyház és haza ja-
vára éltette; mit a t. vendégek hármas ,éljen' kiáltása szint-
olly lelkesen viszonzott. Adja az ég Ura , miszerint e hon 
minden polgára minél többször tanuja lehessen az illy sziv-
nemesitő ünnepélyeknek; de adja az ég Ura egyszersmind 
azt is, miszerint hazánk, melly a Pázmányok-, Szelepcsé-
nyiek- és Rudnaiakban nem szegény, Bartakovicsokban is 
gazdag legyen ! Oh mert szüksége van e honnak a nemesek 
buzgalmára! — 

SELMECZBÁNYA. (Az itteni német plébániatemplom 
megújítása felőli tudósítás vége.) De a t . olvasó szeretne talán 
valamit templomunk uj feldíszítése felől is tudni. Az oldal-falak 
hamu-, az oszlopok pedig sárgaszinüre festett márványzatot 
mutatnak a szentély boltozatán, Jézus az angyalok karától kö-
rülvéve, mennybe menő Anyjára (mi a főoltár-képen állíttatik 
elő) várakozó helyezetben, a szentély mellett, a két mellék-
oltár fölötti boltozaton pedig a 12 apostol képe látható; mig a 
szentélylyel egyenlő magasságú, és a karzatig terjedő főhajó 
boltozatán, égszínű alapfestés, aranyos csillagokkal ékitve 
pompáz. A festés S z w o b o d a bécsi festőtől van ; ki a két 
mellék- és főoltár uj aranyozását is szorgalmazta. Templomunk 
festészeti harmóniája kiválólag el van találva; habár egyes ré-
szei elég kivánni valót hagynak is hátra. Részletes bírálását 
szakértőkre bízzuk. A templomunkra történt adakozásoknál al-
kalmunk volt tapasztalni, hogy a hitbuzgalom él még a hivők 
keblében, s hogy még e hithideg korban is akadnak Isten di-
csőségére készségesen adakozó szivek. Ez különösen áll sze-
gény hevér népünkről, melly életveszélylyel keresett filléreit, 
nem csak legjobb akarattal, de a legnagyobb mennyiségben is 
ajánláföl Isten házának ékesitésére. Mi pedig, midőn egy részt 
örvendünk templomunk uj feldiszitésén, és hálákat adunk az is-
teni gondviselésnek, hogy illy szorgos lelkipásztorral áldott 
meg, másrészt kötelességünknek tartjuk, honszerte mindazo-
kat, a kiket bár távol innen némi viszonyok Selmecz városához 
kötnek, és kik iránta háladatosságra kötelezvék, fölszólítani : 
hogy kegyeskedjenek tehetségök szerint templomunk költsé-
geinek fedezéséhez, mint Isten nagyobb dicsőségének előmoz-
dításához járulni. Vajha szavaim a pusztában kiáltónak sza-
vaként ne hangoznának el e szép hon területén, hanem mi-
nél többeknél tettekben viszhangoznának. —II— 

Kegyes a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára, fiúi adományul: 

A szikszói kerület részéről : 14 frt a. é., 2 darab két-forintos ezüstben, 
1 ez. rubel, 4 db egy-forintos ezüstben (a. é.), 8 db húszas és 2 db 
tizes ezüstben. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, October 27. 34. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATIT. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he tenk in t k é t s z e r : sze rdán és szombaton . Az előfizetési d i j f é l é v r e , pos t án ki i ldésse! 5 ír t 25 k r . , helyben 4 f r t 9 0 kr . aus t r . é r t . Előf ize thetni 
minden cs . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s Pesten a Be imel - és Kozmaféle nyomdai i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Nyugoti tájképek az egyház láthatárán. 
VI. VII. VIII. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, 
Olasz- és Bajorországból. — Irodalom 

Nyugoti tájképek 
a z e g y h á z l á t h a t á r á n . 

VI. 

Mit találunk külföldön a papi nevelésről, és en-
nek, a későbbi években nyilvánulni szokott jelensé-
ge i rő l? . . . Bizonnyal komoly észlelésre méltó tárgy. 
De mint kiszolgált katona e téren, fő figyelemmel 
vizsgáltuk ezen csatahelyeket, hol a gonoszság szel-
lemének váracsai, vagy épen seregei megdöntetni 
szoktak. Tanulni, összevetni, ítélni, s a mienkre le-
hozást tenni szándékoztunk. Távol valánk az idege-
nek túlbecsülésétől a fény-, vagy árnyoldalra. Milly 
házi rendjeik vannak a kisebb és nagyobb növeldék-
nek, e lapokban már mult években volt említve; mi 
átalánosabbakra szorítkozunk. A németországi növel-
dékben, Regensburg-, München- és Kölnben nem so-
kat találunk, a mivel sajátjainkat fölcseréinők : de 
Francziaország- és Belgiumban igen is sokat. Német-
országban , a tridenti atyák által sürgetett ,semina-
rium puerorum', legújabb adatu; nem is ád annyi 
i f jú t , mennyi a papságra szükséges; ugy hogy a 
hittan-hallgató kispapok száma nagyobb részt a vi-
lágból lép be , mint nálunk. De e mellett is milly 
nagy akadály a növeldék szük helyisége, és csekély 
pénzalapja! Ugy hogy a hittani folyamra hívottakat 
sem fogadja be mind a növelde, házi fegyelme alá. A 
régibb kormányok a növeldéről azon fonák foga-
lommal bír tak, mellyel honunkban is némelly egyé-
neknél gyakran találkozunk : mintha a papi pályára 
szükséges előkészület, pusztán csak a hittan hallga-
tása-, és a szertartásoknak gyárias begyakorlásából 
állana; mintha a növeldei ház, és évfolyam nem 
bírna más jelentőséggel, mint hogy a tanonczok in-
gyen tartassanak, i n g y e n taníttassanak. Az indula-
tok fékezése, a vágyak mérséklése, az akarat meg-
törése, a nemes és szent indulatok kifejtése, az aka-

ratnak önfeláldozó engedelmességhez szoktatása, és 
ha magasabb szó tettre hív, rögtöni készsége, lelke-
sedése mindez, mi a papi nevelésben a legfőbb, 
és a mi miatt a spirituális hivatala, a növelde lelke-, 
az apostoli püspök ihletévé vál ik , mindez számítá-
son kivül esett. ,Ut moriatur antiquus, ut resurgat 
novus homo', e szellemi felfogás olly t i tok, mellyet 
az oda kint székelő, s az egyház ügyeibe avat-
kozó ,aniraalis homo' nem ismer; vagy olly badar-
ság, mellyet gunymosolylyal megvet. Ebből szülem-
lett azon intézkedés, hogy a hittan-hallgatók nem kis 
száma évi segélypénzt húzván, a világban szabadon 
lakik, a tantermekbe bejár, és lefutván a három évet, 
adalékul az ugy nevezett egy-éves practicumra a 
növeldébe lép, fölszenteltetik, és lelkipásztorságra 
küldetik. A papság tehát nevelésében három oszta-
lékot nyú j t : azokét, kik a kisnöveldéből, s kik a vi-
lágból a nagynöveldébe léptek, és a kik csak prac-
ticumot jártak. Nem említjük, milly jelenségeknek kell 
itt, a legkedvezőbb viszonyok közt is, logikai szigor-
ral fölmerülni a papi életben; mivel ez ott is érezte-
tik, mély sóhajtással kísértetik, és, hogy a hittani nö-
vendékek tisztán csak a kisnöveldéből kikerülhesse-
nek, minden uton-módon elősegittetik. Nem lehet ott 
testületi szellem a papságban, hol több éven át egy 
kenyeren nem élnek; hiányozni kell az egymáshozi 
testvéries ragaszkodásnak, hol fiatal kebleik nem 
csatlakoztak; zilált sorozatokba kell ott a szellemek-
nek szakadozni, hol egy gondolkozás-, egy életbe 
össze nem forrtak. Hol lesz azután az ,acies bene or-
dinata'? Hol lesz a szív, melly, ha a testvér ledöfetett, 
önmagát tegye ki a sorozatnyilásba egy uj döfés-
nek? Elszórt sereggel pedig ki fog hadat indí-
tani, vagy csatát fogadni? Lesz belőle freiburgi 

coelibatusi ostrom-felirat, mainzi püspökválasztás, 
és concordatum-izgatás. De ezek mind csak v o l t a k ; 
ezeken már segítve van. Támasztott a Szentlélek fér-
fiakat; és segitve l^sz. Milly tiszteletre hajlik az el-
me illy püspöki ka r , és illy clerus előtt, melly a 
mostoha idők után , mostoha viszonyok között, illy 
csatákat mutat fel, mint mellyek 1844 —46-ban, 1848-
ban,és az utolsó tiz év alatt általa vívattak? melly akis-
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seininariumokat nagy erőfeszítéssel emeli, szervezi, 
s az egyház várának gyenge oldalait olly gondosan 
fedezi, erősíti, s olly szép reménynyel tekint a jö-
vőbe, midőn nehéz helyzetének fájdalmas érzetében 
kezeit Ahhoz emeli, a ki mondta: ,nolite timere — 
ego vici mundum. Haec est victoria, quae vincit 
mundum, fides vestra' ! 

VIL 

Más, kedvesebb képet, leplezünk le olvasóink 
előtt a Francziaország- és Belgiumi papnöveldék ter-
meiből. Lépjünk a templomba: a szertartások pontos, 
mondhatnók, a gyengédség remegő figyelmével őr-
zött, megtartása és kivitele, legelőször is szemünkbe 
ötlik. Milly lelkek lehetnek ezek, a kik nem kérdik, 
,an sub gravi , vel levi peccato praecipiatur'; s ,an 
praeceptiva, an directiva sít rubrica': hanem egy 
gondolattal, ,az anyaszentegyház parancsolja ezt igy; 
az anyaszentegyház akarja ezt', az isteni-szolgálat-
ban a ténykedő papnak akaratja-, vagy tetszésére 
mit sem hágy. Mivel a pap az egyház szolgája; az 
egyház mutatja fői a sz. misét, az egyház zengi az 
Ur dicséretét, esdi az ő malasztjait vigasztalásul, 
védvül, erősítésül a gyenge emberi akaratnak, az ő 
híveinek: az egyházi szertartások legkisebb ize ellen 
nincs elévülési j og ; mivel ez ellen, mint ,error ve-
tustatis' ellen, az ezeken őrködő bíbornoki gyüleke-
zet mindig tiltakoz-ott. Milly egészen átengedő enge-
delmességhez szokottnak kell lenni az akaratnak, 
melly a legkisebb szabályt is olly pontossággal vég-
zi? Nem a n a g y , de a kis tényekben nyilvánul az 
engedelmesség hajlékonyságának tökélye. — Lép-
jünk az utczára : a papság, minden gondolható kivé-
telesség kizárásával, teljes papi öltönyében j á r , há-
zában, kertjében, az utczán, útjában, és minden lép-
tein. Parisban szükségesnek találtatott, hogy a más 
ruházatban járó abbék számára kimondott , s u s p e n -
s i o l a t a e s e n t e n t i a e ' a directorium első lapjaira 
kitétessék; hanem Belgiumban a szokás, a legszigo-
rúbb parancs. Pedig vajmi elütő az ő ruházatuk a 
világiakétól! Széles kerek kalap, elül földig érő, há-
tul két rőfnyire húzódó (tehát valóban) hosszú ruha, 
mellynek uszályát rendesen hátul, a vállzsinegen csüg-
gő szőr-övön nagy búbra felkötik. Hozzá a diszpalást, 
valahányszor az utczára lép, vagy útra kél, és sok-
szor (Parisban pedig legtöbbször) még fekete posztóba 

kötött breviárium is hóna alatt Ugyanezt mondta 
Brasiliáról egy onnani püspök kíséretében utazó hat 
pap , kikkel tíz nap alatt naponkint találkoztunk. 
Mindez k ü l s ő s é g , hanem, hogy kivétel nélkül 

megtartatik, az nagybecsű, és a franezia s belga de-
rűst talán az egész földkerekségen egyetlenpéldány-
nak mutatja föl e nemben. 

Külső ruházata jelezi a benső egybeforrott ere-
jét, egy megszakithatlan testületi lánczba szőtt soro-
zatát , azonegy fegyelmét, egyenlő szokásait, egy 
szegénységhez szokott feláldozásait, egy szivét, egy 
lelkét; kiknél a jelszó: ,vállhoz a vállat ' , és a nap 
alatt nincs, ki ledöntse a sziklafalat. S minthogy ős 
papi ruházata, szolgálata-és rangjának is jellege, nem 
kell neki attól tartania, hogy a politikai mozgalmak, 
és súrlódások irányai az ő ruházatán, kalapján, vagy 
felső köntösén kerestessenek, vagy követeltessenek; 
mert soha eszébe sem jöt t az időhezi nézeteket a ru-
hában általa eldobottakul, vagy felöltöttekül beval-
lani; jól tudván, hogy e részről az egy-két napi ova-
tiók után évekig tartó, hosszú háladatlanságot ara-
tand, és azon jogszinnel bíró kötelmet, hogy ha két 
hét múlva az utczán uralkodó nézetek változnak, neki 
is ujolag mással keilend ruháját fölcserélni, vagyis 
magának az állhatatlanságnak sipja szerint tánczolni, 
akár akar , akár nem. 

S ha ezen egységnek, eme testületi testvérült-
ségnek, ezen papi jellemszilárdságnak szülő okát 
ku ta t juk , azt egyedül a czélszerüen rendezett, ritka 
okosság- és szorgalommal vezetett nevelésben talál-
j u k , a jseminariumpuerorum' alapján. Szóljunk egy-
két szót a mindenütt olly kegyes főpásztorok-, vagy 
növeldei elöljárókkal, emlitsük meg nekik szerencsés 
helyezetöket : ők az emberi gyengeség árnyoldalait 
nem hallgatják el; de mindannak, mit nekik dicsérő 
méltánylással emiitünk, egyedüli alapját a zsenge 
kornak nevelés alá vételében rejleni bevallják. Fran-
cziaország majdnem felét papságának a kisnövel-
dékből szedi; az óriási terjedelmű mechlini megye 
pedig majdnem minden kispapját onnan kapja : mi-
vel három kisnöveldéje, 1500 fiúval népesítve, egy 
harmadát a nagynöveldébe küldi *). Milly jelentő-
séget tulajdonítanak ők a kisnöveldéknek, milly 
kézzelfogható tapasztalataik vannak az illy nevelés-
ről, erre nézve legyen elegendő, a strassburgi növelde 
szemes igazgatójának nyilatkozatát közzé tennünk, 
miszerint valamint azonnal, u g y évek után, sőt egé-
szen a sírig megismerni az egyéneken: kik léptek a 

*) Közöltük e lapok első félévi 42-dik számában a fran-
cziaországi megyék nagyobb növeldéiben ápolt növendékek 
számát. Es hasonlítsuk azzal össze a honunkban többször be-
panaszolt szükséget! Francziaország maga négyszer több 
egyént nevel az egyháznak, mint a világ valamennyi egyéb 
püspökségei összevéve ! S z e r k. 
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világból , s kik a kisnöveldéből a papságba ; test-
mozdulataik, arczkifejezéseik, magán- és nyilvános 
helyeni viseletök, vagy szent ténykedésük, mindig 
előtüntetik a jelleget, mellyből a figyelmes észlelő 
a nevelés eredetére ismer. Az angyaljóságu öreg 
mechlini érsek és bibornok, az évek és fáradalmak 
alatt megtörni nem tudó korában is, daczára annak, 
hogy mindeddig maga végez mindent, a két kisnö-
veldét a városban, és a harmadikat a vidéken, ha-
vonkint többször látogatja. Mondhatnók, a belga na-
gyobb, és kisebb növeldéket mintául lehet tekinteni, 
és bennök két-három héten á t , midőn az iskola fo-
lyik , nem csak a házi-rendet, de az elöljáróktól al-
kalmazott bánási szellemet, és módot is tanulmá-
nyozni. A kezdett jó indulatnak pedig a későbbi papi 
élet évein át fegyelmi tápláléka: a breviárium, és a 
lelki-gyakorlat. Az itteni pap nem foghatja föl, ho-
gyan hiányozhatik ezek közül vagy egyik is a papi 
életből. A breviárium naponkinti elmondását nem 
tartja valami különös és példás, hanem igen közön-
séges kötelességnek; a lelki-gyakorlatokat pedig 
évenkint egyszer, vagy kétszer, semmi feltűnő ajta-
tosságnak, hanem köz-, és elmaradhatlan szükség-
nek. Francziaországban törvény erejénél fogva pa-
rancsolják be néhol a lelkipásztorokat; Belgiumban 
mindenkit ön szükségének érzete, s az ott adatni 
szokott malasztok utáni sóvárgás viszi a lelki-gyakor-
latra. Tartják pedig ezeket többen egyszerre ; s a 
költségeket közösen viselik. Szóval, mint vasárnap-
kor a népnek mondatni szokott szent beszéd, ugy 
itt az exercitium olly valami szokásos, hogy nem 
az tűnik fel, a ki megjelen, hanem az tűnnék fel 
bot rányul , a ki vagy egy évben is elmaradna. Min-
den évben kétszer tartatik; és ki az elsőről elmaradt, 
házi dolgait jó előre akkép intézi, hogy a második-
ról el ne maradjon. 

Midőn a papi jellem-, és a testületi testvéries 
szellemnek illy szilárd alapot nyúj t a kisnövelde; 
roppant nagy kihatása van a külső egyházi életre a 
hivek közt , a kamarák szószékén, a napilapok, vagy 
röpiratok mezején is. Olly szülők gyermekei , s olly 
fiuk vétetnek föl a kisnöveldékbe, kikről remény 
van , hogy papi pályára lépnek, és illy irányban 
neveltetnek. Hanem alig harmadrészére számolnak 
az ott nevelteknek; mivel a kisnöveldében nevelen-
dő ifjúnak teljes szabadsága van a papi pályára, 
vagy a világba lépni. Tegye bármellyik lépést: in-
nen az egyházra nézve mindig nyereség özönlik. Ha 
a papságra jelentkezik: oda romlatlan ártatlansággal, 
és a jóra már begyakorlott lelkülettel lép; nem lesz a 

spirituálisnak éjjel-nappali aggályokkal szivtépő kin-
j a , hogy először a burjánokat irtsa ki a szivből, s 
midőn abba az irtás után valami jó magot akarna 
hinteni, már a négy év elmúlt, s az ifjút a püs-
pök szentelő kezei alá kell térdeltetni. Ha a világba 
lép, nevelésének kincseivel a híveknek példánya, fe-
gyelmes kath. családnak feje, az egyháznak a poli-
t ikai, társulati téren ügyes , lelkes, törhetlen vé-
dője lesz ; vagyis ,sacerdos exterior', ha igy lehet 
szólnunk. Mit sem gondol vele, s a veszteségrei gon-
dolatban mit sem busul a főpásztor, ha kisnöveldé-
jének két-harmada kint marad is; sőt áldását adja a 
távozóra: nagy szükség van a hierarchia szent czél-
jaiért buzgólkodó hivekre is a külvilágban. Ezek 
súlyt vetnek a politikai nézetek mérlegébe; ugy 
hogy a kormányférfinak nem szabad őket számítá-
saiból kifeledni, hacsak saját buktát nem akarja. Ók 
jegeczedési pontok lesznek, kik körül a hivek ezrei 
seregeinek, a nélkül, hogy némelly politikai esemé-
nyeknél az elnyomorodott, és csak a kétségbeesés 
tajtékzó dühétől szóratni szokott rágalom, mintha itt 
papi kéz volna játékban, komolyan ismételtethet-
nék. Ök a főpásztor szavára fölkelnek, pénzökkel 
adományoznak, az egyház érdekeiért a csaták min-
den sorompóiba kilépnek, és küzdenek. Ezek, a nél-
kül hogy a clerusnak csak mákszemnyi része volna 
is a vállalatban, ujságlapokat alapítanak és vezet-
nek , röpiratokat irnak, a fontosabb napi események 
fölött tüztollal irnak, szóval olly jelentékeny ténye-
zői a külső életnek, mint a papság a szorosan vett 
vallásos és egyházias viszonyoknak. Ők tudják teen-
dőjüket, mivel lelkismeretök, hitök a kötelem elen-
gedhetlen érzetének erejével ösztönzi őket a tevé-
kenységre; ők ismerik buzgalmuk határa i t , mellye-
ken tul már a papi rend szentsége szükségeltetik ; ők 
tisztelik ennek hatóságát, mert zsengéjökben már en-
gedelmességet tanultak, és tanúsítottak iránta... . És ha 
végre kellene a papságban vannak élettársaik, kik-
kel annyi éven át egy lelket öltöttek, egy irányban ha-
ladtak ; a papságnak csak egy szóra van szüksége, s 
ezek oda, azok oldalához fognak sietni, kikkel örö-
mük volt egykor a fiatal kornak legszebb, legfogé-
konyabb éveit együtt élhetni. Ezek harczolnak most 
is olly lelkesen a Rogier-párt ellen, mivel a szabad-
kőmivesek páholyában megvitatott, jelszóul kitűzött, 
és a brüsseli 25 éves ,szabad' melléknévvel jelzett 
egyetem tanteremeiben a tudományosság ködébe 
burkolt elveinek végeredményeit nem csak az egy-
ház, de hazája olly kedves és boldog alkotmányának 
ledöntésében végződni látja. — Legújabban is a bol-

34* 
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landistáknak évenkint adni szokott segély-pénz felőli 
pontnak kitörlését követelte ezen párt. Lett szó- és 
toll vita ; mignem a lelkes fiak dicsőségöknek tartot-
ták, hogy hazájokban illy mii keletkezik, és a segély-
pénzt megadatni vitatták. Mondták, hogy a sokvezér-
czikk, és röpirat közt, mellyek e tárgyban Írattak, 
egy sem volt, melly a bollandisták, vagy más papok 
tollából került volna ki. 

De fedjük be e tájképet: s emeljünk fel egy má-
sikat a franczia liturgia s breviárium árnyrajzaiban : 
hiszen égetett egerfa rajzónunk. 

VIII. 

Lépjünk a párisi templomba, hallgassunk nagy-
misét, nyissuk fel breviáriumát vagy missáléját, te-
kintsük directoriumát : mindannyiszor egy idegen, 
és kellemetlen meglepetéssel találkozunk, és csudál-
kozva kérdezzük önmagunkat: mi ez? hol? és kik 
között vagyunk? mit lá tunk? mit hal lunk? I t t a 
szentek névsorozata, miséjének kezdete, collectája, 
evangeliuma, s hymnusa mind más, mintsem az egy-
séghez szokott szemünk és kedélyünk előre várná. — 
Utazzunk másutt bár merre: nem kérdezik tőlünk, 
valljon romai missaleval szoktunk-e élni, hanem oda 
nyújt ják az övéiket; cseppet sem kételkedve, hogy 
az övéik egyszersmind a miénk is ; és hogy valamint 
a hitben egyek vagyunk, ugy az ezen hiten alapuló, 
s az ezen hitet szertartási tények-, és énekkel hirdető 
liturgiában is egyek leszünk. Parisban, midőn misére 
jön az idegen, szinte tudják, hogy az ő missáléjokkal 
nem szabad lesz neki élni, s adnak neki egy, ,in se-
pulturam peregrinorum' gyanánt tartott, romai mis-
sálét Találunk itt megyei saját liturgiát, saját bre-
viáriumot, missálét, pontificalét, rituálét, minő sehol 
a világon másutt nem létezik. — Mi volt csak husz 
év előtt is a franczia megyékben ? Mindeniknek sa-
ját, tehát az anyai egyházétól elütő, s maguk közt 
sem egyező liturgiája, s ehhez tartozó könyvei vol-
tak. Ma már csak kevés megyék birnak illy sajátság-
gal; mert nagyobb része a romai liturgiát behozta. A 
kisebbség között van a párisi megye. 

S milly eredetű? milly régi ezen liturgia? Oh 
az egyház olly méltányos, olly gyengéd tisztelője, s 
őrzője mindennek, a mi ősi, ami emlékezeten tul régi, 
hogy még a liturgicus egységért olly hőn buzgólko-
dó V. Pius pápa is maradni engedte azon missale- s 
breviarumokat, mellyek az ő bullájánál két századdal 
régibbek: hacsak a püspök, káptalanának beleegyez-
tével, az illy régi missalét, a romaival fölcserélni nem 
akarta. Volna csak a párisi megyében sz. Dénes, sz. 

Irén, sz. Márton, vagy sz. Hilár liturgiája : kitűnő ki-
váltsággal birna az az egyetemes egyházban; mint a 
mailandi dóm, és a toledói kápolna, vagy a sz. Be-
nedek és sz. Ferencz szerzete. Volna csak a Pipin előtti 
liturgia: még az is a liturgicuskülönczségeket szigo-
rúan letiltó bullának tiszteletteljes zárjelébe tartoz-
nék, miszerint a bullának villáma őt nem sújtja, De 
Pipintői egészen a 17-ik század közepéig, Franczia-
országnak minden templomában azonegy ének zen-
gett, azonegy rendszabály diszlett, melly Romában, 
s egész Európában. A romai pápának a liturgia kö-
rüli kizárólagos joga elismertetett; a tridenti canon, 
melly átkot mond arra, a ki tanítaná, mintha a litur-
giában valamit kihagyni, megváltoztatni, vagy más-
sal fölcserélni valakinek joga volna, egész épségben 
tiszteltetett ; minden missale, vagy breviárium czim-
lapján a ,Romanae Ecclesiae', és ,ad formám SS. Con-
cilii Tridentini restitutum' fénylett. Hanem a hol az 
1682-diki gyűlés által kitűzött pontok lehetségesek 
valának, ott mindentől lehetett félni. Épen az emiitett 
századnak első felében, a missale- s breviáriumon 
legtöbbet dolgozott a romai sz.-szék V. Pál, VIII. Or-
bán, és IX. Kelemen pápák alatt. Du Perron bibornok, 
a tartományi parlamentek által oltalomba vet t , és 
Servin ügyész által 161 l-ben olly nyughatatlanul vé-
dett , szakadári kezdeményeket a liturgicus téren, 
1614-ben visszanyomta; s 1625-ben a szokásos gyű-
lésekben székelő papság nyiltan bevallá a romai sz.-
széknek egyedüli jogát e tárgy körül. Sőt még 
1660-ban is a tolakodó újításokat, és a missalénak 
anyanyelvre tett fordítását kárhoztatta, bűnös tény-
nek nyilatkoztatta. De a kiváltságos különczségek 
után esengő gallicán párthoz szegődvén a janseni-
stai mozgalmak, a betörő árroham nem tartathatott 
fel többé. A jansenisták szakadást tevén a hittanban, 
szakadást iparkodtak a hittan fénysugaraiban,a szer-
tartásokban , s közimában is tenni. A zivatar előlfutó 
forgószele volt a comminge-i püspök, kinek tetszett 
a VIII. Orbán által kiadott pontificalénak uj szö-
vegű, de ősrégi értelmet tartalmazó formulája ellen, 
1650 ben, aug. 17-én, óvást tenni , s azt el nem fo-
gadni; a helyett uj kiadásút hozván be. Jött 1667-
ben az ales-i rituálé; mellyet IX. Kelemen 1668-diki 
április 9-én letiltott, de a püspökök legnagyobb része, 
kevés változással, uj kiadásban elfogadott és beho-
zott. Még ez nem volt elég; semmi sem tetszett, sőt 
idegen hidegséggel dobatott el minden, a mi Romá-
ból jött. A megkezdett liturgicus szakadást a mis-
sale- s breviáriumban kellett végezetre hozni; mivel 
ezekben sok volt, a mi a jansenisticus tanokat suj-
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totta; nem volt pedig semmi, a mi némi izét vagy 
szagát lehelte volna. A mozgalmakat még fentartó 
gátot Harlay Ferencz, párisi érsek, az 1682-diki 
gyűlés főbb szereplője, 1680-ban emelte föl; midőn 
megyéjét uj szerkezetű, saját érseki hatalmával meg-
parancsolt, és jóváhagyott breviáriumával szeren-
cséltette. Már a ,Romanae Ecclesiae', és ,ad for-
mám SS. Concilii Tridentini' eltűnt. Ezt pásztori 
levelével kisérte jun. 1-jéről: „Quo circa de ve-
nerabilium fratrum nostrorum Ecclesiae nostrae 
Canonicorum consilio, omnibus nostrae Dioeceseos 
Ecclesiis, monasteriis, collegiis, communitatibus, 
ordinibus, nec non omnibus clericis mandamus 
et praecipimus, ut h o c c e b r e v i a r i o n o -
s t r o , a n o b i s, ut sequitur, d i g e s t o , et concin-
nato, n e c a l i o q u o l i b e t inposterum utantur: 
districte omnibus typographis , et bibliopolis inhi-
bentes, ne vetus (Romanum) breviárium recudere; 
omnibus, ne aliud, sive privatim sive publice reci-
tare praesumant." Nem emiitjük, hogy e pásztori 
levél sok hü lelkismeretet, melly a romai szent-
széknek jogai t , és parancsait tisztelte, a leggyengé-
debb tárgyban fölöttébb érzékenyen sértette, s az 
iránt, hogy kinek engedelmeskedjék, zavarba hozta: 
legyen elegendő érinteni, hogy a második noctur-
numból, a mi csak a romai pápák iránti hűségre vo-
natkozott, mind kihagyatot t ; sok szent pápa em-
léknapja a franezia hitvallók- és vértanukkal cserél-
tetett föl, és ebben hátrált a középponttól. A szent 
atyák szavaiból szerkesztett antiphonák, például: 
,Gaude Yirgo Maria, cunctas haereses sola intere-
misti in hoc mundo'; ,Gaude et laetare Virgo Ma-
ria' ; ,Dignare me laudare Te' stb., sz.-irási monda-
tokkal váltattak fel , nehogy az Ur tisztelete sérül-
jön; az ,Annunciatio B. M. Virginis', ,annunciatio 
Dominicá'-nak neveztetett, a ,Visitatio B. M. Vir-
ginis1 pedig nyom nélkül elveszett belőle. Tovább 
ment e tárgyban a viszályoktól hányatott , s végre 
is a romai szent-széknél menedéket talált DelaTour-
d'Auvergne de Buillon Ferencz, clugny-i apát , ké-
sőbb bibornok; mivelRobussonPál és Dr. Vert nyilt 
jansenisták által szerkesztette a breviáriumot. Utána 
indult a hires victori apátság is; hol, elhagyván a 
századok által megszentelt, és kenetteljes hymnuso-
kat , Senteul hymnusait hozták be. ,Accessit latini-
tas, recessit pietas' belőlük. Átalános lett a liturgi-
cus ujdonsági láz : a megyék vetélkedtek uj meg uj 
szerkönyvek kovácsolásán és behozatalán ; minden 
tetszett, csak a mi régi volt, tartatott avasnak. Gran-
colas János, már az ujitott breviáriumok után, uj 

breviárium tervén dolgozott, és azt 1727-ben, ,Le 
projet d'un nouveau breviaire' iratban közzé is tette. 
E terv szerint készült 1731-ben az orleansi, és 1736-
ban Vintimille érsek alatt a második párisi breviá-
rium : és ez van mai napig a párisi megyében ; mivel 
ez is Harlay által használt szavakkal hozatott, és 
mindenkire ráparancsoltatott 1). A Sulpice növeldé-
nek papjai csak erőszaknak engedtek; igy a Saint-Ni-
colas- du Chardonnet növelde is. Robinet ésRegnauld 
helyettnökök ellenszegültek: de Harcourt,Couet, Ro-
migny, és Vigies kanonokok interdictumot tanácsol-
tak az ellenszegülőkre. Egy nevezetes röpirat, ,Lettre 
sur le nouveau breviaire', mivel az érsek lelkére hi-
vatkozott ezen liturgicus rombolásokban, 1736-diki 
jun. 8-án a bakó keze által a piaezon tűzbe dobatott. 
Győzött az erőszak ; s vele a parlament végzéseire, s 
a jansenisták pártjára támaszkodó érsek 2). Ugy 
hogy 1775 ben a jólelkű Beamont Kristóf párisi ér-
sek alatt, a breviárium uj kiadásával a Sulpice-nö 
veidének két férfia, Joubert , és Simon de Dencourt 

' ) Szerzői ezen breviáriumnak Vigier Ferencz Miklós, 
oratorianus pap , Mésenguy Ferencz-Fülöp, Le Brun , és 
Coffin Károly ; tehát : pap, acolytus , diaconus, és laicus Mé-
senguy, 1672-ben Beauvais-ban született ; itt tanároskodott, 
miglen az ,Unigenitus' elleni engedetlensége miatt távozni 
kényszerült ,L' exposition de la doctrine chrétienne' mun-
kája 1761-ben az indexbe jöt t . „II eut la plus grand part au 
Missel de Par i s , publié par ordre de M de Vintimille", irja 
Picot ,Memoires'-jaiban (4. köt. p. 306. Par is , 1816. Lásd II. 
köt. p. 403. 1.) Le Brun Desonaret tes , Rouen-ben született, 
és Port-royalban neveltetett ; mellynek elveihez halálig ra-
gaszkodott. Coffin, laicus, nyilt , köztudomásu jansenista, 
1749-dik évi jul. 22-én súlyosan megbetegedvén, a szentsége-
ket kiszolgálandó pap előtt a hitvallást elmondani vonako-
dott j mire a szentségek tőle megtagadtattak, és igy halt is 
meg konokságában. (Picot. II. köt. 220. 1.) Ezen férfiak elme-
szüleményeit zsoltározza a párisi egyház mai napig; azon 
imákkal kiséri a szentséges áldozatot, mellyeket ezek gyártot-
tak. Gueranger bebizonyítja , hogy valamint a szerzők janse-
nisták voltak, ugy szinte az általuk szerkesztett liturgia is 
nyilt haeresist tartalmaz; és mit egykor a Sorbonne 1548-
ban egy , Orleans-ban kiadott breviáriumról mondot t , erről 
is mondható : ,res imprudens, temeraria , scandalosa, quasi 
faveret liaereticis.' Furcsa liturgiakoholási kedv lephette meg 
azon kedélyeket, ha 1786-ban Le Clerc de Juigué Antal, pá-
risi érsek jónak látta, Sorbonne fekete tábláján csődöt hir-
detni a r ra , hogy ki szerkeszt talpraesettebb hymnust a bre-
viáriumba! 

2 ) Legyen szabad egy példányát közlenünk a szép szó-
és fogalom-purismusnak ; még pedig a gyönyörű ,Ave maris 
Stella' körül. Mivé tették ezt ! nehogy a szűz sz. Anyának több 
hatalom tulajdonittassék, semmint őt illeti. Pedig minden kath. 
ember t u d j a , hogy ha szűz Máriához esedezünk, és kérjük, 
hogy segítsen ra j tunk , ezt ő nem sa já t , de a neki adott is-
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bízatott meg. Ez ugyanaz az 1736-dikival; kevés 
javítással. 

íme kis képe a franczia l i turgiának! Jö t t a for-
radalom, jöt t a megyék uj szervezete, összecsatlása, 
darabolása; és le t t , hogy egy megyében négy-ötféle 
missale és breviárium volt , a mint az u j megye a 
régi megyéknek ugyanannyi elszakított darabjaiból 
alakíttatott. E tömkeleg szervezetén munkálnak most 
a lelkes férf iak; és abban látnak egyedüli utat, visz-
szatérni az 1667 előtt uralkodott egyetemes romai 
szerkönyvekre; mi több megyékben már meg is tör-
tént. Valószínűleg Par is , habár elvben már gyülési-
leg kimondta i s , legutolsó lesz, sajátlagos nehézsé-
gei miatt. 

Elmultak az egyház-forradalmi idők, eltűnt a 
hiedelem azon köde, mintha a kiváltságos kivételek-
ben valami dicsőség volna, ha ezt az egyház fejének 
tiltakozása ellen tettleges erőszak vivja ki. Szemeink-
kel látjuk, hogy a franczia clerus, mint egy testület, 
mai nap például szolgál mindnyájunknak a romai 
szent-székhezi ragaszkodásában, és ennek évezredes 
jogai védelmében. Mindenütt e kérdésekkel zaklattak : 
, Miként vagytok a pápa i rán t? Mit i r ta tok? Mit ado-
mányoztatok? Mit te t te tek? és mit tehettek a pápa 

teni erővel teszi, vagy pedig esedezéseinket az ő esedezései-
vel támogatja. ,Fides explicat verba.' íme : 

R o m a n u m . V i n t i m i l l e . 
Sumens illud Ave Virgo singularis 
Gabrielis ore, Vitae verae parens , 
Funda nos in pace, Quae mortem invexit , 
Mutans Evae nomen. Mutas Evae nomen. 

,Virgo singularis' szakasz egészen kimaradt, a ,nos culpis so-
lutos, mites f a c et castos' miatt. 

Solve vinola reis , Cadant vinela reis , 
Profer lumen coecis, Lux reddatur coecis , 
Mala nostra pelle, Mala cuncta pelli , 
Bona cuncta posce. Bona posce dari. 

Ezen, és más szakaszok, mellyekben a jansenistikai tan szag-
lik , vagy épen nyilt szavakban bevallatik, tovább az önkény-
szerű , s a romai széknek e tárgyban tartozott engedelmes-
ség nyilt felmondásával véghezvitt liturgicus rombolásokról 
igy ír a fönnevezett levél szerzője : „Apprenez donc de moi 
ce, que pense tout le public catholique ; j1 ose protester de-
vant Dieu, que tous vos bons dioecésains s' expliquent ici par 
ma plume. Oui Mgr ! le bréviaire, que vous leur avez mis 
entre les mains, ne convient ni a leur religion, ni a la votre. 
Il détruit ce, que vous leur enseignez, et ce, qu' ils croient. 
Quels sont ceux, qui réclament contre ce nouveau breviaire? 
Ce sont tous les bons catholiques, qui sont connus par leur 
soumission a 1' Eglise. — Qui sont maintenant ceux, qui en 
prennent la défense? Ce sont ceux, qui sont révoltés contre 
1' Eglise, et ses décisions , ceux en un mot, que vous avez 
toujours paru régarder comme hérétiques." 

védelmére a délről , s nem sokára majd északról is 
betörő olasz rablók ellen?' stb. Milly rendületlen 
most eme clerus a szent-szék iránti elvei-, nézetei-, 
s terveiben! Nyomatik u g y a n , de hajlitlan vállain 
hordozza a terhet. Az ujságlapokat elzárták tőle : de 
ajkait nem köthetik be, a szószékről nem ti l thatják 
le. A nép is azt érzi, mit ők ; a párisi hirlapszerkesz-
tők irodáit kivéve. Nem dogma, de j o g ; nem égi, de 
földi ; nem isteni, de emberi jog az , mellyel a pápa 
bírja az ő tartományait. Földi t á rgy e j o g ; változás 
alá eshetik: hanem e változási lehetőség nem hatal-
maz föl senkit a rablói berontás-, és elfoglalásra. Az 
emberi, történeti j og is az isteni, természeti jog 
szárnya alatt áll : ,Másét ne kívánd; másnak házára 
égő üszköt ne dobálj , idegen jószágra kezedet ki ne 
terjeszd', stb. Tizenkét év előtt , 1848-ban még az-
zal lázították az olasz papságot Austria ellen, mintha 
Romagnát el akarná foglalni; 1849-ben pedig ,in-
fámiá'-nak mondja Piémont ama g y a n ú t , mintha ő 
Romagnát a pápától elszakítani szándékoznék. Ma 
pedig a saját kezével sütött bélyeget viseli hom-
lokán. — Ők elválasztatni kérik a vi lági , s egy-
házi fogalmakat; hogy megfosztván a szent-széket 
birodalmaitól, a caesaropapismus fogalmában ugyan-
azt egybeolvaszszák, mit most olly álnokul elvá-
lasztanak. — Ez a mi egyházi lé tünk, hogy szent-
séges a tyánk szabad, és senkinek alattvalója ne 
legyen; s ha korlátoltnak tartatik hatalma a védő 
külseregek jelenlétével: milly korlátolva lesz az, 
ha egészen annak vaskarja alá esnék, kit az egy-
házból, mint az egyház ellenségét,kiközösített? Mivé 
lesz a Krisztus Jézus helytartója, mindnyájunk sze-
retett a tyja , ha polgári hűséget keilend neki fogadni 
annak, kit példás gonoszsága miatt kényszerül az ol-
tártól el-, és a templomból kiűzni? ,Sed alios ego vi-
di ventos, alias expertus procellas'; a gonoszok ter-
vei akkor semmisülnek meg váratlanul, midőn már-
már kivittekül látszanak; épületök akkor fog össze-
roskadni , midőn termeiben tombolni fognak; koro-
nájok akkor fog elhomályosulni, midőn lopott fényé-
nek sugarait legmesszebb lövelendi. El a hit a kath. 
keblekben, nem veszett ki a remény, s lángol a sze-
retet; emelkedik a forró ima: s ezen erényeknek az 
Isten mindenhatósága szolgálatjára áll. Vár juk be az 
égi látogatások végzetét szilárd reménynyel ; ránk 
is várnak csaták: vajha lélek- és testben zilálva ne 
találnának. Palásthy. 

^^^fer^ t r*  
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 24-én. A belvárosi plébániatemplomban ma 

ünnepélyes ,Te Deum' tartatott a f. hó 20-án kegyelmesen visz-
szaadott alkotmányos jogokért 

ESZTERGOM , oct. 22-dikén. Nagys. és főtisztelendő 
K r a n z A l a j o s cz. prépost, esztergomi kanonok és komá-
romi főesperes, folyó hó 21-én, példás életének 72-dik évében, 
hosszú betegeskedés után szeliden az Urban elnyugodott. 
Holnap leend temetése. Ezen szelid, igénytelen, buzgó egyházi 
férfiúnak, ki a lelkipásztorság mezején olly sok érdemeket 
szerzett, élete leírását ügyesebb tollra bizom. 

CSANÁDMEGYÉBŐL. A,Religio' ez idei october 6-áról 
megjelent második félévi 28-ik számában hirdetett, „Memoriale 
sacrorum exercitiorum" czimü könyvet, megyénknek immár 
minden egyes áldora bir ja : hogy ama halhatatlan, s feledhet-
len emlékű főpásztorának, ki rövid kormányzata alatt, ernye-
detlen s áldásdus működésének tág megyéje minden plébániá-
jában, mondhatjuk, majd minden falujában, szép, örvendetes, 
s adja Isten, sokáig eredménydus nyomát hagyá hátra, drága 
emlékeihez egygyel többet fűzhessen ; hogy, midőn a korán 
elhunyt magasztos lelke már teremtőjénél honol, annak testi 
hüvelye pedig már rég porhad, égi szelleme még mindig 
köztünk lakozzék, s bőven gyümölcsözzék ; hogy gyarlóságunk 
birj on hathatós ellenszerrel, nehogy C s a j á g h y Sándort, 
Csanádnak e ritka szellemű s jellemű püspökét, a halandók kö-
zös sorsára juttassuk, s feledékenységnek engedjük át ; hogy 
a késő ivadék is, ki őt már nem ismerte személyében, szelle-
mében tisztelje. S kinek köszöni Csanád e szép emléket? 
Azon megyének, melly ő t személyében adá neki, kit szellemé-
ben bámul ; a megyének, melylyel mind szomszédsági, mind 
felsőbbségi, mind pedig egytartománybeli összeköttetésénél 
fogva olly bensőleg szövetkezett ; K a 1 o c s a megye ama je-
les fiának, kit főpásztori érdemméltánylás nyomán , a kirá-
lyi kegy csak imént tüntetett ki : K u b i n s z k y Mihály ka-
locsa-érsekmegyei kanonok s papnöveldei igazgató urnák 
mély hódolata az üdvözült csanádi püspök személye iránt, 
szülte ama, a boldogult által rövid kormánya alatt három 
izben tartott szent gyakorlatok tarlózatát. Az első sz. gya-
korlatok alkalmával az elmélkedéseket t. J u r i g a atya sa-
rutlan karmelita, a consideratiókat nt. N o g á l 1 u r , mint a 
pesti központi papnövelde akkori lelki igazgatója, tartá. Má-
sod izben Temesvárit a K l i n k o w s t r o e m testvérek, s Zi-
m á n y i , mindannyi Jézus társaságabeii áldorok, tárták a sz. 
gyakorlatokat. Utoljára pedig 1859-ben, ugyancsak Temesvárit, 
S t r e b i c z k y Alfonz atya társaságában maga szerző, ft. K u-
b i n s z k y Mihály ur tartá azokat. E nagy asceták neveit, 
mint a lelki gyakorlatok vezetőiéit, megemlitvén , bizton föl-
mentve tarthatjuk magunkat az elmélkedések , s vizsgálódá-
sok bővebb ismertetésétől. Nem is az vala czélja sorainknak, 
mint inkább, a mennyire lehet, a hála köteles adóját nyilván 
leróni azon érdemes férfiú iránt, kit, a mint kegyelettel visel-
tetik megyénk iránt, mikép ezt könyvének minden lapja elő-
tünteti : ugy megyénk minden áldora kegyelve tisztel. Bizunk 
Istenben, hogy ezen emlékfüzér, mellyet szerző mély hódolat, 
s rokoni szeretet ösztönéből, elhunyt nagy püspökünk rideg 
hantjai fölött megyénknek ajánlott , „sokakban azon szent 

lángot ápolandja s élesztendi, melly a hite-, s egyházaért 
buzgólkodót élete végső pillanatáig bevitette." Ez leend „az 
elhunytnak szelleme-, s apostoli buzgalmához méltó szere-
tetemlék" kellő tisztelése, s szerző iránti köteles hálánk méltó 
lerovása. 

OLASZORSZÁG. A ,Volksbote'-ban olvassuk : „Turin-
ban is elfogadta a senatus a bekebelezési törvényt 81 szava-
zattal 12 ellenében. B r i g n o l e senator elég bátor volt a 
kormány rablópolitikáját megróni, s a pápa világi uralmát 
szintúgy, mint a nápolyi király koronáját védeni. Cavour 
vakmerő válasza erre az volt : miszerint ő örvend, hogy a 
kormány politikája, ámbár az forradalmi, erős támaszra talál 
a senatusban ; mi által a conservativek érdekei is biztosittat-
nak. A Márkák és Umbria felszabadítására forditott eszközök 
szokatlanok ugyan, de a czel szent volt. Romára nézve pe-
dig ekkép nyilatkozott: A lelkismereti szabadságnak elve 
még uj , valamint a világi hatalomnak elválasztása is az egy-
házitól; ha ezen elveket majd jól felfogják, a pápának és 
Olaszország királyának egymás melletti létezése Romában 
szinte lehetséges leend. Ezen beszédnek legalább azon jó ol-
dala van, hogy a kétszinüség álarcza végre tökéletesen leté-
tetet t , és Cavour magát mint a karbonaribanda főnökét mu-
tatja be, kit benne a világ már régen fölismert." 

— Az irhoni ,Morning News' czimü lap érdekes levelet 
közöl Romából, mellyben a többi között ez foglaltatik : „Azon 
időben, midőn Cavour ultimatuma ide érkezett, kaptuk a tu-
dósítást Cialdini és Fanti bevonulásáról a romai államba. Ez 
September 11-én volt , Lamoricière akkor Folignoban tar-
tózkodott. 13-án Antonellihez mentem; igen megelégedett-
nek találtam őt a fölött , hogy az ügyek már annyira meg-
éredtek ; mert meg volt győződve, miszerint a hatalmassá-
gok már nem nézhetik némán azok folyamát. Erre én részem-
ről őszintén azon megjegyzést tevém , hogy én a cabinetek 
értelmisége- és erélyében sokkal kevesebbet bizom , hogysem 
a bibornok meggyőződését oszthatnám. 0 azonban a legna-
gyobb megelégedéssel viszonzá, miszerint Parisból épen most 
kapott sürgönyt azon tudósítással, hogy Talleyrand ur utasí-
tást kapott a császártól : Turint elhagyni azon esetre, ha a 
piemontiak vonakodnának, haladéktalanul a romai államból ki-
vonulni. Ezen újságot a bibornok azonnal küzlötte Lamoriciè-
revel is kellő tájékozás végett. Minthogy pedig a piemontiak 
bevonulása Chamberybe már ki volt csinálva, ismét megje-
gyeztem , hogy én Napoleon császárban többé nem biznám ; a 
bibornok azonban előadta az okokat, mellyek őt ez egyszer 
bizalomra jogositják fel. Tizenkét órával későbben átlátta té-
vedését; tapasztalta, hogy[ismét megcsalatott, de késő volt." 

— Szinte romai tudósitás szerint Perugiában egy áldo-
zár ártatlanul végeztetett ki. A felkelők bevonulásakor tud-
nillik a nevezett városba, lövés tör tént , melly egy katonát 
életétől fosztott meg. Ugy látszik, egy ablakból jöt t a lövés, 
de a tet test nem lehetett kitudni. Nem messze egy pap állott : 
és a gonoszság megragadta ez alkalmat, legalább e g y papon 
hűteni meg bosszúvágyát, ha 'már mindnyáján nem lehet. Az 
elesettnek egyik társa felkiáltott : hogy ezen pap teritette le 
a katonát. Azonnal megragadták ő t , és ámbár tagadta, és a 
legszorgosabb kutatás után sem bizonyult semmi reá , két ha-
mis tanúnak bizonyitása után halálra Ítéltetett. A kivégzés 
helyén , hova ima között érkezett, ismételve felhozza ártat-
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lanságát : hasztalan, négy golyó véget vetett életének a nép — 
örömrivalgása között. 

— R o m a , oct. 13-án. Lamoricière tábornok megérke-
zett; a katonák, kik a castelfldardói csata után ide mene-
külhettek , már várták őt. Nem mint legyőzött, hanem mint 
győző fogadtatott. Reménylik, hogy mind a csata-, mind 
pedig Ancona bevételéről több részleteket fognak tőle meg-
tudni, és hallani dicsőségteljes tényeket, mellyek az ő, és 
fegyvertársai emlékét örökiteni fogják. 

MÜNCHEN, oct. 18-án. Az ünnepélyes gyász-isteni-
tisztelet a hős bajnokokért, kik hadi-szolgálatban a sz. atyá-
ért áldozták fel éltöket, ma délelőtt tartatott meg sz. Lajos 
templomában, az itteni lakosság átalános részvéte mellett. 
A szép egyház hajójában nagyszerű ravatal emelkedett, melly 
babérkoszorúval volt ékesitve, s számos gyertya világitott 
körülötte. Mindkét oldalról különnemű fegyverekből készült 
gúla nyulott fel, az egészet a különféle ezredek küldöttjei, 
Lüder hadügyministerrel élőkön, környezték. Minden plébá-
nia, ugy a káptalan is küldött képviselőket. 10 órakor R e i t h -
m a y e r tanár ur a szószékre lépett, s nem kevésbbé meg-
ható, mint tartalomdus beszédet mondott. Fölemlité többi 
között, hogy épen 30 nap előtt a castelíldardói csatamezőn 
dus aratást tartott a halál azon hősök soraiban, kik a sz atya 
jogai mellett kardot rántottak, a Péter örökségébe berontott 
piemontiak ellen. Az egész kath. világ óvást tett a baromi erő-
szak ezen szemtelen merénye ellen, a szent atya is ünnepé-
lyesen felszólalt az egyházi államon elkövetett rablás miatt ; 
a castelfldardói küzdhely pedig vérrel megirott óvás mind-
azok ellen, kik szenvedélyeiknek a jogot feláldozták. Minded-
dig azon törvény szerint kormányoztatott a világ, mellyet a 
seregeknek Ura a Sinai hegyen adott , s melly igy szól: „Ne 
lopj." Máskép látszik ez napjainkban lenni ; nem tiszteltetik 
ma már az isteni törvény, s megfeledkeznek azon mondatról.' 
„Védjed a gyöngét a hatalmasnak elnyomása ellen" ; lábbal 
tapostatnak a legszentebb jogok, és a jog helyét a baromi 
erőszak foglalja el. Ha ezen ,uj jog' lábra kap , a fejedelmek 
koronája ép olly kevéssé lesz biztos, mint a pápa tiarája. Föl-
emlité tovább a szónok : hogy egy büszke hóditó egykor egy 
pápát (VII. Piust) már erőszakkal elvitetett Romából, hogy 
őt szeszélyeinek megnyerje; de midőn megtelt a mérték, a 
Mindenható Ítéletet tartott a gőgös hóditó, és Krisztus hely-
tartója ügyében; s mig amaz, Europa átkától sújtva, puszta 
sziklaszigeten nyomorultan végzé életét, Pius a romai nép 
örömkiáltásai között vonult be az örök városba. Illy vértanú-
ság ismét bekövetkezhetik IX. Piusnál; de azért nem csüg-
gedünk. Zárszóul imára hivta fel a jelenlevőket az elesettek 
örök nyugalmáért. 11 órakor kezdődött a requiem , mellyet 
maga az érsek tartott , és 12 órakor végződött a komoly ün-
nepély, mellyhez hasonlót München nem egykönnyen látott. 
— A kegyelet illynemü nyilvánulásáról értesülünk Bécs-, Ber-
lin-, s más városokból is; mellyekben az egyház jogaiért hősie-
sen elvérzettek iránt gyász-isteni-tisztelet által fejeztetett ki 
a keresztényi részvét, s a vérökkel pecsételt érzelmekben való 
osztozás. 

I R O D A L O M . 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne 

das Papstthum ? Eine Zeitfrage von Felix D u p a n l o u p , 
Bischof von Orleans, Mitglied der französischen Akademie. 
Mainz, I860.' Kis 8-r. IV és 74 lap. Ára 42 kr. a. é. 

A mostani zilált politikai viszonyok között. mellyekben 
sokan a forradalmi fölvilágosodottak közül a pápát csak ,eves 
fekély'-nek tar t ják, mellytől Olaszországot minden áron meg 
kell szabaditani: alig ajánlhatnánk t. olvasóink figyelmébe 
érdekesebb olvasmányt, mint minővel jelen müvecske ked-
veskedik. Egyik legszebb részét teszi ez azon jeles műnek, 
mellyet az ékesszólás nagy mestere, Dupanloup püspök ur 
csak imént adott ki illy czim alatt-: ,La Souveraineté pontifi-
cale selon le Droit catholique et le Droit européen. Paris, 
I860.' Az egyházi irodalom ezen szép terméke nem levén igen 
terjedelmes, mutatványul pedig néhány idézet csak csökkent-
hetné a méltán megérdemlett érdeket; azért óhajtanék majd-
nem az egész munkácskát hü forditásban közleni a t olvasó 
közönséggel ; meg lévén győződve, hogy a pápa létezési szük-
ségességének illyetén felfogása sok balitélet eloszlatására al-
kalmas eszközül fog szolgálhatni. 

I. R o m a a p á p a n é l k ü l . A forradalmi gonoszság-
nak, melly a jelen perczekben sokkal világosabban nyilvánítja 
ki szándékát mint valaha, álmodozásai ellenében meg akarjuk 
vizsgálni, mi volna R o m a , mi O l a s z o r s z á g , mi E u r o -
p a a p á p a n é l k ü l , Igyekezzünk először is tisztába jönni 
az iránt, mi v o l t R o m á r a n é z v e a p á p a s á g , és mi 
m o s t is. Az mondatott, és kétségkivül igaz is azon megjegy-
zés : hogy Roma a pápaság alatt sem nem központja megráz-
kódtató politikai tényezésnek, sem jelentékeny iparváros, még 
kevésbbé pedig olly hely, hol az üzlet és közlekedés valami 
nagyszerűen összefolynának. Ámde, szeretném tudni, valljon 
Roma, ha majd a pápaság ott nem lenne, már ez által fogna-e 
nagy politikai jelentőségű, hires kereskedő-, avagy neveze-
tes gyárváros lenni; s valljon mit nyerne ez által? Roma, a 
pápasággal kebelében, volt azon egyetlen város a világon, 
melly nagy volt földi hatalom, fényes minden csillogás nélkül, 
s kimondhatlan béke ölében telve igazi élettel. Roma volt azon 
város, melly europa minden végrészeiből magához vonzotta 
mindazt, mi nagyszerű, mi jeles volt : művészeket, tudósokat, 
püspököket, királyokat, zarándokokat és utazókat minden 
osztályból, minden népből, sőt mondhatom, minden vallásfele-
kezetből is. S valljon mi lenne Roma a pápaság nélkül ? Egy, 
az európai fővárosok sorából kitöriilt város, legfölebb negye-
dik vagy ötödik városa a forradalmi Olaszországnak ; kisebb 
mint Nápoly, kevesbbé ékes mint Florenz, s nem olly érdekes 
mint Velencze; főhelye fogna lenni az olasz szövetség ne-
gyedik vagy ötödik államának : ha mégis lehetséges volna az 
olasz szövetség a pápa nélkül ; székhelye leendne valamelly 
nagyherczegnek: ha a szövetség monarchicus alakot öltene; el-
lenkező esetben pedig fővárosa egy kontár, és megnyomorodott 
köztársaságnak; melly annál nevetségesebb lenne, minél ma-
gasztosabbvolna a név, mellyet magának kölcsönözne : kivált ha 
.romai köztársaság'-nak nevezné magát. (Folyt, köv.) —l—k-

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he tenkin t k é t s z e r : sze rdán és szombaton . Az előfizetési d i j f é l é v r e , pos t án k ü l d é s i é ! 5 Irt 2 5 k r . , helyben 4 f r t 9 0 kr . aus t r . é r t . Előfizethetni 
minden cs . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s Pes ten a Beimel - és Kozmaféle nyomda i i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Az ország főmagass. prímásának szózata buzgó hálát adni Istennek, hogy magyar népét gond-
* * * * » P l a t ó s « « * . « * -

vél. — A templariusok. (Folyt.) — E gy h áz i t u d o s 11 á- vényes alkotmányának élvezésére ismét visszave-
s o k : Magyar-, Olasz-, Franezia- s Törökországból. z e t t e . n e m ] e h e t r á m n é z y e s z e n t e b b foglalkozás, 
= = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ mint buzgó szivvel kérni .IsXent, hogy irtsa ki közü-

Nagykéri Scitovszky Ker. János, l ü n k a z egyenetlenséget, melly. a történelem tanu-
a romai sz. egyház jerusalemi sz. keresztről czimzett áldozár s á g a S z e r i n t á tok g y a n á n t s ú j t o t t a n é p ü n k é t : é leszsze 
bibornoka, esztergomi érsek, az apostoli sz.-szék született föl bennünk őseink szellemét, hogy semmit Isten 
k ö v e t e , Magyarország herezeg-primása, fő- és titkos cancel- nélkül , mindent csak Istennel tegTÜnk, és a kiket 
lária. sz. István apostoli király jeles rendjenek praelatusa, 
ugyané, s Lipót császár jeles rendjének nagykeresztes vitéze, egY told s z ü l t , e g y kapocs t ű z z ö n e g y m á s h o z , 
ő cs. kir. Ap. Fölsége val. b. t. tanácsosa, a bölcsészet s sz. Mivel pedig Isten az emberi nemzet üdvét és 

hittan tudora, aranymisés áldozár stb. stb. ^ e m b e r e k ? k ü ] ö n ö s e n p e d i g a z o k á | t a l 

Krisztusban kedves hiveim! eszközli, kiket hatalommal fölruházott: adjunk méltó 
Örömet hirdetek nektek, melly valamint szivem hálát Fölséges urunknak s királyunknak , ki à leg-

mélyéből fakad, ugy kellemesen hat minden jó ma- nagyobb akadályok daczára is hü népének kivánatát, 
gyar szivre. Isten megemlékezett régi irgalmáról, ha későbben is, de őszintén teljesítette; hü ragasz-
mellyet őseinknek igért, midőn őket e boldog földre kodásunk, jobbágyi bizodalmunk és törvényes en-
vezette, utóbb pedig szent István első királyunk gedelmességünk által igyekezzünk közremunkálni, 
apostoli működése által fiaivá, Krisztusnak pedig hogy a megkezdett nagy müvet koronájának ékes-
örökös társaivá fogadta. Mária országa, Mária népe ségére, nemzetünk boldogitására, sikerrel bevégez-
ismét visszanyerte alkotmányát , mellyet első szent hesse. Egyetértés a kis ügyeket neveli, a viszálko-
királyunk szerzett, s a szeplőtelen Szűz, édes Nagy- dás a legnagyobbakat is megdönti, 
asszonyunk oltalmába ajánlott; s a melly fölött őr- Méltó hálával tartozunk azon honfiaknak is,kik 
ködtek azon szentek , kiket a magyar föld szült, s a ügyeink mellett alaposan és lelkesen fölszólaltak,kik 
lefutott földi pálya után egy boldogabb országba át- a királyi akarat végrehajtásával ernyedetlen buzga-
küldött, hogy ott a Mindenható trónja előtt egykori lommal fáradoztak. Nem kételkedem, irányukban 
hazájoknak és nemzetöknek szószólói legyenek. A azon nyilatkozatot tenni, hogy nem saját, hanem 
legjobb szivü Fejedelem meghallgatta azon lelkes és egyedül hazájok hasznát keresték ; egykor pedig a 
igazságos szavakat, mellyek több, hazájokat és nem- történelem lapjain tündökleni fognak neveik, 
zetöket igazán szerető férfiak szivéből s ajkairól trón- Mivel pedig nincs olly szent és üdvös ' ügy, 
jának zsámolyára hullottak; édes örömmel foglalko- mellynek ellenei ne találtatnának, mit sem várhatunk 
zott alkotmányunk visszaállításával, mint ennek egyebet , mint hogy a királyilag visszaadott alkot-
szemtanuja voltam; s mit sem óhajt inkább, mint mány ellen is némellyek fölszólalhatnak: de az ol-
hogy ezen ujjá-születés nagy és dicső müve minél lyanoknak szavaik meg ne tántorítsanak benneteket; 
hamarább bevégeztessék. mert a teendők sokasága s nagy volta miatt, egy tö-

A magyar haza tehát ismét él! az eddigi ideig- kéletes átalakulás rögtön nem hajtható végre. Ámbár 
lenes állapot, hála Istennek, már szűnik! Ügyeit ön- pedig nemzetünk dicsőségére igazsággal elmondhat-
maga rendezi; s panaszát, nehézségeit, kérelmeit a juk , hogy a nemesség eljárása a nem-nemesek irá-
magyar cancellaria ut ján, még pedig édes magyar nyában méltányos, és átalában atyáskodó vala; mind-
nyelvén terjesztheti királya elé. azáltal hogy a kor igényei, s a nép kivánatai kielé-

És azért nekem, mint főpásztornak, sürgőbb, gittessenek, elhatározott akaratja Fölséges urunknak, 

egyszersmind édesebb kötelességem nem lehet, mint hogy a törvényhozásba a honfiak által kidolgozandó, 
3 5 



2 7 4 

s általa helybenhagyandó mód szerint, a nép is be-
folyjon; ugy nem különben biztositja legkegyelme-
sebben hü alattvalóit arról is , hogy ezentúl megha-
gyatik mindazon szabadalmak és kiváltságok élve-
zetében, mellyekben az 1848-diki törvény őket ré-
szesítette ; és azért például a robot, vagy tized beho-
zatalától tar tani , nem egyéb lenne hiu rémnél, alap-
talan félelemnél. 

Ezeket akartam veletek tudatni, kedves hiveim! 
hogy az alkotmány visszaállításából eredett öröme-
tek teljes legyen ; hogy a törvényes engedelmesség, 
kölcsönös bizalom, békés együttlét, és a jó rend meg-
tartása által, a magyar nemzet dicsőségét épen tar-
tani és megőrizni el ne mulaszszátok ; hogy a magyar-
nak jelleme, mellynél fogva a különféle nyelvű pol-
gárokkal legszebb egyetértésben élt, köztetek is sér-
tetlen, és szenny nélkül maradjon ; hogy az álnok 
ámítások, és alaptalan ígéretek ellen magatokat óv-
játok ; hogy Isten előtt feddhetetlenek legyetek, a 
világ előtt pedig, mellynek szemei különösen jelen-
leg rajtatok csüggnek, a nemzetnek becsületét meg-
őrizzétek. 

Én pedig valamint eddig, ugy ezután is, Istenem 
és egyházam után egyedül nektek, egyedül hazám-
nak akarok élni; a ti boldogságtok az enyim is; a ti 
veszedelmetek az enyim is. Nem is szünök megkérni 
az irgalmasság Atyjá t , hogy gondviselése őrködjék 
fölöttetek, és maradékaitokon egészen a világ vége-
zetéig; hogy Isten a magyarnak gondviselő atyja, a 
magyar pedig Istennek engedelmes fia maradjon min-
dig ; hogy a szeplőtelen Szűz, édes N a g y a s s z o -
n y u n k oltalma soha se távozzék rólatok ; hogyazon 
Szentek, kiket e magyar föld szült, oltalmatok és 
védőitek legyenek mindenkor. Szent Isten! nézz le 
mennyei dicsőséged székéből e honnak királyára, s 
minden lakóira; hogy , mit tőled esedezve kérünk, 
azt hathatósan, szivünk megnyugtatására élvezhes-
sük ! Ennek jeléül adom főpapi áldásomat mindnyá-
jatokra, az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Isten-
nek nevében. Amen. 

Kelt Esztergomban, october hó 24-kén, I860. 

János m. k., Bibornok-Primás. 

A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata. 

(Folytatás.) 

Azon szakadás következtében, mellyet e fölter-
jesztés fölolvasása okozott, és mellyet fönebb emli-

ték , a tanácsházba gyűl t fejedelmi tanácsosok és or-
szágnagyok a templomba mentek; megkisértendők' 
ha a rendekkel egyezkedhetnének: de ez nem sike-
rült 1). Erre a Medgyesre gyűlt a tyák , kik a feje-
delmi tanácsosok előtt védeni akarták magukat , de 
ezek által a rendek elé utasíttattak, — K e r e s z -
t ú r i Kristóf, kővári s nagybányai kapitány által a 
templomba, a rendek elé vezettetvén, és ezektől a 
szólásra engedelmet nyervén, latinul és magyarul 
védték magukat 2). V a n g r o v i c z , az alprovincialis 
latinul szólván, felhozá : ,hogy az atyák mindeddig 
szorgalmasan, és nem minden eredmény nélkül fog-
lalkoztak az ifjúság oktatásával, és a katholikusok 
vigasztalásával ; hogy hasonló gondossággal keres-
ték a csendet és békeséget föntartani ; s hogy ezt a 
társaság, daczára azon ellenségeskedéseknek, mel-
lyeknek ki vala téve, megőrizni törekvék, annak 
bebizonyítására, még elleneikre is hivatkozik; hadd 
szóljanak, ha igazat akarnak mondani. Azon, hogy 
a különböző hitvallások papjai olly gyűlöletes dol-
gokat hoznak föl a pápáról, nincs mit csudálkozni ; 
hisz nyilvános, hogy csak ugy képesek követőiket 
az irányukbani engedelmességben megtartani, ha 
azokat, illy fogások által fölgerjesztvén bennök a gyű-
lölséget, a papi fejedelemtől elidegenítik. Mi pedig 
az igaz hit spanyol módra való vizsgálásának (in-
quisitiónak) behozatalát illeti, bátran hivatkozik 
azon körülményre, hogy a társaság sehol az egész 
világon, hol illynemü ítélőszékek léteznek, mennyire 
tőle f ügg , ez ügybe bele nem avatkozik; sőt teljes 
szabadságot ád r á , hogy ha valaki közülök e dolog-
ról Erdélyben csak egy szót is ejtett volna, fejével 
játszék. Végül a bálványimádást illetőleg, miről 
leginkább vádolják, készek e vádat , a mint tetszik, 
akár Írásban, akár élő szóval megczáfolni : s e tekin-
tetben ujolag is kérik az alkalmat, hogy ezt megte-
hessék; valamint azt is, hogy azon javak ügye, mel-
lyek birtokába eddig jutottak, törvényes uton láttas-
sák el'. Ugyanezt fejtegeté S z á n t ó is magyarul 3 ) ; 
de minden siker nélkül. Hasonló eredményű volt a 
többi katholikusok nevében, K e r e s z t ú r i Kristóf 
által benyújtott ama kérlevél is, mellyben ugyan-

' ) „Aber nach langen Zanken und Schreyen ist nichts 
daraus worden." A.H.I.R. 

2) „Hiezwischen haben des Fürsten vier J e s u i t e r für 
die Landschaft begehret, welcher Vorgänger war P a t e r 
J a c o b u s , zu bitten und zu entschuldigen, seyn auch als-
bald fürgelassen, und sie die Landschaft gar still verhört, 
und sie ihre Bitte zum ersten lateinisch, darnach ungarisch 
gethan." A.H.I.R. 

3) S o c h e r, Hist. S. J. Prov. austr. L VIII. pag. 393. 
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azon szabadságot, mellyet a többi hitfelekezetek ma-
guk számára követelnek, a katholikusokra is kiter-
jesztetni kérték; miután azt a hazai törvények úgyis 
már megengedték, és megerősitették : ne üldöznék 
lelkipásztoraikat, kik semmiben hibásoknak nem ta-
láltattak, és a közjóra czélozó munkálkodásukért egye-
bet érdemelnének. — Az atyák kijöttével újból elkez-
dődött a zajongás, melly délutáni három óráig tar-
tott; mikor a rendek, mit sem határozhatván, el-
oszoltak : a határozást más napra halasztván '). 

E szakadás világos tanúbizonysága annak, milly 
kevés hitelt adhatni mindazoknak,kik e határozatot, 
mint az ország képviselőinek átalános, minden el-
lenkezéstől ment akaratát szeretik föltüntetni; vala-
mint világosságot vet azoknak sajnálatra méltó gyen-
geségére i s , kik a pártjok szellemétől vezéreltetett 
irók egyoldalú állitásain indulván, a történelmi té-
velyt továbbterjesztik, a nélkül, hogy a fürkészet 
fáradalmaiban , hivatásukhoz illőleg részt vennének. 
Hiszen nem mi mondjuk, sem nem azok egyedül, ki-
ket arról szokás vádolni, hogy mint a száműzöttek 
pártolói, azok ügyét is védik: hanem maga a több-
ször idézett szemtanú is, ki eleve közönyösen állott a 
két párt közt, de azután, mint látni fogjuk, a több-
séghez csatlakozott, arról tanúskodik, hogy a két 
Bátori, Jósika István , Veselényi Ferencz, Sombori 
László, Gréczi Ferencz, és a székelyek közül Lázár 
István, és társai annyira ellenzék a fölterjesztés 
benyújtását , hogy az országtöli elpártolással is fe-
nyegetőztek. 

Más nap, dec. 12-dikén, már jókor a templomba 
gyűlvén a rendek, B á n f f i Boldizsár indítványára, 
jóllehet többen az odagyült tanácsosok közül újból 
is az emiitett okoknál fogva a szokott napirendet, 
vagyis a fejedelmi propositiók elővételét sürgették, 
szavazni kezdvén, a fölterjesztés benyújtását elhatá-
rozák, és azt egy körül-belül husz személyből álló 
küldöttség által az nap tizenegy óra táján fel is kül-
dötték. A fölterjesztés, mondja tanunk, ki maga is a 
küldöttségnek tagja volt, magyarul vala szerkeszt-
ve 2). A fejedelem, ki S c h u l l e r János házában tar-
tózkodék, és kinek jobbján a kormányzó, K e n d i 

J) „Darnach ist der Zank wieder angegangen, und hat 
gewehret bis Nach-Mittage umb drey, da niemand noch ges-
sen hat te , und derohalben die Sache aufgespahret ist , bis 
auf den heutigen Tag" (e jelentés első része december 12-én 
Íratott), „da mann wiederum in der Kirchen ungemein Frühe 
zusammen kommen soll." A.H.I.R. 

2) „Der Fürtrag, so schriftlich ungarisch verfasset, war 
sehr lustig zu hören und zu lesen" ! Ugyanaz. 

Sándor, és K o v á c s o c z i Farkas, a korlátnok, bal-
ján pedig B á t o r i Boldizsár, Gr á l f i János és D e á k 
Péter álltak, ez utolsó által azon választ küldé a ren-
deknek , hogy tanácsosaival az ügyet megfonto-
landja, s a következő napon határozatát velők tuda-
tandja. — E válaszában fülfejtvén a fejedelem, hogy a 
jezuitákat B á t o r i István, a lengyel király küldötte 
az országba, s hogy nagyemlékű atyja azokat el is 
fogadta, kiváltságokkal ellátta, s az ifjúság tanitását 
rájok bizta; hogy 1581-ben még országgyülésilegis 
elfogadtattak: tudtára adá a rendeknek, hogy elő-
deinek példájától el nem állhat; miért is arra kéri 
őket, hogy követelésöktől elállván, az ország szokott 
ügyeinek ellátásához fognának. — A rendek e választ 
rossz néven véve 1), egy huszonöt személyből álló 
bizottmány által uj fölterjesztést szerkesztettek, melly 
dec. 13-, és 14-én elkészülvén, igy hangzott: 

„Kegyelmes urunk! Vettük nagyságodnak a je-
zuiták ügyét illető válaszát, mellyben jelenti nagysá-
god, hogy miután az ország rendjei, némelly közelebbi 
partialis gyűlésekben a jezuiták vallása és állapota fö-
lött tanácskozván, azoknak megmaradását egyhangú-
lag elhatározták, ezen megnyugodván, és kérésünk-
től elállván, a többi ügyek ellátásához fognánk ; an-
nál is inkább, mivel a rendek közül is többen kér-
ték volna nagyságodat, hogy a jezuiták megtar-
tassanak az országban. Minthogy pedig mi illy 
uton a haza és nemesség szabadságát nagymértékben 
gyöngítve, s a legvégsőbb veszélynek kitéve lát-
juk : a dolgot elejétől fogva tökéletes vizsgálat alá 
venni kénytelenittetünk. — Azon nemes kiváltsággal 
birt már alapításától fogva a magyar köztársaság, 
mellyet vérrel is védett , és mindig csorbítatlanul 
megőrzött, miszerint mindenről, mi az ország javát 
illette, szabadon és teljes hatalommal rendelkezett. 
Kiviláglik ez már abból is , hogy az ország rendjei 
mindig szabadon választák fejedelmeiket, kik az or-
szág tudta és beleegyezése nélkül soha semmit sem 
határozhattak ; sőt ha szükség esetében holmikról 
rendelkeztek is, szabadságában állott az országnak, 
azokat megváltoztatni, kijavítani, vagy egészen el-
törölni. És e nemes kiváltságot a magyar köztársa-
ság alapításától fogva, noha hazánk mindennemű 
változások- és pusztításoknak ki vala téve, mai napig 
sértetlenül föntartani törekedtünk; sőt azt,mint sza-

') „Status hoc ipso responso e x a c e r b a t i concluse-
runt ab hoc proposito plane non discedere." ( L e h m a n n , 
Hist. Diplom, de statu Rel. Evang. in Hungaria, pag. 9.) „Hoc 
accepto a Principe magna cum indignatione conclamatum est." 
( L a m p e , Hist. Eccl. Hung. pag. 321.) 
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badságunk kezességét, nehogy őseink elfajult gyer-
mekei legyünk, hanem inkább nyomaikat kövessük, 
örök időkre minden erőnkből oltalmazni, és megvé-
deni szándékunk." 

„Ugyanazért , noha tudjuk, kegyelmes urunk! 
hogy a közelebbi országgyűlésen a jezuiták befoga-
dása elhatároztatott: mégis tekintetbe vévén ősi sza-
badságunk- és nemes kiváltságunkat, e határozaton 
változtatnunk szabad; hogy igy Isten dicsőségének 
eleget t együnk , és szabadságunkat megmentsük. A 
történelem tanúsítja, hogy elejétől fogva olly módon 
jártak el, miszerint ha a fejedelmek szükségből va-
lamin változtatni jónak látták is, azt tüstént az or-
szággyűléssel közölték ; végerőt csak ugy nyervén, 
ha mindnyájan beleegyeztek. Illy eljárást kellett vol-
na a jezuiták ügyében is követni, és fölötte, mielőtt 
az országba behozattak , országgyülésileg határozni : 
miként még Izabella királynőnek Erdélybe jövetele 
előtt a pápista vallás, minden egyházrendjei- és ok-
tatóival együ t t , az egész országnak beleegyezése és 
határozata folytán,az egész országból k i k ü s z ö b ö l t e -
t e t t (!); azért a jezuiták behívását soha törvényesnek, 
minek állíttatik, nem tarthatni *). Azért is szükséges 
tehát , a mult időkben kelt törvényekre figyelni, s 
azokat megtartani, mivel ez ügynek végelintézése 
1585-ben a fejérvári gyűlésen, a még meg nem tar-
tott országos gyűlésre halasztatott ; melly határozat-
nak szövege igy szól : ,A religio dolgáról illyen vé-
gezést te t tünk, hogy az religio dolga minden részé-
ben , czikkelyében abban maradjon, a mint annak-
előtte való generalis gyűlésekben , partialisokban is, 
végeztünk róla ; és azon mód tartassék meg a religio 
dolgában mindaddig, mig nagyságod generalis gyű-
lésben országával más végezést nem tészen.' Mint-
hogy pedig, kegyelmes urunk ! ide generalis gyűlésre 
hivattattunk, rendjén levőnek tart juk azt, mi ezelőtt 
a jezuitákat illetőleg föltételesen határoztatott, meg-
változtatni: kiválólag azért, mivel ők maguk szol-
gáltattak erre okot; meg nem tartván a kitűzött ha-
tárokat. Ugyanis meg nem elégedvén az ifjúság ok-
tatásával , mi egyedüli kötelességök lett volna, saját 

*) Már pedig e behivás igen is törvényes volt. Hiszen 
maguk a rendek mondják, liogy: ,a történelem tanúskodása 
szerint elejétől fogva ugy jártak el , hogy a fejedelmek az or-
szággyűlés jóváhagyásának reményében is intézkedhettek 
holmi tárgyakban.' Tehát a jezuiták ügyében máskép tör-
tént-e? Hiszen tudjuk, hogy a jezuiták 1579-ben illy fejedel-
mileg történt intézkedés nyomán jöttek Erdélybe ; s hogy e 
fejedelmi behivás 1581-ben országgyülésileg helybenhagya-
tott. Azonban a következetesség nem az erőszak tulajdona ; 
melly plausibilis okokban soha hiányt nem szenved. 

vallásukat az utczákon, utakon, templomokban, és 
nyilvános körmeneteikkel kezdék terjeszteni : még 
pedig olly helyeken, hova menniök meg nem enged-
tetett. Mert V á r a d o n is sz. E g y e d templomát, 
hol az igazhivő 2) tanitás hirdettetett, erőszakkal 
elfoglalták; nem az ifjúság oktatása végett, hanem 
azért, hogy vallásukat illy módon is terjeszszék; a 
keresztet a polgárok botrányara, fegyveres kézzel 
hordozák körül, és olly zavarokat okozának, melv-
lyekből, ha az e czélra kiküldöttek a dolognak ele-
jét nem veszik, borzasztó lázadás támadott volna. 
Ezzel sem elégedvén meg, a szomszéd falukra men-
tek ki , tanításuk szélesebb terjeszthetése végett ; a 
s z e n t - k o z m a i hitszónok lakát elfoglalták : őt ab-
ból jogtalanul kivetvén, könyveit széttépvén, és más 
lakosokkal is rosszul bánván. Hogy pedig Erdélyben 
is a kijelölt határokat átlépték, az nyilvános; mert 
egész Székelyföldet, U j h e 1 y 3 ) , és K á r á n s e b e s 
környékét, nem ugyan sokaktól (noha a nyilvános 
törvények ellenében ez sem történhetett volna meg), 
sőt senkitől sem hivatva, saját merészségökből körül-
járták , nem az ifjúság oktatása, hanem vallásuk ter-
jesztése végett. Milly törvényesen, és milly kivált-
ságok nyomán birják javaikat , kiviláglik az 1556'-
ban tartott országos gyűlés czikkeiből; mellyekben 
nyilván rendeltetik, hogy a püspökségek, kápta-
lanok, zárdák és prépostságok javai azoknak, kik-
től elvétettek , vissza ne adassanak." (Vége köv.) 

T r ó c z o n f a l v i l e v é l . 
A virító természet hév napjának alkonyodtával, ked-

vünk elevensége, vidámsága is alább száll. Az idő mással-
hangzójával forr össze keblünk magánhangzója, s az érzelmek 
hangulatát eredményezi. Őszkor, a téli ellátások gondjai közt, 
az ember kedélye is megőszül Leverőleg hatnak ránk a 
borongós, ködös napok. El-eldudoljuk a dalnok szavait: ,Bús 
az idő, bús vagyok én magam is.' És ha az ember bús kedé-
lyét még a l á t o g a t á s o k köde is megszállja, akkor érzi 
még csak igazán : ,tempóra si fuerint nubila, solus eris.' A lá-
togatások napja nálunk t r ó c z o n f a l v i a k n á l is beállott ; 
a csapások és szenvedések ideje beköszöntött. A tüz-elem érez-
tette velünk romboló hatalmát : leperzselt házaink romjai, s 
füstölgő maradványai búsan néztek az ég felé, a kárvallás fö-
lötti szomorúságnak egy olly kifejezésével, minőtől e , va -
g y o n - o r z á s o k , h a r c z é s t ü z á l t a l i p u s z t i t á s o k 
k o r á b a n , nem lehetett hidegen elfordulni Volt mindenünk! 

3) íme , a vallás nyilvános gyakorlata, a helységeken 
szétszórt katholikusok lelki ellátása, tilos ! Hol itt a recepták 
e g y e n j o g ú s á g a , mellyre még ujabb időkben is olly ma-

. gasztalólag történik a hivatkozás ? 
a) Reformáta. 
3) L e h m a n n Ujhelyt , L a m p e Vásárhelyt emlit. 
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Elveszett mindenünk ! Tehát csakugyan igaz, hogy : ,itt nincs 
maradandó városunk.' Épitünk egy-két esztendőre : de nem 
építhetünk az örökkévalóságnak. Hisz itt minden mulandó... . 
,Az ég , és föld elmúlnak', mondja az Ur ; (csak) ,az én beszé-
deim el nem múlnak.' — A keresztény, Istenben vetett bizalom-
mal, a részvét és irgalom embereinek fölkeresésére siet illyen-
k o r — Vidulást, segélyt keresendő, kirándultam én is. Lakom 
ugyan épen maradt; de ennek minden épségben maradása 
mellett is nem mondhatom-e azért el sz. Pállal, a porrá éget-
tekre fordított szemekkel : ,Quis iníirmatur ex vobis , et ego 
non infirmor ?' (Datur etiam iníirmitas calamitatis.) Avagy 
nem a hivek a tyjá t , a lelkészt illetik-e e szavak: ,Tibi dere-
lictus est pauper, orphano tu eris adiutor !' S hol tetemes a 
kár , átalános a nyomor : ott átalános segélynyújtásra hív-
hatni föl a világot, a ker. részvétre, adakozásra gerjedni tudó 
emberiséget is ! Istentől ugyan az érdemlett csapás ; de Tőle 
a részvétre való gyuladás is. ,Deus noster refugium, et vir-
tus : adiutor in t r i b u l a t i o n i b u s , quae invenerunt n o s 
nimis.' (Zsolt. 45.) Legfájóbb, hogy a bűnösök mellett sok-
szor az á r t a t l a n o k is szenvednek : azzal a különbséggel 
mégis, hogy a szenvedés az igazaknak érdemeit, az ö r ö k 
é l e t r e neveli, a bűnösöket pedig f e d d ő l e g súj t ja , osto-
rozza. Egyiknek, másiknak is üdvére szolgál a nyomor, a 
szenvedés. A m a z o k a t próbálja; e z e k e t , hogy javul-
janak , bünteti. Az embert életében sokszor éri szerencsét-
lenség, a jót és gonoszat egyformán. A különbség csak az, 
hogy a gonosz akkép nézheti azt, mint büntetést, melly őt le-
veri ; a j ó pedig mint történetesen keresztül futó szélvészt, 
mellynek az ő lelkén hatalma nincsen. 

Illy vigasztaló gondolatok kisértek Zemplénynek a gyors-
szekér robogására v a l a h á r a alkalmas téréin, a n.-kázméri 
csendes völgybe. Ölében terül el rejtek magányában, a nyu-
goti szelek ártalmaitól ment helység ; hol, mint előre gyanit-
ha tám, a szives, házias fogadtatás örömei várakoztak rám, 
mellyek fölvidulást kereső kedélyemre jótékonyan hatottak. 
A barát barátjánál otthonosan érzi magát. ,Amicorum omnia 
sunt communia.' Az otthonosságnak eme jogával éltem én is : 
mi főleg egy utasnál, a szabadalmas élvek legkedvesbike; 
mellynek csak szellemi magasb értékkel fizethető árát, azon-
nal meg is adtam : a mennyiben papi személyem a helybeli 
plébános ur távollétében a fiókegyházi, keresztszülői tisztben 
j áró hivek által, rögtön igénybe vétetett. — Mellesleg legyen 
mondva, valamint egyházias ruházkodásában, ugy v e n d é g -
s z e r e t e t é b e n is, a magyar papság nem igen engedi ma-
gát fölülmulatni. Ez, még növendékkori tapasztalásom ; midőn, 
1853-ban hazánk égverő bérczeit megtekintendő, s népisme-
retet szerzendő, a Kárpátok fenyveseinek vadregényes tájait, 
és a fr is , jó léggel telt fölvidéket, csupa merő szives ingyen-
fogadtatások közt jártam be. A szepes-váraljai ft. káptalannak 
tiszteletre méltó tagjai a z o k különösen, kiktől nem örömest 
válik meg az utas. — A honn nem talált, kellemesen meg volt 
haza jövetkor, váratlan jövetelem által lepetve; a testvéri 
ölelés közti csók édességében az ifjú barátságnak egész gyö-
nyörét, s a csendes, b é k é s , és igazán testvéries viszonyok 
emlékeit mind, egy perez alatt élveztük át. Előttünk állt ismét 
a rózsapálya ; megujult képzetünkben a k á p l á n k o r , a vá-
rossal, hol karöltve munkáltuk ,az Ur szőllőjét' ; tapasztalva 
Jézus szellemi igájának kellemetességét, és terhének könnyü-

ségét. Mi a véletlen találkozások örömeit leginkább fűszerezi, 
az, az édes a n d a 1 g á s. Merengéseink közt szedegettük egy-
kori b o j t á r k o d á s u n k mezejéről az emlékezet virágait. 
Pompás szinvegyületben tűntek föl lelki szemeink előtt : ama 
n e m e s , templomi figyelmet és buzgóságot ébresztő v e t é l -
k e d é s , melly a szónoklatban minket e parancsszavak értel-
mében, ,aemulamini charismata meliora ! 'egymás meghallga-
tására, s időnkint, összeköttetésben mondandó beszédek készí-
tésére ösztönözött; a gyakorlati irányadás, melly a népiskolá-
nak annyi ö n k é n y t e s apró látogatókat szerzett, kikkel má-
jus havában, szombat-délutánonkint a szabadban is oktatva örö-
mest társalogtunk, s a völgyek és bérezek első virágait, a 
,Zengj ed lelkem, zengd naponkint' dallama közt, koszorúk-
ba fűzve, Mária oltárát, tiszteletére a népet is fölhivólag, fölé-
kesítettük ; a ,missio'-alakban rendezett, és a hivek lelki uju-
lását eredményező mária-pócsi zarándokolás ; a rajz-, és festé-
szetrei hajlamnak alkalmi használata : minek segélyével, as-
sisi sz. Ferencz ihletett eszméjét utánozólag, Urunk születési 
helyének készitésében az adventi sz. napokat töltögettük, s 
általa a nép lelki örömeit, Karácson estéjén felfokoztuk; a 
nép szeretete s bizalma, melly minket, félhivatalos látogatá-
sok alkalmával, a jó irányú olvasmányoknak keresztény rábe-
szélés általi terjesztésében elősegitett, stb. Milly édes a te-
vékenység multjárai visszaemlékezés ! Milly tágas mezőre ta-
lál már a s e g é d l e l k é s z i s , a k i akar, t ud , és mer tenni a 
templomon kivül is valamit. Csak a t é t l e n s é g nyithatja 
ajkait e panaszra: , M u l t a k b a n nincs öröm!' Az öntudat, 
és ft. f ő n ö k ü n k részéről az elismerés, tulboldogitólag ju-
talmazott; s nagylelkűségét jóval megtoldott ,angariá'-nkban 
tünteté ki. Bármit szóljanak sokan az alárendeltség igájáról, 
az arany lánczokról : a kinek az ifjú élet sikamlós utján volt 
valaha biztos vezetője; ki távol az elbizakodás lelkétől, szíve-
sen engedte magát bölcs tapintatu férfiak által vezettetni; ki 
az alázatosság szellemétől á thatva , a ker. figyelmeztetés és 
megrovás hangjai előtt füleit soha be nem zárta; kinek az 
üdvös alárendeltség igája soha sem volt terhes ; kire vonzó 
erővel birt a hosszasb együttlét, a jó megszokás : az könyte-
lenül nem válhat meg káplánságától ; az mindig édesdeden 
emlékezendik vissza segédkori éveire. Az alárendeltség, csak 
érdemeit nevelte ; papi méltóságából pedig mit sem vont le. 

E kis elmefuttatás után a jelenre tér t vissza figyel-
münk, mellyben nem anyánk tejével szopott, hanem csak 
szorgalommal öröklött nyelvet kell munkaeszközül használ-
nunk. Ezt különben érdemül szokás felróni. Minket legalább 
ez jut tatot t korai önállásra ; nélküle , előléptetésünk elnapol-
tatásában kelle maradnunk. íme mint jutalmazza önmagát itt 
is a szorgalom ! Nagy a nyelvek ismeretének haszna. Az em-
ber életében kenyérkereső eszközzé válik sokszor az industria-
lis törekvés. Ezé a ,multa túlit, fecitque puer, sudavit et alsit.' 
Nem árt erre már a növeldében egy kis gondot fordítani ! A 
körülmények kedvező lehetőségeit (és szükségeit) soha se 
hagyja ki számításaiból az ifju. Felednie nem szabad, hogy: 
,suae quisque fortunae faber.' Az üdvnek szerencséjét azonban 
ne annyira a földi javadalmak, mint inkább a lelki örömek 
nagyságában keresse. .Cum enim augentur dona, rationes eti-
am crescunt donorum.' A vagyon, és hely minősége kit sem 
üdvözít. A helyiségekhezi ragaszkodás gyanússá teszi a hiva-
tást. Rosszul veszi ki magát az efféle nyilatkozat ; ,Mit ; én 
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ott nyomorogjak? Vagy.... valahova; vagy sehova.' Magános 
elhagyatottságában válik az ember sokszor azzá, a mivé kü-
lönben soha sem fejlődött volna. S mennyire tarthatunk a 
folytonos jóllét közt, az irás eme szavaitól : „Amen dico vobis, 
receperunt mercedem suam." És mit használ, ha a pap csak a 
,boni oeconomi, hortulani, etc. mercedem recipiet; et solum 
boni pastoris animarum non ?' Vagyis, ki abban nem igyekszik 
előremenni, a miben leginkább kellene kitűnnie ? S van e 
magasztosabb, dicsőbb foglalkozás a lelki-pásztorkodásnál, az 
erkölcs országának terjesztésénél, a világ üdvét munkáló szel-
lemi hatalomnak teljhatalmú kezelésénél? E gondolat maga 
képes egy egész életre boldoggá tenni az embert : és pedig 
mind szellemi, mind anyagi tekintetben. A holtig való tisztes 
elláttatás jövedelmét majd minden kath. egyházi állomás birja. 
Ezerekre rugó tőke gyanánt nézhető egy parochia : mellynek 
kamatját élethosszig szedi a lelkész. S ha még hozzáveszszük 
a kész lakot, földeket, a társadalom előtt tiszteletben álló ran-
got stb., nem eléggé van-e anyagilag is dotálva élete föntartá-
sának dolgában az egyház fia, Jézus hü követője? Az evan-
géliumi szegénységgel nem fér össze a válogatási viszketegség. 
S a hol talán valamivel nagyobb a jövedelem, ott rendesen a 
kiadás is nagyobb; és igy körül-belül egyre megy ki. A hely és 
jövedelem minősége nem von le az egyházi hivatal magasz-
tosságából. Ne akarjunk mindent ez életben. ,Terrena nam-
que substantia, pondus est, non subsidium. Temporalis vita, 
aeternae vitae comparata, mors est potius dicenda, quam vita. 
Ipse enim quotidianus defectus corruptionis quid est aliud, 
quam prolixitas mortis ?' mond sz. Gergely pápa. (Homil. 37. 
in evang.) Az érdemlett munkabér, a jutalmak szellemi babérja 
az égben fonatik, s tul a siron adatik meg. Ott százszorosan 
ki lesz a földi hiány pótolva. „Centuplum (ibi) accipiet, et vi-
tám aeternam possidebit." 

Illy kedélynyugtató beszélgetések közt ') multak az esti 
órák ; mellyeket a nyugalmas éj válta fel A mélyhomályu 
őszi éj után késedelmesen bontakozó nap első sugarainál, a 
paplakkal szemközt magasodó templom, s a helyben székelő, 
nyugalmazott cs. kir. grófi tábornagy ő excellentiája által sa-
játkezüleg festett főoltár-kép fölött tartottunk szemlét. . . . 
Mindig fölemelő tapasztalat, a harczi dicsőség babérait, a val-
lásosságnak önkezűleg alkotott, vagy adományozott müvei-
vel összeköttetésben látni. A nagy Napoleont is, vallásos gya-
korlatok viditák fel száműzetésében. E tünemény is igazolja a 
földi dicsőségnek a lélek szellemi vivmányaihoz képesti tör-
peségét, múlandóságát. Nevünket magasabb tiszteletben csak 
is az annyiszor üldözött egyház, s az olly kevésbe vett vallás 
örökítheti meg. Ez mindig hü marad hozzánk, a siron innen, 
és tul. Részrehaj latlansága, äz érdemlett tiszteletadások-
ban szűz. 

N.-Kázmérnak még más apróbb érdekességein végig-
nézve , az épen készülő félben lévő szomszéd lasztóczi bazili-
kának (minek az be is illik) megtekintésére rándultunk át. A 
szintolly szép, mint terjedelmes anyatemplomnak égszinre 
festett boltivei meglepik a szemlélőt. A templomok legszeb-
bikével akará hírnevessé tenni a vidéket, ki illy nagyszerű 
tervezet után vetteté meg e falusi templom alapját. Külön-
ben egy, hat imaházzal biró parochiának volt is egy tágasb 

' ) , Nävi ta de ventis, de bobus narrat arator.' Igy a lelkésznek 
is lelki dolgokról illik leginkább beszélgetni. 

anyatemplomra szüksége. A dicséretes szándék kivitele, nagy 
áldozatokra vár még, s nagyban nevelendi a terv végrehaj-
tójának érdemét : főleg, hahogy még a templom belsejét is 
csinos, izlésteli külsejével párhuzamba hozandja. Nekünk leg-
alább reményleni hagyja ezt jó öregünk-, és tisztelendő bá-
csinknak még mindig eleven, bátor, és vállalkozó szellemre 
mutató lelkülete ; ki az építkezés nehézségeivel nem gondolva 
vevé á t , e többeket visszariasztó beneficiumot : egy nagy, 
ifjú vállakat is megviselő munka bevégzésének emlékében kí-
vánván ,pro gloria Dei, et salute animarum', tiszteletre méltó 
nevét megörökitni. Teljes joggal is illetendi őt a ,non qui be-
ne coepit, sed qui bene finit' dicsősége. Őszinteségnek nézze 
inkább, mint hiu dicsekvésnek a t. olvasó, lia emlitetlenül nem 
hagyom, hogy a lasztóczi, Krisztusban kedves testvérek, ,per 
eminentiam' ugy váltak meg tőlem, mint Írótól ; valamint én 
is tőlök : hisz az iróság minden papnak hivatása.. . 

Szombatnál tovább ki sem tartóztathatja le a papot. Kö-
telmei hazatérésre intik : és én megvidultan hagyám el a n.-
kázméri pleb. ur, tisztelendő testvérem s collegám kíséretében 
a barátságos vidéket ; magammal vivén a leélt vidám napok 
emlékét, s a hiveim szomorú sorsán szánakozók részvétét : 
melly ker. adakozásokban szokott érvényre törekvői eg nyil-
vánulni. Uj helyen keresztülmenet, éles futó pillanatot veténk 
egykori működésünk helyére, a paplaknak káplánok lakta 
részére : s a díszének ősi fényében ismét fönálló templomra, a 
lelki éldeletek eme tárházára ; mellyben ifjúi hévvel hangoz-
tattuk éveken át az élet igéit. A haza-igyekvés nyugtalansá-
gai közt robogott tova szekerünk az újhelyi parochialis szől-
lőnek hegyaljai hirü köveshegyi példány-borházáig ; melly 
practice mutatja meg az irigy világnak, milly szépen lehet a 
földi gazdaságot, Jézus szellemi ,oeconomiá'-ja mellett mun-
kálni, s azt a tökélynek ,ne tovább'-jáig fölvinni. E szőllőnek 
munkálója is elmondhatja: „Quid potui ultro vineae meae fa-
céré, et non feci ?' Nekünk, a sz. iratok képletes mondataiból : 
,Ego sum vitis vera , et pater meus agricola est,' sokra vihe-
tés okáért, csak az utóbbi jutott, és jutand osztályrészül. A 
szőllő-hegyormok ez érdekes pontján, hol ,szüreti gondolataim' 
szülemlettek egykor, s honnan a szép bodrogközi síkra kilátás-
nak eleven ,panorama'-ját ingyen szemléli a vándor, váltunk 
el egymástól testvérekhez illőleg: tiszt, collegám, mint újhe-
lyi fi, saját szőllőjébe, én pedig egy jókora ugrással odább, 
Tróczonfalvára. Összenéztünk még egyszer, és e sóhaj leb-
bent el ajkainkon: ,Non nobis Domine ! non nobis, sed nomini 
t u o da g lór iám .' Tróczonfalvi. 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

Még saját könyvecskét is irt sz. Bernárd, ,De laude novae 
militiae ad Milites Templi' (St. Bernhardi Opp. Vol. I. p. 550— 
565. Paris, 1719. ed. Mabillon.); hol különösen a lelki lovagságot 
a világival szembe állitja. Más jeles férfiakis nyilatkoztak illy -
képen, mint Clugny-i Péter (Venerabiiis Petrus Cluniacensis); 
ki a rendet egy föltűnő csillagzathoz hasonlít ja, melly fényét 
az egész föld felett szétlöveli. S midőn Európában Isten ez u j 
katonáinak hős tetteiről, mindenki iránt tanúsított alázatossá-
gukról, és a keresztért lelkesült hősies halálukról szóló örven-
detes hir elharsant: akkor tömegesen siettek a lovagok és 
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apródok, e fölséges sz. szövetséghez csatlakozni kivánván ; 
úgyhogy a rend már 1130-ban, tiszteletgerjesztő egyének-, 
és javakban gazdag, mint a Szent-föld legerősebb támasza 
tiint fel. Ez átalános részvét, mellynek a rend nem csak ke-
letkezténél, hanem még a XIII. század második felében 
is örvendett , erősen támogattatott és előmozdittatott ama 
kegy által, mellyet a rend iránt a szent-szék kezdettől fogva 
folyton tanusitott. Egészen a dolog természetében feküdt, 
hogy a szent-szék, Isten e harczosainak ama kegyet biztositá, 
és mindazt, a mit csak képes vala tenni, megtett : akkép szerel-
vén fel őket, hogy rendjele szilárd állást, tiszteletet, és lehető 
legkiterjedtebb hatáskört nyerjen. III. Eugen pápa mindazok-
nak, kik a rendnek adományoztak, vagy azt segélyezték, a föl-
adott poenitentiának hetedrészét elengedte ; és rendelé, hogy a 
templariusok még az interdictum alá vetett templomban is, 
évenkint egyszer, szent misét mondathattak maguknak. (Du-
puy, ,Hist. de la condamnation des Templiers', p. 104 ) IV. 
Hadrian megerősité minden szabadalmaikat ; és világosan ki-
mondá, hogy föl kell karolni e vitéz harezosokat, kik az ösz-
szes kereszténység becsülésére érdemesek, és a kiknek hü 
védelméről nem csak kelet keresztényei, hanem még a legtá-
volabbi népek is beszélnek. (Martene és Durand, Amp. coll. 
T. II. p. 647.) 0 fölmenté őket a dézma-, vám-, és más adóktól 
is; mit megerősitettek III. Sándor, III . Incze, IV. Kelemen pá-
pák. III. Sándor pedig 1172-ben i r j a , hogy minden birtokaik, 
mellyeket a rend valaha szerzett, a sz.-szék különös oltalmá-
ban részesülnek. Újra megerősité szabályaikat, és az azokba 
való beleszólást senkinek sem engedte meg ; ugy szinte sem 
világi, sem egyházi egyénnek nem engedtetett meg, a nagy-
mester- , vagy rendtől hübérséget (íidelitates, hominia sive 
iuramenta) követelni. (Ferreira, memóriás e notitias da celebre 
ordern dos Templarios. Lisbon, 1735. T. II. 774.) A rend,,tam 
in principali domo, quam etiam in obedientiis', és ,locis sibi 
subditis', saját papokat tar thatot t , kik a megyés-püspöknek 
nem valának alávetve ; a rend jelöltjeit pedig minden, tetszés 
szerint választott püspök fölszentelhette. Lucius pápa meg-
erősité e bullát. (Rymer, ActaT. 1.31. 1181.) III. Orbán meg-
engedte a rendnek, hogy a hitetlenektől elfoglalt tartomá-
nyokban , közvetlen a pápai széknek alávetett templomokat 
épithessen ; és hogy a templomokban való temetkezésért, az 
ezek javára tett hagyományozások negyedrészét ne tartozza-
nak a püspök-, vagy főpapnak átadni. III. Incze örömest élt 
a templariusokkal diplomatiai kiküldetés alkalmakor ; és a fő-
papoktól elvette ama jogot, mellynél fogva valamelly templa-
riust kiközösithettek, vagy templomukat interdictum alá vet-
hették. III. Honorius a pápai széknek föntartott esetek közé 
sorolta a templarius megtámadtatását; és IV. Incze a felhozott 
vádakra nézve, a megyés-püspök előtt teendő számadástól is 
föloldozta Őket. Elhagyjuk a pápai széknek többi kegyeit, mel-
lyek folyvást élénken föntartattak : csak azon egyet jegyezzük 
meg, hogy XI. Benedek, kit közvetlen V. Kelemen követett, 
elődjének minden engedményeit helybenhagyta. E rendkivüli 
kedvezés, szabadalmak és kiváltságok, sok ellenséget szerez-
tek a rendnek ; ugy hogy nem csak a jerusalemi patriarcha-, 
más püspökök-, főpapok-, és kelet, meg nyugot fejedelmeivel 
viszálkodások ütöttek ki ; hanem még más rendek, főleg a 
hospitaliták is, ellenségesen léptek föl irányában. Ez utóbbiak-
kal annyira ment a küzdés, melly alkalmasint kívülről is 

szándékosan élesztetett, hogy többször idegen hatalom köz-
benjárása állította helyre a békét; és 1274-ben, a lyoni zsinat-
ban mindkét rend összeolvasztását tervezték : melly tervet 
IV. Miklós 1291-ben ismét komolyan fölelevenítette. Még több 
ellenséget keltett a rendnek roppant gazdagsága. Tény az,, 
hogy a rend nem sokára egész nyugoton elterjedve, minden 
országban gazdag vagyonnal birt : és a császárok, királyok, 
adósai voltak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O os. kir. Apostoli Fölsége folyó évi oot. 13-dikán kelt legfel-

sőbb elhatározásánál fogva , S i m o n Vincze szerzetes-rendi áldozárt, 
a csornai premontrei rend-társulat praelatusává, egyszersmind csornai, 
türjei , jánoshidai s horpáesi préposttá legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott. (W. Z.) ! 

ESZTERGOM , oct. 28-dikán. Ő eminentiája, országunk 
főmagasságu bibornok-primása a főmegyei papsághoz követ-
kező körlevelet méltóztatott bocsátani : 

„Venerabili Clero Archi-Dioecesis Nostrae Strigonien-
sis Salutem in Domino et Paternam Benedictionem ! 

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi 
consolatus est nos in tribulatione nostra! Fecit misericordi-
ter impleri decennalia desideria nationis nostrae ; inclinavit 
cor Patris Augustissimi Caesaris et Regis Hungáriáé Apostç-
lici ad lilios, constitutionis avitae restitutionem anliele exor 
ptantes ! Et en Diplomate suo die 20-a curr. m. Octobris edito, 
per extensum, imo ultro ac praestolabamur, omnia ad prio-
rem constitutionalem pedem, et quidem quo fieri saltern pot-
est , oeyus, reponenda esse, clementer enunciavit non so-
lum , sed benigne mandavit quoque ; ut indilate manus operi 
adponantur, ut quo prius comitia Regni celebrari, et ipse 
Augustissimus s a c r a c o r o n a i n R e g e m n o s t r u m in-
a u g u r a r i valeat ! — Gaudete Charissimi, et exultate ! imo 
concinite mihi ! quia desideria nostra impleta sunt , Patrum 
nostrorum avidissime exoptata instituta nobis reddita sunt : 
et taliter fugata e cordibus nostris omni amaritudine, ad por-
tum pacis et conquiescentiae deducti sumus ! Sed exultatio 
haec effundat semet: 1. In gratiarum actionem Patri miseri-
cordiarum, et Deo auctori huius consolationis, et quidem per 
solenne ,Te Deum' exhibendam ; quod proxima Dominica, vel 
festo, in singula Ecclesia parochiali, quo fieri potest maiori 
cum decore, asservetur ; cui praemittatur brevis sermo, cau-
sam festivitatis exponens, et in huius decursu pastoralis mea 
ad populum allocutio hic advoluta *), clara voce perlegatur, 
atque cuncta per me commendata, populo cum zelo et pru-
dentia pastorali inculcentur. — 2. Tam hac, quam omni data, 
imo quaesita quoque occasione, excitentur fideles adfiduciam 
in Regem, proxime coronandum, illimitate locandam, ad ho-
magialem subordinationem, et promptam dispositionibus Eius-
dem obsequiositatem exhibendam ; et quod maximum est , ad 
cordiales pro Eodem coram altari Domini fundendas preces. 
Tantum enim nobis clementer tribuit, quantum saltem potuit ; 
adeoque etiam nos fiducia et amore, obedientia et oratione 
tributum cordis, quantum possumus, exhibere contendamus. 
— 3. Attentos, cautosque reddite fideles vestros, ne contra-

*) Lapunk élén közöljük. S z e r k. 
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ria loquentibus aures praebeant ; fugiant consortia talium ; in 
sensu dilectionis illius, qua me decennio prosecuti sunt, ere-
dant mihi, eos omni charitate prosequenti, et emolumenta 
eorum : omni cum conquiescentia permagni huius negotii evolu-
tionem, et constituendorum legalem efïectionem praestolantes. 
Interea autem praeexistentibus publicis officialibus morem gé-
rant, iussaque eorum prompte exequantur. — Dominus ! cuius 
bonitatis infinitus est thesaurus, infundat mentibus vestris abun-
dantiam donorum coelestium ; ut paci restituendae, quam 
mundus dare non potest, efűcaciter cooperari valeatis ! Pax 
Domini sit cum omnibus vobis ! Amen. Strigonii, die 27-a 
Octobris, 1860. benevolus J o a n n e s Card. A.-Eppus." 

— E s z t e r g o m ból irják ezt is, oct. 23-án. „A szegények 
és árvák jótevőinek száma egygyel megkevesbedett!1' Ma tétet-
tek le a székes-egyház sirboltjába nagys. és ft. K r a n z Alajos 
prépost, esztergomi kanonok és komáromi íőesperes urnák hi-
deg tetemei. A gyász-szertartást ő főmagassága, kegyelmes fő-
pásztorunk végezte. Az örök világosság fényeskedjék neki! — 

E G E R , october 24-dikén. Érsekünk ő nagyméltósága 
(kinek Bécsből Esztergom felé utaztát a ,Vaterland' oct. 25-
dikéről jelenti ; s kinek az esztergomi papság 26-dikán tisz-
telkedett. Szerk.) legújabban ismét uj parochiát állított s a-
j á t költségén Hajdu-Böszörményben. Folyó hó elején adott 
át 5,500 frtot a. é. a nagy-kállói kerület alesperesének, alkal-
mas háztelek megvételére. Mi csudáljuk kegyelmes érsekünk-
nek az egyház és haza javára hozott áldozatait; mellyeknek 
egyetlen indokát az Isten szeretetében keressük : mert csak 
salezi sz. Ferencz eme mondatában : ,nihil impossibile est 
amanti Deum', találjuk megfejtve. — 

ROMA. Möns. Sacconi, pápai nuncius a franczia udvar-
nál , oct. 24-dikén visszaérkezett Romába. 

— A genuai ,Corriere mercantile', s utána több más 
lapok is, vagy nyilt helyesléssel, vagy hallgatag váddal, mert 
minden észrevétel és visszautasítás nélkül közölték a sardiniai 
kormány azon elhatározását, mellynél fogva a pápai sereg 
elfogott tiszteit nem fogja szabadon bocsátani, még pedig az-
é r t , mivel a szabadságba helyezettek ismét szolgálatot vál-
lalnak Romában : jóllehet esküvel kötelezték magukat arra, 
hogy a pápát szolgálni többé nem fogják. A szószegés aljas 
rágalmának hamis voltát később maga a ,Corriere' is kény-
telenittetett bevallani : mivel a pápai elfogott tisztek vagy 
minden föltétel és köteleztetés nélkül tétettek szabadságba, 
mint Schmidt tábornok és mások, vagy ha (mint Lamori-
ciéreről föltétetik) egy évi tétlenséget Ígértek Piémont elle-
nében, ezt becsületesen meg is tartják. „Az egészben csak 
annyi való", veszi észre a bécsi hivatalos lap, „hogy illy es-
küről soha sem volt szó ; s a piemonti lapok jól tennék, ha 
azon kérdésre válaszolnának : valljon igaz-e az, mit Turinból 
irnak, miszerint a piemonti kormány a hadi foglyokat csak 
váltságpénzért akarja szabadon bocsátni." E váltságdíjul a 
lapok Cavour grófnak azon kivánatát említik, hogy a sz. 
atya az ,idegeneket' szolgálatából mind bocsássa el ! S ezt a 
piemonti kormány azon perczben követeli, midőn ezer angol 
partra szállása felől értesít a piemonti sajtó, kik Victor-Ema-
nuel seregét nevelik Nápolyban. 

FRANCZIAORSZAG. A franczia kormány, szokásos el-
járását a kath. egyház mellett szót emelő orgánumok elnémitá-
sában, melly Veuillotnak stb. hallgatást parancsolt, déli Fran-
cziaország legjelentékenyebb lapjára, a,Gazette de Lyon'-ra is 
alkalmazta. A ,L' ami de la Religion', ez elnyomatást az azon ér-
demekrei emlékeztetéssel kiséri, mellyeket a kérdéses lap a 
forradalom legveszélyesebb napjaiban, éles eszű, s ritka bátor-
sággal folytatott működésével, a kath. egyház- és társadalmi 
rendnek föntartása körül szerzett Francziaországban , s mel-
lyeket ,lélekismeretes emberek' elfeledni soha sem fognak; 
mint azok sem, kik Francziaország v a l ó d i javát szivökön 
hordják. (Illyesmit természetesen a jelen kormány embereitől 
nem lehet várni !) A lap elnyomatását a pápai tekintély- és 
sz.-szék jogainak férfias védelme okozta ; mint mellynél nincs, 
és nem lehet nagyobb vétség azok szemeiben , kiknek czéljok 
az egyházrablás, és pápai hatalom megszüntetése. 

TÖRÖKORSZÁG. Ki a syriai mészárlások kezdetekor 
minden, a borzasztó tény, és való bebizonyítására közzé tett tu-
dósításokat tagadó, vagy legalább is otromba nagyításoknak 
bélyegző, később pedig a belharcz megkezdésével kereszté-
nyeket vádoló franczia, s angol hivatalos hirlapi czikkekre 
visszaemlékezvén, azokat összehasonlítja az ugyancsak.fran-
czia kútfőből merített legújabb hirekkel Syriából : annak utá-
lattal kell a részrehajlás és politikai önzés amaz arczátlan or-
gánjaitól elfordulnia, mellyek illy hitszegőleg kezelik az em-
beri-nem felvilágosítására és vezetésére hivatott eszközt, a 
történelemnek biztos kútfőül szolgálni kellendett napi-sajtót. 
Az utókor, a jelennek bizonyosan nem nagy dicsőségére fog 
egykor a rendszeres ámitás bizonyítványai fölött szemlét tar-
tani , valamint a druzok, ugy az egyházrabló piemontiak stb. 
ügyében is. De kik az igazságot szeretik, azoknak a valót ki-
tudni, most sem lehetetlen. Jelenleg azonban, egyebet mellőzve, 
csupán azt jegyezzük fel, hogy a franczia hadsereg főparancs-
noka Syriában, Beaufort d' Hautpoul tábornok, az ország 
beljébe történt előnyomulása felől Kormányát tudósítván, töb-
bi között ezt irja Deir-el-Kamarból : „Lehetetlen azt elkép-
zelni, minő állapotban találták seregeink Deir-el-Kamart. Va-
lamennyi ház össze van rombolva; holttestek halmai tölték be 
még mindig az utczákat. Szivszaggató látvány volt, szemlélni, 
mint vonultak ismét a keresztények ezerei, csaknem mind nők és 
gyermekek, mindentől megfosztva, e romok közé, mellyek még 
mindig agyonvert atyáikat, anyáikat és testvéreiket fedték 
A török katonáknak kötelességül té tetet t , valamennyi holt-
testeket, mellyeket a musulmanok megvetése négy hónapig 
hagyott temetetlenül heverni, eltakarítani, a házakban szét-
szórt emberi maradványokat megégetni, s az utczákat a ro-
moktól megtisztítani. A rothadás bűze olly rettenetes volt, 
miszerint Hautpoul tábornok kénytelen vala táborát távolabb 
vinni, hogy a ragályt kikerülje " Fájdalom ! a törökök el-
lenszenve s gyűlölete ujabb kitöréshez készül ; és a bizonyít-
ványok mindinkább szaporodnak arra, hogy a druzokkali 
egyetértés kétségtelennek tartassék részökről. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IROÜALML FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he tenk in t k é t s z e r : szerdán é s szomba ton . A z előfizetési d i j f é l é v r e , pos t án kü ldésse l 5 í r t 2 5 k r . , helyben 4 f r t 9 0 k r . aus t r . ér t . Előf izethetni 
minden cs . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s Pesten a Beimel - és Kozmafé le n y o m d a i i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Minden-szentek napja Esztergomban. — 
A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek a jézus-társaságiak el-
len hozott határozata. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarországból. — Irodalom. 

Minden-szentek napja Esztergomban. 
Vannak perczek, s a kath. egyház nagy napjai 

legalkalmasabbak az illyenek előidézésére, midőn az 
örök valót kifejező emberi szavakról mintegy lepat-
tan az azok magvát takaró száraz hüvely , s a meg-
indult lelket érzelmeinek egész teljével engedik a 
leplezetlen igazság élvezetébe merülni. E sorok irója 
soha sem érezte bensőbben, mint épen Minden-szen-
tek napján, és a magyar Sion fönséges kúpja alatt, 
a kath. anyaszentegyház d i c s ő s é g e s volta felől 
szóló ama szavak igazságát, mellyek az e napi so-
losmában foglaltatnak : hol tiszteletre méltó Beda, a 
minden dicsőültek emlékezetét azonegy napon, egy-
szerre megülő egyházról olly gyönyörűen mondja, 
hogy valamint a szentek társaságukkal a mennyet, 
pártfogásukkal pedig a földet örömre gerjesztik, ugy 
diadalmaik által az egyháznak fényes koronáját te-
szik ragyogóbbá *). Valóban dicső egyház! melly 

*) „Quorum societate coelum exul tâ t , quorum patroci-
niis ter ra laeta tur , triumphis Ecclesia sancta coronatur." De 
szintolly szép a többi is : „Quorum confessio quanto in p a s-
s i o n e fort ior , tanto est clarior in h o n o r e : quia dum cre-
vit pugna , crevit et pugnantium gloria , et martyrii trium-
phus multiplici passionum genere a d o r n a t u r — Catholica ma-
ter Ecclesia in ipso capite suo Christo Jesu edocta es t , con-
tumeiias, cruces et mortem non timere" ; s „non r e s i s t e n-
d o , sed p e r f e r e n d o , universis, quos agmine inclyto car-
eer poenalis inclusit, pari et simili calore virtutis ad geren-
dum certamen gloriam triumphalem inspiravit. — O vere 
beata mater Ecclesia, quam vincentium gloriosus martyrum 
sangvis exornat . , . . Floribus eius nec rosae, nec lilia desunt. 
Certent n u n c singuli, ut ad utrosque honores amplissimam 
accipiant dignitatem : coronas, vel de virginitate Candidas, 
vel de passione purpureas . . . . Dei enim ineffabilis et immensa 
bonitas providit, ut laborum quidem tempus et agonis non 
extendere t , ne longum faceret aut aeternum, sed b reve , et 
u t ita dicam, momentaneum ; ut in hac brevi et exigua vita 
agones essent et labores : in illa vero , quae aeterna es t , co-
ronae et praemia meritorum ; ut labores quidem cito finiren-

szorongattatásának legkínosabb, és a hitetlenek sze-
mében lealázóbb napjaiban, az őt végveszélylyel fe-
nyegető látogatások idején is örömünnepeket ül, mel-
lyekhez képest minden földi ragyogvány fénye el-
halaványul. Dieső egyház ! melly az érette elhullott 
áldozatok sokasága miatt nem gyengül ; hanem in-
kább erősbödik vértanúinak szaporodó számával ! 
Melly a védelmére sietett kicsiny, de hős sereget, 
alacsonylelkü, hatalmas ellenségei, által elárulva, s 
a harcztéren elvérzeni látván, rabságában is az el-
esettek dicsőségének örökítésére gondol; és álmélkodó* 
börtön-őreinek szeme láttára faragja a köveket, mel-
lyekből a már meghóditottnak vélt örök városban, a 
legyőzötteknek, valóban halhatatlanságot biztosító 
emléket emeljen *). Dicső egyház! melly az érette 
tűrt gyalázatot és méltatlan becstelenitést, mint an-
nak eszközével, a kereszttel t e t t , a maradandó di-
csőség fénykörével tudja körülvenni; s melly tűrve, 
és s z e n v e d v e , nagyobb diadalmakat viv ki, mint 
a minőket üldözői, minden lángeszökkel, a rosszra 
fordított tudomány és politikai eszközök felhaszná-
lásával , a földi hatalom minden fegyvereivel dúlva, 
győzelemittas seregeikkel az elnyomott, és bilin-
csekbe vert egyházon, és hozzá hü fiain ki birnak 
erőszakolni— Fönséges egyház ! melly az Isten dicső-
ségére emelt templomok, és tiszteletének nagyszerű-
sége által fejezi ki valamint az Örökkévaló iránti vé-
getlen hódolatának nagy voltát, ugy azon eszmék 
fönségét is, mellyeket Isten- és a szellemi világról 
táplál **). 

t u r , meritorum vero praemia sine line durarent." Fölséges 
szavak ; bár azok értelmét komolyan megfontolnák mindazok, 
kik az egyház harczosai közé tar tozva, még mindig földi ju -
talmak után sovárognak! 

*) A sz. atya Romában megtétet te már a szükséges in-
tézkedéseket, hogy Pimodan és hős társai, mint a kath. egy-
ház elidegenithetlen jogaiért küzdött vértanuk, a kath. egy-
háznak nem feledékeny hálájához méltó emléket nyerjenek a 
lateráni sz.-János-egyházban, a világ anya-és főtemplomában. 

**) A halandó ember, a veszni nem engedhető gondolat-
nak, haugyan képes illyenre, s azt meg tudja becsülni, vala-
mint lehetőleg legtartósabb, ugy legméltóbb kifejezést is igyek-
szik adni : s hol a kifejezés törpe, silány, hanyag éa alanti, 
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Ezek méltó kifejezését találjuk mi föl mindany-
nyiszor Esztergom dicső bazilikájában, valahányszor 
abba megilletődéssel lépni szerencsések vagyunk : 
és mindannyiszor hálát adunk Istennek, hogy illy 
emlék fölállithatására szeretett honunknak is adott 
módot, erőt, és — férfiakat. Fölleli itt a kath. hivő 
mindazt,mi a lelket a magasba ragadni képes: a ne-
mesen nagyszerű stylt az épitészetben, a végetlen-
nek andalító sejtelmeibe meritő hangok égi harmó-
niáját , a festészet remekeit; s föl, az ezeknek életet 
adó buzgóság kifejezését, a fönséges templomi szer-
tartásokban Mi legalább szerencsések voltunk e 
napon látni, hallani, s érezni mindezt, midőn az 
anyaszentegyháznak különben is egyik legnagyobb 
ünnepét kétszeresen meghatóvá tette a gondolat, 
hogy e nap egyszersmind h á l a a d á s i ünnep a Ma-
gyarországnak, hazánknak visszaadott alkotmány-
ért: tartva azon bíboros főpap által , kinek e jótéte-
mény kinyerésében szintúgy, valamint a temérdek 
áldozatokkal olly magasztos fényűvé tett templom-
bani méltó megháiálhatásában is, legnagyobb része, 
legfőbb érdeme van ; és ki az ország emez újjászüle-
tésének örvendetes napján, egyszersmind saját szüle-
tésének évnapját ünnepié Milly sok és nagy 
okok, a legmélyebb megilletődést eszközlő érzetek 
fölélesztésére! Lelkünk visszarepült az emlékezet 
szárnyain ezer éves multunk azon fénykorába, mi-
dőn e szent helyről első izben sugárzott ki a jog 
és igazság honboldogitó napja ; s vele azon alkot-
mány is, melly a ker. miveltségnek megfelelő sza-
badságot , az azzal élni tudó népeknek egyedül 
biztosithatja; s melly az egyháznak is kijelöli azon, 
őt méltán megillető helyet , melly a ker. társa-
dalom és polgárzat lépcsőin csak azért látszik szá-
mára biztosítottnak, hogy annál nagyobb tehetsé-
ge, s több módja legyen polgártársainak nem csupán 

hol minden a nyomorult önzéstárulja el, melly a veszendő ér-
dekhez kapaszkodik, mint egyedüli kincséhez ; hol a végetlen 
felé emelkedésnek, a mulandók felől megfeledkezni tudó lel-
kesedésnek, áldozatkészségnek, lemondás- és önodaadásnak 
semmi jelét sem láthatni : ott meg lehetünk a szellemi nyo-
morról győződve, melly magának Istenről nem képes maga-
sabb fogalmat képezni. Azért fényes paloták közt, Isten házai-
ul roskatag, Ízléstelen nyomorult épületeket látni, leverő : 
mig ellenben akaratlanul is tiszteletre kell ama kor iránt he-
vülni, melly az általa emelt nagyszerű templomoknak, az idő 
romboló hatásával századok óta daczoló méltóságában, adott 
azon eszmék és érzetek magasztosságának kinyomást, mellyek 
ama kornak irányadóit (mert söpredék a legtisztább magot 
adó szérűn is van) lelkesitették. 

szellemi-, hanem még anyagilag is boldogitására *). 
Esztergom, a sz. István által szervezett állapotok böl-
csője, sok reményekkel terhes kiindulási pontja lett 
egy ujabb, de nem uj, csak megifjodott rendszernek ; 
melly a régi épületet, a rendületlen alapokon nyug-
vót, a szükségessé vált- továbbépítéssel összekötvén, 
az idők viharai által megpróbált régi jót, a jelennek kö-
vetelései által parancsolt módosításokkal adandja az 
utódoknak által: hogy a ker. népek testvérületébe lé-
pett magyar, a többi rokonokkal együtt békésen ha-
ladhassonbelállapotainakfejlődésében az ohajtottczél, 
a polgári jobblét felé Meglehet, hogy sokan, kik a 
régi , de az idők mostohasága, s ellenséges dúlások 
által megviselt házat egész fényében látták, az újnak 
fölépittetése után akkép fakadnak sírva, miként a 
babyloni fogságból szabadult Izrael népének öregebb-
jei a visszaállított templom szemléletére**): de az 
isteni gondviselésben hivő ker. népeknek hinniök 
kell a feltámadásban ; és abban, mit Isten a valódi 
jót és igazságot keresőknek mindenkorra biztositott, 
hogy tudnillik az elvesztettnél, sőt csak kértnél is 
mindig valami jobbra tarthatnak azok számot, kik 
a folytonos tökéletesbülés törvényén alapuló ker. tár-
sadalom szellemében, hiven és kitartólag munkálnak. 
Ezeknek vigasztaló jövőt hirdet a próféta, s azt 
mondja : „Magna erit gloria domus istius novissimae, 
plus quam primae, dicit Dominus exercituum." (Agg. 
2,10.) A kinyilatkoztatott hit nem ismer orvosolhatlan 
bánatot, sem kipótolhatlan veszteséget e földön. A kép-
zelhető legnagyobb boldogság- és jóllétnek egyetlen 
föltételeül, mindig hatalmunkban áll a próféta által 
ajánlott eszköz : az Istennel, és Istenben munkás né-
pies erkölcs és vallásosság, az Ur házának anyagi és 
szellemi fölépítése, az élő h i t h e z i visszatérés. 

*) Ez értelemben örülünk a fölött is, hogy valamint or-
szágunk főmagass. bibornok- és herczeg-primása az esztergomi, 
ugy az egri nagymélt. érsek a hevesmegyei főispánság jogai-
nak élvezetébe visszahelyeztettek. 

**) „Et concinebant in hymnis et confessione Domino : 
quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius super 
Israel. Omnis quoque populus vociferabatur clamore magno 
in laudando Dominum, eo quod fundatum esset templum Do-
mini. Plurimi etiam de Sacerdotibus etLevitis, et Principes 
patrum et seniores, qui viderant templum prius, cum fundatum 
esset, et hoc templum in oculis eorum, flebant voce magna; 
et multi vociferantes in laetitia, elevabant vocem. Nec poterat 
quisquam agnoscere vocem clam oris laetantium, et vocem fie-
tus populi : commixtim enim populus vociferabatur clamore 
magno, et vox audiebatur procul." (I. Esdras 3, 11 —13 ) 
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A medgyesi, 1588-ki országgyűlésnek 
a jézus-társaságiak ellen hozott határozata. 

(Vége.) 
„Mindenkilátja tehát,milly joggal birják mind-

azt, mi nekik országos határozatok ellenére adomá-
nyoztatott ; miután az adományozás, donatio, statu-
tio neve alatt , nyilvános törvények ellen kelt illy 
függelékek érvénytelenek, és meg nem állhatnak. — 
De sőt még ezzel sem elégedvén meg, nem csak a 
Monostort, mindazzal, a mi hozzá tartozott, hanem 
S z e n t - M i h á l y - K ö v é t 1) is, körülfekvő faluival 
együ t t , és több, a váradi uradalomban fekvő , s a 
kincstárhoz tartozó falut elfoglaltak; miből nyilván 
következtethetni, hogy ők magasabbra törekesznek. 
Továbbá, hogy határaikon tulmentek, kitetszik ab-
ból, hogy még a török tartományokba is behatottak ; 
és küldnőik által Oláhországot vallásukra téríteni 
merészkedtek : melly merészségük, minthogy azt a 
török császár előtt el nem titkolhatni, hogy mennyi 
bajt hozhat hazánkra, minden értelmes ember átlátja. 
Minthogy tehát a törvények ellen illy merényeket 
követtek el, a szomszéd népek romlásából bátran kö-
vetkeztetjük , mekkora veszélybe dönthetik szabad-
ságunkat : mert mihelyt amaz országokban leteleped-
tek , legott borzasztó vérengzésnek lőnek okozói. — 
Francziaországban rokon fejedelmeket, az esküvéssel 
ígért jSalvus conductus' megsértésével is, egymás el-
leni harczba vegyitettek : ugy hogy egy napon tíz-
ezer jámbor kereszténynek vére, folyóként özönlé el 
az utczákat 2). Mert a fejedelmek, és nagyok gyer-
mekeit oktatván, nem csak a lelkiekben akarnak ve-
zérek és tanítók, hanem a világiakban is tanácsadók 
lenni ; valamint a portugali királylyal is történt, ki 
a pápa ígéretére, és nógatására, a mórokkal kötött 
frigyet fölbontá, s őket háborúval megtámadá: de 
ezek a frigybontó kirá lyt , seregével együt t levág-
ták 3). Azt sem mellőzhetjük, kegyelmes uram ! mit 

' ) Castrum B. M V. de Szent-Mihály-Köve. A szent-
páliak e zárdájáról, mellynek romjai a zalathnai völgyön le-
folyó O m p o 1 y mellett, T ó t f a l u fölött most is láthatók, 
ezeket olvashatni Pázmány Péter ,Acta et Décréta Synodi 
Dioecesanae' czimü munkájának 123-dik lapján: „De Tót-
falud (alias de Sz.-Mihály-Köve) prope Albam Juliam. Fun-
datur per Groblinum Episcopum Transsilvaniae, Anno 1384. 
augeturque per Einericum Episcopum eius successorem." 

2) Nagyhangú, egyetlen-egy adattal sem bizonyított, de 
a sokaság megindítására igen is alkalmas szójárások. 

8) Ha a p a r a g u a y - i köztársaság már ebben, és nem 
a 17-dik században keletkezik, az ő állitólagos nyomorainak 
is kétségkívül az erdélyi atyák voltak volna okozói 

saját szemeinkkel látunk, és tapasztalunk, azt (nagy-
ságod engedelmével csak kimondjuk), hogy a jezui-
ták nem csak kötelességük folytán , hanem bármikor 
is nagyságod körül forgolódnak : nyilván azt is ta-
pasztaljuk, hogy ha csak a legkisebb szóval is érint-
jük őket, mindjárt ugy korholnak, mintha nagysá-
god ellen valami nagyot vétettünk volna ; azonfölül 
rágalmaznak is nagyságod előtt : hogy igy nagysá-
godnak irányunkban való kedvét, és kegyességét 
megrontsák, katholikusaikat pedig előmozdítsák, és 
bennünket gyűlöletesekké tegyenek ; hogy soha va-
lóságos nyugalomra számítani sem merünk. A mi-
nap Romában tartott beszédükben, és más kiadott 
irataikban, nyilván elárulták, miként terjeszték ki 
hálóikat Erdélyre is ; hogy tudnillik a fiukat atyjok 
karjaiból kiszakasztani, s bennünket gyermekeinkkel 
együt t , kiket neveltünk, hálójokba keríteni szándé-
kuk. K o l o z s v á r o n az akadémia neve alatt erős-
séget építettek ellenünk ; minthogy tanítványaik és 
iskolásaik rögtön fegyvert fognak: miként csak 
nem régen is iszonyú lázadást okozának ; melly-
ből , ha Isten el nem hárí t ja , borzasztó véreng-
zés származhatott volna. K r a k ó b a n is nem ré-
gen a katholikus tanulók a házat , mellyben a cal-
vinisták *) tanítottak, megrohanták, feltörték, és 
meggyújtották ; mindenkit, kit benne találtak, meg-
ölvén, és mindent széthordván. — Valamint hajdan, 
mikor a pápa Erdélyben is uralkodott , a javak és 
birtokok legnagyobb része a püspökök, szerzetesek, 
és más lelkiek kezére kerül t : ugy könnyen hozzá 
vethetünk, miszerint velünk is ugyanaz fog tör-
ténni. Ok elbolonditják, és esküvel lekötelezik ma-
guknak az if júságot, sőt ennek mind ingó, mind 
fekvő javait magukhoz ragadják, s az országot kime-
rítik. Minthogy pedig két hatalmas császár között 
vagyunk , s ezeknek egyikét ajándékokkal engesz-
telnünk , a másikat pedig (ha alkalmatlanságunkra 
van,) fegyveres kézzel visszautasítanunk szükséges; 
de mivel jövedelmeinket ama más huzza : a hadi költ-
ségekben hiányt szenvedünk. Sokat hallgatással mel-
lőzünk el, kegyelmes uram! nehogy nagyságodnak 
alkalmatlanok legyünk; vagy nagyságod alattva-
lóira nehezült amaz elviselhetlen terheket, miknél 
fogva a legkisebb húsételért tizenkét forintig meg-
büntettetnek, valamint ama, mind a lelkészek-, mind 
a világiakra nézve elhordozhatlan zsarnokságot tá-
volról is érintsük." 

' ) C a l v i n i s t a e , olvasható L e h m a n n á l is, L a m -
p e n é 1 i s. Ezt csak azért emiitjük, mert jól tudjuk reformá-
tus atyánkfiainak diplomatiailag megállapított elnevezését. 
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„Arra is figyelmeztet nagyságod, hogy néhány 
nem kis tekintélyű zászlós sürgeti a katholikus val-
lás szabad gyakorlását : a mi ezeket illeti, tudva van 
mindenki előtt, hogy az igazhitű vallás behozatalá-
nak kezdetétől fogva, mindig volt néhány katholikus 
Erdélyben : de ezek soha egésznek nem vétettek ; mi-
ként az országos gyűlésekben kelt czikkekből kive-
hető, hogy nem egy, sem nem többen, hanem az or-
szág legnagyobb része egésznek veendő; a miért 
őket, mint a társadalom közös köteléke által velünk 
egyesülteket, kérjük is, rossz neven ne vegyék, hogy 
őket egészül nem tekinthetjük: azonban semmiké-
pen sem akarjuk lelkismeretöket megkötni, sőt leg-
nagyobb szabadságot engedünk nekik (!). Arra nézve 
pedig, hogy nagyságod int, és sürget, hogy ez ügyet 
alkalmasb időre halaszszuk, emlékezhetik nagysá-
god, hogy midőn 1585-ben a közgyűlésen, vala-
mint más gyűlésekben is, ez ügyet sürgettük volna, 
az a jelen országgyűlésre halasztatott. Midőn tehát 
ez ohajtott, és arany nap reánk felvirradott, azért 
gyűltünk sereglesen ide, hogy elődeink példájára, 
mindenekelőtt és kiválólag arról tanácskozzunk és 
végezzünk, mi az Isten dicsőségét illeti : melly vég-
zéseink megerősítésére nagyságodat, tekintetes taná-
csosaival együt t elégségesnek ismerjük, és tartjuk. 
Könyörgünk tehát alázatosan nagyságodnak, mél-
tóztassék Lengyelhon fölséges királyának (Bátori 
Istvánnak) példáját szeme előtt tartani, ki midőn Er-
dély fejedelmének beigtattatott, noha azelőtt a ka-
tholikus hitet vallotta, mégis az ország rendjei iránti 
hajlamából, mig Erdélyben uralkodott, áldozókat J) 
nem tar tot t , hanem az igazhitű hitszónokok nyilvá-
nos szónoklatait hallgatta 2). E nagybátyjának nyom-

L a m p e misézőket mond. 
K á r o l y i Pé te r t , mondja többször idézett szem-

tanunk; azonban milly joggal hivatkozhattak Bátori István 
példájára a rendek, mutatják véghagyományának ( L a m p e -
n é l i s , többször idézett munkájának 313-ik lapján, olvasható) 
szavai : „Ad Te, Nepos charissime, S i g i s m u n d e B a t o r i , 
redeo ; Tibi imprimis Collegium Claudiopolitanum et Albense 
lego et committo, quae Collegia Pater tuus et Ego fundavi-
mus, p r o p r i i s e x f a c u l t a t i b u s n o s t r i s , s i n e cu-
i u s q u a m i n i u r i a ; quae quidem ita tuearis et defendas 
quatenus animae tuae, cui praees, salus tibi chara est. Non 
deerunt puto Unitarii, atque imprimis Colosvarienses, qui eos 
eversos velint, favebuntque iis omnes Senatores tui Calvini-
stae et Lutherani. Non deerunt oportunitati iuvenes et Aulici 
praesentes pariter Haeretici, qui tibi adulantes, procaciter in 
eos invehentes, animum tuum in transversum rapient. Sed si 
vir es , generöse, facileque omnibus résistés sola constantia, 
et fervore zeloque pietatis, magis Deo, quam hominibus con-
testato. 0 utinam potuissem in eo solum meae erga te pietati 

dokait (ki tudnillik kiválólag szerette, és becsülte 
nagyságodat,) kövesse szilárdul nagyságod; és mu-
tassa meg azzal irántunk való igaz kegyességét, 
hogy lelkiismereteink megnyugtatására kérésünket 
meghallgatja, és végrehajt ja: mert az egyedüli tö-
rekvésünk , hogy mindenkinek lelkiismereti szabad-
sága mellett (!), hazánk jogai fölött őrködjünk , és a 
fenyegető veszélyeket eltávolítsuk" *). 

E vádakra , mellyekből tisztán kilátszik, hogy 
itt nem annyira a jezuiták, mint a kath. vallás eltör-
lése czéloztaték (hiszen másként miért kellett volna 
az 1556-ki törvényczikkre hivatkozni?), könnyű 
vala az atyák részéről a czáfoló felelet. Az általuk 
bírt javakat illetőleg felhozák, hogy amaz ország-
gyűlés , melly I z a b e l l a alatt tar tatot t , nem csak 
igazságtalan volt, elvevén azt , a mi a másé, hanem 
jogtalan is; mert sem J á n o s , a herczeg, sem a ki-
rálynő, sem P e t r o v i c s , a herczeg gyámja , az or-
szágnak, valamint ez amazoknak, eskü által még nem 
vala lekötve: ú g y h o g y a köztársaság árvasága mel-
lett, jogszerű törvényeket nem is lehetett hozni. „De 
engedjük meg", folytaták, ,,hogy ama törvények ér-
vényesek voltak : azok el is töröltettek, mikor az 
1581-ki generalis országgyűlés a társaság behozata-
lát megengedte, birtok-képességét helybenhagyta. S 
miután javaink I s t v á n kirá ly , és K r i s t ó f fejede-
lem pénzén váltattak meg 2), és mi azokat jogszerü-
leg nyervén, eddig háboritlanul birtuk : mi okból 
vétessenek el azok tőlünk ? Mert azt, hogy mi csalfa 
utakon öregbitjük vagyonunkat , és fosztjuk ki az 
ország kincstárát, maguk, kik illyenekkel szeretik a 
népet ámitgatni, sem hiszik: hacsak lelköket a düh 
és irigység el nem vakitotta. A többi vádak pedig, 
mellyekkel illetnek, részint ollyanok, hogy azo-
kat nem csak bevallani nem szégyeneljük, de sőt 
velők dicsekedhetni vélünk; részint ollyanok, mi-
ket , mert szóval mondvák, szóval tagadhatni is. 
Ugyanis azért, hogy Székelyföldön, Oláhországban, 
és a török tartományokban is elterjesztettük az igaz 
ősi hitnek uralmát, mellyik igazságos biró fog elitél-
hetni? Tehát nem inkább dicséretre, mint számkive-
tésre méltó dolog-e ez? Bár a kath. hit szelid igája 
alá hajolnának mind e nemzetek; bár prédikálásunk 
mindazoknak szivébe szállhatna, kik e váddal legin-

satisfacere, ut sí non omnes, saltem paucos tibi intimos Con-
siliarios Catholicos et pios dare potuissem ; tibi certe orna-
mento, mihi autem securitati fuissent. Sed ea est, etc." 

J) Lehmann, Hist. dipl. pag. 9. 
2) Lásd I s t v á n király véghagyományának idevágó, 

fönebb idézett saját szavait. 
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kább terhelnek! — Vagy talán félelmes a török harag-
ját fölingerelni? Mert ezzel is állanak elő. De hiszen 
atyáink régen, és most is a legnagyobb becsülettel 
fogadtattak a török parancsnokok által. Piruljanak 
valóban, hogy ama barbároktól nagyobb kímélettel 
fogadtatnak a keresztény hit hirdetői, mint azoktól, 
kik magukat keresztényeknek állítják lenni. — Végül 
azzal vádolnak, hogy a királyokat háborúkra inge-
reltük, atyafiságos seregeket egymásra uszítottunk, 
és a tartományokban borzasztó lázadásokat okoz-
tunk. Azonban (ha igazat akartak mondani, nem pe-
dig rágalmazni,) az öldöklések, és háborúk szerzőit 
meg kellett volna nevezni; a helyet , időt, és más 
körülményeket kijelölni, hogy becsületes emberek-
nél hitelök legyen. A mór háború vádja alól eléggé 
fölment Portugalia egész nemességének ítélete, és az, 
hogy a király halála után is kegyben maradtunk. 
Hogy elleneink a francziaországi villongásokat is 
említik, azon valóban csudálkozhatni; miután vilá-
gos, hogy már régtől fogva Franczia-, s Németor-
szágban , és Belgiumban semmi viszály nem kelet-
kezett, semmi vérontás nem volt , mellyet a calvi-
nista és lutheránus pártoskodások nem idéztek volna 
elő. Annyira nem lát tudnillik a vádaskodó hajlam, 
midőn mindent szorgalmatosan kifürkész, a mi által 
gyanúsokká tehet , hogy önmagát oktalanul tőrbe 
ejti. — Mellőzzük ama ne'vetséges állításokat, hogy 
V á r a d o n fegyveres kézzel hordoztuk körül a ke-
resztet, és hogy R o m á b a n borzasztó intriguák 
forraltainak Erdély ellen. Hiszen előttök sem isme-
retlen a magyar katholikusoknak azon szokása, 
miszerint Krisztus feltámadását a keresztnek kö-
rülhordozásával , és taraczkok elsütésével szokták 
megünnepelni; melly örvendezés ha mi veszélylyel 
j á r t , azt bizonyosan azoknak kell betudni, kik azt 
ellenezvén, nyilván tanusiták fájdalmukat a fölött, 
hogy a katholikusok ezen, a hitszakadás terjedtével 
eltörlött szertartást, újból gyakorolták. Ama romai 
szónok szavait illetőleg pedig, legjobb azokat válto-
zatlanul idéznünk, hogy a rágalom annál szembeszö-
kőbb legyen. Ő ugyanis XIII. Gergely pápának az 
egész emberiség javára czélzott működését, a fölötte 
elmondott halotti beszédben magasztalván ; és föl-
említvén azt, miként törekedett az egész világon ala-
pított növeldék, és társulatok által a szent vallást 
helyreállítani, tovább terjeszteni, ekképen szólott: 
„ G e r g e l y más harczmodort vélt követendőnek, 
mellyben nem a fegyver, hanem a bölcseség dön-
tene ; nem zsoldosokat ohajtott a hitetlenek tá-
borának megtámadására indítani, hanem olly ifja-

kat szülőik házából és karjaik közül toborzani, kik 
a hit és jó erkölcsök szabályaira oktattatván, pol-
gártársaik , rokonaik, és barátjaik ellen nem sebe-
ket ejtve, hanem éltök példájával, és vitatkozva 
harczolnának ; hogy azokon, kiket sem a százados, 
sem századalja le nem győzhetne, a bölcs és jámbor 
pap győzedelmeskedjék." És szónoklata folytatásá-
ban , a hittől elszakadottakhoz fordulván : „Grergely 
egymaga tönkre tesz titeket, és Német-, Franczia-, Sar-
mát-, és Pannonhonban alapitott növeldéivel, mint a 
hitnek ugyanannyi védbástyáival, uijat állja köve-
tőiteknek; legyőzsaját gyermekeitek és tanítványai-
tok által." Ki nem látja, hogy itt a szónok olly hábo-
rúról, az evangelium olly fegyvereiről szól, mellyek-
nek győzelme a legyőzötteknek csak javára szolgál ? 
Valóban csudálkozni kell azon, hogy valakinek csak 
eszébe is juthatott, mindezeket valóságos fegyverekre, 
csatákra, és nem tudom minő machinatiokra érteni. 
Híjában! elleneinknek illy alaptalan félelem költé-
séhez kellett fogni, hogy azzal valódi irigységüket 
és gyülölségöket palástolhassák." 

B á t o r i Zsigmond hosszas tanácskozás után, 
mellyet a fónirt u j fölterjesztés, és az atyák védel-
me fölött tanácsosaival tar tot t , december 15-én vá-
laszul azt izente a rendeknek, hogy újított kérésök 
következtében a jezuitákat F e h é r v á r r ó l , M i h á l y -
k ő r ő l , K o l o z s v á r r ó l , és V á r a d r ó l elteendi, és 
mind M o n o s t o r r a rendelendi; meghagyván, hogy 
e válaszszal megelégedvén, a szokott ügyek tárgya-
lásához fognának, nehogy az idő halasztásával kár 
háramoljék az országra. De a rendek e válaszszal 
meg nem elégedvén, a fejedelmet harmadszor is ké-
résök teljesitésére felszólitandónak határozák; a fel-
irat fogalmazását G-e r e n d i Jánosra bízván : ki föl-
fejté, hogy e válasz sokkal kedvezőtlenebb, mint 
sem hogy a rendek azon megnyugodhatnának. Ne-
hezökre esik, hogy a váradiak behozatalával szá-
muk Erdélyben még neveltessék, és K o l o s - M o -
n o s t o r általuk mintegy várrá alakittassék. Kérik 
tehát a fejedelmet, méltóztatnék előbbi feliratukat 
jobban megfontolni, s kegyesebb választ adni; mert 
ők elhatározvák, mi egyébhez sem fogni, mig a je-
zuiták ügye tökéletesen be nem végeztetik. Az e fel-
irat benyújtására választott küldöttséget V a s György 
vezette ; ki visszajővén, azt hozá feleletül, hogy a fe-
jedelem tanácsot tartva majd leküldendi válaszát. E 
választ meg is hozá Gécz i Ferencz délután három 
órakor, hogy tudnillik a fejedelem másnap végelha-
tározását tudatandja a rendekkel. 

December 16-án tehát megjelent K o v á c s o c z y 
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Farkas, a korlátnok, még egy tanácsnok 1) kíséreté-
ben a templomban, a fejedelem következő válaszával: 
„Midőn eszünkbe vennők, hogy Erdély fejedelmének 
megválasztattunk, azt is vél tük, hogy ti irántunk 
való szeretetetekből tegnapi válaszunkkal meg fogtok 
elégedni, s azon, mit tanácsosainkkal legjobbnak Ítél-
tünk , megnyugodni ; valamint azt is meg fogjátok 
fontolni, hogy ki az, ki a jezui tákat Erdélybe hozta: 
atyánk fivére tudnillik, Lengyelhon fölséges királya, 
kinek tekintélyére nektek is kellene hajolni. Ide já-
rul még, hogy a jezuiták kis korunktól fogva nevel-
tek, a szép tudományokban, és a bölcsészet üdvös 
szabályaira oktattak, szónoki, s itélőtehetségünk ki-
mivelésén fáradoztak, s mindenre, mi belátásunk 
élesítésére, s a haza javára szolgálandott, szorgal-
matosan szoktattak. Valóban, ha ezeket mind meg-
fontoljuk, arra ösztönöztetünk, hogy őket nem csak 
el ne távolitsuk magunktól, sőt inkább mindezek-
ért hálával eláraszszuk, hogy mint éltünk védőit, ki-
képzőit, és gyámjait mindenképen t isztel jük, és 
bőségesen megjutalmazzuk. De minthogy az ország 
átalános egyetértését lá t juk, mi is ez ügyben meg-
nyugszunk 2) ; noha ez méltóságunkkal ellenkez-
ni látszik : azonban e tárgyban is ugy ajánljuk 
magunkat jóakaratotokba, hogy ti is mindenben, 
a mi tetszésünk-, tekintélyünk-, és az ország ja-
vának öregbitésére szolgáland, készségteket az or-
szág föntartására szükséges, igazságos adók befi-
zetésével fogjátok tanúsítani. Nem tehetjük tehát, 
hogy ismételt kéréstekbe beleegyezvén, jogunktól el 
ne álljunk ; a miért is a jezuitákat egész birodal-
munkból , mind Magyarországon, mind Erdélyben, 
tizenöt nap alatt kiküszöböljük, és innen örökre ki-
utasítjuk, a hozott, és megerősített országos czikkek 
erejénél fogva számkivetjük." Ezt hallván a rendek, a 
nép nagy örömmel, és tapssal kiáltá a medgyesi 
templomban: „ V i v á t I l l u s t r i s s i m u s P r i n -
c e p s S i g i s m u n d u s ! V i v a t ! v i v a t ! " 3) A ren-
dek pedig irásba tett köszönetök átvitelére, 24 tag-
ból álló küldöttséget választának: élére G e r e n d i 
Jánost , tagokul B o c s k a i Is tvánt , V a s Gy örgyöt, 
S í g é r Jánost , F o r r ó Jánost , S ü v e g Alberteta 

^ L e h m a n n idézett munkájában, és M i l e s Mátyás, 
jSiebenbürgiseher Würg-Engel' czimü munkája 147-ik lapján, 
G é c z i Jánost említik. 

2) Hol L e h m a n n , és a kevésbbé correct L a m p e 
egymástól eltérnek, azt követtem, ki M i 1 e s-szel talál ; annál 
is inkább, mivel mind L e h m a n n , mind L a m p e ez utolsó-
ból látszik meríteni. 

3) „Magnificus cancellarius subridens, et populi voto 
exultans Templo excessit." ( L a m p e , idézett munkájában.) 

szebeni királybírót, U r b á n t a beszterczei polgár-
mestert , és másokat, kiknek hálanyilvánitására 
K e n d i Sándor felelt a fejedelem nevében. S hogy 
az egész eljárás még a végén se tagadhassa meg val-
lási jellegét, ezzel is bebizonyítván ez értekezés ele-
jén említett állításunkat: „két magyar püspök" ( H u -
n y a d i Demeter, az egységhivők superintendense 
K o l o z s v á r r ó l , é s T o r o n y a i Máté, a reformá-
tusok superintendense G y a l u b ó l , ) „hálaimát monda 
Istennek, köszönetet a fejedelemnek, és különösen a 
rendeknek, hogy olly kitartók voltak" *)• 

Pásztorok nélkül maradt tehát újból a várme-
gyéken elszórt, és városokban lakó katholikus nép 
jó darab időig ; mert az a tyák , hosszasb tanácskozá-
sok u tán , ha valljon a zivatar elmúlását, vagy a ha-
lált is, ha kell, bevárva, maradniok, vagy elmenniök 
kellene-e, végül Urunk e mondásán : „ha az egyik 
városban üldöznek, fussatok a másikba", megnyu-
godván, Erdélyt a rákövetkező január elején oda-
hagyták, az árvákul maradt katholikusok könyeitől 
kisérve. Ompolyi. 

EGVHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, nov. l-jén. Nagyszerű események- és 

ünnepélyeknek lehetett már szinhelye K o m á r o m , mióta 
hazánk történetében IV. Béla királyunk kora óta mint erősség 
ismeretes : de nem hiszem, hogy csak valaha is fényesebb és 
kedélyesebb ünnepély folyt volna le falai közt, mint a mult 
oct. 28-án. E napon szentelé fel ő eminentiája, hazánknak 
mindenfelé, s olly méltán szeretett prímása, a tizenkét év 
előtt leégett Szent-András-templomot. Oct. 27-én indult el a 
fáradhatlan áldornagy székvárosából, számos papság kísére-
tében , a földíszített, és nemzeti szinü lobogókkal gazdagon 
ékesitett ,Szent-István' gőzösön. Gyorsan szélé a magyar Du-
nának habjait e m a g y a r hajó : s bár útközben sürü köd ne-
hezedett ránk, a hajó derék kapitányának ügyes vezérlete 
alatt biztosan, és megállapodás nélkül folytatá útját. Alig 
voltunk annyira Komáromhoz, hogy hajónk füstjét láthaták, 
máris mozsárlövések tudaták a Dunapartot teljesen ellepett 
néptömeggel a várva-várt főpap közeledtét. Szűnni nem akaró 
,éljen'-kiáltások közt lépett partra a hiveitől olly annyira sze-
retett főpásztor. A város nevében a polgármester fogadá 
rövid, de lelkes üdvözléssel ő eminentiáj át : mire az éljenző 
népség körülfogta a plébániára gyalog indult főpapot ; és sze-
meiből kilátszott a lakosságnak, hogy örömének nagy árjá-
ban karjain szerette volna főpásztorát falai közé vinni. Plébá-
niára érve, a nagyszámú tisztelgőket volt kegyes ő eminen-
tiája azonnal elfogadni, azután a plébánia előtt felállított dí-
szes bandériumot tekinté meg: sajnálatát fejezvén ki, hogy 
kívánságukhoz képest őt hely szűke miatt a Dunáról be 
nem kisérhették. Erre a Sz.-Anna-kápolnába indult ; hova a 
főoltárba más nap leteendő sz. ereklyéket sajátkezüleg az 

' ) A.H.I.R. 
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e czélból földíszített állványra fölhelyezte, mellyek ott ide-
iglenesen nyilvános tiszteletre kitétettek. — Ebéd után 
azonnal a fölszentelendő templomba ment az agg kora da-
czára is fáradságot nem ismerő főpap, és személyesen kegyes-
kedett az egybegyűlt papságnak a fölszentelési szertartásokat 
megmagyarázni, s eleve akkép intézkedni, hogy az ünnepély 
minden fönakadás nélkül, és hibátlanul lefolyjon. Ezt elvégez-
vén,újra a Sz.-Anna-kápolnába mentünk, és elvégzők, természe-
tesen főpapunk jelenlétében, a solozsmát. Setét volt már, midőn 
visszaindultunk Más nap ltorán reggel az egész város tal-
pon volt : a házak még szebben, mint, tegnap , majdnem kivé-
tel nélkül nemzeti lobogókkal voltak földíszítve ; s midőn ő 
eminentiája fél 8 órakor, teljes papi segédlet mellett a temp-
lom felé megindult, átláthatlan néptömeg fogadta ; s 24, ma-
gyar diszruhába öltözött győri tanuló fogta körül, kivont kard-
dal : kik azután minden functióiban dísz-őrségként körüle vol-
tak. A meghatón szép szertartás egész délutáni 1 óráig tar-
to t t ; mellynek legszebb pontja az volt , midőn a Sz.-Anna-ká-
polnából fényes körmenetben, a tanuló if júság, czéhek, elöl-
járóság, sőt az egész lakosság részvétemellet t , a sz. erek-
lyéket a fölszentelt templomba kisértük : de ismét mélyen 
megindító oldala volt az ünnepélynek, midőn az ősz áldor-
nagy, a templom falain körös-körül széthelyezett 12 keresztet 
a sz. olajjal megjelölé. Valóban megható volt , s ezerek sze-
meiben köny csillogott, midőn a hosszas szertartás daczára is, 
a hajlott korú főpapot ifjú erélylyel a magas lépcsőkre föl-le 
vezettetni látták : hogy ama jó magasan levő kereszteket meg-
jelölhesse ! Ki kell emelnünk ft. R e n d e k József gutái lel-
késznek jeles, és nagy hatást eszközlött egyházi beszédét is. — 
Sz. mise végeztével a nép véghetlen örömében, hogy ismét 
van temploma, mellyben Istenét imádhatja, körülfogta a plé-
bániát: s máskép nem fejezhetvén ki örömét, ama 24 tanuló elő-
éneklése mellett, a s z ó z a t o t zengé el ; százszoros éljenekkel 
fejezvén ki mély fiúi háláját ő eminentiája i ránt . . . . Mindezek 
után lehet képzelni, milly hangulat uralkodott a benczések zár-
dájának széles folyosóján tartott 210 terítékű ebéd alatt. 0 emi-
nentiája élteté a magyarok a p o s t o l i k i r á l y á t ! A vendég-
koszorú lelkes éljenekkel felelt. O eminentiája egészségére szá-
mos felköszöntés történt. A templom fölépitésére adakozók 
közt első helyen említtetett V. F e r d i n á n d király, kie czélra 
1000 p.forinttal járult. Hosszas, szűnni nem akaró éljenekben 
tört ki a hála. De ki győzné mind elszámlálni a lelkes felkö-
szöntéseket? Gróf Károlyi Lajos, gr. Waldstein, Ghiczy 
Kálmán, Palkovics Károly, s több mások, szebbnél-szebb ha-
zafias felköszöntéseket tartottak. Az udvaron egy jeles kato-
nai zenekar játszta a sok magyar nótát. Ki fogja mindezek 
után csudálni, ha az ebéd akkép fejeztetett be, hogy az egész 
vendégsereg, felállva, a s z ó z a t o t éneklé el hatásteljesen, 
és a távozó főpapot számtalan éljenekkel kisérte. 0 eminen-
tiája estefelé litániát, és ,Te Deum'-ot tartott. Az egész város 
ezen, és előtte való estén fényesen ki volt világítva. — Másnap 
a távozó főpapot ismét ama 24 tanuló, egy nagy nemzeti zászló 
elővitele mellett, és az egész városi lakosság kisérte a Duna-
partra : hol a már ott várakozó ,Nádor' gőzösre szállott. A 
hajó kapitánya fölszólittatott, hogy tűzzön ki nemzeti zász-
lót; mintán M a g y a r o r s z á g p r i m á s á t van szerencséje 
hajóján vihetni : de a hajón mindenféle lobogó találtatott, 
csak nemzeti nem ! Azért a tanulóktól hozott zászló tűzetett 

ki a hajó ormányára. A hajó megindult. A szózat és éljenek 
hangzottak. O eminentiája még egyszer megáldotta a roppant 
néptömeget, s a hajó Esztergomnak fordult Jó messze 
jártunk már , és még mindig hallatszott a ,szózat', az ,éljen', 
és mozsarak döreje K N. 

— Nagys. és főtiszt. P r y b i l a József, apát , eszter-
gomi kanonok és sasvári főesperes, hosszas betegeskedése 
után, mult hó 31-én Bécsben az Urban elnyugodott. — Romából 
értesittetünk, miszerint nt. K a m p u s Sándor minorita atya, a 
vaticani bazilika magyar ajkú buzgó gyóntatója, távol a sze-
retett hazától, mellyről az örök városba jövő magyar honfi-
társaival olly érzékenyen emlékezett, s mellyet halála előtt 
még egyszer láthatni olly hőn ohajtot t , pár hó előtt szinte 
elhunyt az Urban. 0 eminentiája már méltóztatott lépéseket 
tenni, miszerint a magyar ajkú zarándokok mielőbb egy u j 
gyóntatót nyerjenek az örök városban. — 

TATH, Doroglinak (Esztergom megyében) fiókegyháza, 
ritka ünnepélynek volt tanuja oct. 28-án; mellyről t. szerk. 
urat tudósítani czélszerünek véltem ; nem, mintha országos 
érdekű tárgy forogna szőnyegen (ha mégis egész igazsággal 
ollyannak nem lehet nevezni egy, Isten dicsőségére intézett 
ügyet), hanem hogy örvendjen velünk kissé az Urban : látva a 
vallásos érzület kinyomatát, mellynek én itt, bár avatatlan 
tollal, tolmácsolója lenni kívánok. Táth, a szomszéd Tokoddal 
egy közös, nem annyira templom-, mint kápolnára vala szo-
rítva, melly a lelki eledel után sóvárgó hivek befogadására 
távolról sem volt elegendő. Átlátta ezt a szent Istvánról ne-
vezett ősrégi papnövelde, mint illetékes kegyuraság igazga-
tója még 184 7/g -ban, s minden további halogatás nélkül, annak 
nagyobbitásához kezdett : terve kivitelében azonban a bekö-
vetkezett viharos idő gátlá ; s a templom alig megkezdett ál-
lapotában maradt mindaddig, valamíg az említett papnövelde 
kormányát nagys. és ft, Z a l k a János kanonok ur kezeibe 
tevé le az isteni gondviselés. 0 annál is inkább szive- s elmé-
jében forgatá, házat épiteni az Urnák, mivel épen azok érez-
ték annak szükségét, kiknek ő töré meg az élet kenyerét 14 
évvel ezelőtt lelkipásztorkodása kezdetén, s velők együtt só-
hajtozott egy Salomon után, ki egy diszes Isten-házával meg-
ajándékozná őket. Most azért törhetlen erélye, lángbuzgalma, 
s bőkezűsége egész teljében, a munka folytatását megkezdte: s 
igen rövid idő alatt a dolgot annyira vitte, hogy sept 15-én, 
megváltásunknak, általa megáldott sz. jele, a csinos toronyra 
már íeltüzethetett ; melly alkalommal ismét megnyitá ajkait e 
helyen,hogy abból a hivek szomjúságát csillapító élet-vize cser-
gedezzen: f. hó 28-án pedig ugyancsak ő nga által föl is szen-
teltetett. A szentelési szertartás a rituálé szerint, szokott mél-
tósággal ment végbe ; a szeplőtelen Bárány teljes segédlet 
mellett ajánltatott föl az egek Urának; az isteni-tisztelet főbb 
részeit taraczkok dörgése ünnepélyesité. Az orgona nem hal-
latá ugyan sziv-olvasztó hangjait : hanem a hivők öröméneke, 
a doroghi zenészek közreműködése mellett, pótolá a hiányt; s 
azon meggyőződést érlelé bennünk, miszerint nincs hangszer, 
melly az emberi hangokat háttérbe szoríthatná; nincs, melly 
képesebb volna a fásult kebel megindítására, mint a népnek 
szivből fakadt éneke. Evaangelium után szószékre lépett f t 
M i s k ol cz y Márton, esztergomi esperes ur , és beszélt my-
stice a templom-szentelési szertartásról, alkalmazva az ember-
re. kinek teste hasonlag templom; beszélt pedig a neki annyira 
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könnyű, és kellemes modorban. — Mielőtt eltávoznám e sz. 
helyről, méltányos lesz talán megemlítenem, miszerint a már 
készen levő nyolcz széket ő nagysága saját költségére rendelé 
meg; közbenjárására épül egy ékes mellékoltár, 4 elődje s 
önmaga bőkezűségéből; az orgonára 100pengő frtot irt alá, s 
fizetett ki: mit ide nem irhatok, bizonyosan föl van jegyezve 
oda fönt. A hat öllel nagyobbított, és díszes toronynyal dicse-
kedő templom homlokzatán következő felirás ragyog : , Isten 
dicsőségére, minden szentek tiszteletére, az esztergomi, sz. Ist-
vánról nevezett ősrégi papnövelde által I860.' A főoltárkép, 
melly a müizlés igényének is bizonynyal megfelelend, most 
készül. Isteni-tisztelet után kíséretével együtt Dorogh felé 
vette útját ő nagysága : hova őt a nép áldása bizonyosan ki-
sérte. .. Doroghon T ó t h József plébános ur, az érdekelt ka-
nonok ur egykori főnöke, megvendégelé az ünnepélyben részt-
vevő egyháziakat. Nem hiányzottak természetesen a toasztok 
sem : mellyek közül legyen szabad érintenem az agg plébános 
urét, midőn megindulástól reszkető szavát fölemelte, hogy egy-
kori káplánja édes emlékét elméjében kegyelettel megújítsa, 
s hálát rebegjen mostani kegyurai egyikének. Mindnyájan 
meg valánk hatva e jelenet által; s hogy az öreg ur kívánságát 
minden jelenlévő magáévá tet te, a szívből fakadó „éljen" ki-
áltás tanusitá. Egy szemtanú. 

I R O D A L O M . 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

P a p s t t h u m ? ' (Fo ly t . ) 
A forradalmi Roma classikusai, kik pogány eldődeiket 

kétségkivül eléjek tennék keresztény őseinknek, azt legalább 
csak elgondolhatnák, hogy köztük sem Caesarok, sem Scipiók, 
sem consulok nincsenek ; és alig hiszem, hogy a Garibaldik és 
Mazzinik Romája magát komolyan Fabricius, vagy Cato Ro-
májának, vagy hogy a száműzött pápaság nyomorult örökösei, 
magukat azon fejedelmi nép utódainak tartanák. — Roma pá-
pa nélkül! Mindenek előtt, ez képtelenség; igen, képtelenség 
történelmi, vallási, és társadalmi szempontból. A fej és sziv 
nem szokhatja meg ezen gondolatot; és az emlékek, a művé-
szet, tudomány, maga a politika, vallás és történelem, a múlt-
nak minden emléke, a jövőnek Összes reménye, hangosan szó-
lalnak fel, és tesznek óvást ama gyalázat ellen, melly az ő ősi, 
és szükségessé vált pártfogójokon elkövettetett ; és hatalmasan 
hangoztatják a világ füleibe, hogy Roma a pápa nélkül csak 
néptelen város, szellem nélküli test, egy elfajult, holt helyiség 
leendene. „A város elveszté ékességét," fogná mondani régi 
szónoka. (,Non tenebat ornatum suum civitas.' Cic. de Rep.) 
Borzalom futja át valónkat, ha Romát ugy képzeljük, mint 
melly már nem városa a pápáknak, nem központja a keresz-
ténységnek, nem fővárosa a kath. világnak ; és visszariad az 
ember azon kisszerű, Szegényes viszonyoktól, mellyek amaz 
eltűnt nagysága után fognának következni. Illy átalakulásnál 
semmi sem maradna fön abból, a mi Romát azzá tevé, a mi ; 
semmi abból, a mi neki sajátságos physiognomiáját, titokszerü 
szépségét, és hasonlithatlan varázsát kölcsönözi ; Romában ke-
resnők Romát, a nélkül, hogy megtalálhatnók. Sőt maguk a kö-

vek fognának siránkozni, s hangosan felkiáltanának. Igen, a kö-
vek ! Mert a kövek és romok Romában egészen más beszédű-
ek, mint egyebütt. Az eltűnt időknek ezen maradékai, a földi 
dolgok múlandóságának ezen megalázó tanúi, a lelket máshol 
mindenütt mély szomorúságra hangolják: Romában pedig a 
múltnak ezen töredékeiből egészen más intelmek emelkednek 
föl ; és a bús érzelemhez, mellyet ébresztenek, vigasztalóbb 
gondolatok csatlakoznak. Mert Romában a romok és halál 
mellett, feltámadás és élet mutatkozik. Romában nem annyira 
rombolás, mint inkább dicsőséges átalakitás látható; s a régi, 
elenyészett Roma roskadozó emlékeinek porain keresztül egy 
uj Roma dereng, melly folytonos uj életben, és halhatlan fön-
ségben örökre megifjudik. Csak is ez az egyetlen alap, mellynél 
fogva a s z e n t város egyszersmind ö r ö k n e k is neveztetik.—-
Ugyanezen gondolatot a törvényhozó gyűlés szószékéről éke-
sen kifejtette egy kath. szónok, midőn 1849-ben a keresztény 
Roma nagyságát méltányolta. „Mit akarunk ? kérdé ő. Mi visz-
sza akarjuk adni Romának azon állást, mellyet az századok 
óta elfoglalt ; azon nevet, mellyet olly nemes büszkeség-, és 
tisztelettel visel : az ö r ö k város nevét, mellyel azt szórako-
zottság- és szokásból akkor is illetitek, midőn megvonjátok 
tőle mindazon kellékeket, mellyek Romát azzá teszik. Napon-
kint halljuk, és mondjuk, hogy Páris az értelmiség és művészet 
fővárosa : de eszébe jutott-e valakinek valaha Parist örök vá-
rosnak nevezni ? London a világkereskedelem főhelye : de ki 
gondolt valaha arra, hogy Londont örök városnak mondja? S 
valljon miért viseli ezen dicső nevet, mellyet tőle senki el 
nem vitázhat? Mert fővárosa, ősi fővárosa a keresztény világ-
nak. Nem egy maroknyi képzelődő demagogok köztársasága : 
hanem inkább mindenkinek, ez egész világon, második hazája : 
azon ország, mellyben mindenki mint otthon, saját értelmisé-
ge, szive, vallása és rokonszenve szerint él ; hova tizennyolcz 
század óta, imája- és tiszteletével járult mindenki ; hol még a 
por is tiszteletre méltó, s a vértanuk és szentek vérével va-
gyon áztatva. Ez az, mi Romát örök várossá tette !" (Falloux 
aug. 7-én 1849.) De nem egyedül kath. szónokok, minő Falloux 
ur, fejezik ki ekképeu hódolatukat az örök város, és a pápaság 
iránt, hanem a leghiresebb protestánsok ajkairól is szintilly 
elismerés hangzik. A nagy és korán elhunyt angol történel-
mész, lord M a c a u 1 a y igy nyilatkozott : „Semmiféle jel sem 
mutat arra, mintha ezen hosszú uralomnak vége közelednék. 
A pápaság látta minden most fönálló kormánynak kezdetét: s 
nem szeretnők állítani, hogy azok végének is nem lesz tanuja. 
Nagy volt az, és tiszteletben állott, minekelőtte még a szá-
szok a brit földre léptek . és a frankok a Rhenuson átjöttek ; 
midőn Antiochiában még a görög ékesszólás virágzott, és a 
mekkai imolában bálványok imádtattak." (Folyt, köv.) 
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Magyarország-, Austria- s Olaszországból. — Irodalom. 

Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

III . 

Világosság, és fólvilágosodás korszakában élünk ! 
Világosság után sóhajt minden ember... És világos lesz 
mindenfelé: majdnem olly világos, hogy egy átalá-
nos megvakulástól lehet félni. Azelőtt természetesen 
,sötét' idők voltak *). Mégis legalább egy kis vilá-
gocska fénylik e sötét századokból, barátságosan in-
tegetve felénk, melly után némelly szem vágyik; ama 
világosság, mellyről irva van: „És a világosság a 
sötétben világított; de a sütétség meg nem foghatta." 
(Ján. 1.) És e világosságot, melly még mindig vilá-
git, nem akarja a világ elfogadni : de csak saját vesz-
tére. — Des Cartes, a hires bölcsész, egykor a hibás 
logikáról, és helytelen Ítéletekről értekezvén,például 
egy fóldmivelő történetét hozá föl, ki a négylábú 
állatok fajai közül csak négyet ismert: a tehenet, 
kecskét, szamarat és kutyát. Egy nap az erdőből ol-
lyasmit látott előjönni, mi neki idegennek tetszett. 
,Mi lehet ez?' kérdi magától. ,Ez a bizonyos',ugy mond, 

*) Korunk azt tartja a lefolyt, még olly fényes száza-
dok ellenében is : ,non sum sicut caeteri.' Ő magát végetlenül 
magasabban állónak képzeli, mint minden előbbiek ; és meg-
vetőleg nézi le azok mély tudatlanságát, miveletlenségét, kis-
korúságát. Valljon nem olly gőg-e ez, mellyre nagy, és érdem-
lett megaláztatás vár a jövőben, és az utókornál ? Mint Ba-
s t i a n (.Der Mensch in der Geschichte.') tele szájjal harsog-
tatja „a roppant előhaladást, mellyet jelenkorunk rövid évek 
és évtizedek alat t , a múltnak évszázadait és é v e z r e d e i t 
túlszárnyalva tőn " Mellyet ő az exact-positiv vizsgá-
lati eljárásnak tulajdonit a természettudományokban (I. Bd. 
Vorwort.) Pedig alább elég naiv bevallani, hogy : „Tulajdon-
képen ma csak olly kevéssé tudjuk, mint áll a dolog a csilla-
gokkal , valamint akkor tudták, midőn azokban bevert arany 
szögeket láttak" (17. 1.). S a mit az exact-positiv vizsgálat e 
nemben elért , sok más tárgyra nézve is alkalmazható, da-
czára korunk önhittségének. S z e r k . 

lábain j á r , nyöszörög és bőg; bizonyosan valami ál-
lat. Nem tehén ugyan : mert hibáznak szarvai; de 
szamár sem: mert nem látom a füleket. Talán bizony 
kecske? De az sem: mert nincs szakálla. Nem lehet 
tehát egyéb kutyánál. Igen, a háznak derék őre, a 
hü kutya lesz; csak hogy valami nagyobb fajta.' 
Azonban az állat egy dörmögő medve volt ; melly a 
szegény, tudatlan pórt iszonyúan elkinozta. S hihe-
tőleg életével is lakolt volna rossz Ítélete miatt , ha 
vadászok nem jönnek segítségére, s le nem lövik a 
szörnyeteget. — A milly pórul jár t e paraszt természet-
tani ismeretével, szintúgy járnak számtalan emberek 
a politikával, vagyis az államformák ismeretével. 
Vannak emberek , kik szinte négyféle alkotmányról 
hallottak, sőt lát tak, és tapasztaltak is valamit. A 
társadalmi életnek ezen, általuk nem annyira tapasz-
talásból , mint könyvek-, sokszor csak regények- és 
színdarabokból ismert nyilatkozmányai közé tartozik 
először az absolut monarchia (egyeduradalom), melly 
visszaélve hatalmával, könnyen kényuralomrná fa-
julhat. Azután az alkotmányos, vagyis a képviselők 
és nép akaratának befolyása által korlátolt monar-
chia: melly azonban, mivel a rendek osztályozását, 
és a két kamarát megengedi, mint aristocratiai gya-
nusittatik. A harmadik a hires, és legszélesebb alapra 
fektetett democratla (népuralom), egy kamarával, és 
átalános népképviselettel; melly sem anyagi, sem szel-
lemi birtokra nem tekint, s mellyet aRobespierre-féle 
gazdálkodás olly rossz hírbe hozott. A negyedik végre 
egy ideális communistico-socialis (egyenlőségi) köztár-
saság; mellyben minden ember egyenlő jog-és kivált-
sággal bir, és a hol minden közös : olly kormányforma, 
melly mindenesetre, ha az ember és világmegváltása 
be lesz fejezve, a boldogok és dicsőültek közt, valósu-
land; de jelen állapotunkban, az önzés és bün ural-
ma alatt , s az ebből eredő viszonyok megmaradása 
mellett, mindig csak a képzelet szüleménye fog ma-
radni.. . E konnányformátaz ugy nevezett fölvilágo-
sodás képviselői kizsákmányolják: hogy a jó le lkű , 
minden jóra , szépre hajlandó, de e mellett rövid-
látó ifjú embereket iszonyú terveik vak eszközeivé 
tehessék. Igy történik azután , hogy a mozgalmas 
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és viharos korszakokban véletlenül megjelenik va-
lami a kormány formák javítását sürgető milliók előtt 
a sötétben, a minek alakját nem lehet eléggé vilá-
gosan kivenni; s ezt a könnyelmű emberek fölkap-
ják, s holmi röpiratok és küldönczök által kidicsérik, 
és fölmagasztalják. E kormányforma, mondják, nem 
monarchia a régi rendszerben , mert semmi vissza-
hatás*, vagy hátráltató mozgalommal nem fenyeget; 
sőt arcza vonásaiból az tűnik k i , hogy haladni akar, 
mig csak egy ismeretlen czélhoz nem jut. E forma, 
mondják, nem amaz alkotmányos monarchia, mel-
lyel lelkesedésünk első fölhevülését lelohasztani ipar-
kodtak; mert semmi nyomát sem viseli a romanti-
kának , a feudalismus-, és középkori babonaságnak, 
a nemesség- és papságnak : sőt a polgárság gyűlölt 
előnyeit is mellőzi, még pedig az ugy nevezett ne-
gyedik rend iránti figyelemből. Mindazonáltal még 
sem democratiai monarchia, egy felelős fő- és mi-
nisteriummal ; mert élén nem látni sem urat, sem pa-
rancsnokot. Tehát nem marad egyéb hát ra , mint a 
negyedik forma ! . . . Ki is akarna még erről kétel-
kedni? Egy sem a három közül, igy kiált föl Carte-
sius parasztja : tehát a negyediknek kell lennie. Bi-
zonyosan a derék házi ku tya lesz, mondják a kis-
korú, nagy és kis polgárok ; a palotának ugy, vala-
mint a szalma fedelű gunyhónak hiv őre, a család 
védelme, s az élet- és tulajdon oltalmazója. Ez a ne-
mes, minden jogot és birtokot megvédő, szabadsá-
got és miveltséget biztosító, fehér köztársaság! Azon-
ban a ragadozó állat , melly be akar törni az or-
szágba, egy a pokolból kibocsátott szörnyeteg; egy 
vérengző medve az , melly a népeket barátságos hí-
zelgéssel ámitgatja u g y a n , de gyilkos öleléseivel 
csakhamar irgalmatlanul kivégzi, s felkonczolja. 

Olly zivataros korszakban, midőn annyira za-
varos elvek és hibás fogalmak jutnak fölszinre, nem 
egy ember veszti eszét, és részint félelem-, részint 
gyávaságból véget vet életének. 

Egyébiránt nem a kormányforma teszi az em-
bereket boldogokká: hanem a szeplőtelen jellem, s 
erkölcsi nemes érzés. Igen, az erkölcsösség, vagy-
is ama gondolkodási és cselekvési mód, melly azon 
erkölcsi törvény követeléseihez alkalmazkodik, mel-
lyet Isten minden embernek kebelébe beirt , és 
mellyet később az ő kinyilatkoztatása által még 
világosabban kihirdetett, — képezi az alapot, mel-
lyen kell nem csak minden egyes ember-, és család-
nak, hanem az egész államnak is nyugodnia. Ez azon 
alapföltétel, mellytől egyszersmind függ az ő fönál-
lásuk, jóllétök és boldogságuk. 

Innen van, hogy már a régi pogány törvényho-
zók is, az erkölcsi elemet törvényhozásukba illeszték, 
s törvényeik alapjául fogadák el. Már Zoroaster, a 
persák törvényhozója, azt parancsolja: ,Tanítsd a jó 
és rossz közti különbségre fiadat; imádkozzál a gon-
dolat, aszó,és cselekedet tisztaságával'. A hindu tör-
vény ezt irta elő: ,Szeresd az erényt önmagáért'. Az 
egyptomi ezeket olvasta törvényében : ,Légy erköl-
csös: halálod után a birák a tavon, határozni fognak 
cselekedeteid fölött.'Az Athenaebeliek törvényhozója, 
Solon, parancsolja : ,Az Istent gyűlölő haljon meg. 
Az erkölcstelen ember ne uralkodjék.' Solon legvilá-
gosabban tünteté ki az erkölcsi elemet: azért a régi 
világ kiválólag őt nevezé b ö l c s n e k . A galliai tör-
vényben állott e mondat: ,A lélek halhatatlan.' Még 
világosabban és határozottabban fejté meg az erköl-
csösségszükségét és kötelességét Pythagoras, némelly 
szabályaiban. Az ő szavai: .Tiszteld a halhatatlan is-
teneket. Tiszteld szülőidet. Az álmát ne engedd sze-
meidre jönni , mielőtt lelkedet háromszor nem vizs-
gáltad meg a napnak cselekedetei fölött. Kérdezd 
tenmagadat: Hol voltam, mit cselekedtem, és mit 
kellett volna tennem? S ekkép egy szent élet után, 
ha tested ismét feloszlik, elmulhatlan leszesz, és ele-
nyészhetlen, és nem fogsz többé meghalni.' A zsidók-
nál nagy tiszteletben állott az úgynevezett isteni 
,tiz parancsolat;' ezekből származott egész állami 
életök. A mit a pogányság csak gyaní to t t , azt a 
zsidóság határozottan kimondta, a kereszténység pe-
dig tökéletes tisztaság- és erőben hirdeté ki. 

Erkölcsösség nélkül az ember, nemez, hanem állat 
volna: a világ csakhamar egy nagy romhalmaz lenne. 
Az erkölcstelen ember rendszerint hitetlen is; és igy 
mind testileg, mind lelkileg meg van romolva. Er-
kölcsösség nélkül sirba hanyatlik a családi élet. Ami 
egyes családról mondatik, ugyanaz áll egész népek-
ről is. Kiveszvén valamelly népnél az erkölcsösség, 
oda van a hűség, az igazság, jog, tisztaság, mérték-
letesség, józanság, megelégedés is: szóval, oda van 
az életerő. A romai óriási birodalom hanyatlásakor, 
az erkölcstelenség is iszonyú fokra emelkedett az 
egész birodalomban. — De vegyük az ujabb időket. Ki 
nem tud ja , mikép az első franczia forradalmat meg-
előzte a gyalázatos udvari élet XIV., és XV. Lajos 
a la t t , Orleansnak gyalázatos tet tei , Voltaire és 
Rousseau élete, s irataik; valamint az 1848-diki fe-
bruárhavi eseményeket Parisban szintén megelőzték 
a nagy állami csalások, a Praslinféle iszonyú tények, 
a párisi egyelem istenkáromlásai, a leggunyosabbés 
legerkölcstelenebb iratok. Ezek mind előhírnökei 



291 m 

voltak egy szomorú, s nem sokára bekövetkezendő 
catastrophának. Hogy jelen korszakunkban az er-
kölcstelenség szintén igen magas fokát érte el, két-
séget nem szenved. Szépíthetik korunk divathősei a 
gonoszt, és takargathatják azt az illem fátyolával: a 
rohadó folt mégis előbb-utóbb napfényre jön ; átevő-
dik ra j ta , s láthatóvá lesz. I gy tünteti ezt föl a ta-
pasztalás kicsinyben, és nagyban. Ha már megtelt a 
mérték, és meggyült az erkölcsi gonosz a földön : 
akkor természetes lefolyással támadnak amaz erősza-
kos megrenditések is , mellyek végveszélylyel fe-
nyegetik a világot. Isten megengedi az embereknek, 
hogy saját szemeikkel lássák a mély örvényt, melly-
be érzelmök fonákságában sodortattak. A szivren-
ditő ,Mane, Thekel, Phares', megjelenik fényes vo-
násokban a fejedelmek és népek szemei előtt; és az 
Ur minden pillanatban vár ja , valljon olvassák-e az 
irást, és megértik-e jelentését ! 

Az erkölcsösség tehát alapját képezi az egyéni, 
családi, s állami boldogságnak. Minél szorgalmato-
sadban és őszintébben mivelik, ápolják valamelly ál-
lamban az erkölcsösséget fölülről és alulról; minél 
jobban becsülik, és mozdítják elő annak javát a kor-
mányok és népek : annál szebben virágzik az állam, 
annál dicsőbb a népek jövője. Minél mélyebben van 
az egész törvényhozás egy igazán vallásos és erköl-
csi szellemtől áthatva; minél világosabban fogták föl 
a törvényhozók, és a törvény őrei ugyanazon szelle-
met: annál szilárdabb alapra van a nép, és ország 
jólléte fektetve, s annál kevesebb öngyilkossági eset 
fordul elő. 

IV. 
Néhány év előtt Graume apát, e czim alatt: ,Hova 

megyünk? ' röpiratot adott ki ; mellyben legsötétebb 
színekkel festi a jövőt, mikép az a mindinkább növe-
kedő hitetlenség, és erkölcstelenség miatt fogna ala-
kulni. Jövendölése teljesedett. A pogány gondolko-
zásmód, a ker. fogalmak háttérbe szorításával, újra 
lábra kezd kapni. Igen, azon sajátságok és cselekvé-
nyek, mellyeket a pogány költők és bölcsészek saját 
bálványaiknak tulajdonítottak, hiven kinyomvák ko-
runk hősein. Mit a ker. gondolkodás szerint csak szen-
vedély- és bűnnek szoktunk nevezni, az az isteneké-
nél még hatalmasabb pártfogásra talál. Nem csudál-
hatni eléggé, mikép ama gyalázatos dolgok, és me-
sék , mellyekkel hajdan a dicső Olymp lakói a föld 
sarába vonattak le, fölvilágosodott korunkban is va-
lódi ténynyé alakulnak. Ugy látszik, mintha a régi 
költők, és a régi világbölcsek, midőn számos istensé-
geiket a mennykövező Jupitertől kezdve, egészen az 

utolsó félistenig, beszélve és cselekedve elővezetik, 
csak épen a mi nemzedékünket tartották volna szemeik 
előtt. Ki nem látja például Mercur kalandjai- és csele-
kedeteiben, korunk némelly hatalmasainak életét és 
cselekedeteit lerajzolva? Midőn a görög és latin Írók-
nál azt olvassuk, hogy Hermes, Jupiter- és Majának 
ezen fönséges fia, mindjárt születése után a legszem-
betűnőbb próbáit adá csalfasága-, ügyessége-, s eszé-
lyességének : ugy ezen ábrázolatokban hü képét lát-
juk annak, a mi napjainkban történik... Azonban va-
lamint Mercurnak az ő tolvajlásaitnem lehetett vétkül 
tulajdonítani ,mégpedig azért,mert ,isten'-nek tarta-
tott: szintúgy megbocsáthatlan gonozság volna, né-
melly magas rangú személyeket tolvajoknak nevezni ; 
mivel a tolvajságokat nem saját személyes nevök alatt 
viszik véghez, hanem a souverain nép tekintélyével: 
mellynek állítólag minden szabad, és melly mindenha-
tó hatalommal bir. S valamint a csalfa hősnek érdeké-
ben állott, hogy a nagy Apollo, kinek marháit el-
orzá, valamikép nyomára ne jöhessen, és ennélfogva 
a marhákat igen gondosan hátra felé hajtá, s ágakat 
kötözött lábaik talpaira, ez által a homokban minden 
nyomot eltörlendő ; végre pedig Alpheus folyóhoz 
érve, két elorzott marhát levágott, és egy részét a 
halhatatlan isteneknek mutatá be áldozatul: szint-
illy csalfán járnak el , és ügyesen cselekesznek, ha 
nem is mindig ugyanazon szerencsével, a XIX. szá-
zad Mercurjai. Bizonyára ezeknek is szivökön fek-
szik, hogy a bosszuló Istenség valamikép nyomukba 
ne jöjjön ; s ne érje őket a józanabb gondolkozású vi-
lág ítélete, s érdemlett megvetése. E félelmes helyeze-
tökben nem sajnálnak ők is az elorzott marhákból 
néhányat levágni, s azok egy részét a halhatatlan 
isteneknek mutatni be áldozatul Egyébiránt a na-
pi történethez nem kell még bővebb commentár. An-
nyi bizonyos, hogy olly dolgok történnek szemeink 
lát tára, mellyek a legkomolyabb sejtelmekre szol-
gálnak alkalmul. De ez a pogány gondolkozásmód 
eredménye ; melly ha egyszer lábra kap, megtagadja 
a ker. jellemet ! És e baj nem tegnapi . . . . 

Már jóval az eseménydús 1848-dik év előtt, 
szóval, és sajtó utján, mi sem hozatott buzgóbban sző-
nyegre , miről sem vitatkoztak hevesebben, mi sem 
ajánltatott nagyobb erélylyel, mint a kereszténység 
főlvilágositása, mint a ker. egyház kiképezésébe ho-
zandó haladás. Ezer, meg ezer alkalommal tétetett szó 
róla, mint kell mindent a sötétség öltönyéből kivet-
kőztetni , s teljes világosságra hozni ; s hogy vala-
mint jelenleg minden a kor szelleme, s annak kivá-
nata szerint alakul, ugy a ker. egyház is a szerint 
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alakittassék át, és intéztessék el : ha mégis némi von-
zalmat és részvétet akar maga iránt gerjeszteni, ki-
vált az ugy nevezett miveltek osztályánál, s nem 
akar végképen elmaradni. Csudálatos, mi nem tör-
téntminden, folyó századunk első felében : mindenütt 
egy átalános, és mellőzhetlen szükség gyanánt állit-
tatott, a hirlapok-, értekezések-, füzetek-, tudós köny-
vekben , tanszékeken, és egyházi szószékeken, club-
bok- és országgyűléseken, kenetdus beszédek folya-
mában hirdettetett, mikép minden lehető eszközöket 
meg kell ragadni, hogy eme szándék és törekvés 
czélt érhessen... A tanult, és mivelt protestánsok erre 
nem csak az első lökést adták, hanem elvök erejénél 
fogva a zászlót is ők vitték elő. S a nagy mü teljesen 
sikerült nekik. A kereszténységet annyira fölvilágo-
siták, hogy az egészen elvilágiasodott; ugy hogy 
sok helyen, és szívben legkisebb nyomát sem lehete 
többé a positiv kereszténységnek látni. Merő szellem 
miatt, az utolsó szellemi tartalék is eltűnt; és csupa 
világosság miatt , maga a világosság is elaludt! E 
haladás szülte az ujabbkori rationalismust, a hege-
lianismust, a világosságbarátokat, és ugy nevezett 
népfölséget. Ez szülte ajelenkori fogalomzavart, melly 
nem csak egyházi, hanem politikai tekintetben is 
igen veszélyessé lett. 

Kétséget nem szenved, hogy az egyházi és pol-
gári tekintetben annyira elterjedt tévedések és ren-
detlenségek, legnagyobb részben a hitetlenség-, ha-
zugság-, és erkölcstelenségből származtak: gyümöl-
csei ezek a gonosz szellemben űzött fölvilágosődás-, 
és kereszténytelenségnek. Igen, kiválólag ennek le-
het tulajdonítani, hogy a századokon át érlelt, és 
híven tisztelt szent jogok csorbulása, napi renden van; 
s hogy kivéve az ős pogányság idejét, alig volt kor-
szak , mellyben annyi közöny mutatkozott volna a 
legnevezetesebb,és legszentebb dolgok iránt; melly-
ben olly csúfosan megvetették volna azt , a mi az 
embernek erőt ád a gonosz elleni küzdelemben, erőt 
a jóhoz, vigasztalást a szenvedések közt, bizodalmat 
a halálban, és vidám kilátást az örökkévalóságba. 
Hogyan is lehetue ez máskép, midőn számtalan ira-
tokban a keresztény hitnek minden támaszai aláásat-
nak, a tiszteletes szokások és intézetek kigunyoltat-
nak, a régi, ezerszer leleplezett hazugságok újra 
fölelevenittetnek, a becsületes fegyelem és erkölcsös-
ség gyalázatos módon megsértetik, és megmérgez-
tetik? Mit e tekintetben nem látszik eléggé nyúj-
tani a hon, azt a szennyes nyereségvágy, vagy 
erkölcsi elvetemülés, a külföldről nem iszonyodik 
behozatni. 

Jézus, az isteni Üdvözítő, óvását mondta ki a 
ragadozó farkasokra, kik a bárányok öltözetében 
járnak. Pedig nincsenek veszedelmesebb farkasok 
azoknál, kik holmi könnyelmű élezek, és egyházmaró 
gúnyok öltönyében közelítenek felénk. Ezek azon 
hamis próféták, kik a valláshoz nem tartozó, s hiába-
való szószaporitásokat kedvelik, kiknek beszéde mint 
a rákfene terjed. Nincs mérgesebb vész annál, melly 
a hitromboló, s erkölcsmételyező szellemben szer-
kesztett iratok és könyvek olvasásából ered ; melly 
a még meg nem romlott szivet, és annak minden 
jobb hajlamait lassankint megmételyezi; halált és 
romlást hozván az egész benső életbe. Ez az oka, 
hogy némelly tévútra vezetett világfia, végig te-
kintvén a világ csalfaságain, megvetőleg kiált föl: 
,Tehát ebből áll a hitvány élet '? és — megöli magát. 
Illynemü könyvek és iratok özönét visszaverni, fáj-
dalom! nem áll mindig hatalmunkban. Annyi mégis 
telik tő lünk , hogy legalább magunkat , és a gon-
dunkra bízottakat ettől megóvni törekedjünk. Ugyan-
ezt kívánja tőlünk a ker. felebaráti szeretet, és köte-
lesség is. A kath. anyaszentegyház is elejétől fogva 
ugyanezen szellemben cselekvék, és működött; hiveit 
a gonosz könyvek-, röpiratok- és hiuságos iratoktól 
megőrizni óhajtván. Igy, vegyünk egy példát a ke-
reszténység első korszakából. Sz. Pál apostol néhány 
fáradalmas, és nehéz esztendőt fordított már arra, 
hogy Ephesus városában és környékén az evangé-
liumi tant meggyökereztesse, és a megkeresztelt 
zsidók- és pogányokból tekintélyes községet képez-
zen. Ephesus akkor virágzó kereskedő-város volt. Ott 
állott egy világhírű , igen pompás , és bálványozás-
nak szentelt templom. Most tehát arról volt szó, az 
Urnák ezen nyáját a világi bírvágy, bálványimádás, 
és kéjelgés szellemétől megőrizni: nehogy az vala-
mikép a pogányság cselszövényeibe ismét visszatér-
jen. A cselszövényeket neveié kiválólag ama nagy 
számú könyvek halmaza, mellyekben a csábító bájital 
olly bő mértékben nyújtatott neki. S íme csak egy 
intés kellett a szeretett főpásztor részéről: és azonnal 
sokan azok közül, kik bűbájos hiúságokat űztek, egy-
behordták könyveiket, és nyilvánosan megégették 
azokat; jóllehet e könyvek ára összesen ötvenezer 
ezüst pénzt tőn. (Apóst. csel. 19,19.) Bizonyára erős 
lélek kellett hozzá, e nemes szándék kivitelére. Milly 
iszonyú tűztenger lángolna fe l , ha mindama rossz 
könyvek egy közönséges máglyára tétetnének, mel-
lyek annyi romlást okoznak napjainkban! Az elége-
tendő könyvek és iratok ára könnyen ugyanannyi 
milliók értékét haladná! De olly drága j avak , mint 



a ker. polgárisodás megmentése, a betolakodó pogány 
eszmék elenyésztetése, s egynémelly öngyilkosság 
elhárítása, csak megérdemelne talán illy áldozatot! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. Apostoli Fölsége f. évi oct. 30-dikán kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, K o r i z m i c s Antal püspököt, rendkívüli biro-
dalmi tanácsost, a magyar kir. udvari cancellariánál valóságos taná-
csos- és előadóvá méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

PEST, nov. 4-én. A pesti ,Oltáregylet', Isten szent se-
gítségével e hó 6-án befejezvén első évi működését, jövő va-
sárnapon 1 210 órakor fogja az uj évben első közös isteni-tisz-
teletét megtartani. — 

— A legfölségesebb Oltári-szentség folytonos imádá-
sára, és a szegény templomok fölszerelésére, Pesten alakult 
anyatársulat első évi (1859-ki novemberlió 6-tól 1860-ki nov. 
6-áig) tudósitványából, közöljük a fönebb nevezett egylet bő-
vebb ismertetése és ajánlása végett, a következőket : 

„Az Isten csupa szeretet." (I. Ján 4, 16 ) 0 azért terem-
tett , hogy örökké boldogok legyünk ; s miután az ember ezen 
boldogságot bűne által elvesztette, „tulajdon Fiának nem ked-
vezett , hanem érettünk mindnyájunkért adta őtet, hogy min-
den, valaki ő benne hiszen, el ne veszszen, hanem örök élete 
legyen." Az Atyának dicsősége fényében gazdag s hatalmas 
Fia , kit az angyalok szerettek és imádtak, leszállt mennyek-
ből, hogy szeretetével megajándékozzon, s érette a mienket 
nyerje; közénk jö t t , hogy a szenvedés keserű poharát, mel-
lyet neki az emberiség nyújtot t , fenékig kiürítse. Igen, mi-
érettünk , irántunki szeretetből I s t e n alázta meg magát, 
I s t e n szenvedett ! Gyermek- s ifjúkora, munkás, elvonult, 
magányos élete szintúgy, mint nyilvános föllépése, szegény-
sége, hosszú utazásainak fáradalmai, nyugtalan napjai, s ál-
matlan éjei, tanítása, csudatettei, minden szava, tette és szen-
vedése , hangos szózathoz hasonlíta, melly folytonosan is-
métlé : „Szeretlek!" És hogy irántunki szeretetéről meggyőz-
zön , a legborzasztóbb halálnemet választá. Megkínozva, mint 
még senki más halála előtt meg nem kínoztatott, gyűlölve s 
megátkozva dühös elleneitől, a mint még soha egy haldokló 
sem gyülöltetett és átkoztatott, megszomorodva s megfosztva 
minden emberi és isteni vigasztól, függe az átok fáján ; igy 
adá ki a kereszt halálos ágyán lelkét, hogy a bünsulyt ne-
münktől elvegye, hogy szive szeretteit Atyjával kiengesz-
telje. ,Ugy szerette Isten a világot!' — E szeretet, amint Jé-
zus halálában tetőpontját elérte , folyton-folyvást tart. Édes 
Megváltónk ugyanis azon szeretettel, mellyet irányunkban 
legszentebb halála perczében olly tuláradólag tanúsított , te-
kint le ránk, s minden gyermekeire a legfölségesebb Oltári-
szentségben. Minden órában kész levén rajtunk segíteni, s 
minden szükségünkben felvilágosítás-, bátorítás-, erő- s vigasz-
szal boldogitni; az oltártól most is a gyöngéden szerető 
atya szavaival hí magához: ,Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik 
fáradoztok, és terhelve vagytok: és én megenyliitlek titeket!' 
(Máté 11, 28.) Hogy ezen kimagyarázhatlan nagy szeretetet, 
tettben nyilatkozó viszonszeretettel dicsőítsük, követeli tőlünk 
megváltottaktól a m i Üdvözítőnk. E méltányos követelésnek 
megfelelni, s azt, a mi e tekintetben soknál hiányos, lehetőleg 

pótolni, ez a legfölségesebb Oltári-szentség imádására, és a 
szegény templomok fölszerelésére alakult társulat tagjainak 
föladata; mellynek a legczélszerübben az által hisznek megfe-
lelhetni, hogy ajtatos elmélkedés által Jézusnak az imádandó 
Oltári-szentségben irányunkban a legvilágosabban mutatkozó 
szeretetcsudáiba mindinkább behatni, és sziveiket Jézus iránt 
szeretetre gyulasztani iparkodnak. — Hogy miképen kelet-
kezett e jámbor egylet, az, az e lapokban is közzé tett társulati 
alapszabályok elején mondatik el.... Ahhoz kiegészítőlég nem 
lesz érdektelen tudni, mikép azt édes hazánkban életbe lép-
tetni már néhány év előtt vala szándoka azon köztiszteletben 
álló, az egyház és haza körül egyaránt nagy érdemeket gyűj-
tött nemes grófnak, ki hazánk egyik legjótékonyabban műkö-
dő, s legnagyobb virágzásnak örvendő katholikus társulata élén 
áll. De az Ur, ki megvizsgálhatlan bölcseségében a legpará-
nyibb eszközöket választja nagy dolgok kivitelére; hogy az 
a működőnek gyengesége hatalmát mutassa ki, és kényszerítse 
az embert fölkiáltani : „Egyedül Istennek minden tisztelet és 
dicsőség!" észrevételenül más fordulatot adott a dolognak. 
Egy igénytelen szerzetes-pap, ki a nemes gróf szándokáról mit 
sem tudott, majdnem teljes két évig azon tűnődött, mikép le-
hessen e honban hasonnemü társulatot alapítani : a nélkül, 
hogy tervét valakivel közölte, sőt a nélkül, hogy az illy egy-
letnek szervezetét ismerte volna. Napról-napra mindinkább 
megked veié a tervet; mellynek sikerülése felől olly erős remény 
támadt keblében, hogy már az 1859-ki augustushó elején azt 
predikáczióiban is nem kételkedett többször nyilvánítani. Et-
től kezdve kedvencztervét egyesekkel is közié, kiknél az visz" 
hangra is talált. Nagy-Boldogasszony napja vala, midőn bará-
tainak egyike, kit a lelkipásztorkodásban segiteni ment, őt ha-
tározatában megerősíté : s néhány napra rá, más buzgó áldozár 
a Belgiumban keletkezett, s máris Bécsbe átültetett társulat 
fővonalaival megismerteié. Erre a bécsi törzstársulat lelkes el-
nökasszonyával, gróf A p p o n y i Györgyné, született Sztáray 
Julia grófnő ő nagyméltóságával, és ugyanazon társulat igaz-
gatójával, ft. Hőfer Károly úrral jöt t a Pesten alakitandó társu-
lat ügyében levelezésbe, s elkészité, mik a főpásztori jóváha-
gyás megnyeréséhez szükségeltettek : mi közben folyvást töb-
ben csatlakoztak a jó ügy barátaihoz, közöttük a pesti angol-
kisasszonyok t. cz. főnöknője, egész intézetével, melly székhe-
lyévé lőn az egyletnek ; utóbb gróf C z i r á k y Jánosné, született 
Dezasse Ludovika ő nagyméltósága, ki jelenleg a társulat élén 
áll : minek következtében szerencsés volt a főmagasságu bi-
bornok és magyarországi herczeg-primástól legalázatosb ké-
relme folytán megnyerni, hogy az egyletet novemberhó 6-kán, 
a hőn szeretett főpásztor aranymiséjének örök emlékére, ká-
nonszerüleg megnyithassa. Előtte való nap ő eminentiája a ke-
letkezőfélben levő társulat adományainak zsenge ajándékát, egy 
csinos kelyhet szentelt föl. A kehely-tányéron e fölirat jelöli 
az évet: HIC EST PANIS, QVI DE COELO DESCENDIT. 
Ezen értékes ajándékkal a szétosztásnál a jász-kis-éri plebá-
nia-templom adományoztatott meg. (Vége köv.) 

KALOCSA, nov. 4-én. Minél jobban megsokasodtak az 
örök üdvösség, és földi valódi jóllét ellenei; minél több ve-
szély fenyegeti az egyházat : annál kedvesebb az igaz hivőkre 
nézve , midőn az egyház uj főpásztorokat nyer, kiket a Szent-
lélek helyez a hivek kormányozására, s kikre a legszentebb 
kincs, a hit letéteménye bízatott Illy fontos ünnepély tanúi 
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voltak a kalocsai hivek sz. Károly ünnepén, midőn nm. érse-
künk, Csanád megye uj főpásztorát apostoli utódnak fölkente. 
Mély megilletődéssel folyt szemeink előtt a megható szent 
cselekvény, épen azon helyen , hol ezelőtt kilencz év- és ki-
lencz nappal, a kilencz hónap előtt kimúlt, halhatatlan em-
lékű főpásztor fölszenteltetett. Néhány év mult el: és mennyi 
változás! Engedje a kegyes ég, hogy az imént fölszentelt fő-
pásztor kormánya számos áldásokátvezetője legyen; s boldo-
gítsa a lelkes megyét, mellynek méltó fájdalmát korán elvesz-
te t t előbbi főpásztora fölött olly bensőleg éreztük. Legyen az 
Ur az ő erőssége, védelme, és tekintélye; vezérelje a kezére 
bizott híveket az örök életre ! *) — 

AUSTRIA. A bécsi hivatalos lap (259-dik számában) 
Olmützből több örvendetes jelei felől tudósít a mindinkább 
éledező ker. művészet előhaladásának Austriában : és ez elő-
haladás egyik nevezetes tényezőjeül örömmel lát juk, az e la-
pok utján is dicséretesen ismertté vált hazánkfiát, L i p p e r t 
ura t ; kinek művészi tehetségeit az olmützi főméit, herczeg-
érsek, F ü r s t e n b e r g Frigyes tartománygróf is igénybe 
vette Morvaország ősi fővárosában ; és kit müvei a goth épí-
tészet egyik legügyesebb képviselőjéül tüntetnek föl Győrött 
is csak ugy, valamint Kremsierben. Az olmützi főméit, her-
czeg-érsek bőkezűsége által legújabb időben létrehozott dísz-
müvek annál nagyobb figyelmet érdemlők. mert belőlök az 
egyháziasság szelleme, másokat is meghatva sugárzik ki, s 
meggyőző bizonyítványt szolgáltat azon állításra, mikép „a 
valódi művészet hivatása, az embert, érzületét nemesítve, a 
religio karjai közé vinni." A Sarcander-ünnepély Olmützben, 
és a kremsieri papnövelde körüli építkezés, ujabb alkalmul 
szolgáit az e nembeni működésre ; mellyet az olmützi főtemp-
lom , és érseki házi-kápolna, ugy szinte báró Sina ő nagymél-
tóságának ajándékából az érsek birtokába jutott wellehradi 
kápolna megújítása, csak még tetemesbbé tett. A/, ekkép léte-
sített müvek legbecsesebbjei közé sorolható a boldoggá mon-
dott Sarcander János vértanú ereklye-szekrénye ; melly bronz-
ból van, harmadfél lábnyi hosszú-, egy lábnyi szélesség, és 18 
hüvelyknyi magasság mellett. Az emailirozott, kék és vörös-
szinü alapok dus levéldiszszel ékesitvék ; középen pedig, meny-
nyezet alat t , a boldog vértanú szobra látható. Az egész erek-
lye-szekrényen 163 drágakő fénylik. 

OLASZORSZAG. Roma, s a pápaság ellenségei, teli 
torokkal lármázzák valamennyi, szolgálatukra álló lapokban, 
milly iszonyú sérelem ejtetett az igazságon, a Moniteur-féle 
hírlapi hitelességen, a Garibaldi s Victor-Emanuel által olly 
nagy tiszteletben tartott népjogokon (!), ama,hamisítás' által, 
melly állítólag a Lamoriciére-ügyben szereplő sürgöny szavait 
elferdítette ! Ők, az egész világot folytonosan hazug tudósítá-
saikkal ámítók, a valamennyi, nem csupán keresztény álla-
mok eddigi alapjaiul szolgáló elveket lábbal tapodók, ők mer-
nek hamisítás-, és a népjogok ellen elkövetett sérelmekről 
szólni ! — Valóban, IX. Pius ismerte embereit, midőn az örök 
városba visszatért franczia parancsnokot e szókkal fogadá 
C,Religio', 216. 1.): ,Amice ad quid venisti '? Ő felismerte 
Goyonban a tanítványt, ki csókkal vala az Urat elárulandó. 
Azon tiltakozás, mellyel a tábornok feledtetni akarja saját,és 
kormányának korábbi hazugságait, csak a megvetést öregbíti 

*) A csongrádijjlevelet, győri, és zágrábi főpásztori körlevél is-
mertetését kénytelenek vagyunk jövő számunkra hagyni. S z e r k. 

az árulás politikája ellen; de korán sem mentheti fel ő t , és 
III . Napoleont a súlyos vád alól, mellyel az elárult igazság 
és jó ügy miatt illettetnek. Goyon tábornok ma egy olly ok-
mány meghamisítása miatt emel szót, mellynek létezését előbb 
hivatalosan tagadták ; mellyet a párisi Moniteur nem-létező-
nek bizonyított ! S olly ártatlan értelmezést nevez hamisítás-
nak, mellyet minden józan eszű ember következetesnek tart. 
Mert hiszen ha egy III. Napoleon, a sardiniai beütés ellen 
irányzott,ellentállást' helyez ígérete által kilátásba : csak azt 
kell minden okos embernek gondolnia, hogy ez ellentállás 
v a l ó d i , nem puszta szóban álló, s olly erélyes, minőt a nagy 
franczia nemzet hatalmas császárjától várhatni , ki Sardinia 
királyát különösen, tetszése szerinti eljárásra bírhatja. Goyon 
tiltakozása ennél fogva nem egyéb, mint óvástétel azon fel-
fogás ellen, miszerint valaki a franczia kormány szavát és el-
járását, az emberek szokott értelmében, őszinte- és becsületes-
nek tartsa ; tiltakozás az ellen, hogy a pápának tett Ígérete-
ket egyébnek nézze, merő hazugság-, és az állítólagos fran-
czia segitséget, ravasz ámitás- és csalásnál. Mi a politikai dol-
gok- és eseményekről nem szoktunk rendszeres naplót vinni : 
de azért a ,Religio'-ban is elegendő adatok foglaltatnak arra, 
hogy az igazságnak minden őszinte tisztelője belássa, mikép 
Goyon tiltakozása a legnyomorultabb prokátori fogás, és leg-
súlyosabb önvád ; miután a pápai kormány (mivel ezt, Merő-
dét és Antonelli bibornokot vádolja vakmerőn csalás- és nép-
jogtapodással a tábornok), a franczia hitegetések után indulva, 
csupán annyit tudatott Lamoriciére-rel, hogy a francziák csá-
szárja e l l e n e z n i fogja Sardinia berontását ; hogy pedig ezt 
nem puszta s z ó v a l (jóllehet ez is elegendő leendett, ha nem 
hamis, mint maga Cialdini bevallja, hanem őszinte volt volna), 
hanem tettleg is, azaz : fegyveres erővel eszközlendi, ezt, mint 
mondtuk, mindenki föltehette. S ezt annál is inkább, mint-
hogy már e l ő b b elkezdődött a franczia seregnek Romábani 
szaporittatása, és annak 25,000-re növekedése felől hírlapok 
is írtak. (A ,Religio' is közölte a .Piceno' u tán , sept. 19-diki 
számában, midőn még a pápai sereget ért veszteségekről mit 
sem lehetett tudni, 184.1.) Bizonyára, ha a franczia kormány 
a pápát Romából minden áron eltávolitani akarja , e szándé-
kát kevésbbé nemtelen eszközökkel is kivihette volna, mint 
minő az adott szavakkal űzött fönebbi gyalázatos játék. 

I R O D A L O M . 
,KEMENES KÖLTEMÉNYEI. Pes t , I860.' N. 16-r. 409 1. 

Ara , fűzve : 2 fr t a. é. (Ajánlva nmélt. R a n o l d e r János 
veszprémi püspök ur ő kegyelmességének , mint ,a magyar 
irodalom nagylelkű pártfogójának.') 

Örömest engedtük volna át e költői mü ismertetését ol-
lyannak, ki nem csupán a szent irányt és vallásos érzelmet mél-
tányolta volna az általunk egyedül illy szempontból ajánlható, 
s méltán ajánlott munkában : hanem a művészi tökélyt is, mel-
lyelnem egy költemény dicsekedhetik e kedves gyűjtemény-
ben. Azonban, ugy látszik, hogy az ehhez értők inkább akarnak 
verset , mint bírálatot írni : azért mi megteszszük részünkről 
azt legalább, a mi tőlünk várható, tudnillik a figyelmeztetést 
egy olly könyvre, mellyet minden ker. szülő, nevelő, s iroda-
lombarát , erkölcsi vésztől nem tartva forgathat maga is, és 
nyújthat a magas röptii képzelődés bájos termékeiben kiváló-
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lag gyönyörködő fiatalságnak Ez már maga is nagy érdem 
korunkban : de hogy itt nem egyedüli, azt a dus tartalomnak 
bármilly fölületes áttekintése után, kiki csakhamar belátandja. 
Ha megilletődve búsongott az olvasó az ,árva kis lány'-nyal 
(97. 1.), s hevült kebele a honfias irányú dalokon (107., 157., 
257. stb. lap.) : bizonyosan hona javáért föndobogó szivvel fog 
az érzelmekben is osztozni, mellyekkel az ,egy szó a magyar 
néphez' (115.1.), Íratott : 

„Miért van az, múltban dicső magyar nép , 
Kinek rémitő átka van veled , 
Hogy az istenkáromlások nyelvévé 
Teszed maholnap anyanyelvedet ? . . . . 
Isten nevét maholnap csak szitokból, 
És nem az imádságból ismered. . , . 
Áldásod nincs is, csak átkod vagyon már, 
Mellyel megátkozol földet, eget. 
De ég s föld minden átkot vissza a te 
Átoktól ősz ifjú fejedre vet . . . . 
Nem látod ? fogy, kivesz f a j o d maholnap, 
Mert f a j t a l a n szitok van ajakán ; 
Elveszi az Ur nemzetségeidet 
Előbb, mint véled , gondolod talán. . . . 
Szentek hazája volt egykor magyar hon , 
Imádság volt a nép lélekzete : 
S az ivadék, a szentek ivadéki 
Pokol imádói legyenek-e ? — 
Nem, Istenemre nem , soha ! s ez esküt 
Ajkam a te nevedben zengi e l . . . . 
í rd föl szivedbe , és ne a homokra , 
Szived piros vércsepp-betűivel. . . . " 

S valljon nem fog-e a h i v ő még inkább lelkesülni a 
szellemi harczokra, illyetén fölhivásra (123. 1.) : 

„Miért remegtek Szentlélek vitézi , 
Krisztus vérével táplált hősök ? 
Mit e szent szűz vér gyújtott telketekbe', 
Elhamvadott-e lángerőtök ? .. . . 

Kicsinyhitűek ! már most is remegtek , 
Midőn még föl sem kelt az orkán ; 
Csak ugy sohajtott rémes álma közben 
Földúlt vidékek puszta romján. 
Most még csak alszik : hát ha majd fölébred, 
S sötét szárnyával a tengerre csap , 
Hogy reng a mélység, s a csillagmagasság, 
Es a fölötte járó büszke nap ? 
Ha fehér habbá őröli a tengert , 
S őrült dühével veri égig: 
Hogy a tornyokká nőtt habok a mennynek 
Ragyogó boltját is fölérik? 
Ha az örvények szivét megrepeszti, 
S mélységeket nyit az örvényeken ; 
S villámesőben , ezer mennydörgés közt 
Tüzet lehelve , s tüzbe.i lesz jelen ? ! 

Bátran vitézek ! szent hajó vitézi ! 
Velünk az ég és föld királya. 
Nem emlékeztek ? a szelek, s a tenger 
Lecsöndesedtek egy szavára. 
Nem emlékeztek ? lába illetésén 
Ezüstszőnyeg lett a tenger szine : 
Es , mintegy sejtve , hogy ki jár fölötte , 
Csak az örömtől ingott léptire.. . . 

Föl a vitorlát ! Az orkán haragja 
Hadd csattogtassa vad kezével : 
Hat ezer éve csattogtatja már , és 
Hajónkat nem sülyesztheté el. 
Sodorja bár a tenger feneké/e , 

Hol a mélységből mélység születik ; 
Vagy dobja föl a felhők magasába , 
Mellyek lángjokkal az eget verik : 
Ha az őrülten riadó mélységek 
Világtalan méhébe csapja , 
Koszorukép a tenger drága gyöngyét 
Ráfüzi mind a mélység habja ; 
S ha odaveri , hol a szent magasban 
A büszke csillag is csak szédeleg, 
Hervadhatatlan fényes koronául 
Ráhullanak a szép csillagszemek. 

Miért remegnénk vértanúk utódi ? 
Jól tudjuk, hogy ki ülteté el 
A kis porszemnyi mustármagvat egykor 
Világteremtő szent kezével. 
Nem ő vala-e , a kinek szavára 
Életre kelt a sirba tett halott ; 
Ki a dicsőség csillagköntösében 
Halottaiból is föltámadott ? . . . . 

Tizennyolczszáz év forgott el azóta : 
Nagy óriás fa nőtt a magbul ; 
Beárnyékolja az egész világot, 
S fölér , a honnan a csillag hull . . . . 
Sok^vér elfolyt, mig nagygyá lett e szent fa 
Gyökere vérben ázott mindig. 
De van azért rajt1 sok fehér virág is ; 
Bár jobban csak pirosat nyilik. 
Magas sudarán , mint a nap , s az uj hó , 
Tündöklik egy a sok ezer fölött : 
A Fiuisten szűz kelyhében egykor 
Szűz harmatgyönge testbe öltözött. . . . 

Bátran vitézek ! a lágy félelemnek 
Ne nyissuk meg mi lelkeinket. 
Tekintsük a s i r t , mellyről e fa hajtott : 
És lelket ád ez egy tekintet. 
Szent sirba verte gyökerét e szent fa , 
S szűz vérbe , mellyet Isten hullatott ; 
Es tetején , melly a mennyekbe nyúlt fö l , 
Szentlélek szép galambja vett lakot. — 
Hadd rázza a szél : nem törhet le róla 
Csak egy-két korhadt száraz gallyat. 
A többi ág erősbül ; s törzse ujabb, 
Virítóbb , lombdus vesszőt hajthat ; 
S ragyog , virul sok százezer virággal , 
Mig a világnak haldoklása tart : 
Nem dönti ezt ki az idők viharja , 
Mellytől megrendül tán az égi s a rk . . . . 

Világverőknek állottunk elébe , 
És nem is gyáván , porba hullva ; 
És , mert az angyal ujja fenyegette, 
Visszafordultak egy szavunkra. 
Népek jövének eltörülni bennünk , 
S térdet hajtottak kapuink előtt : 
És kit közűlök társunkul fogadtunk , 
A törpeségből óriássá nőtt. 
De az t , ki elvett egy igét hitünkből, 
Bár vérünk lángja forrt szivében , 
Szivünk véréből is kitéptük őt , hogy 
Szentházunk megmaradjon épen 

Bátran , vitéz nép ! Koszorúzott fődet 
Bátran emeld a csillagokhoz. 
Ismerd erődet, ha nem ismeréd még ; 
Ismerd meg , mit szent sz'.ved hordoz.. . . 
A szélnek azt a zászlót ! s az imádság 
Zendüljön már meg riadóra ! 
Verjétek félre szent Péter harangját; 
Föl , föl ! itt vnn a rémes óra. 
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Föl, föl ! mindnyájan , élők és halottak ! 
Nagy ütközet lesz. Ütközetre fel ! 
Isten fiai vivnak most a hitnek 
Mennyéből hulló gyermekeivel ! ' 

Fölösleges volna többet idéznünk a végre, hogy a czél, 
mellyet e rövid szóba hozással akartunk, el legyen érve. 

,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 
Papstthum?' (Folyt.) 

„Apápaság tehát (folytatja a prot. Macaulay) nagy, és tisz-
teletben lehet még majd azon időben is, midőn egykor valamelly 
uj-seelandi utazó, egy puszta magányban, a londoni hid romba 
dőlt ivezetéhez támaszkodik, a Pál-templom romjait lerajzolan-
dó." Romának azonban fensőbbsége, és legfőbb méltósága ab-
ban rejlik, hogy az az anyaegyház székhelye, minden többi egy-
házak tanitója s úrnője, a keresztény világosság központja 
és tűzhelye. Ezen magasztos jellem Romában mindenütt lát-
ható. Szemlélni lehet azt emlékein, romjain, palotái-, s temp-
lomainak homlokzatán, kúpjainak sugárzó csúcsain, falain, 
sőt , mint már Dante mondá, térsége fölszinén is. Ez Romá-
nak költészete , nagysága, és élete ! Foszszátok meg ezen di-
csőséges jellemétől, raboljátok el tőle ezen koronát, — és 
többé nem lehetend ráismerni. A zarándok és művész, min-
den magasabb ihlettségtől megfosztott térségein, csalódásából 
kibontakozva, kérdeni fogja magától : ,Hol van ő; hol van 
a világnak egyetlen városa , melly meg vala szentelve a ke-
reszténység hőseinek vére által? Melly egy fejedelmi nép öz-
vegye lévén, mégis a világ királynője volt. Hol van, hova lett a 
vallásnak azon fölsége, melly azt magasztosabbá tette, mint volt 
valaha fönsége a birodalomnak ? Hol van ő , hol van a főpap-
nak hangja , melly a várost, és világot megáldotta? Hol 
van Krisztusnak azon országa, mellyet azelőtt obeliskjei, 
templomai, s bazilikái dicsővé tettek ? Szóval, hova lett a föl-
dön a catholicismusnak azon élénk magasztossága, melly egy-
koron az éjszak és dél, kelet és nyugot minden népeit keblébe 
vonzotta, midőn az még a kereszténység szive, s a népek kö-
zös hazája volt ?' — Hlyen volt Roma ! Ezen dicső fényben állott 
a képzelet, és hivő sziv előtt ; és ha ezen, őt környező fénykör 
elenyészett, Roma maga is homályba sülyed, gyászba borul, és 
szemeink elől elrejti magát. — Roma a pápa nélkül, egyenesen 
kimondva, pusztaság fogna lenni. Mert ki fogná még azt meg-
látogatni? ki megtölteni? ki fogná képviselni? Van már elég 
pusztaság Romában : és itt szeretnék azon r o m a i a k k a l , 
kik magában Romában idegenekké lettek, és nekünk egy Ro-
mát akarnak adni pápa nélkül, egy-két szót váltani, s hozzá-
jok néhány kérdést intézni. Ti tehát ezen pusztaságokat még 
egygyel akarnátok szaporítani ? A Palatin , Aventin, Viminal 
és Forum , a ti legnagyobb szállásaitok , puszták és üresek ! 
Iilyenné akarjátok-e tenni a Quirinált, a Vaticánt, és az egész 
várost is? Mit fognátok tenni, hogy közelebbről érintsük a 
dolgot, azon hét bazilikával, azon háromszázhatvanöt temp-
lommal, mellyek a kath. világ minden szükségeit, minden em-
lékeit , kívánalmait és zarándoklásait kielégítik ? Mi mindnyá-
jan , papok és hivek, szándékozunk azt egykor megnézni: 
mert mellyik keresztény nem látogatja meg Romát szive álmai-

ban ? De ha egyszer a pápa nem lesz ot t , — ki fogná magát 
a hit és szeretet ezen zarándoklatára elszánni? A pápa hiá-
nyát érezné mindenki, minden nagy ünnepélynél; és száz 
ünnepetek egyike sem volna lehetséges nélküle. Mit fog-
nátok tenni különösen sz. Péter templomával, ezen meg-
mérhetlenség-, dicsőség- és sugárzó fénynyel? Csak a 
kath. világ átalános püspöke képes azt betölteni, és kétség-
kívül csak azért építtetett illy óriási mérvben, hogy a nagy 
kath. családnak közös atyja, minden gyermekeit ott egybegyiijt-
hesse, és megáldhassa A forradalmárok igen csalatkoznak, ha 
azt hiszik, hogy Sz.-Péter nem egyéb, mint a romai egyház-
megye legnagyobb plébániája : sőt ellenkezőleg, önmaga szá-
mára épitette azt az egész kath. világ, s pazarolta reá kincseit. 
Sz.-Péter a kath. kereszténységnek magasztos temploma : Ro-
ma annak csak első előcsarnoka, s a pápa maga annak lelke, 
élete, és fénye. — Roma pápa nélkül! De ki emelné fel akkor 
kezét a keresztények nagy ünnepének napján, Húsvét szent 
ünnepén, hogy Jézus Krisztus helytartójának ünnepélyes áldá-
sát adja a v á r o s r a és v i l á g r a (urbi et orbi) ? Ki pótolhatná 
ezen hatalmas, ezen atyai hangot, melly a megszentelt emel-
vénynek magaslatáról, az ég és föld magasztos hallgatása kö-
zött, ugy emelkedik fel az egész világért, mint szava magának 
az Istennek ? Én láttam, mint hullottak ezen pillanatban, mint-
egy magasabb isteni erő által legyőzetve, még a leghitetle-
nebbek is térdeikre; láttam őket, mint tanulékony gyermeke-
ket, a nagy keresztény család közös atyjának kezei alatt meg-
hajolni ; láttam , mikép fogadták, mint az egyháznak ismét 
megnyert juhok , megindulás- és szeretettel a lelkek legfőbb 
pásztorának áldását. Romaiak , olaszok, németek és francziák, 
protestánsok és szakadárok, görögök, angolok, oroszok, len-
gyelek és amerikaiak, minden nyelvű, minden állapotú s nem-
zetségü emberek, mindnyájan a földre borultunk, és feszülve 
vártuk a legfőbb püspök hangát. Ez olly szép , olly megin-
dító jelenet volt, hogy az emberi nyelv nem képes azt méltó-
lag festeni. És midőn fölkeltünk, minden szemben köny csil-
logott ; leirhatlan érzelemár fogta el mindenki szivét : egy 
nyáj és egy pásztor volt; mindnyájan egy sziv, és egy lélek 
voltunk ! Ezt mind ugy láttátok, mint én : és ezen dicsőséget, 
ezen hasonlithatlan üdvöt akarjátok tőlünk, akarjátok maga-
toktól is elrabolni ; ti Romát pápája nélkül kivánjátok? Vagy 
talán holmi szineskedő, és istentelen rendszert koholtatok ki, 
melly méltóságát sértvén, s őt rabszolgaságba ejtvén, kény-
szeríteni fogná, hogy visszakívánkozzék a katakombákba ? 
Hogy Roma, még a pápával is, magánya által szomorú benyo-
mást okoz, már régi megjegyzés. Ez azonban csak első pilla-
natra van igy; ez csak az első benyomás: mert nem sokára fel-
fogja, megszereti, s élvezi az ember ezen magányt; némi külön-
szerü ragaszkodás támad bennünk iránta ; kellemesen nyug-
szunk benne, s alig tudunk többé tőle megválni. Olly komoly-
ság uralkodik ott, olly mély béke, olly titokteljes varázs, melly 
a lelket elragadó módon ejti hatalmába : röviden szólva, bi-
zonyos ellenállhatlan báj ! De a pápa nélkül Roma nem leend 
egyéb, sirokkal telt magánynál; s nyugalma halál volna. 
(Folyt, követk.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, I860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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T a r t a l o m : A monarchia bel-államjogi viszonyainak 
rendezésére kibocsátott császári diploma. I. — Roma, és a 
szegények ügye. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar-, 
Olasz- és Francziaországból. — Irodalom. 

A m o n a r c h i a 
bel-államjogi viszonyainak rendezésére kibocsátott 

császári diploma. 
I. 

Magyarország, pár évvel több, mint egy évti-
zed alatt, azon kapocshoz képest, mellyel az austriai 
birodalomnak kiegészitő részéül kötve van, jogi ál-
lása* és viszonyaiban olly feltűnő alakulásokon ment 
keresztül, hogy visszavetve magunkat emlékezetben 
az 184"8-dik évi országgyűlés előtti időkbe, azóta 
jogállapotunkban három nagyszerű kiindulási pon-
tot láttunk letüzöttnek; mellyek államjogi életünkre 
vonatkozólag, a történelemben bizonyosan egy-egy 
korszakot képezendnek. Az első korszakot az 184 V8-
diki országgyűlési törvények nyitották meg; a má-
sodikat ama törvényhozás léptette életbe, melly a 
forradalom után következett be; a harmadiknak kez-
deményezője — a legmagasb császári oklevél. 

A magyar kath. egyház látta a két korszak vál-
tozatait ; maga is a polgárzati változatokkal szemben, 
a megváltozott jogi viszonyoknál fogva, mindannyi-
szor arra intetve, hogy egyházjogi állásának épen 
ugy megfelelő intézkedésekkel ellátott, mint polgár-
zathozi viszonylatában, a körülményekhez képest 
rendezett legyen. A két első korszak a magyar egy-
ház és papság polgárjogi korábbi állapotában nem 
csekély változásokat idézett elő : de eredményezett 
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s o k a t is,mellyek nem ke-
vésbbé voltak fontosak, mint régóta ohajtottak. Mit 
rejteget méhében a jövendő, azt nem tudjuk: de azt 
tudjuk, hogy valamint a nemzetre, ugy az egyházra 
nézve csak jó lehet, ha a magyar nemzet, mellyel a 
magyar kath. egyház hivatása kiválólag összeforrott, 
allamjogi történetének anyagai, mennyiben azok ál-
tal a hazai kath. egyháznak, mint illyennek, jogi 
története különösen érdekeltetik, az egyházi iroda-

lom által, tüzetesen, figyelemmel kisértetnek. Áll ez 
különösen most a császári diplomával kinyilt alkot-
mányos uj korszakra nézve. Azért találjuk időszerű-
nek , ne mondjam, szükségesnek, hogy a jogi uj je-
lenségek, egyházpolgárzati részökben, folyvást értel-
mezgetés, felvilágosítás, és tájékozás tárgyaiul szol-
gáljanak : hogy az első benyomás alatt támadható 
netaláni hibás felfogások-, aggodalmak-, és balma-
gyarázatoknak idején eleje vétessék; más részt fiata-
labb paptársainknak, kik az előbbeni alkotmányos 
joglét mezején , mellyre az öregebbeknek visszaem-
lékezniök is elegendő, kevésbbé jártasok, a fölmerülő 
jogi tüneményekben világító szövétnek és baráti ka-
lauzolás nyújtassák. 

A .Religio', tekintettel a forradalom utáni tör-
vényhozás egyházat érdeklő termékeire, ezt eddig 
is tette; szeretjük tudni , olvasó közönségének nem 
minden siker nélküli könnyítésére. Hiszszük tehát, 
hogy más időszaki lapok példájára, az e részbeni 
várakozásoknak ezentúl is eleget teend: kiemelvén, 
és feltüntetvén, mint tisztán egyházi közlöny, az 
alakulandó, vagy újra. fölélesztett szerkezetek, jogi 
intézmények, és napi kérdések köréből csak azt, de 
mégis mind azon egyházi mozzanatokat, mellyek az 
egyház , vallás és papság érdekeivel, a tárgy termé-
szeténél fogva, bármikép érintkeznek. Ugyané szem-
pontból kiindulva, igyekszünk ezúttal az october 
20-án kelt legmagasb császári oklevélből mindenek 
előtt kiemelni a trón-örökösödési rendet, melly mint 
,pragmatica sanctio1, ismeretes. 

VI. K á r o l y , e néven mint német-romai csá-
szár gondjainak egyike vala, hogy a habsburgi férfi-
ág kihaltával, az uralkodásjog ugyanazon fölséges 
család nő-ágára is kiterjedve, a trón örökösödési rend 
megállapított legyen. Az uralkodásbani következés-
nek ezen sorára vonatkozik a diplomában emiitett 
1713-dik évi április 19-diki császári intézmény. A 
nevezett császár, mint III. K á r o l y név alatt magyar 
király, 1722-dik évi junius 22-ére Pozsonyba ország-
gyűlést hirdetvén, ott a rendek azon háládatosság-
ból, mellyel az ország ő fölsége atyjának Lipótnak, 
fivérének Józsefnek, és leginkább magának III. Ká-
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rolynak a hazai közjóra, békében és hadban kifejtett 
érdemei iránt érzett, („quosvis praeterea etiam in-
t e r n e t s m o t u s et facile oriri solita, ipsis statibus 
et ordinibus regni ab antiquo optime cognita i n t e r -
r e g n i m a l a , sollicite praecavere cupientes; maio-
rum suorum laudabilibus exemplis incitati") elfo-
gadták III. Károly királynak azon trón-örökösödési 
rendét, melly szerint a magyar korona a fölséges 
austriai háznak mindkét nemű, különösen nő-nemü 
maradékaira is átszálljon. „Primo loco quidem ab 
altefata modo regnante" (III. Károly) „sacratissima 
caesarea et regia maiestate ; dein in huius defectu a 
divo olim Josepho; his quoque deficientibus, ex 
lumbis divi olim Leopoldi, imperatorum et regum 
Hungáriáé d e s c e n d e n t e s , e o r u n d e m q u e 1 e-
g i t i m o s , r o m a n o - c a t h o 1 i c o s s u c c e s s o r e s 
u t r i u s q u e s e x u s A u s t r i a e a r c h i d u c e s , 
i u x t a s t a b i l i t u m per sacratissimam caes. et reg. 
regnantem maiestatem in aliis quoque regnis et pro-
vinciis haereditariis, i n e t e x t r a G e r m a n i a m 
sitis P r i m o g e n i t u r a e o r d i n e m , iure et ordine 
p r a e m i s s o , i n d i v i s i b i l i t e r a c i n s e p a r a b i l i -
t e r , i n v i c e m e t i n s i m u l , ac una cum regno 
Hungáriáé et partibus, regnis et provineiis eidem an-
nexis, haereditarie possidendis", stb. Kihalván pedig 
Károly, József és Lipót leányainak utódai, a régi 
szabad királyválasztási jog föntartatott az ország ré-
szére. (Lásd, Caroli III. Deer. II. anni 1723. artic. 2.) 
Annyiban kívántuk a Corpus Jurisból a fönebbieket 
szórói-szóra felhozandóknak, a mennyiben azokban 
egyenesen előfordul, hogy a trón-örökösödésnek 
egyik föltétele — a katholika hit. 

Ki van mondva 2-or a császári diplomában ,a 
törvény előtti egyenlőség'; 3-or ,a mindenkit egyen-
lőn illető közös adózási kötelezettség.' Nem gondoljuk, 
hogy valakinek paptársaink közül csak eszébe is jut-
na, az 1848 e l ő t t i személyi, s vagyoni kiváltság. 
Az időviszonyok azokat, a régi terjedelemben, mind-
örökremegszüntették; és a változás, melly 10 év óta 
tartott, a gyakorlatot csak megszilárdította. Az al-
k a l m a z á s m é r t é k é n e k azonban mindkét kivált-
ságra nézve eddig is volt helye ; és ha a törvényhozás 
utján azok módosittatni szándékoltatnának, az egy-
háziirodalomranézvecsakakkor lenne időszerű, az ez 
iránti nézetek előadása : — most elegendő csak hi-
vatkoznunk rájok ; miután a császári diploma azokon 
mit sem változtat: sőt a Yay báróhoz szóló oct. 20-
diki királyi kibocsátvány szerint, a fönálló intézmé-
nyek ú j i g teljes épségökben maradnak. 

Sem a birodalom, sem különösen Magyarország 

akár politikai, akár erkölcsi érdekeivel meg nem 
egyezik, hogy a létező vallásfelekezeteken kivül köz-
tünk ujak is gyártassanak, és azoknak is szabad val-
lásgyakorlatuk legyen. Midőn tehát a császári diplo-
mában ezen átalános kitétel fordul elő: „mindnyá-
joknak biztosított szabad vallásgyakorlat," azt véljük, 
— és e vélekedésünkben bizonyosan nem hibázunk, 
hogy csak is az országba törvényesen bevett vallás-
felekezetekről van szó. Tovább a szabad vallásgya-
korlat, állami elvek szerint, mindig tekintettel a fön-
álló törvényekre értetik. Jó lesz tehát ezt azon neta-
lániak irányában emlékben tartanunk, a kik a kath. 
egyház ellenében maguknak most mindent megen-
gedni akarnának. Többiben azt hiszszük, hogy az 
egyházi sajtónak lesz alkalma, az efféle tárgyakról 
bővebben nyilatkoznia: miután a császári diploma 
III. pontja szerint, a törvényhozás ollyatén tárgyai, 
minők a különböző vallásfelekezetek egymás és ál-
lam iránti viszonyaira vonatkozók is, az illető ország-
gyűléseken , és azok által, még pedig a magyar ko-
ronái országok- és tartományokban az előbbi alkot-
mányok értelmében, alkotmányszerüleg intézendők 
el. Legyünk tehát készek, mindig magyarok, de egy-
szersmind mindig katholikusok lenni. —i. 

Roma, és a szegények ügye. 
A kath. anyaszentegyház áldásdus gazdálko-

dási rendszerét legelőször Angolhon vetette el ma-
gától, mint szerinte szükségtelen, ócska lomot; és 
cserélt helyette irgalmatlan és lelketlen emberkin-
zást (mellynek francziául nevezett réglement-jai s 
recèlement-jai igen ismeretesek), átalános cosmopo-
litico-materialisticus irányt, minden vallási megszen-
telő malaszt, vagyis szellem nélkül: mellynek most 
már minden szabad és nem szabad, illő s illetlen, fe-
lebaráti és kereszténytelen, szerető és embertelen 
módot igénybe kell vennie, ha a pauperismust meg 
akarja fékezni. Érdekes lesz, egy angol parliamenti 
tag hiteles előadása után megismerkedni az angol 
szegénységi állapotokkal, hogy velők a kath. elvek 
gyakorlati alkalmazását, mint az például Romában, 
s az egyházi állam egyéb tartományaiban eddig vi-
rágzott , annál bátrabban tehessük párhuzamba. 

Angolország fővárosában, a világhirü s boldog 
Londonban, sokkal rosszabb bánásmódban részesül 
a szegénység, melly egyébkint az emberi-nem leg-
nagyobb részének örökölt osztályrésze, mint bár-
milly czégéres b ü n , vagy polgári vétség. Előttünk 
áll a ,Casual Ward of the West London union' (szál-
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lás nélkül szükölküdő szegények menedéke, vagy, 
angolosan, intézete.) Hiteles forrásunk maga a ,Ti-
mes', az angol világhirlap ; melly bizonyosan elég 
ovatos volt mindenkor arra nézve, hogy saját fész-
két be ne rutitsa. I t t tehát nem lehet a ,Times' elő-
adásában semmi kétség. —1857-dik évi febr. 20-áról 
egy hivatalos látogatás iratik le a ,Times' czimü, 
legnagyobb és legtekintélyesebb hírlapban, melly 
a ,houseless poor', szállás nélküli szegények intéze-
tére vonatkozik ; előre is megjegyezvén , hogy Lon-
don főtisztviselői, minők a lord-mayor, városföl-
ügyelő, polgármester és térparancsnok, még azt sem 
tudták tulajdonképen, hogy illyetén intézet hol léte-
zik: melly pedig olly fővárosban, mint London, min-
den estve igénybe vétetik azok által, kik az utczán 
és csatornák mellett nem akarnak megfagyni. A ,ca-
sual ward' Londonban, vagyis a szegényápolda (a 
Battle-Bridge városrészben), nem egyéb, mint egy 
marhaistállószerü nagy épület, mellyben a fönebb 
érintett tisztviselők, megérkezésük alkalmával, az-
az: esti 10 órakor, még tizennégy üres lőállást ta-
láltak. Ezek képezték, mondja a ,Times', a szállás 
nélkül szűkölködő szegények befogadására szánt in-
tézeti térséget, vagyis szükséges menhelyet ! Némel-
lyek az épületbe szorult emberek közül, mond a fö-
nebbi lap, a középen holmiból élesztett tüz körül 
guggoltak. Szalmának, vagy más, fekhelyül szol-
gálhatóvalaminek hire sem volt. Azon kérdésre, vall-
jon mit szoknak a nyomorékok kapni testi táplálékul? 
egyszerűen azon feleletet nyerték a fényes urak, 
hogy : ,semmi mást , mint estve darabka száraz ke-
nyere t ; ezen kivül soha semmit!' Ha reggelre is 
akarnának valamit enni, u g y bizonyos mennyiségű 
követ kell törniök; mint e kemény és fárasztó munka 
eredményét, csakugyan nagy halmazokban lehetett 
az épület udvarán látni. El lehet gondolnunk, ha 
nem mondatik is , hogy azok az éhségben kiaszott 
karok, milly végső megerőtetéssel törik, zúzzák a 
követ egy darabka száraz kenyérért! Nem lelketlen 
emberkinzás-e ez, az angol miveltség, fölvilágosodás, 
humanismus, dusgazdagság, vallási szabadság, vagy 
ég tudja, még miféle ,ság' aegise alatt? Irlandra nem 
is kell gondolnunk Ezek után a mellékes félszert, 
szárnyékot, v a g y , mint a szöveg mondja, maiha-
állást tekinté meg a lord-mayor ő excellentiája : hol 
ké t , rongyokba burkolt nőszemélyt talált a kemény 
hidegben már félig megmerevedve. — Következett a 
Holloway városrész b ö r t ö n é n e k meglátogatása, hol 
a nyilvános gonosztevők a kényelemnek sok nemével 
dicsekedhetnek. Külön szobák, puha ágynemüek, éle-

lem, kiszolgálás stb. minden kétségen kivül helyezé, 
hogy e két épület, tudnillik a s z e g é n y - á p o l d a 
és b ö r t ö n közt lényeges különbség létezik London-
ban. Mire azt is lehetne gondolni, hogy a zárakat fel-
törni nem képes, rabolni nem merő, utonállókká vál-
ni erőtlen nyomorékok és ügyefogyot tak , kiknek 
szivében még némi v a l l á s i m e l e g tengődik, a 
puszta földön fagynak meg: mig az erőteljes gono-
szok puha párnákon főzik ujabb terveiket, égbekiáltó 
cselekedeteik könnyebb folytatására. S ezt mind az 
angol m i v e l t s é g hozza magával, mellynek kifo-
lyása (?), a börtönök szervezetének korunk igényeihez 
mért átalakulása is 

Mi haszna tagadnók, magyar hazánkban is nagy 
azon angol-imádók s Roma-falók száma, kik minden 
ujabb lendület tüzhelyeül Londont szeretik, és az an-
gol nemzetet akarják az összes világmiveltség egye-
düli mintaképéül fölállítani: hogy ez által egyszers-
mind a catholicismusra homályt vonjanak; melly, 
mint most már széltében, és minden tartózkodás nél-
kül lármázzák, leélte magát. Talán még maga az Is-
ten is elévül nekik nem sokára!.... Ámde ne nézzünk 
mindent csak anyagi szempontból, s a materialisták 
szemüvegén. „Ég és föld elmúlnak, az én igéim pedig 
el nem múlnak." (Luk. 21, 33.) Vigyázzatok tehát, 
mondja tovább a világ Üdvözítője, hogy el ne nehe-
zedjék szivetek ; azaz : el ne merüljetek az anyagiak 
túlbecsülésében. Az Isten örökkévaló; s a világüdv 
eszközlésére szolgáló szellemi intézetei, minő a kath. 
egy ház és pápaság is, el nem kopnak. „Naponkint hall-
juk, s minden oldalról, mondja egy nagyhirü angol 
protestáns történetíró (Macaulay), miszerint a világ 

3) Nem lesz fölösleges, ha azok számára, kik a romai bör-
tönrendszert, Isten a megmondhatója, milly rettenetes szinben 
akarják a világ előtt bemutatni, legalább pár vonással megje-
gyezzük, miszerint mostani pápánk, a szeretetteljes IX. Pius 
alat t , szintúgy egyik példánya az a keresztény irgalmasság 
gyakorlásának, minta többi intézetek tetemes javulása. A meg-
kegyelmezés, mondá egykor IX. Pius pápa egy általa amnes-
tiált forradalmárnak, legszebb gyöngy az uralkodó fejedelmek 
koronájában ; valamint az igazságszolgáltatás, első kötelesség 
teendőik közt. Erre nézve már 1847-ben ezeket olvastuk a 
,Frankf. O. P. Z.'-ban : „Azon nagy számú és fontosságú javítá-
sok közé , mellyekkel ő szentsége IX. Pius pápa uralkodását 
máris kitüntette, s naponkint dicsőitni törekszik, tartozik a 
börtönrendszernek munkába vett ujon alakitása is. Azelőtt a 
fogházakban étkezési teremek és bormérések is valának ta-
lálhatók, mellyekben a gonosztevő és gyilkos urak, kiki tehet-
ségéhez képest, egészen kényökre lakozhattak, s nem ritkán 
csakugyan olly kényelmesen is éltek, miszerint többször for-
dult elő eset, hogy a fegyenczeket kezökben fagylalttal lebete 
látni", stb. 

38* 
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mindennapfölvilágosultabb lesz; s e rohanva haladó, 
ugv nevezett fölvilágosodás, csak a protestantismus 
nak kedvez, árt pedig a catholicisuiusnak. Ámbár jól 
esnék ezt hinnünk, mindazáltal, kénytelenek vagyunk 
e remény teljesedését kétségbe vonni. Az emberi szel-
lem, igaz! végnélkül nagy tevékenységet fejtett ki a 
legutóbbi 250 év alatt" (a megerősödött protestantis-
mus életkora) ; „nagyszerű előmenetelt tettünk külö-
nösen a természettudományokban, a fölfedezések te-
rén, hol a tudományoknak ugy szólván minden ága 
képviselve van; a gyógytan, sebészet (boncztan), 
vegy- és erőmütan nagyobb tökélyre emelkedtek; 
a jog- és államtan, ha kisebb mérvben is, de 
minden esetre hathatósabb gyarapodást nyertek 
Mégis mind ennek daczára, azt tapasztaljuk, hogy 
250 év alatt alig tett a protestantismus valahol je-
lentékenyebb hódításokat. Ellenben ha az üdvös vál-
tozásokat tekint jük, ezek mind a catholicismus, a 
kath. egyház gyarapodását, emelkedését és szilár-
dulását hirdetik. — Igy tehát alig remélhetni, hogy 
a f ö l v i l á g o s o d á s sirját ássa meg azon vallási szerve-
zet- és társulatnak, mellyek a fönebb érintett rop-
pant tudományos előhaladás mellett is, főkép a mi 
magát a tudást illeti, szilárdan állják meg" (Isten-
től kijelölt) „régi helyöket a világtársadalomban." 
(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, november 8-kán. Főmagasságu bibornok- és her-

czeg-primásunk, a kath. egyházi irodalommali nagyobb is-
meretséget előmozditó lapokat, a mindent elözönlő részint po-
litikai , részint nem leghasznosabb időtöltésül szolgáló frivol 
irodalom ellenében pártolandókul hivén, a komolyabb olvas-
mányok átalános sorsában osztozó (vagyis kellőleg nem gyá-
molított) bécsi kath. irodalmi lapot is ajánlani méltóztatott 
egyik utóbbi körözvényében ; mellyet nagyobb elterjesztés vé-
gett mi is közlünk. „Constitui attentionem Vestram provocare 
ad pagellas catholicas, quae Viennae sub nomine : „K a t h o-
l i s c h e L i t e r a t u r - Z e i t u n g " vulgantur. Commendant 
se illae iam nomine suo ; sed commendantur magis effato illu-
strium Ecclesiae antistitum, quibus cordi est, illis ampliorem 
dilatationem, ampliora? incrementa asserere. Iis inprimis de 
Clero, qui laboribus literariis sive occupantur, sive delectan-
tur, pagellas has fine praenumerationis praesentibus commen-
do. Strigonii, die 23-a Octobris 1860. — 

— (A helybeli o l t á r - e g y l e t első évi tudósitvá-
nyának vége.) „Az órában, a mellyben hazánk bíboros arany-
misés főpapja Pannónia uj Sionában hálatelten ,Te Deum'-
já t énekelte, az egyleti templom szent falai közt a ,Veni 
Sancte' zengett ; s az Urban összesereglett hivek kebelében, 
kik az Ur asztalához menők nagy számán épültek, szivbeli 
áhi ta tot , s a közöttünk is életbe lépett jámbor társulatnak 
Isten előtt kedves föladata iránti élénk részvétet keltett. E 

részvét, melly széles e hazában, mindjárt eleinte mutat-
kozott, mindig élénkebb let t ; ugy hogy a társulat jelenleg, 
midőn első évét befejezi, 862 beirt tagot, 123 részvevőt és 
szépszámú jótevőt számlál. Vannak, kik buzgóságukban ön-
kényt több ima-órát vallaltak. Azonkívül örvendhet a társu-
lat az Urban, hogy a szent ügynek, mellyet föladatául kitű-
zöt t , szintén ennyi jámbor lelket sikerült megnyernie Po-
zsonyban és környékén: kik hogy a társulat magasztos föl-
adatának , a mint Istenbe vetet t bizalommal hiszik, könnyeb-
ben megfelelhessenek, a gazdasági ügyeket, s a szegény temp-
lomok fölsegélését illetőleg, főpásztori beleegyezéssel, május 
havában önálló egyletté alakultak ; a többire nézve egyébiránt 
ő eminentiájának nyíltan kijelentett kívánsága szerint, a pes-
tiekkel együtt e g y társulatot képeznek. A Pesten minden hó 
2-dik vasárnapján, Pozsonyban pedig minden hó 2-dik csü-
törtökén tartatni szokott egyleti isteni-tiszteleti ünnepélyt 
mindig szép számmal látogatják; mellyen az ajtatos hivek 
lelki épülésére rendesen számosan járulnak az Ur asztalához: 
mi czáfolhatatlanul bizonyítja, milly sz. lelkesüléssel vannak 
a tagok az egylet főföladatának megoldása iránt Több helyen, 
hol nagyobb számmal találtatnak egyleti tagok, kilátás van, 
hogy szintén havonkint fog közös egyleti isteni-tisztelet tar-
tatni ; illyen Szolnokon már január óta tartatik is, Jász-Be-
rényben pedig most legújabban octoberben kezdődött. Arra 
is mutatkozik remény, hogy részint az imádandó Oltári-titok 
iránti buzgóság emelésére, részint az imaórák választásánál 
mutatkozó nehézségek elháritása végett, mellyek a szegényebb 
föld népénél rendszerint nagyobbak, az imaórák, a belgiumi 
egyletek példájára, több kisebb falusi községben nem sokára a 
plébános vezetése mellett a templomban közösen fognak tar-
tatni. Az egyházi készletek, mint a számadás mutatja, csekély 
kivétellel, jótékony kezek által ingyen készittettek. Helybeliek 
és vidékiek, fő- és alrendüek, művészek és kézművesek verse-
nyeztek ezek előállitásában ; mi világosan mutatja, hogy ha-
zánkban még sok jó elem van, mellynek összegyűjtése és kor-
mányzása ugyan egyik föladata a társulatnak, de a mellynek 
megfelelhetni megszűnnék, lia azok által nem pártoltatnék, 
kiket püspököknek rendelt a Szentlélek az Isten anyaszent-
egyházának legeltetésére, mellyet tulajdon vérével keresett. 
Minélfogva mi sem volt az egyletnek olly nagy előnyére, mint 
az, hogy azt majdnem az összes magyar püspöki kar nemcsak 
hathatós pártfogásáról biztosítani, s az egyleti bizottmányt 
lankadatlan tevékenységre atyailag buzditani kegyeskedett, 
hanem az egylet ügyét valamint körutak alkalmával, ugy fő-
pásztori levelek által is, a papságnak és a hiveknek apostoli 
szellemben lelkökre kötötte. A tagok buzgóságának élénkíté-
sére szolgált tovább az is, hogy a legrégibb törzsegylet Brüs-
selben, a közöttünk keletkezett egylet fölött őszinte örömét 
az által tudatá, hogy egyletünk igazgatójának nyomtatásban 
megjelent fölhívását, a társulatbai belépésre azonnal franczia 
nyelvre forditá, s évi tudósitványába beigtatá; valamint azzal, 
hogy épen készleteinknek május hó 27-től junius hó 3-ig tar-
tott kiállítása előtt ezt, a minket mindenben testvérileg támo-
gató bécsi törzsegylettel együtt, értékes adományokkal gazda-
gitá. — Nevezetesen megkönnyítette a társulati igazgatóság 
közlekedését az illetőkkel a magas cs. kir. pénzügyi ministeri-
umnak, az igazgatóság folyamodásának következtében, ez évi 
augustus hó 5-kén 3 9 3 i % 5 5 szám alatt kelt kegyes rendelete, 
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miszerint a társulat levelezései az illető hatóságok- és plebá-
niahivatalokkal, a cs. kir. postahivataloknál bérmentesekül 
tekintessenek. Az Urban elhunyt egyleti tagok lelki nyugal-
máért közösen tartott évi gyász-isteni-tiszteleten kivül február 
hó 15-kén még más is tartatott egyletünk nagylelkű jótevője-, 
s szent ügyének egyik legbuzgóbb pártolójáért , a korán el-
hunyt ft. C s a j á g h y Sándor, csanádi püspök ő méltóságáért; 
mellyen a boldogult által szintén gazdagon segélyzett pesti 
kath. legényegylet tagjai is jelen voltak. Záradékul mindazok-
nak, kik imádkozva, vagy dolgozva, tanácsadólag, vagy tettleg 
vettek részt a társulat szent ügyének előmozdításában, szivünk 
mélyéből mondjuk : ,Isten űzesse meg !' És nehogy eddigi 
jámbor buzgalmukban csökkenjenek, egyszerűen a számtalan 
misében, a tagok imaórájában, s a kegyes adományok által a 
hit-, remény- és szeretetben megerősitett és vigasztalt közsé-
gek hálatelt szivéből ő érettök ég felé emelkedő imádságra 
emlékeztetjük ; Isten ő szent Fölségét pedig esdve kérjük, ke-
gyeskedjék mindazokat, kikért egyszülött Fia, Jézus Krisztus, 
drága sz. vérét a keresztfán kiontá, az imádandó Oltári-szent-
ség igazságának és szentségének ismeretére vezetni; hogy igy 
minden népnél, minden időben, s minden helyen az imádás va-
lódi szellemében folyton-folyvást ismételtessék : ,Aldassék vég 
nélkül s dicsőittessék a legfölségesebb Oltári-szentség' — A 
bevétel 1859-dik évi nov. 6-tól, ez évi nov. 6-dikáig összesen 
2754fr tot és 15 krt tet t a. é.; a kiadás pedig 2518 f r to tés 43 
k r t ; marad 235 fr t 72 kr a. é., egy 21 frtról szóló államköte-
lezvény, 2 arany, és 1 tallér. A május 27-dikétől jun. 3-dikáig 
közszemlére kitett egyházi készletek jegyzékét lapunk I. fél-
évi 44-dik számában (392. 1.) adtuk ; azokból az augustus ha-
vában történt kiosztás következtében a következő templomok 
segittettek föl : ,,A z e s z t e r g o m i érseki megyében. 1. Kós-
pallag. 2. Mária-Nostra. 3. Besse. 4. Bácsa. 5. Kéty. 6. Szklűzó. 
7. Ebedecz. 8. Réthe. 9. Ipoly-Szécsénke. 10. Nagyfalu. 11. 
Pruk. 12. Az irgalmas nénikék kápolnája Pesten. 13. Az egy-
leti templom *). 14. A kegyes tanitó-rendiek temploma Pes-
ten *). A v á c z i p ü s p ö k i megyében. 15. Tápió-Györgye. 
16. Nőténcs. 17. Nándor. 18. Tolmács. 19. Felső-Pencz. 20. Uj-
Pest. 21. Szent-Ivány. 22. Csécse. A f e h é r v á r i p. megyé-
ben. 23. Pilis-Sz.-László 24. Csepel. 25. Urliida. 26. Uj-Barok. 
27. Kalász. A p é c s i p. megyében. 28. A püspök-laki sz. olva-
só-társulat kápolnája. 29. Fazekas-Boda. 30. Lovász-Hetény. A 
s z o m b a t h e l y i p. megyében. 31. Nemes-Magasi. 32. Cse-
rencsócz. 33. Kis-Czell *). A b e s z t e r c z e - b á n y a i p. me-
gyében. 34. Riecska. 35. Repistye. A n y i t r a i p. megyében. 
36. Kolon. 37. Csitár. 38. A megye átalában. A g y ő r i p. me-
gyében. 39. Német-Jahrendorf. A m u n k á c s i p. megyében. 
40. Holubina. Az e g r i érs. megyében. 41. Tarna-Bod. 42. 
Jász-Kis-Ér. A k a s s a i p. megyében. 43. Gálszécs. 44. Sza-
csur. A s z e p e s i p. megyében. 45. Zavada. 46. Ulozsa. 47 . 
Bussócz. 48. Alsó-Kubin. 49. Bezine. 50. Sossov. 51. Liptó-
Tepla. 52. Lucsivna. 53. Zsassko. — 

*) A csillaggal jelöltek közül az elsőt egy jótevő az egyleti is-
teni-tiszteletre egy (156 frt értékű) jól megaranyozott ezüst ciborium-
raal, s hozzá tartozó (20 frt értékű} köpenykével, a másodikat ismét 
más jótevő négy albával kivánta az egylet utján megajándékozni. A 
bizottmány teljesité kivánatukat; minthogy tőlök azonkívül még más 
tetemes adományokkal bir szegény templomok számára. A kis-czelli 
templomnak a végből áldozta föl szerény adományát az egylet, hogy 
működésére és Mária országának nevezett édes hazánkra a boldogs. 
Szűz hathatós közbenjárását lekönyörögje. 

— A g y ő r i mélt. püspök, ft. S i m o r János ur köze-
lebbi oct. 25-kén következő körlevelet méltóztatott hiveihez in-
tézni : „Una vox exultationis per universas Patriae oras per-
sonat, unus et idém gaudii sensus cunctorum concivium pe-
ctora replet, et omnium ora in communem solvuntur plausum 
de restituta constitutione ac libertate avita. Exultatio haec 
iusta est, illud enim bonum recuperatum concernit, quod apud 
homines ingenuos primo inter omnia terrestria bona loco cen-
setur ; iusta est inquam, quia post duo et quod excedit lustra, 
liberó et spontaneo actu optimi Principis corruit maceria et 
cecidit paries ille, qui regem a populo, caput a corpore sepa-
rabat, et sufïocatis mutui in promovendum commune bonum 
consensus germinibus, prosperitatis Patriae progressum im-
pediebat. Id vero ad universalis laetitiae augmentum accedit, 
quod non vi extorta, non armorum tumultu aut malesanis con-
spirationum technis quaesita sit mirabilis haec rerum conver-
sio, sed ex magnanima Regis determinatione proveniat, qui 
suae in fldem Hungarorum fiduciae luculentissimum testimo-
nium edidit, cum solii sui fundamenta in pragmatica Sanctione 
restitutaque libertate collocavit. — Merito etiam de faustissi-
mo hoc eventu plaudit Ecclesia Catholica ; haec enim est, quae 
postquam gentem nostram ad supremam illam asseruisset li-
bertatem, qua Christus nos liberavit, neocreatam rempublicam 
Hungarorum ad earn constitutionem redegit, sub cuius tuta-
mine Patres nostri limites orbis christiani invicta fortitudine 
defenderunt, et per seculorum decursum, inter ingentes cala-
mitates, symbolum libertatis totius generis humani, Crucem 
Domini contra irruentem Mahometis barbariem propugnave-
runt. Gaudet Ecclesia, et in iucundissimam spem erigitur, fore, 
ut catholicum hocce impérium, restituta pace interna consoli-
datum, validissimum fiat propugnaculum adversus vaferrimos 
religionis liostes, qui hoc tempore ipsum Vicarium Christi 
sacrilegis armis impetere, et Patrimonium ecclesiae sacerrimis 
iuribus spretis diripere non verentur, et cum violentia perfi-
dam fraudem coniungunt, ut communem populorum christia-
norum Patrem Sede Sua extorrem faciant. — ,Nisi Dominus 
aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedilicant 
earn' : ideo in liac iusta exultatione nostra, ante omnia ad 
altare Omnipotentis Dei confluamus, et exuperantis animi 
vota in solenni gratiarum actione exprimamus, oportet. Ille 
est , Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui 
consolatus est nos in tribulatione nostra, a quo sicuti omne 
datum optimum, et omne donum perfectum, ita et haec 
charae patriae in pristinam constitutionem libertatemque re-
stitutio procedit ; qui etiam pretiosissimum donum suum non 
nobis tantum, sed et posteris nostris integrum servabit : et 
concedet, ut quod a Patribus hereditate accepimus, filiis et 
posteris nostris de generatione in generationem transmitta-
mus. Eapropter ope praesentium dispono, ut in omnibus Dioe-
cesis huius parochialibus ecclesiis, proxima ab his litteris per-
ceptis Dominica, praemonito populo, post missam parochialem 
Hymnus Ambrosianus cum oratione pro gratiarum actione, et 
collecta „pro Rege", solenni ritu decantetur. — Vos autem 
Fratres ac Filii Dilectissimi ! populum curae vestrae creditum 
opportune hortari non intermittetis, ut vota sua cum vestris 
coniungens, Deum pro incolumitate Augustissimi Imperatoris 
Regis nostri Apostoliéi, et prosperitate Patriae deprecetur ; et 
quia libertás sine virtute salva consistere nequit, in omni pie-
tate et praeceptorum divinorum observatione exercitetur : tuno 
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nonnisi vere liber futurus et beatus, si in religione ac doctrina 
Christi libertatis beatitatisque suae posuerit fundamentum, et 
propugnaculum. Rákos, die 25. Octobris, 1860." 

— A z á g r á b i főmagasságu bibornok-érsek, H a u-
l i k György ur ő eminentiája, oct. 7-dikéről, ujolag nyoma-
tékos , és a fölvett tárgyat terjedelmesen meghányó főpász-
tori körlevelet bocsátott ki; mellyben főleg az Europaszer-
te nyilvánuló forradalmi szellem eredete-, természete-, s 
eredményeiről megható szavakkal értekezik. Egyes szakaszo-
kat mi is közlendünk a jeles okmányból. „Innumera inter illa 
mentium, animorumque contagia, quae Christianas gentes de-
populantur infaustis temporibus nostris, unum est caeteris 
perniciosius, ac proprium quodammodo aetati nostrae, tamque 
late diffusum, ut omnes paene iam incesserit Europae oras, 
et tristissima temporali non minus ac aeternae hominum feli-
citati inferre pergat mala, imo extremum quodammodo im-
portáré videatur excidium. Pestis haec unico spirituS revolu-
tionarii vocabulo potest designari. Infelix hic spiritus non est 
aliud, quam nisus, divinis liumanisque legibus stabilitum re-
rum ordinem evertendi ; est iugis habitus, se legitimis qui-
busvis authoritatibus opponendi; est fervens contentio, quid-
quid saeculorum experientia ceu bonmn et salutare probavit, 
convellendi, novumque quoddam, nec sanae rationis princi-
piis, nec humanae naturae indoli conveniens, ac potissimum 
fallacis, atque adeo impiae Pliilosophiae placitis superstru-
ctum systema constabiliendi; quod quidem systema nullibiad-
huc salutares provehendae humanae prosperitatis tulít fru-
ctus , contra multas progeneravit strages , omnisque generis 
calamitates. — Sed missis his omnibus, illas tantum paucis 
memorabo strages, quas spiritus revolutionis in Italia, pul-
chra illa regione, quae iure Europae hortus sólet compellari, 
actu operatur. Publicis quippe privatisque nunciis discimus, 
illic invaluisse summám morum licentiam, deplorabilem reli-
gionis contemptum ; plures eversos esse thronos, non minus 
antiquitate, quam concordibus Europaeis tractatibus stabili-
tos ; integros liumani sangvinis rivos eífusos. Ea nimirum est 
revolutionis natura , ut ubicunque ea suum extoilit caput, ibi 
cuncta susque deque misceantur, ac tristissimam induant fa-
ciem. Ibi religio velato capite luget ; impietas omnis generis 
aperta fronte tripudiat. Ibi arae denudantur, templa in tristem 
abeunt desolationem ; contra licentiosi conventus, et delubra 
prostitutionis frequentantur quam avidissime. Ibi religionis 
ministri, ipsi adeo Praesules , acerbitatibus omnis generis sa-
t iantur , proprietate sua exuuntur, in exilia relegantur; con-
tra, falsorum dogmatum, perniciosorumque principiorum sato-
res acc ersuntur, sustinentur, opibus et honoribus cumul antur. 
Ibi boni quique futurae suae sortis incerti, timoré et moerore 
contabescunt ; contra, audaces ac perditi homines exultant, 
iucundantur. Verbo ibi omnia iura, quantumvis légitima vacil-
lant , imo pedibus calcantur ; ibi nulla vel sanctissimae pro-
prietatis, ne ipsius quidem vitae securitas ; ibi subversa gé-
mit omnis mutui aestimii et dilectionis correlatio ; ibi nullus 
ordo, sed, velut in inferno , horror inhabitat perpetuus. — 
Sed quod his etiam tristius, et nobis praesertim altarium mi-
nistris, atque adeo omni catholico cordi ipsa acerbitate acer-
bius accidere debet, est deploranda prorsus sors Summi Pon-
tificis nostri, in quam his revolutionalis spiritus procellis con-
iectus est. Nolim ego eam longis dissertationibus adumbrarej 

cum caeteroquin satis cognita sit singulis vestrum, Fratres 
Filiique dilectissimi, cumque eatenus iteratis iam vicibus mihi 
quoque sermo ad vos fuerit. SufTecerit notasse, rem eum iam 
exasperationis gradum adtigisse, ut idem Sanctissimus Pater 
noster toto paene suo patrimonio, quod admirabili divina Pro-
videntia obtigit Ecclesiae capiti ; patrimonio, quod pontiûcia 
Sedes legitimis prorsus acquisivit modis, quove mille, et quod 
excedit, annorum decursu, ex universali Europae consensione 
potiebatur, — exutus, in acerbissimorum inimicorum suorum 
manibus, verique nominis captivitate constituatur, tuendae di-
gnitatis, imo et degendae suae, suorumque vitae subsidiis de-
stitutus. Eo , inquam, exutus patrimonio, quo Pontificiam di-
gnitatem, in praesenti publicarum rerum conformatione, salva 
Ecclesiae libertate et prosperitate, carere non posse cuncti, 
ipsi adeo catholicae fidei adversarii, passim agnoseunt et con-
iitentur. Auget Sanctissimi Patris omniumque bonorum cordis 
moerorem, quod hi Sedis Pontificiae despoliatores ill il sint 
Ecclesiae catholicae, tamque abominandis in fines suos utan-
tur artibus, ut omnino has pater ipse mendaciorutn iis vide-
atur suppeditasse. Dici cum veritate potest : ,Mentita est ini-
quitas sibi' ; dici cum veritate potest, vix unquam sub sole tur-
pius exstitisse liypocriticae simulationis, astutiae, impietatis, 
malevolentiaeque paradigma, quam sit haec erga Pontificem 
nostrum ratio procedendi, Pontificem vere sanctum, amore et 
dilectione proximi exuberantem, tantisque mentis et animi do-
tibus inclitum, ut omnino toti mundo, ipsis adeo inimicis suis 
sit admirationi." (Folyt, köv.) 

CSONGRÁD, oct. 31-én. Hit nélkül ollyan az ember, 
mint a ha jós , kormány és iránytű nélkül : kinek sajkája, az 
élet zajongó tengerén mintegy oda dobatva a tévútra hajt-
ható emberi vélemények hullámostrominak , mielőtt rendel-
tetése helyén kiköthetne , olly sok szirtek között igen köny-
nyen hajótörést szenved. Üdvünk elleneinek minden törekvé-
seik oda irányozvák, hogy keblünk e boldogitó angyalától, a 
hittől minket megfoszszanak. Miért is éber , és folytonos őr-
ködésre int sz. Péter apostol : „Minthogy ellenségünk, a sá-
tán, orditó oroszlánként körüljár; keresvén, kit elnyeljen : in-
cselkedéseinek a hit által erősen álljunk ellent." (I. Pét. 5.) 
E hiztos irányt adó hitnek kristálytiszta forrása, Jézus igaz 
anyaszentegyháza keblében szökell föl egyedül ; melly liivőit 
a remény horgonyával is védve, a Szentlélek kedvező malaszt-
fuvalmai mellett , az örök üdv biztos révpartjára eljutni se-
géli. Milly nagy isteni kegyelem t ehá t , milly kiváló szeren-
cse , sőt üdvhozó boldogság, Jézus egyházának kebelén szü-
letni, azaz : katholikusnak lenni, bizonyítják sz. Pál szavai is : 
„Atyámfiai! már nem vagytok vendégek és jövevények ; ha-
nem a szentek polgártársai, és Isten háznépe vagytok : föl-
építtetve az apostolok és próféták alapjára, mellynek szöglet-
köve Jézus Krisztus ; ki által az egész épitmény szép renddel 
egybefoglaltatván, növekedik, hogy az Urnák szent temploma 
legyen." (Eplies. 2.) Erre gondolva, büszke öntudattal mond-
hatá egykor sz. Pacián : „Nevem keresztény, vezetéknevem 
katholikus." Feneion pedig: „Mint katholikus, hitemet az egy-
háztól vevém, az egyház az apostoloktól nyeré, az apostolok 
Krisztustól kapták, Krisztus pedig mennyei Atyjától öröklé." 
Ezen ősi hit ama szent és édes kötelék, melly a hívőket és 
lelkipásztoraikat, a püspökök-, mint apostolutódokhoz, s ezek-
hezi hü ragaszkodás által sz. Péter romai székéhez, sőt ma-
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gálioz Krisztushoz fűzi. Azonban sz. hitünk tántorithatlan val-
lására, és a vele járó folytonos küzdelemre magunktól elégte-
lenek lévén, a bérmálás szentségében nyerjük meg a Szent-
léleknek emberi gyarlóságunkat támogató malasztját ; és igy 
mindeneket megtehetünk az által, ki megerősit minket. (Phi-
lipp. 4, 13.) Illy czélból látogatá meg ez évi octoberhó 20-án 
Csongrád városát megyénk főpásztor a, s apostola, mélt. és ft. 
P e i 11 e r Antal-József ur is ; szellemi táborának serdülő baj-
nokait az üdv szent harczára fölavatandó. A bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatásán kivül, mellyben 1200-at részesitett, 
gyönyörű uj főelemi tanodánkat is lélekemelő egyházi szer-
tartások közt, fényes segédlet mellett fölszentelé e napon ő 
méltósága; s ámbátor a zsúfolásig telt templomban apostoli 
ililettségix igéivel bőven kielégité ajkain feszült figyelemmel 
csüggő hiveinek lelki szomját : az iskola fölszentelésének al-
kalmával is olly remek intelmet tartott a városi elöljárók-, ta-
nitók-, szülők- és tanonczokhoz, hogv a mély megindulás kö-
nyei közt azon óhajtással hagyok el a népnevelés eme nagy-
szerű szent csarnokát, hogy : ,a jó ég tegye foganatossá a fő-
pásztor atyai intelmeit, s a város által a nép boldogitására ho-
zott szép áldozat dúsan kamatoztassa mindenha gyermekeik-
ben, a valódi fölvilágosodás, és tiszta erény magvait.' Estve 
a városi tanács, ő méltósága tiszteletére gyönyörű serenádot 
rendezett ; a nemzeti lobogókkal, és egy ,Isten hozta a főpász-
tort ' transparenttel fölékesitett uj tanoda, ugy szintén az 
egész templom köre díszesen kivilágíttatott ; 9 órakor pedig 
tek. K á d á r Henrik polgármester ur megszámlálhatlan pol-
gárok élén , a főpásztor szállása előtt megjelenvén, a kedves 
nagy vendéget éji zenével lepé meg , és ő méltóságának apos-
toli fáradalmait a nép nevében lelkes szónoklatban megkö-
szöné. A nagy tömeg, miután keble túláradó örömében a ,szó-
zatot' is elzengé, egész csendességgel szétoszlott. Másnap ő 
méltósága reggel a városi, délután pedig a tanyai iskolákat 
szerencsélteté magas látogatásával; mindenütt leereszkedő 
atyai nyájassággal kérdezé a bátor tanonczokat, s kitűnő fi-
gyelemmel hallgatá végig feleleteiket : könyvecskék, sz. ké-
pek és olvasók kiosztásával jutalmazván őket tanúsított szor-
galmukért. — Octoberhó 22-ének késő estvéjén azon örömhír 
villanyozott föl bennünket, miszerint szeretett hazánknak ősi 
alkotmányos élete ismét visszaadatott. Püspök atyánk ez alka-
lomból a vacsora végén fölállván, a fölötti örömét fejezé ki, 
hogy a mit 12 év óta minden magyar olly epedve várt, az a 
nemzetek sorsát intéző Isten irgalmából, a fejedelmi kegy ál-
tal teljesülve lőn; miért is keble legszentebb sugalmából Föl-
séges urunk jólléteért áldomáspoharat emelt : mit szűnni nem 
tudó lelkes ,éljen' követett. — Csongrádnak october 20-, 21-, 
és 22-ik napjai örökké édes emlékben maradandnak. Örülénk 
e napok a la t t , és örömünk tiszta vala, mint atyjokat szerető 
gyermekeké. October 23-án, miután apostoli áldását adáránk, 
érzékeny szivvel bucsut vőn tőlünk főpásztorunk. Isten védő 
karja vezesse őt minden léptein, s édes hazánk és megyénk 
boldogitására nestori évekig éltesse. V. L. 

OLASZORSZÁG. A franczia követ G r a m m o n t her-
czeg (kinek az örök városbóli távozta hirleltetvén, a legújabb 
tiltakozásokat egyedül Goyon tábornoktól eredettekül hittük ; 
a mint hogy a herczeg tiltakozása párisi lapban, a ,Constitu-
tionell'-ben jelent is meg először : Goyon nevét tehát mult szá-
munkban Grammonté helyett, legalább részben, hibásan hasz-

náltuk), hiában sürgette tiltakozásának a romai hivatalos lap-
bani közzé tételét : mint melly sem igazságon nem alapult, 
sem a sz. atya és kormánya iránti köteles tiszteletet meg nem 
tartotta. Minden, mit a ,Giornale di Roma' tőn , az volt,hogy 
a következő nyilatkozatot közié *) : „Francziaország követe 
kivánatát fejezé ki , hogy igazítsunk ki egy kifejezést, mellyet 
az általunk említett sürgöny idézésében használtunk; azt 
mondván, hogy a francziák császárja a sardiniai királynak azt 
i rá , mikép kijelenti, hogy a pápai államok megtámadását erő-
vel is (colla forza) akadályozni fogja. Mi tehát sietünk meg-
jegyezni , miszerint a követ ur által közlött sürgöny egészen 
olly szavakkal volt fogalmazva, hogy : ha a piemonti csapatok 
pápai földre találnak lépni, a császár kényszerülve leend, en-
nek magát e l l e n e s z e g e z n i ; és hogy parancsolat adatott 
a megszálló sereg szaporítására Romában. E szavak csaknem 
kizárólag, mindenkiben nagyobb valódiság fontosságának gon-
dolatát ébresztették ; s kétségkivül okul szolgáltak azon pon-
tatlanság keletkeztére, melly a sept. 10-diki emiitett sürgönyt 
illetőleg kiemeltetik. De hogy az igazságnak még nagyobb erőt 
kölcsönözzünk, hozzá teszszük azt is , hogy három-négy nap-
pal később más közlés is történt, mellyben mondatott, hogy : 
a császár mint antagonista fogna föllépni (,1' Imperatore si 
sarebbe opposto e n a n t a g o n i s t e')." Kétségkivül Gram-
mont herczeg, az általa olly hőn szeretett i g a z s á g érdeké-
ben, teljesen ki lesz e ,helyreigazítás' által elégitve ; melly 
ugyan nem vonja vissza a franczia árulás ellenében emelt ala-
pos váda t , de azt legalább m e g e r ő s í t i : m i a z i g a z s á g -
nak tett legjobb szolgálat. (Szintilly alattomos, és kellő vilá-
gosságba még mindig nem hozhatott játék ismételtetett a 
nápolyi sereget és Gaetát megtámadni készülő piemonti hajó-
hadat illetőleg ; mellynek vége ugyanaz lett : a törvényes ha-
talmat védő sereg elvágatása, és megsemmisítése. Először 
biztosságot hirdetni a gyenge oldalróli megtámadtatást ille-
tőleg, azután pedig az elámitott részt veszélybe dönteni : ez a 
franczia segítség tulajdonképeni jelentése valamint a pápára, 
ugy valamennyi törvényes hatalmakra nézve.) 

— A ,Monde' után írják más lapok is, nevezetesen a 
,Wien. Zeit.', hogy Nápolyban temérdek angol ügynök mutat-
kozik, kik angol házak részére, potom-árért halom számra vá-
sárolják össze a templomok és kolostorok művészeti becscsel 
biró holmijait, és úgyszólván, az egész országot kifosztják. 
(Ezt az olaszok úgyis előreláthatták volna, lia a szenvedély 
őket el nem vakít ja) Különben a papság magatartásáról Ná-
polyban egy, a forradalom iránt meglehetős vonzalmat tanú-
sító lap is megvallja, hogy : „Találkoznak ugyan püspökök, 
plébánosok és más papok, kik az uj kormányhoz csatlakoznak : 
de a többség határozottan idegen tőle, sőt irányában szóval 
és tettel ellenségesnek mutatkozik." Hasonló ellenszenvet a 
sardiniai bitorlás irányában, és ragaszkodást a törvényes ural-
kodóhoz, egész tartományok tanúsítanak Nápolyban : ugy hogy 

*) Mellyet azonban a lapok azonnal akkép hirdettek k i , mint a 
Grammont-féle tiltakozás alaposságának bevallását. Igy a ,P. Lloyd' 
esti lapja is (Nr. 256.) irja : „Ein aus Rom vom 31. Oktober datirtes 
Telegramm meldet, der Kardinal Antonelli habe in dem ,Giorn. di 
Roma' bereits eingestanden, dass die Reclamation des Herzogs von 
Grammont v o l l k o m m e n b e g r ü n d e t sei , und dass die Worte 
,par la force' in die betreffende Depesche f ä l s c h l i c h eingeschoben 
seien." A telegrammi hazugságok csupán abban különböznek a töb-
biektől , hogy gyorsabban elterjedrek. 
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még a föld népe is fegyvert ragad a betolakodó idegenek el-
len. S valljon miért nem fogadtatik el legalább e tartományok-
ban, az ekkép kijelentett népakarat, az átalános szavazatot, és 
szabad választást hirdetők által, érvényesül? A parányi Nizza 
(ha Modenát, Pármát nem veszszük is) szabadon (!) választhat-
ta magának III. Napoleont : de a tizszerte nagyobb nápolyi tar-
tományoknak nem szabad a törvényes fejedelem uralkodó pál-
czája alatt, még ha akarnak is, megmaradniok ! 

— Mennyire nem kell az olasz népnek az angol protes-
tantismus, mellyet neki cserében kinálnak ,szabaditói1, sz. hi-
te- és templomainak kincseiért, mutatja azon ellenzés, melly-
nél fogva a hittagadó Gavazzinak nem engedte meg a nép 
Nápolyban (oct. 28-án) a templomok egyikét megnyittatni ; 
jóllehet azt az apostatának Garibaldi ,dictator', külön decre-
tum által rendelte átadatni. A nép fölkeléssel fenyegetődzött : s 
a templom-átadás elmaradt! 

FRANCZIAORSZÁG. Paris, nov 5-kén. „A kath. körök 
lehangoltsága nagy. A vidéken sok papok vonakodnak a ,Do-
mine salvum fac imperatorem'-et énekelni. Kath. köreinkben 
lehetetlennek tartjak, hogy IX. Pius sokáig Romában marad-
hasson : ott, mint ők hiszik, semmi esetre sem állhatja ki to-
vább, mint II. Ferencz Gaetában. Hir szerint a franczia kato-
naság is igen el van kedvetlenitve. A ,Constitutionnel' czikke, 
és Grammont irata Antonellihez, nem csináltak nála szeren-
csét." (Vaterl.) Nov. 4-dikéről irják ugyané lapnak Parisból : 
„A császárné folytonosan igen szomorú, és telve aggodalommal 
a dolgok menetele, nevezetesen a püspökök és az egész franczia 
clerus növekedő ellenzése fölött. Ezen ellenzék 60 év óta 
mindig előfutára volt a különféle kormányok buktának, mel-
lyek Francziaországban egymásra következtek." 

I R O D A L O M . 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

Papst thum?' (Folyt.) 
Nápolyban keressük a napot, Romában a pápát : és pedig 

azon szende fényben, melly őt környezi; fényében a béke- és ke-
gyelemnek: a hit és az evangeliumi szelidség azon fényében, 
mellyen a fáradt szemek nyugpontot lelnek, melly a beteges 
szemet megorvosolja, s azoknak, kiknek szemök nincs, szeme-
ket ád a látásra ; azon fényben, melly szeretetet lehel azok-
ba is, kik attól félnek ; s azokat is magához vonzza, kik azt ke-
rülik : sőt mindenkorra megnyeri őket magának. Ha ezek el-
lenében az olaszok, és a forradalmi röpiratok azt mondják : 
hogy hiszen a pápa megmaradhat Romában ; a palotában, s 
lateráni sz. János bazilikájában lakhatik, mint Constantin alatt ; 
és igy egy időben romai püspök, és a kath. kereszténység feje 
is lehetne; ő szellemileg uralkodhatnék, a világi ügyekről meg 
majd gondoskodnék a romai község: — mindez csak üres be-
széd. Nem, igy nem lehet ; ti lennétek az elsők, kik azt lehe-
tetlennek találnátok : és ha valóban álmodtatok volna illyes-
miről, higyetek szavamnak, igen hamar el fog az enyészni. 
Ha a pápa , a kath. világnak feje , az átalános püspök, a La-
teranban fogna székelni, ti, lennétek bár senatorok, consulok, 
a municipalitas elnökei, vagy akármelly, kedvetek szerinti 

része a souverainnek, ti magatok sem állhatnátok ki mellette 
egy napig sem ; fölemésztene titeket a gyanakodás ; mert a 
pápa mindig igen nagy volna reátok nézve. 0 saját akarata, 
de a tietek ellen is, el fogna titeket nyomni méltóságával, 
mellyhez fogható nincsen. és ti semmiségetek érzetében pi-
rulva rejtődznétek el. — Továbbá, mit csinálnátok a Vatican-
és más száz csudamüvei ; mellyek dicsőségökben nem is ma-
radhatnának meg, ha majdan a pápa tulajdona nem lesznek ? 
Nem érzitek-e már most , hogy t i , ő nélküle, ezen üres, és 
megmérhetlen teremekben, csarnokokban, árnyak gyanánt fog-
nátok bolyongni ; vagy mint törpék jelennétek meg azon 
óriási emlékek lábánál, mellyek más nagyság számára épültek, 
mint minő a tietek? Valóban, minél jobban megfontolom ezen 
dolgot, annál megfoghatlanabbnak látszik előttem. Ti Romá-
ban a pápa mellett, vagy fölötte akartok uralkodni ? Nem, az 
nem lehetséges : a pápa nem lehet a ti alattvalótok ! A kath. 
világ ezt nem tűrheti ; mert sem ti , sem mások bizalmat be-
lénk nem önthettek. Nekünk szabad, független, souverain 
pápa kell : illyen szükséges lelkünkre nézve ; és kell, hogy 
külső megjelenése is megfeleljen ennek. És ha mindjárt maga 
a pápa elfogadná is egy pillanatra a neki szánt helyzetet : az 
események hatalma, akarata ellen is fölétek emelné ; és ti 
nem akadályozhatnátok meg: mert már egészen más jelen-
tőségű férfiak hátráltak előle. Constantin, és Theodosius, 
ezen dicső és győzedelemgazdag emlékezetű császárok, kiket a 
Gondviselés olly birodalmak élére állított, mellyeknek csak a 
világ vége szabott ha t á r t , érezték , hogy Romában a pápa 
mellett nincs helyök : és azért Byzantba, Milanóba, Trierbe, 
nyugot- és keletre húzódtak vissza. Nektek aligha kínálkoz-
hatnék ma a világ illy dicső menhelyekkel! Legyen azonban 
bármint, a két lehetőség közül egyiknek be kellene követ-
keznie : vagy elűzitek a pápát és királyt Romából, és akkor 
az ő eltávolittatása semmisülésbe, és elhagyatottságtok fölötti 
rémületbe dönt benneteket ; vagy visszahelyezitek az őt meg-
illető polczra, s ti szálltok le illő helyetekre. Ez utóbbi két-
ségkívül legjobb volna, tenjavatokat, becsületeteket, és a világ 
békéjét tekintve.—Azonban ti (italianissimik, és felvilágosodott 
romaiak) azt mondjátok : ha elvesztjük is ezen egyetlen nagy-
ságot , ha a religio fölsége el is enyészett, és azon kereszté-
nyi szépség eltörültetett is, — kipótolandjuk azt politikai elő-
nyök, és jobb kormányzat által; szóval: mindent meg fogunk 
tenni, mit a jelenkor, a romai népnek valódi szükségei, s 
anyagi haszna igényel. Ne higyjétek ezt; mert ha egyszer 
ezen szent várost e jellegétől megfosztották, ha azt va-
lamelly piemonti kerület főhelyévé, vagy egynémelly ephe-
mer köztársaság megalázott fővárosává, vagy valamelly 
municipiumává te t té tek, melly a pápa helyett venné át a 
kormányt, ha abból a catholicismust száműztétek, és a pá-
paságot benne elfojtottátok : — akkor várostok megalázásá-
val, egyszersmind saját vesztetek örvényét is megástátok. 
Roma előbbi nagysága, ezen esetben csak arra szolgálna, 
hogy elhagyatottságának gyalázatát jobban kiemelje; ezen 
meggyaláztatás, és nevetséges helyzet után pedig bekövet-
keznék a nyomor is. (Folyt, köv.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Karoly. 

Nyomatott Beimel J és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
K AT II. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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minden es . k i r . p o s t a h i v a t a l n á l , s Pesten a Beimel - és Kozmaféle n y o m d a i i rodában ( D u n a s o r o n , kegyes - rend iek épü le t ében) . 

T a r t a l o m : Roma, és a szegények ügye. (Vége.) — 
Az öngyilkosság , vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. V. 
— IX. Pius , és édes-anyja. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarországból. — Irodalom. 

Roma, és a szegények ügye. 
(Vége.) 

Bizonyos az, mert a világtörténelem minden egyes 
lapját hívhatjuk tanúbizonyságul, hogy a koldus , a 
szegény, habár herczeg, vagy uralkodó fejedelem 
volt is egykor *) , nem talál részvétet a világ hithi-
deg kebelén ; mig a fiainak vesztén egyaránt kesergő 
egyház, minden koldusát szivéhez szorítja Miért is 
támadt volna egykor uj csillag a bethlehemi rongyos 
istálló és jászol fölött, ha az az isteni gyermek böl-
csőjét, a világ és bűnös emberi-nem üdvözitésére nem 
r i n g a t j a ? . . . E bölcső a romai St. Maria-Maggioreban 
őriztetik : környezve ezer arany tartókon égő gyer-
tyák fényétől, s emlékeztetve a világot, hogy a sze-
génység eme bútora, drága-kövekkel körí tve, mél-
tóságába való visszahelyezése és megnemesitése a 
szegény-, és szegénységnek. 

Nem kell nekünk katholikusoknak sokáig törni 
fejünket, valljon mi akar Romából lenni pápa nélkül? 
Mi előre láthatjuk a szomorú jövendőt, ha csak egy 
pillantást vetünk is a múltra. Ki ne emlékeznék még 
a megfertőztetett szabadság czime alatt 1849-ben el-
foglalt Romára? Olvassátok a meg nem vesztegetett 
történelmet, és látni fogjátok saját szemeitekkel az 
irtózatos jeleneteket, mellyek a triumvirek (Mazzini, 
Armellini, Saffx) által kikiáltott romai köztársaság-
ban rövid idő alatt feltünedeztek. Látni fogjátok, mint 
gyilkolja Zambianchi saját kezével az utczán megje-
lenni bátorkodó áldozárokat; s látni fogjátok, mivé 
lesznek az emberiség legszentebb érdekei, az ártat-
lanok vérétől párolgó kezek közt: mellyek az elti-

*) Kiknek Roma szolgált mindig legbiztosabb, és kö-
nyörteljes menedékül; még a világrenditó, s Roma irányában 
olly ellenséges I. Napoleon száműzött, megalázott családját 
is mindaddig ápolván kebelében, valamig csak az, a pápa 
iránti hálájának tanusitására (!), kivánt alkalmat nem lelt a 
legújabb eseményekben. S z e r k. 

port igazság és törvényszerűség gyászos romjait dia-
dal-jelvényekül mutogatják az elkábult népnek : mint 
Jézus véres köntösét, mellyet megostorozott szent 
testéről vontak le ; azon népnek, melly, fájdalom ! leg-
gyakrabban saját vérén vásárolja meg gyalázatát és 
rabságát. Mivé lesz azután illy, szünet nélkül boldog-
nak kikiáltott állapotban a szegény? Megint csak 
rabszolga- s gladiatorrá ; szolgál, és meghal : gyö-
nyörködtetésül a vérveritékén fölhizott pogány dús-
gazdagoknak. íme egész élete! 

De hiszen Isten kegyelméből lassankint kétezer 
éve lesz, hogy a keresztény Roma, irgalom- és sze-
retetben leggazdagabban uralkodik megszentelt te-
kintélyével a világ fölött: s mi, kiknek dédőseik is 
csak század-izig való unokái azon szenteknek, kik 
Roma főidét vérökkel öntözték a hitért, mi mostves-
suk-e el reményünket; most essünk-e kétségbe, mi-
dőn ezredévek szólnak mellettünk a mindig gyana-
kodó világ előtt, s midőn a kereszténység emlékei 
egytől egyig sorakoznak védelmünkre? Távol le-
gyen ! A százados fának csak koronáját ingatják a 
viharok ; de gyökere és dereka mozdulatlanul állnak. 
A sziklának csak oldalát mossák a habok ; de alapjai 
mélyen a föld alat t , roppant faltömegekben végződ-
nek: mellyeken át a legnagyobb habtorlás sem ké-
pes erejének zugó viszhangjait hallatni *). 

Romában, igen , a pápa Romájában, olly sor-
sot élveznek a szegények, minő Jézus Krisztus leg-
hívebb örököseit illeti**). Nem is ugy , mint például 

*) Azért csak szánakozó mosolyt gerjeszthet a hivőben 
az olly politikusok napi bölcsesége, kik, mint a ,Pester Lloyd' 
is nov. 11-diki számában, azt hirdetik : „Es gibt kein Neapel, 
e s g i b t k e i n e n K i r c h e n s t a a t m e h r " ; és egyene-
sen bolondnak nyilvánitják az embert, ki e változás maradan-
dóságában nem hisz. S z e r k. 

**) A kifogyhatatlan szeretet képviselője, IX. Pius meg-
ható jelenetben festé minap valamint Roma-, s pápáinak atyai 
bőkezűségét, ugy ama hálátlanságot is, mellyet a világ épen az ő 
személye iránt tanusit az egyháztól vett számtalan jótétemé-
nyek feledésével. A párisi,Union' nov. 3-dikáról közli Romából, 
hogy a pápa nem rég szőllejében, az ugy nevezett ,Vinea Pia'-
ban téve látogatást, hol néhány év előtt gazdasági-iskolát ala-
pitott, hazatértekor két nyomorék várt rá az ajtónál; kik rende-
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Angolhon fővárosában, hol a szegénységet átalános 
bünbetudás véleménye bélyegzi; s ha valamelly sze-
gény , végső, legvőzhetlen szükségeitől üldöztetve, 
dolgozó-házba kerül, ugy bánnak vele, mint nyilvá-
nos gonosztevővel ; és a hol , ha Maguire angol par-
l iament tag, és Alderman Copeland, ugyancsak lon-
donvárosi főtisztviselő tapasztalati nyilatkozatai után 
ki kell mondani az igazat, a szegény inkább úton-
álló legyen : mivel igy jobb sorsra számithat, ha be-
fogatik , mint a becsületes és jámbor szegény, ki az 
éhhalál kínjai elől az emberek irgalmasságához kény-
telen folyamodni. Oh! a szeretet és irgalmasság sem 
nem a régi, sem nem az uj pogányság kifolyása ; ha-
nem a kereszténység lényeges alkotó eleme. 

Érdekkel olvassuk Morichini-, s más, olasz 
ügyek felől iró katholikusoknál, Roma tudományos 
és jótékony intézeteire vonatkozólag, miszerint eze-
ket jelenleg is méltán lehet amaz örök hirben álló 
artézi, csöves- és szükő-kutak nagy számával össze-
hasonlítani, mellyekkel az örök város most is csak 
u g y büszkélkedhetik, mint a hajdani Roma; melly 
az illyetén források sokaságában, világhirü tekinté-
lyének egyik fő sulyját helyezte. S valamint ezen, a 
természetnek az emberi mesterség- és szépmüvésze-
tekkel párosuló kristálymedreiből boldog, boldogta-
lan egyaránt meríthet szomjának enyhítésére tiszta 
vizet: ugy vannak Roma szellemi csatornái is nyitva 
mindenki előtt, ki azokban üdvét keresi. Az, úgyszól-
ván, minden utczasarkon, minden téren és kanyaru-
latnál feltűnő tudományos és jótékony intézetek pá-
ratlan sokasága, és nagyszerűsége, az isteni szeretet-

sen ott találhatók, hol IX. Pius megfordul ; és kik a szokott : 
,La carità per 1' amor di Dio ! Santo Padre la carità !' (,Szere-
tet-adományt az Isten szerelméért, sz. atya ! alamisnát !') ki-
áltással fogadták. A pápa, ki őket régóta ismeri, közeledett 
hozzájok, és egyiket nevén szólitva, mondá : „Te a sz. atyától 
mindig alamisnát kérsz; de tudod-e, hogy a sz. atya jelenleg 
maga is szegény ? O bizony szegény, és semmije sincs többé ! 
Nem sokára talán ő is kényszerülve lesz, élelmét koldulva ke-
resni , mint te. De azért valamíg egy fillér lesz a pápa erszé-
nyében, azt ő megosztandja a szegények- és szerencsétlenek-
kel. Vedd ezt" (mindegyiknek bőséges alamisnát nyújtva), „légy 
jó keresztény, és imádkozzál Istenhez érettem, s az anyaszent-
egyházért." Ez a pápaság szelleme ; ez Roma, s a eatholicismus 
atyai szeretete a szegényekhez. Illyesmit Londonban nem le-
het találni: ott legfölebb is csak kicsúfolni tudják a szivet, 
mellyhez a világ nem méltó, s gúnyt űzni belőle. Nekik Gari-
baldi a hős, és szabaditó, ki IX. Pius nevével barmát ékesíti, 
s a kereszténység atyját rossz kereszténynek nyilvánitja. ,Crux 
de cruce !' Csakhogy a hálátlan népeket ért régi büntetés, a 
Krisztustagadók uj nemzedékét sem fogja kímélni. Isten Íté-
lete minden illy népet utol fog érni. S z e r k. 

nek, ezt legdicsőbben visszasugároztató, hű kinyomata. 
Ékesítenék csak ezek például London, Liverpool, 
vagy Manchester városait, és pedig u g y , mint Ro-
mát, hogy azokban az utolsó favágó, vagy teherhordó 
fia is csak olly szabad, és szives fogadtatásra lelne 
ingyen, mint az első patríciusé: vége-hoszsza nem 
volna az ezen városokra záporként árasztott világdi-
csőitéseknek Romában a szegény nem hal meg 
éhen ; itt a jóltevő szeretetnek egy tömegben annyi 
gazdag fénye központosul, mint sehol a föld kerek-
ségén. Rendszerezett dolgozó- s árvaházak, iparegy-
letek , ápoldák, és mellyek ezek köréhez tartoznak, 
a szeretet és emberi szükség-érzet annyi találékony-
ságával vannak Romában összehalmozva, hogy azok-
nak Maguire fönebb idézett munkájában csak egyikét 
is olvasni, igazán nem kevesebb, mint Isten örök 
jutalmazó kegyelmének lelki vigaszát bőven érezni: 
haugyan Istenért, és az ő szerelmeért, mi magunk is 
tettünk már valamit. 

A kik e szerint azt kívánják, és ordítozzák, mint 
a martalékra leső oroszlánok, hogy Roma szűnjék 
meg világ-, vagy örök város, szűnjék meg p á p a i len-
ni; kik azt vitatják, hogy Roma is függő állapotba 
helyeztessék ; hogy veszszen el ősi megszentelt ön-
állósága : azok ollyasmit kívánnak, mint a világ Üdvö-
zítőjének fölfeszittetését ordítozva követelő nép Ök 
nem tud ják , mit cselekesznek. (**) 

Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

V. 
Skot Károlynak, máskép Marshal Györgynek 

felesége, kinek I. Jakab király, az elrablott clugny-
féle Deir apátságot adományozta, látott egykor ál-
mában sok szerzetest, kik ama zárdából a donnothu-
rei kastélynál, a család törzsváránál megjelentek; s 
oda érkezvén, körülállták a sziklát, mellyen a vár 
építve vala , s elkezdék annak természet erődítette 
alapját tollkéseikkel aláásni. Mosolyogva ez eszelős 
vállalat fölött, előkiáltá az álmodó nő férjét: mig azon-
ban ez előjött, a munka már be vala fejezve Az 
egész vár a tengerbe omlott, és csak a pompás bel 
bútorzat úszkált még a habok játékául a tengeren. 

Az, mit Károlynak neje látott álmában, igen is 
hü képe azon szerencsétlenségnek, melly az egyház 
elrablott javainak birtokát szokta érni: ha csak ez 
maga, könyörülő irgalmánál fogva, s megbocsátólag, 
a lelkiismeretek megnyugtatása végett , a birtokot 
törvényesnek nem nyilvánitja, s az átkot nem veszi 
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le a bitorlókról. Ha volna is némelly kivételnek he-
lye, mind a mellett igen gyakori a jelenet, hogy az 
illy jószág, vagy mindjárt az első birtokos kezei közt 
elvész, vagy legalább ritkán marad meg több nem-
zedéken át egy és ugyanazon családnál; vagy végre 
a birtokosok, és azok utódjai sok csapás- és szeren-
csétlenségtől látogattatnak meg. Illynemü csapások 
közé tartoznak kiválólag a szerencsétlen pörlekedé-
sek, családi háborúságok, boldogtalan életviszonyok, 
betegségek, búkór, és öngyilkosság. Ez olly tapasz-
talás, melly nem csak ujabb időben gyakran lőn iga-
zolva, hanem melly azelőtt is minden figyelmesebb 
vizsgálónak szemébe tünt. Ezek közül szabadjon a 
régibb angol jogtörténelem körül érdemesült Sir 
Henry Spelmant felhoznom ; kinek vizsgálatai e te-
kintetben méltán érdemlik figyelmünket. 

Sir Henry Spelmau, Erzsébet, és a Stuart-házból 
származott első két angol király idejében élt, s meg-
halt 1635 körül. 0 több jószágokat birfc, mellyek egy-
kor a Norfolkban fekvő Blackborough és Wormgay 
nevü apátságokhoz tartoztak. Ezek VI. Eduárdtól a 
norwichi püspöki székhez csatoltattak. Stambler Ed-
mund püspök Erzsébetre ruházá azokat által : ez pe-
dig bizonyos nemes embernek adományozta, kinek 
neje által ismét elárvereztettek. Ez uton a jószág egy 
része, Sir Henry re szállott: de alig hogy behelyez-
tetett azok birtokába, máris miattuk több ellenséges 
pörbe bonyolodott, mellyekben a hires Sir Fran-
cis Bacon, mintlord-korlátnok, megvesztegethetősége 
miatt igen szomorú, és szerencsétlen szerepet játszott. 
A legkülönnemübb részről tétettek jogigények ama 
javakra: de valamennyi felek, a mellyek csak föllép-
tek e pörben, szerencsétlenül jártak. Habár a lord-
korlátnokot azonnal érdemlett büntetés érte is: mégis 
a pörlekedők egyikének, azon állítása miatt, hogy Ba-
con meghagyta magát vesztegettetni, azzal kellett 
lakolnia, mikép az akasztófánál levágattak fülei. Egy 
másik 8000 font sterlinget vesztett a pörben, s nem 
láttatott többé. Az ártatlan Sir Henry, nagy vesztesé-
geinek daczára is örülhetett, hogy a veszedelmes csa-
tatérről sikerült neki megmenekülni. 

Ez fölébresztette figyelmét, és kérdezte magától : 
valljon mi lehet tulajdonképen oka annak, hogy azon 
javak birtokolásaért annyi baj éri; s hosszas okosko-
dás után abban találta okát, mivel a kérdéses javak 
eredetileg egyházi birtokok voltak. E gondolatot kö-
vetve, kezébe vőn egy czirkalmat, s lerajzolá magá-
nak azon birtokot : középpontul egy kört választva 
a norfolki grófság térképén, melly egy 12 angol mér-
földnyi távolság sugarát képezte. Erre azután elha-

tározta magát az okirati hontörténelemben igen is 
jártas vizsgáló, valamennyi birtokczimeket a körül-
fekvő majorságokban megvizsgálni : mi őt a legneve-
zetesebb eredményekre vezette. Legelőször is bevég-
zett tényül tünt fel előtte, hogy ama jószágoknál, 
mellyek azelőtt nem voltak egyházi birtokok, sokkal 
ritkábban változnak a birtokosok, mint sem azoknál, 
mellyek VIII. Henrik nagy feloszlatása, és Erzsébet 
u j elkoboztatása alkalmával vétettek el az egyháztól. 
Azután megvizsgálta Spelman azon családok törté-
netét is, mellyek az egyház birtokához jutottak ; és 
itt még nevezetesebb eredmények tűntek szemébe : 
úgymint végromlása a birtokosoknak, korai kihalása 
a nemzetségeknek, iszonyú gyilkosságok azok kö-
rében, őrültség, és egész sora más szerencsétlenségek-
nek, mellyek igen gyakran már az egyházi épület 
első lerombolásakor vették kezdeteket. 

Ha már ennyire sikerült a vizsgálat, természe-
tesen azon kérdés támadt : valljon hasonló tünemé-
nyek, mint a norfolki grófság körében, más nagyobb 
körben is föltalálhatók-e? Spelman tehát nem állapo-
dott meg eddigi vizsgálódásánál : hanem arra érezte 
magát ösztönöztetve, hogy e tekintetben egész hazája 
sorsát szoros vizsgálat alá vegye. S itt kiváltképen 
VIII. Henrik feloszlatási okmányait vette szemügyre ; 
a király-, és családjának sorsát, valamint mindazok-
nak gyászos kimenetelét, kik az egyházi jószágok el-
koboztatására szavaztak. E viszonyok szemléleténél, 
a mint ő maga mondja, a folyók őt a világtengerre 
vezették. Henrik uralkodásának 27-dik évében, vala-
mennyi kolostorok jószágai, mellyeknek évenkinti 
jövedelmök a 200 font sterlinget (mi ma több 2000 
forintnál,) nem haladá fölül, behuzattak *). Ugyan-
azon sors érte négy évvel később a többi zárdákat is. 
Erre egymás után következtek sz. János rendének 
valamennyi kórodái, s kóroda-egyházai; öt évvel ké-
sőbben ismét a szerzetek, beteg-ápoldák, testvérüle-
tek valamennyi javai : s kétség kivül a legközelebbi 
esztendőben már a püspökségek jószágaira is rákerü-
lendett a sor, ha ugyanazon évben maga a király nem 
hivattatik az Isten Ítélőszéke elé, kormánya s élete 
felől számot adandó. Ezen elkobzott jószágok által 
VIII. Henrik ollyjövedelemre tőn szert, melly, ide nem 
értvén az arany és drága-kövek kincsét, többet hozott 

*) Az is szépen jellemzi, egy részről ugyan a ravasz egy-
házrabló számitási okosságát, más részről pedig a hittagadó, 
bérencz főpásztorok önzését, miszerint először, és fokonkint az 
alsóbbak és szegényebbek fosztattak ki, a magukat biztosakul 
érző főbbek hallgatag beleegyezésével, mig ezekre is rákerü-
lendett a sor. S z e r k . 
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be, mint minden koronajószágok jövedelmének négy-
szeres összege. Azonban valamint a Vörös-tenger, Is-
tennek keze által csudálatosan kiszáríttatott, ugy e 
gazdagság látszólag kimerithetlen tengere is, a király 
erőszakoskodó kezei által, rövid idő múlva annyira 
kiszáradt, bogy mindig uj források megnyitása felől 
kellett gondoskodnia. Az Isten szegényei birtokának 
ezen eltékozlása, legiszonyúbb gyümölcsöket érlelt 
Anglia számára; mert (a király-öléssé fajult belső 
megrázkódtatást nem is említve,) épen itt rejlik va-
lódi oka amaz elszegényedésnek, melly az országjól-
létét folytonosan aláássa, és egyéb szerencsétlenségek 
közt, az évenkinti öngyilkosságok rovatát is borzasztó 
arányban neveli *). 

Terjedelmes vizsgálódásai az átokról, melly olly sú-
lyosan fekszik az egyházrabláson, indokul szolgáltak Sir Hen-
rynek, e tárgy felől egész könyvet irni. A mű czime ez : ,Tlie 
History and Fate of sacrilege discover d by Examples of scrip-
ture of Heathens, and of Christians ; from the Beginning of 
the World, continuatly to this Day. By Sir Henry Spelman, 
kt. Wrote in the year 1632'.; mellyből német töredékes for-
dítás után, ez adatok is kivonvák. A szerző értekezését, melly-
ben a fosztogatási merényletet történethiven tárgyalja, szent-
ségrablásnak (sacrilegium) nevezé el : egészen egyezőleg az 
egyház tanításával. A kath. anyaszentegyház tudnillik ugy nézi 
a neki fölajánlott jószágot, mint Isten birtokát; és ez értelem-
ben igen találólag mondja Bloisi Péter: ,Mit jelentsen az, ha 
azok, kik az egyházért viaskodnak, kifosztják őt ? Vagy azt 
hiszik talán az oktalanok és nyomorultak, hogy Krisztus, ki a 
legfőbb igazság, a sérelmek- és szentségrablásból áldozatot 
akar magának bemutattatni ; vagy hogy az ez által okozott 
fosztogatást tenyészni engedi ?' — Illy értelemben fogván föl 
az ügyet Spelman, állításait először ugyan az ó-, azután pedig 
az uj-testamentomból, sőt a pogány Írókból is támogatja, és 
számos tényekkel igazolja. Fő figyelmét mégis Angliára for-
ditá ; s ámbátor a könyv átalános részében minden ország és 
századok benfoglalvák, az Angolországot illető szakasz mégis 
a legnevezetesebb fölvilágositásokat tartalmazza. A mii külön-
féle viszontagságokon ment keresztül, 1632-ben jobbadán kész 
lévén, csak 1698-ban jelent meg nyomtatásban. Még közel ha-
lála előtt tette Spelman utolsó kezét rá. A kiadók mégis bi-
zonyos okoknál fogva ezt a szerző összes müvei közé nem vet-
ték föl; és a példányok sem igen terjedtek el. Már egészen 
feledésbe ment volna, ha két angol egyházi áldozár Pusey is-
kolájából, azt föl nem fedezik ; kik Spelman egyéb kéziratinak 
is birtokában lévén, 1848-ban a könyvnek uj kiadását eszköz-
lék. Ezek a könyvet terjedelmes bevezetéssel, és sok adalék-
kal toldották meg; mellyek több rendii, az egyházi javak bir-
tokában levő családok történetét, ezek közt Biron családét is 
a legújabb időkig követve, adják elő. Ez adalékok közt három 
tárgy- és névmutató van; átalános áttekintését nyújtván azon 
első birtokosok kalandjainak, kik Angolország- és Irlandbana 
zárdai javakat örökölték. Egy évtized előtt hiteles kútfőből ér-
tesültem, hogy a jeles könyvet, melly jelen korunkra nagyon 
is tanulságos lehetne, Bécsben németre forditják. De valljon 
elkészült-e azóta, nincs biztos tudomásom róla. 

A fosztogatási önkény, mint tudva van, hogy 
czélját érje, a hazugság és vétek eszközeit hozza moz-
gásba : azért pusztításai nem csak a vagyonra, s az 
anyagi érdekekre nehezkednek, hanem, a mi legká-
rosabb, a nép hitéletét, és erkölcsösségét is veszélyez-
tetik. Nincs semmi szent és sérthetetlen, mit az illy 
fosztogatási önkény meg ne fertőztetne. Az egyházi 
és szerzetes-javak elkobzásával, az egyház szentségei 
a bosszúállás, hitszegés, és vérengzés lángjának élesz-
tésére alkalmaztatnak. Már pedig bizonyos, hogy mi-
nél nagyobb valamelly országban a vallásosság, kü-
lönösen a kath. meggyőződés hiánya, ennek népe an-
nál könnyebben esik martalékul mindenféle erkölcsi 
nyomornak ; annál hamarább, és azért tömegesebben 
is lesz az elfajulás, elkorcsosulás, hitetlenség, testi 
lelki sülyedés, és öngyilkosság borzasztóságainak 
zsákmányává. 

IX. Pius, és édes-anyja '). 
Hatvan esztendő előtt még csak kis gyermek volt ama 

nagy férfi, kire most bámulva néz a keresztény világ. A kis 
gyermek reggel-este térdenállva végzé imáját a jámbor anyá-
nak őrszeme előtt. Igy látjuk őt az 1799-dik év derekán is tér-
delni édes-anyja mellett; ki fájdalmas hangon szólitja meg 
szeretett fiát, és igy szól : „Kedves gyermekem ! nagy sze-
rencsétlenség fenyegeti az anyaszentegyház fejét ; ő igen szo-
morkodik : kérd velem az Istent, enyhitse meg kegyesen a 
szent atyának gyötrelmeit, és fordítson el tőle minden ve-
szedelmet !" 

S a kis gyermek megérté anyja szavát. „Oh igen!" ki-
álta föl, „én imádkozom, és igazán , szivem mélyéből imádko-
zom érte !" S ezzel letérdelt, összekulcsolá ártatlan kezeit, és 
buzgón elimádkozta a Miatyánkot és Üdvözletet ; s ezentúl, 
mint édes-anyja rendelé, naponkint megujitá ezen imáját a 
szentséges atyáért. 

Egy alkalommal, midőn szokott esti imáját végzé akis 
gyermek, könyek köztkarolá őt édes-anyja által, és igy szólott: 

„Kedves magzatom! ma különösen buzgón kell imád-
koznunk a szent atyáért ; a veszély, mellytől féltünk, már-
már utóiérte : fegyveres erővel törtek rá , megfogták , és Ro-
mából elhurczolták " 

Az anya sirt ; könyezett a gyermek is : és leborulva 
imádkozott egész szivéből. Imáját végezvén , még egyre sze-
mében rezgének a könyek gyöngyei, midőn kissé tartózkodó 
hangon igy szólitja meg édes-anyját: 

„De ugyan hogyan engedheti meg Isten, hogy a pápát, 
Krisztus Jézusnak, az ő egyszülött Fiának helytartóját, illy 
szerencsétlenség érje? Mikép engedheti meg, hogy őt, ki 
olly jó , amollyan gonosztévő gyanánt fogságba hurczolják?" 

„Gyermekem!" válaszolt az anya, „ é p e n a z é r t en-
g e d i m e g I s t e n , h o g y a p á p á v a l i g y b á n j a n a k , 
m e r t ő K r i s z t u s u r u n k h e l y t a r t ó j a . Nem emlék-

' ) A Religio'-ban is ajánlott (224. 1.) illy czimü munkából . 
,Charakteristische Ziige aus (lem Leben P i u s IX. Von abbé V. Du-
max etc. Mainz , I860.' 
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szel-e már, mit beszéltem neked az Üdvözitő felől : hogy az 
isteni Megváltónak, ámbátor a megtestesült szeretet volt, 
mégis voltak ellenségei; kik erőt vettek rajta, iszonyúan 
megkinozták, és végre keresztre feszitették ? Lásd kedves 
gyermekem ! I s t e n s o k s z o r u g y r e n d e l t e , h o g y 
a p á p á k a s z e n v e d ő K r i s z t u s k é p é t v i s e l j é k ; 
u g y a n e z t e n g e d i m o s t i s az I s t e n VI. F i ú s s a l 
t ö r t é n n i ! " 

„Ugy tehát mamám", folytatja a gyermek, „azok , kik 
olly kegyetlenül bántak a sz. atyával, gonosz emberek ; s kérni 
kell Istent, hogy büntesse meg őket ?" 

„Szerelmes gyermekem!" mond az anya, „Istent soha 
sem szabad arra kérni, hogy valakit megbüntessen. Juttasd 
eszedbe , mit tett Krisztus Jézus még akkor is , midőn már a 
kereszten függött ! Ellenségeiért imádkozott ; Istent kérte, 
hogy irgalmazzon nekik, és téritse jóra gonosz sziveiket. Bi-
zonyosan igy tesz most VI. Pius is ; azért egyesítsük vele 
imáinkat, és kérjük az Istent: világositsa meg azon gonoszo-
kat, kik kezöket a sz. atyára kiterjeszteni merészelték." 

S a kis gyermek újra letérdelt, és VI. Pius ellenségeiért 
is elimádkozta a Miatyánkot és Üdvözletet. 

Mit a gyermek tőn, ugyanazt teszi a már férfi. Imádko-
zik önmagáért, és ezzel az egyházért ; s imádkozik ellensé-
geiért. Anyánk, az egyház sürgetve kér, int, és kényszerit 
mindnyájunkat, hogy egyesitsük vele imáinkat : s a ki e jó 
a n y á n a k szavára nem hallgat, az nem érdemli meg a g y e r-
m e k nevezetét, vagy legfölebb az e l f a j u l t a k közt foglal-
hat helyet. — 

EGVHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 12-dikén. A nm. egri érsek, B a r t a k o v i c s 

Béla urő excellentiája, főmegyéjének t. papságához következő 
körlevelet méltóztatott intézni: „Communis gaudii sensus et 
exultatio pervasit universam Pátriám, dum quod a decennio 
et amplius avidi praestolabamur, dementia Suae Maiestatis 
Sacratissimae nobis obtigit. Intelligo diploma per Augustissi-
mum terrae Principem nuper editum, quo initia revehendae 
avitae nostrae libertatis et constitutionis in vitam revocanda 
decernuntur. Non dubito singulos in publicis etiam pagellis 
hanc rerum nostrarum in melius commutationem legisse et ex-
pendisse. Cum vero omne bonum a Pâtre luminum, qui corda 
Regum dirigit, veniat ; oportet, ut auroram hanc pacificam, 
quae spem meliorum nobis annuntiat, non modo exultanti animo 
suscipiamus, sed et ad altare Omnipotentis confugiendo vota 
nostra pro incolumitate Regis et Patriae cum solemni Grati-
arum actione exprimamus. Itaque hisce dispono, ut in singulis 
parochialibus Ecclesiis proxima ab his perceptis Dominica, 
edocto etiam populo, post Missae Sacrificium Hymnus Am-
brosianus cum oratione gratiarum actoria decantetur. Cum 
vero facile contingere possit, utnonnulli malesani, ex hac ipsa 
Suae Maiestatis benigna concessione argumentum sumant ad 
populum in devia dueendum, Curatores animarum data oppor-
tunitate, et pro sua prudentia pastorali edoceant et instru-
ant populum, quod, dum de reddita Patriae constitutionali li-
bertate agitur , non agatur de antiquis oneribus , uti decimis, 
aut aliis urbarialibus praestationibus denuo imponendis. Haec 
enim iam antehac per ipsum Regnum condita lege sublata 

sunt, nec amplius in quaestionem pertrahi possunt. In patien-
tia proin praestolentur, dum novus hie rerum ordo consta-
bilitus, feliciora etiam. ut iuste speramus, nobis omnibus at-
tulerit tempóra. Agriae, Festo Omnium Sanctorum, 1860. 
Ada lber tus , m. p. A-Eppus." 

— (A z á g r á b i főmagass. bibornok-érsek oct. 7-diki kör-
levelének folytatása.) „Spiritus porro, de quo agimus, revolutio-
nis eo est perniciosior, quo minus se sinit unius alteriusve 
regionis comprimi limitibus. Difiundit ille venenum suum ad 
omnes, quas penetrare potest oras: similis rapaci torrenti, 
qui deciduis imbribus turgens, haud contentatur alveo suo, 
sed omnem circum dévastai regionem. Nec fortasse unquam 
fuit momentum temporis , quo ampliores rapidioresque revo-
lutionis contagio fecisset progressus, quam infausto hoc tei»-
pore nostro; ut adeo nullis iam seu locorum distantiis, seu na-
tionalitatis, labii, aut culturuae diversitatibus retineri posse 
videatur. — Si praecipuum tanti mali fontem inquirimus, vere 
sapiens non ambiget, eum latere in crescente incredulitate, 
auctoque in dies a fidei christianae placitis recessu. Fides 
quippe Christiana est lumen illud coeleste, quod solum vere 
illuminare potest hominem venientem in hune mundum. Fi-
des Christiana sola genuinas indere potest menti nostrae ideas 
de fine et destinatione nostra, eamque a pernitiosis erroribus 
praeservare. Ea sola cor humánum sufficient! robore imbuere 
potest ad persistendum in virtutis tramite, ad resistendmn 
sensualitatis illiciis. Qui spiritum exuit christianae fidei, exuit 
una verae liumilitatis gratiam , cuius locum mox occupât tu-
mor superbiae et arrogantiae. Hoc inflatus homo omnem vili-
pendit authoritatem, detrectat paritionem quantumvis legiti-
mis autlioritatibus , nec humanis tantum, sed ipsi etiam divi-
nae ; cuius rei tristissima suppetunt novissimorum etiam tem-
porum exempla Quippe non parvus est numerus eorum, qui 
confiteri haud vereantur, se non aliis, quam propriae rationis 
suae obtemperare legibus ; ut adeo earn adorare, nec praeter 
earn ullam agnoscere velle videantur divinitatem. Pari modo, 
qui amisit christianae religionis spiritum, is passim omnem 
existentiae suae rationem ad brevia praesentis vitae spatia re-
fer! Nil mirum igitur, si cuncta sua studia, omnemque con-
tentionem suam ad honorum, pecuniarum et possessionum ac-
quisitiones dirigat, quibuscunque demum hae artibus conqui-
rendae videantur. Nil mirum, si homo idgenus laxatis sen-
sualitati frenis, in omne genus voluptatum, turpium etiam, ac 
humanae dignitati oppido repugnantium se agat praecipitem. 
Sed vero revolutionalis spiritus, ut iam superius innuimus, 
his praecise elementis incenditur, sustentatur. Nec proinde 
negari, aut vel addubitari prudenter potest, praecipuam infau-
sti eiusdem spiritus scaturiginem in crescente incredulitate, 
ampliorique in dies a sanctissimis fidei christianae placitis re-
cessu esse requirendam. Recesserunt homines a limpidis di-
vinae sapientiae fontibus, p r o p t e r e a evanuerunt in profanas 
vocum novitates, et oppositiones falsi nominis scientiae ; de-
reliquerunt Deum omnis sanctitatis radicem, propterea tra-
didit eos Deus in praedam concupiscentiarum suarum." Érint-
vén tovább azokat, kik a forradalom szelleme által legin-
kább engedik magukat ragadtatni, s kik közé nem csak a 
máséból gazdagodni vágyók tartoznak, hanem sok tehető-
sek is : „Quod quidem mirum ac paene incredibile videri 
deberet, si non constaret, fallacis gloriae, et popularis 
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aurae praestigia tam potenter agere in animos mortalium, 
u t , nisi solidis religionis, genuinaeque ethices evibren-
tur principiis, hominem pervertere possint, in propriam 
etiam sui perniciem", folytatja: „Est adhuc tertium hominum 
genus, quod alendo revolutionario spiritui insigniter deser-
vit. Componitur illud maxima paene sui parte e succrescente 
omnis status sortisque iuventute, quae suapte natura in ea 
propendet, quae libertati, melius dixerim licentiae favent, 
quae novitates sapiunt, stabilitumque rerum ordinem mutant, 
intervertunt. In ausibus idgenus iuventus speciem aliquam 
generositatis inesse existimat, suaque potissimum quaerit ex-
hilarationis oblectamenta, praesertim si religionis principiis 
aut plane non, aut non débité sit imbuta, neque in perfectio-
n's , pietatisque exercitiis solidata." S végre : „Boni homines 
passim mitioris sunt indolis , pacis studiosi, a iurgiis et con-
tentionibus suapte natura abhorrentes. Itaque subortis turbis, 
in suis se amant continere habitaculis, nec facile in conventi-
bus publicis partem capiunt, personali quoque securitati suae 
sic melius consuli existimantes. Idgenus animi dispositio in se 
quidem adeo non est reprobanda, ut potius laude digna cen-
seri debeat. Sed vero ex ea ingens illud malum consequitur, 
quod, relicto hoc pacto solis revolutionis fautoribus consulta-
tionum agendorumque campo : hi cuncta in sui vértant favo-
rem, sicque res bona intercidat, etsi longe maximam civium 
partem sibi habeat adhaerentem. Multum porro hominum, 
publico rerum ordini tranquillitatique infestorum, plana suc-
colantur perpetuis istis altiorum ordinationum cavillationibus, 
personarum, publicos magistratus gerentium depressionibus, 
deque variis naevis et vitiis subsumptionibus, continuis de 
publicorum onerum mole querulationibus , denique irrequietis 
novae politicae rerum coordinationis postulationibus. Talia 
apud nos quoque non raro audiuntur etiam a personis, nihil 
minus quam revolutionaria labe infectis, imo religiosis , bonae 
voluntatis, sanaque de caetero principia foventibus. Sed vero 
nemo, adcuratius rerum cursum observans, negaverit, his in-
quietos reddi animos, augerique in dies numerum sorte sua 
minus contentorum. Inde promptitudo ad cienda, aut saltern 
non reprobanda periculosa rerum novandarum molimina.— Non 
is ego sum, qui existimem, cuncta apud nos tam praeclare 
esse constituta, ut nullis laborent naevis , nec ullam seu ad-
mittant, seu etiam deposcant emendationem. Sed vero iuvat 
imprimis meminisse, nihil esse in humanis rebus ex asse per-
fectum, nihil ab omni parte beatum ; meminisse iuvat, apud 
alias gentes pariter desiderari multa, apud plerasque pauca 
meliori quam apud nos, nonnulla multo etiam peiori esse loco 
posita; quod quidem postremum de iis potissimum cum veri-
tate potest asseverari ditionibus , quae paradigmatis instar 
aliis proponi, et ceu culmen humanae prosperitatis assecutae 
soient proclamari. Minime vero omnium praetensa haec féli-
citas convenit istis Italiae regionibus, quas revolutionis furia 
populatur ; in quibus lugubris cuncta caedibus miscentur ac 
incendiis, et in quibus, quod his etiam peius est, omnis gene-
ris impietas, summaque morum corruptela tristem exercet 
dominatum, quas tamen regiones ilia revolutionis capita, quae 
altius memoraram, se ex Servitute in libertatem adseruisse, 
ex miserabili statu ad culmen prosperitatis evexisse, invere-
cunda sane, ne dixerim impudica fronte gloriantur. — Quod in 
specie adtinet ad publicas pro Status necessitatibus contribu-

tiones : satis perspicio, onera idgenus gravia omnino accidere 
debere iis praesertim, qui talibus antehac non fuerunt obno-
xii, quive vix tantum habent reditus annui, ut familiae suae 
indigentiis possint respondere. Sed vero aequiori animo fere-
mus, quod inevitabilis est necessitatis, si expenderimus , in 
quam arduis aerarium Imperii nostri constituatur adiunctis ? 
quodve tristis huius status causae ex infelici temporum con-
formatione sint potissimum repetendae; signanter ex infau-
stis anni 1848. revolutionariis motibus, ex infelici ilia sic di-
ctae Orientalis quaestionis implicatione, potissimum autem ex 
deplorabili postremi belli exitu ; quod quidem bellum non am-
bitioni, aut habendi cupidini Regiminis nostri, sed rapacitati 
unius e vicinis regibus, et indomitae dominationis cupidini 
Gallorum Imperatoris, inauditae astutiae iunctae, adscriben-
dum esse totus iam mundus perspicit ; quae rapacitas et do-
minandi cupido adhucdum tanta est, ut recentissime novorum 
iterum , sumptuosorum sane apparatuum bellicorum inevita-
bilis Augusto Principi nostro emerserit necessitas : nisi alias 
adhuc, ad indubiam throni sui proprietatem pertinentes ditio-
nes iniquis his aggressoribus in rapinam cedere, totamque 
Monarchiam manifesto discrimini malit exponere. Caeterum 
idgenus publicorum onerum aggravia, hac temporum infelici-
tate , cunctis communia sunt populis ; imo sors nostra, hac in 
parte et hodiedum multo tolerabilior est, quam Angliae, Gal-
liae, aliarumque florentissimarum nationum; apud quas, inita 
numeri subditorum proportione, multo ampliora, quam in 
Austriaco Imperio, singulis incumbunt onera publicae contri-
butionis." (Vége köv.) 

CSANÁD-megyéből. „Ki gyéren vet, gyéren arat ; ki 
pedig áldásban vet, áldásban is aratand", mondja a népek 
nagy apostola; és ismét: „Ki mit vet , azt aratja. Mert a ki 
testben vet, testben is arat megromlást; a ki pedig lélekben 
vet, lélekben fog aratni örök életet. Jót cselekedve tehát ne 
fogyatkozzunk ; mert annak idején bőven aratandunk. Mig te-
hát időnk van, miveljünk jót mindenkivel, leginkább pedig 
hitsorsosinkkal." Igy látszott gondolkozni rövid ideig, de ál-
dásdusan működött főpásztora Csanád megyének ; hozzáadva 
még a bölcsnek szavait : „Ha jót mivelsz, vizsgáld meg, kinek 
teszed, és sok kegyelem lesz javaidban. Tégy jót az igazzal, 
és bő jutalmat nyerendsz, ha nem általa, bizonyosan az Úr-
tól." 0 már Istenben hőn szeretett gyermekei s hivei köréből 
rég eltávozott, hogy szép lelke az Urnái örvendezzen : mig 
annak porhüvelye a jövő boldog átváltozás- és egyesülésig 
az anyaföldben nyugszik, és csendes hosszú álmát aluszsza. 
De müvei élnek : és mert áldásban vetett, bőven gyarapod-
nak ; s „valóban jó cselekedeteinek d i c s ő a gyümölcse." Két 
éve ugyanis csak, mióta C s a j á g h y Sándor, néhai csanádi 
püspök, a szegény iskola-nénéket tetemes áldozatokkal be-
hozta honunkba, és megyénkbe ; s e kevés idő alatt a tapasz-
talt szerencsécs fordulat, és üdvös hatás a nőnevelés terén, 
azon örvendetes eredményt szülte, hogy immár a temesvári 
anyaházon kivül, két fiók-házat számlál a szegény iskola-né-
néknek legújabban Romában m e g e r ő s í t e t t g y ü l e k e z e t e 
honunkban, s nevezetesen egyházmegyénkben ; tudnillik Te-
mesvár-gyárkülváros-, és Perjámos mező-városban. Mindkét 
helyre october hava folytán vezettettek be a szegény nénék, 
a nő-tanodák átvételére. A temesvári gyárkülvárosban, hozzá 
a háromosztályú leány-iskolával egybekötött kisdedóvó inté-
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zetet is kezelik. Ez alkalommal nyilvános hálát kell a nevelés 
elomozditása szent ügyének érdekében a temesvári városi ta-
nácsnak szavazni ; mivel ez a kisdedóvó intézet szép és ké-
nyelmes épületének átengedése, s czélszerü berendezése mel-
lett, nem csekély anyagi áldozatokkal, szép és tágas három-
osztályú leány-tanodát emelt ; az eddigi leány-iskola helyisé-
geit pedig a fi-tanodához csatolván, ezt négyosztályu főelemi 
iskolává emelte : mig a József külvárosban szinte épen most 
emelkedik csinos, és alkalmas emeletes iskolaház. A zsenge 
ifjú sarjadék majd egykoron, ha az egyház és haza hü fiai- s 
leányaivá növekedendnek, ez által tettleg rovandják le apáik 
áldozatkészségét ; mellyet mi olly édes-örömest magasztalunk, 
s a nyilvánítás segélyével, a közelismerés adója által kívánunk 
bármi csekélyen is jutalmazva látni. — Es mindezen lendület 
a nevelés terén, a korán elhunyt, de müveiben élő, egy jobb 
vallás-erényesb nemzedékért mindvégig hőn buzgott Csanádi 
püspök dicső érdeme ! Az egek Ura a jelen és jövő nemzedék 
hálaelismerésével, s magasztalásaival tetézi e földön a jobb-
létben kétségkivül elnyert jutalmát ! — Ez az áldás, ez a ke-
gyelem , mellyel olly bőven áradoznak az igazak jó cselekede-
tei; s a melly eszközli, hogy nagy horderejök, hatásuk messze 
századokra kiterjed, és bő gyümölcsöt hoz! — A kellő tanítási 
erők megnyerésére a temesvár-belvárosi anyaházban legújab-
ban hét zárdanő-jelölt vétetett föl. Romából megérkezvén a 
megerősítés, „a Minasszonyunkrólnevezett s z e g é n y i skola-
n é n é k g y ü l e k e z e t e " (congregatio), s nem rend (ordo) 
tagjai, nem nyilvános , hanem egyszerű fogadásokat tesznek 
le a beavatás alkalmával; kötelező erejök csak h é t évre ter-
jed: melly idő lefolytával megengedtetik a kilépés, v a g y a 
fogadalmaknak immár ö r ö k r e i megújítása. — Megemlítendő 
végre , hogy a temesvár-gyárkülvárosi tanodákbai bevezetés 
és átvétel alkalmával, a szépen földíszített ház alapkő-letéte-
lénél, s fölszentelésénél ft. H o f f s t a e d t n e r Ferencz, al-
esperes és plébános ur a diszes közönség előtt szép, hatásos 
és kenetdus beszédet tarta ; kinek különben fáradhatlan buz-
gólkodása eszközlé ki nagyrészt a városi tanácsnál az iskola-
nénék behozatalát is ; kiket különös kegyelettel fölkarolva, 
bölcs tanácsaival vezet , támogat, és segít a rögös tanítási pá-
lyán : mi bizonyára a minden kezdetnél előforduló nehézségek 
Könnyebb elhárítását eredményezendi. Perjámos mezőváro-
sában nagys. és ft. M a r t i n s z k y apát-kanonok ur vezeté 
be ünnepélyesen a nénéket, s ajánlá a hivek jó hajlamiba, és 
bizá K ö g l Károly alesperes és plébános ur atyai gondosko-
dására s vezetésére. Az ég áldása tetézve kisérje ezen , a ne-
velés terén nyert uj tényezők önfeláldozó működését; és en-
gedje bő gyümölcsét elérnünk ! 

KASSA, nov. 9-dikén. A kassai székes-egyházi káptalan 
szomorodott szívvel jelenti egyik jeles és érdemdús tagjának, 
főtiszt, s nagys. M a r c z é n y i Mátyás ur kassai székes-egy-
házi olvasó-kanonok-, apát-, sz.-széki ülnök-, a pesti egyetemi 
hittani kar bekebelezett tagja-, s a sz. hittan tudorának, élte 
61-dik, papsága 38-dik évében, sz. András hava 8-dik napján, a 
halottak szentségének ajtatos fölvétele után, példás béketű-
réssel viselt sok évi betegsége következtében történt csendes 
kimultát. Hűlt tetemei f. hó 10-én, reggeli '/2 9 órakor, a lelke 
üdveért tartandó engesztelő sz. mise-áldozatok mellett fognak 
a székes-egyházi sírboltba eltakarittatni. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

IRODALOM. 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN U N D EUROPA ohne das 

Papstthum ?' (Folyt.) 

Nem csak consulokból, községtanácsosokból, és em-
lékezésből él az ember : hanem Roma él , és pedig a szó 
leganyagiabb értelmében, él a pápaságból; melly azon tisz-
teletben részesíti azt, hogy ott székel. — A pápák, és a 
kath. egyház egyetlen-egyszer sem hagyták oda Romát a 
nélkül, hogy a város el ne szegényült , és a lakosság 
száma meg nem csökkent volna. Legszembeötlőbb volt ezen 
változás, mig a pápák Avignonban laktak ; sőt érezhető 
lőn VII. Pius távolléte alatt is : ámbátor ez alig tartott 
öt évig. Midőn a pápaság, Avignonbani hosszú tartózkodása 
után, ismét visszatért az örök városba, a lakosok mennyisége, 
III. Incze alatti állásához mérve, több mint félannyival alább-
szállt. Ezen szomorú idő alatt, mellyet Roma babyloni fogság-
nak nevezett el , a város egyetlen-egy uj emlékkel sem disze-
sittetett : és ez az oka, miért nincs az akkor olly igen virágzott 
gotli épitési modor Romában képviselve. Midőn VII. Pius el-
utazása után csak a tiberi departementnak lett fővárosává, las-
sankint megfogyott a lakosság ; és 1813-ban csak 117 ezer lélek 
számittatott. De a pápa visszatértével ismét növekedett; és 
XVI. Gergely idejében 170 ezerre emelkedék; mi kevés évek 
alatt 50 ezernyi különbséget tesz. Ezt a forradalmároknak 
nem kellene feledniök : de hisz az igazi romaiak nem is feledik. 
Ami pedig a többieket illeti, szeretném hozzájok ezen kérdést 
intézni: Tulajdonképen miért is panaszolkodtok ? Nem ada-
tik-e meg Romában mindaz, mi egy népnek valódi jóllétét ké-
pezi? Nem vallja-e meg minden jövevény, hogy itt az ember 
valóban boldog, s a kormány legszelídebb a világon? Minden, 
a mit itt láthatni, le, egészen a gályarabokig, kik nyugodtan 
járnak Roma nyilvános téréin, és felügyelőiktől udvariasan 
szólittatnak fel az utczák tisztítására, — minden arra mutat, 
hogy itt atyai, talán igen is atyai kormány létezik. S valljon 
mitek hiányzik ? Talán a művészet uralma és dicsősége ? De 
hisz ezen tekintetben egy város sem hasonlitliató össze a tie-
tekkel; és egy országban sem volt a művészet nemtője olly 
termékeny, mint nálatok, a pápaság befolyása alatt. — Vagy 
talán nélkülözitek a pénzforgalmat, és az ipar előnyeit ? Ámde 
ki gátol benneteket, hogy ezt is birjátok ? D o l g o z z a t o k ! 
— Vagy nincs elegendőkép kifejlődve a földmivelés ? Mivel-
jétek földeiteket : mindenki tudja, hogy termékeny földdel ál-
dott meg benneteket az ég. Ha kereskedelmet óhajtótok, ha-
sítsátok hajóitokkal a tengereket : kikötőkben nem fogtok 
hiányt szenvedni. Hiszen békében éltek ti az egész világgal ; s a 
miután a régi Roma költője sovárgott, azt az uj Roma békés 
befolyása valósította. Maga Voltaire is kénytelen volt beval-
lani, ,,hogy napjainkban a romaiak ugyan már nem hódítók ; 
de boldogok." Ámde hagyjuk el mindezt ! Ha eddig olly igen 
szerettétek a nyugalmat, legalább ne toljátok a pápaságra 
természetetek bűnét és jellemetek gyengeségét; saját tunya-
ságát a kormánynak felróni, — „a kormány az oka mindennek", 
— egy kissé mégis igen kényelmes valamelly népre nézve. 
Ezenkívül ti még más jogokat is kívántok : legalább azok, kik 
benneteket járszalagon vezetnek , illyenekkel is kecsegtetnek 
titeket. Azt mondják : nem birtok semmi politikai jogokkal. 
Oh, milly sokat mondhatnék itt nektek ezen jogok hiúságáról 



3 1 2 

olly népeknél, mellyek azok birtokában vélik lenni magukat, 
valóban pedig csak keserű csalatkozást leltek azokban ! De 
hiszen IX. Pius, midőn fentartá magának, mint a pápasághoz 
illik, a souverain tekintély elvét, mellyet a pápának kell az 
európai civilisatio nehéz megrázkódtatásaiban megőriznie : 
igen, IX. Pius adott nektek a legbővebb mértékben politikai 
jogokat, többet, mint elviselhetétek ; nincs a világon ural-
kodó, ki népeiért annyit tett volna, mint Pius tőn érettetek : 
és ezen evangeliumi Caesar, a régi Caesar példájára olly jó, 
olly nemeslelkü volt, hogy később kénytelen volt azt meg-
bánni. (Plinius, Ep. VII, 25.) Ti akkor igen is bebizonyítottá-
tok , hogy a valódi szabadság sem a forradalmi gyülekezetek 
zajongásában , sem a sajtó botrányos kitöréseiben nem kere-
sendő. A ti bizalmatlankodó képzelődéstek a kormányzati tes-
tületbe világi féríiakat ohajtott: és a pápa ezt mindenütt 
megengedte. „Ha mindazáltal a jó", mondá ő páratlan szelíd-
ségével , „a papok által eszközöltetik, az mindig jó marad." 
És csakugyan, midőn a világiak és Mazzini kezeltek , kormá-
nyoztak mindent, valljon kevesbedett-e köztetek a küzdelem, 
a szenvedély , a birvágy , az adó , rendetlenség és gyilkolás ? 
Ha ti okosak volnátok, inkább megfontolnátok a megmérhet-
len előnyöket, mellyeket a pápának köszönhettek : azon elő-
nyöket még az anyagi s politikai téren is, minőket a világon 
egy uralkodó sem adhatott népeinek. Gondoljátok meg min-
denek előtt, hogy ti nem vagytok alattvalói valamelly család-
nak , hanem egy választott fejedelemnek ; ki nem valamelly 
aristocratikus osztályból, hanem olly gyülekezet által válasz-
tatik meg, melly az egész földön a legkitűnőbb, de egyszer-
smind a legdemocratikusabb is , tudnillik a bibornokok által : 
kik a népesség minden osztályából, és azon kolostorokból 
származnak, mellyek ugy szólván , magát a népet képezik. A 
pápának választása, a magas választók testülete, melly őt 
.környezi, maga a pápa, közelebbről megfontoltatván , nem-e 
a legfönségesebb, de egyszersmind legnépszerűbb valami a 
földön ? Minden egyes romai, minden pásztor, a Campagná-
ban, vagy az Abruzzokban, a corsonak minden polgára, min-
den transteverini lehet bibornok, választó és pápa ! A pápák-
nak már többnyire nagyobb életkoruk, higgadt, megérett 
bölcseségök, uralmuk természetes jellege, sőt kormányzásuk-
nak rövidsége is, valljon nem szintannyi előnyök, és b i z t o-
s i t é k o k - e a s z a b a d s á g r a n é z v e ? Annyi legalább bi-
zonyos , hogy ott nem lehet olly sok emeltyűjére akadni a 
despotismusnak, mint másutt; nem található ott akár a sou-
verainek ifjúkora, akár a katonai hatalom, akár hosszasága a 
kormányzásnak , vagy bármi más dynastikus érdek. Ezen né-
zetet már, a különben protestáns, és szabad szellemű A d d i -
s o n is érinté. „A pápa", ugy mond ő, „többnyire nagytudo-
mányu, fényes erkölcsű, érett korú, s bő tapasztalásu férfiú, 
és ritkán van neki népének rovására valami hiúsága, vagy él-
vezete." Mi az ugy nevezett pápai családokat illeti, azok, mint 
tudva van, Romában csak a szegények iránti nemes gondos-
kodás, és a művészetek javára kifejtett buzgalom által tünte-
tik ki magukat : a czim, melly nekik adatik, semmi egyéb, 
mint a múltnak hozott, és jól kiérdemlett tisztelet, és melly 
semmi jogot sem nyújt nekik a jövőre. A romaiaknak továbbá 

meg kellene gondolniok, hogy, ha ők a bibornokok által ma-
guknak fejedelmet adnak, ki többnyire közülök választatik, 
ők az összes katholikusoknak adnak souveraint, kik az egész 
világon el vannak terjedve. Valljon nem valami nagyszerű és 
fölséges-e az, ha mondhatjuk, hogy olly fejedelmet teszünk 
és birunk, ki egyszersmind kétszáz millió katholikus fölött 
uralkodik, és az egész világot tiszteletre kényszeríti ; hogy 
kiválasztott népe vagyunk , és ő többet a mienk, mint akár-
melly más nemzeté ? Ha a pápák választását és királyságát 
tekintve, csak a souverainről volna szó, nem volnánk olly 
igen féltékenyek függetlenségére nézve. De itt a viszony egé-
szen más : Roma souverainje, s általa Roma, és a romaiak a z 
e g é s z v i l á g f ö l ö t t u r a l k o d n a k . Minden kath. nem-
zetek hódolnak ezen uralomnak : de csak azon föltétel alatt, 
hogy Roma és a romaiak, souverainitását tiszteljék. Ezen áron 
ők maguk is élvezhetik azt, a mint mind e mai napig tették 
is. (Folyt, köv.) 

, ILLUSTRIRTER KATHOLISCHER VOLKSKALENDER 
für das Jahr 1861. Zur Förderung katholischen Sinnes. Von 
Dr. H. A. J a r i s c h , Weltpriester, k. k. Schulrath, Real-
und Volksschulen-Inspector für Steiermark. Zehnter Jahr-
gang. Wien.' K. 8-r. 172 1. Számos fametszetekkel. Ara füz-
ve : 54 kr a. é. 

Valamint az előbbi évfolyamokban, ugy ebben is igen sok 
épületes és tanulságos czikkekkel találkozik az olvasó, mellye-
ket a helyenkint valóban gyönyörű ábrázolatok még inkább 
élénkitnek. Vajha magyar olvasó közönségünket is ellátná va-
laki hasonló szép, és népszerű művel. Szerző a mélt. püspö-
kök-, a minden rendű t. egyháziak-, és vallásos érzelmű vilá-
giakhoz azon barátságos kérést intézi, hogy örvendeztessék 
meg őt olly adatokkal, mellyek az isteni gondviselésbeni hi-
tet ez önző korszakban, az emberek közt fölébreszteni, s táp-
lálni képesek. A megromlott elvek következtében minden csak 
a vak-eset, vagy emberi ész és ügyesség következéseül nézet-
vén : valamint egy részről az önhittség kiállhatatlan gőggé 
fajult a szerencsésekben, ugy más részről a levertség, és két-
ségbeesés a legnagyobb bűnökre , s végre öngyilkosságra vi-
szi a számításaikban csalódottakat. Szerző a példák erejét is-
mervén, köszönettel fogad minden olly adatot, mellyet valaki 
önmagán élt meg, és az isteni gondviselés atyailag csudálatos 
útjait meghatón bizonyítja. Az e felőli bizonyságtételt tőlök 
az Isten iránti hála kívánja ; de kivánja a felebaráti szeretet 
is, melly a hitét és fiúi bizodalmát elvesztett boldogtalanokon, 
illy kézzelfogható okok erejével segiteni kiván és remél ; mig 
vele másoknak is vigasztalást nyújt, és erősítésül szolgál. Az 
illy, akár saját tapasztalás után, akár mások hiteles előadá-
sából tudott adatok egyszerű vázlata is köszönettel fogadta-
tik: azon hozzátétellel, miszerint a beküldők tetszésétől függ, 
hogy azok nevök kitétele-, vagy elhallgatásával lássanak-e vi-
lágot. E történeti vázlatokat szerző következő czim alatt : ,Az 
isteni gondviselés utjai' (,Wege der göttlichen Fürsehung.') 
szándékozik külön füzetekben kiadni. (Lakása : G r a z , Ra-
detzkystrasse, Nr. 18.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

VI. 
Midőn ősz tájban legszebben állnak a szőllő-

gerezdek a borfan, megtörténik ollykor, hogy támad 
egy rettentő zivatar, sürü nehéz jégesővel, és leront 
mindent; kerteket és szőllőket egyaránt elpusztít-
ván: és ott fekszik minden a földön, mit a kertész és 
vinczellér olly fáradságosan ápolt, mit az egész nyár 
lassankint megérlelt; minden össze van törve, s el-
pusztítva : a levert gyümölcs, és összezúzott szőllő 
földön hever; az ágak összetördelve, a levelek szét-
hányva, a növények egészen a földig leverve, s el-
gázolva; csak a gyümölcstől megfosztott, s levél nél-
küli fák állanak főn még itt-ott. Illy duló zivatar, s 
romboló szélvész szokta azon országokat érni, mel-
lyekben az egyház kiraboltatik, s az Isten nagyobb 
tiszteletére, az üdvözítő hit terjesztése-, és egyéb 
szent czélok előmozdítására hagyományozott jószá-
gok elkoboztatnak , és más, idegen czélokra fordít-
tatnak. Az illyen rabláson Isten átka van; és j a j azon 
nemzedéknek, melly az elkövetett rablást hidegen 
nézi, vagy a gonosztevőket még meg is tapsólja. 
Hogy a nép, mellyet illy módon ér utói földi vég-
zete, vagyis jobban mondva, Isten büntetésének 
sújtó ostora, boldog nem lehet, az önkényt értetik. 
Egyébiránt az egyházi birtok fóldulásával, megvan 
bolygatva, s veszélyben forog minden egyéb tör-
vényszerű birtok... Hindostan ős lakói regél ik,hogy 
hajdan lejött Brahma az Istenség hegyéről , és egy 
vén, nyomorék férfi, képében járta be a földet. Ez 
igénytelen alakban, görnyedten és reszketve köze-
iedék egykor bizonyos előkelő radsputhoz, vagyis a 
lovagok hatalmas osztályából való emberhez, és kéré 
őt esdekelve, miszerint csak annyi tért adna neki, 
mennyit negyedfél lépéssel átmérhetne, hogy azon 
magának gunyhót építhessen. E különcz kérelem a 

lovagnak sehogy sem akart tetszeni; méltán gya-
nítva , hogy itt egészen más valamiről van szó. So-
káig kérette magát, mígnem utoljára mégis engedett 
a sürgető kérésnek, és megadta a kívánt tért; ígé-
retét az által erősítvén meg, hogy vizet öntött a kö-
nyörgő kezeire. ( Igy szokták a hinduk az eskütételt 
megerősíteni.) S ime az öreg elkezd egyszerre nőni: 
és kis idő alatt olly magasra növekedék, hogy fejé-
vel az egeket érte ; s mire egyik lábát a negyedfél 
lépésnyi térség átmérésére fölemelte, olly nagy volt, 
hogy az első három lépéssel átmérte az eget , földet 
és poklot, a negyedik fél lépésre pedig lábát a lovag 
mellére tevé, őt tüstént elzuzandó, s a mélységbe 
döntendő. — Könnyű észrevenni, hol itt a valóság, 
melly a regében rejlik. A lovag személyében értetik 
n felsőségi hatalom, a jogra s örökösödésre tá-
maszkodó kormány tekintélye. A ravasz öreg, ki 
nyomorult külalakjában olly óriási erőt re j t , az 
ős kigyónak régi szülöttje, a jogtapodó erőszak ; 
melly zsarnoki természetét eltitkolván, hol e g y , 
hol más, ma a népfölség szép nevével díszíti föl 
magát; melly magában mi rosszat sem látszik tar-
talmazni : miután az alkotmányos monarchiának 
egyik lényeges elemét jelöli. Azonban a nézetek, 
mellyeket ez annexionalís szellem véd, egészen más 
jellemüek. Midőn először föllép, ez is, meghajtva 
magát, egész alázatossággal szólal fel a szegény, el-
hagyatott nép mellett ; a proletariátust képviselvén, 
mellyhez azután néhány rajongó szellem, bátor ügy-
nökként csatlakozik.Követelését először szépszerivel 
adja elő : csak is egy kis tért óhajt magának, hova 
letelepedhessék; csak néhány engedmény megadását 
sürgeti: e mellett nem feledkezvén arról is, hogy 
viz öntessék kezeire, s föllépése jogosnak, eljárása 
büntetés-mentesnek ünnepélyesen elismertessék; a 
csábítás- és erőszakoskodásért, s minden ugy neve-
zett politikai vétségekért teljes bűnbocsánatot nyer-
ve. S midőn ezt elérte, baromi erejét egyszerre min-
den irányban kifejti. Óriási magasságra növekedvén 
föl, megragadja az eget, a poklot, és földet; lábai-
val tapodja a lelkismeretet, az egyház és fönálló jog 
tekintélyét; csúfot iiz az isteni, s erkölcsi világrend-
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bői, s oda törekszik, hogy önmaga üljön fel az üressé 
tett trónra : — mignem tetszeni fog az ég Urának, a 
lovag szellemét, ama jogos birtokú és tiszteletes 
rendét fölébreszteni, s a pusztitó túlterjeszkedés, az 
annectáló ámitás- és dühöngésnek határt vetni. 

Valóban nem lehet eléggé megsiratni azon vak-
ságot, mellynél fogva az egyház birtoka elüttetik 
eredeti szent czéljától, s kardok kovácsolása-, go-
lyók öntése-, lőpor készítése-, a mezei s műhelyi 
munkától elvont emberek becses idejének elveszte-
getésére fordittatik, a nemzeti szabadság kivívásá-
nak szép szine alatt. Az illy népboldogitók mig egy 
részt a tömegnek szabadságot ígérnek, addig az egy-
ház és nép vallásának számára békókat kovácsolnak. 
Emberek, kik a tapasztalás bizonyítása szerint nem 
is annyira a nép és szegények ügyé t , és óhajtásait 
veszik figyelembe, mint inkább bizonyos uralkodni 
vágyó pártnak elveit osztják, és ezek kivívásáért 
küzdenek. Emberek, kiket jobban érdekel saját gyom-
ruk és erszényök, mint a nép és szegények valódi 
j ava ; kik jóllehet minduntalan a népnek szoktak 
hizelegni , mégis ennek érdekében semmi terhe-
sebb tisztséget és munkát el nem vállalnak; kik az 
ő rovására szívesen fölemelkednek, tőle sokat el-
véve: de neki tulajdonképen mit sem adnak. Avagy 
hallottuk-e valaha, hogy valamelly uj divatú népba-
rát áldozott volna valamit a magáéból a nép számára, 
például egy-egy nyomorgó proletár sorsának enyhí-
tésére? Sue Ödön, a derék népbarát, eleget irt és szó-
nokolt a proletárság javára: ő maga pedig kéjelgett, 
drága ruhában járt, jól evett és ivott; soha sem tö-
rődvén azzal, hogy mellette annyi szegény éhezik, 
és hogy egy kis áldozat által bizony jó szolgálatot 
tehetne valamellyiknek. — A kath. anyaszentegyház 
egészen más szellemben működik. 0 régi időktől fog-
va, s maiglan bir fölmutatni olly igazi népbarátokat, 
kik készek valának, és készek mindig magukat az 
emberiségért föláldozni. Olvassuk csak a szentek 
cselekedeteit, egy nolai Paulin, egy paulai Vincze, 
egy borromaei Károly életirását; tekintsük meg a 
kath. egyház számtalan, és áldásdusan működő inté-
zeteit: ezek maguk milliomszor többet használtak az 
emberiségnek, milliomszor többet tettek a szegények 
ügyeér t , mint minden ugy nevezett népbarátok. 

Egykor bizonyos gazdag alexandriai polgár 
meglátta, hogy alamisnás sz. János alexandriai pa-
triarchának ágyteritője igen rongyos: azért meg-
szánván őt, küldött egy másikat, melly36 ezüst pénz 
értékű vala ; kérvén a főpapot, hogy ez adományát 
irántai szeretetből lenne szives használni. Sürgető 

kérésének a püspök engedett: elfogadáa takarót, s egy 
éjen át használá is. Azonban olly rosszul érezte ma-
gát alatta, hogy nem volt képes szemeit behunyni. 
A szolgák, kik a sz. püspök szobája közelében fe-
küdtek, észrevevék ezt, és hallották őt imigy szólni 
magához: „Ki hinné el, hogy János ágyán olly ta-
karó van, melly 36 ezüst pénzt ér , mialatt Jézus 
testvérei csaknem elhalnak a hideg miatt. Hány van 
köztök, kinek alig van, mivel takaródznia; s ugyan-
illy kevés ennivalója. Hányan töltik az éjt kint a he-
gyekben , kenyér és tűz nélkül ; hány szegény van 
Alexandriában az utczán, kinek semmi menhelye 
nincsen, s a kövezeten kénytelen feküdni, átázva az 
esőtől. És te , ki az örök boldogságot keresed, jó la-
kással birsz, melegen és kényelmesen vagy beíédve, 
még pedig olly takaróval, melly 36 ezüst pénzt ér ! Bi-
zonyos lehetsz ennélfogva róla,hogy miután illy puha-
ságban élsz, a másvilágon nem fogod az örömeket él-
vezhetni, mellyek csak a szenteknek készitvék; sőt in-
kább ellened lesz a biró, valamint ama dúsgazdag 
ellen, kiről az evangéliumban mondatik, h o g y : ,Sok 
jót elvettél életedben, Lázár pedig sok rosszat ; most 
amaz megvigasztaltatik, te pedig meg fogsz kínoz-
tatni.' Istennek hála! ez az első, és utolsó éjszaka, 
mellyen János e takaró alatt pihen.. . Nem igazságo-
sabb, és az Ur előtt kedvesebb-e, hogy száznegyven-
négyen fedessenek be azok közül, kik az Ur testvé-
rei , s csak olly j ó k , mint te v a g y ? Nem illő tehát, 
hogy csak magad egyedül takaródzál : annál kevésb-
bé, minthogy egy ezüst pénzen négy csekélyebb-
szerű takarót kaphatni." Alig virradt meg, és János 
azonnal házi gondviselőjét magához hivatá, meg-
hagyván neki, hogy a takarót minél előbb adja el; 
mert az éjjel őt annyira nyomta, hogy tovább sem-
miképen sem viselhetné el. A parancs végre lőn hajt-
va. Azonban az eladott drágaságot meglátja azon ur, 
ki azt a főpapnak ajándékul adta , s ujolag megvé-
vén, másodszor is elküldte a kegyes patriarchának. 
János hálaköszönettel fogadá ugyan, de másnap is-
mét eladatta. A bőkezű adományozó harmadszor is 
kézbesitteté a jószágot: mellyet a főpap hálatelt 
szivvel fogadott el, mondván: ,Jó lesz; hadd lássuk, 
kettőnk közül ki fárad előbb ki: én-e, vagy a jóte-
vőm?' Ez azután valódi népszeretet ! Illy népbará-
tok dicsőségére válnának korunknak. 

Napjainkban a szegénység világszerte olly ko-
moly jellemet vesz föl, hogy a világi törvényhozás 
és állami segélyezések aligha képesek a bajt elhárí-
tani. Nem gyökeredzik az, mint eddig hitték, a szük-
séges keresetforrások hiányában: hanem inkább a 
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nép életébe mindig mélyebben ható erkölcsi romlott-
ság* és hitetlenségben. S valóban, ha a szegény em-
bernek csupán csak meztelenségét fedezzük, egye-
dül testét tápláljuk, és nem segítjük levetkőztetni 
hibáit és tévedéseit is, mellyekben értelme s akarata 
fogva van, ezzel csak az oroszlán vérszomjas torkát 
ingereljük. Ismerni kell a romlott emberi természe-
tet! A sajátlagos proletárság annyira meg van ro-
molva, hogy minél többet kap , annál többet köve-
tel. Ez a megromlott, és bűnös természet következ-
ménye. S valamig e fonák érzelem meg nem válto-
zik , addig a társadalmi bajok tátongó örvénye sem 
fog becsukódni, ha egész California állana is rendel-
kezésünkre, hogy azt kielégítsük. Addig az öngyil-
kosságok, a vallási és társadalmi hanyatlásunk e 
kézzel fogható gyászjelei is egyre szaporodni fognak. 

VII. 

Több év előtt egy szerencsétlen hangya törté-
netétolvastam valahol. A mint látta a hangya, hogy 
améhek szép kikeletkor a kertekben, a virágokon és 
virágzó fákon olly vígan körül röpkednek, és gyű j -
tik a mézet, igen elszomorodott, és panaszolkodék a 
természet ellen : hogy miért nem adott neki is szár-
nyaka t , u g y , mint a méheknek. 0 , szegény, örök-
mindig csak a földön, a sárban kénytelen mászkálni, 
s mindennapi élelmét olly fáradságosan megszerezni. 
Azért neki is szárnyakat adhatna a természet, hogy 
ő is, mint a méhecskék, a magasba fölrepülhetne. 
Óhajtása teljesült. A hangya szárnyakat kapott , és 
azonnal a méhek sorába lépett ; s a gyönyörű virá-
gok-, és fákról megvetéssel nézte le szárnyatlan test-
véreit a porban. Mind a mellett olly gondos volt a 
hangya , hogy mielőtt fölemelkednék, jónak látta 
egy méhecskéhez azon kérdést intézni, valljon oda 
fön a magasban, nincs-e szintén valami veszedelem? 
,Igen is van', mondá a méhecske, ,még pedig sok ve-
szedelem'; s elbeszélte neki, milly nagy veszély fe-
nyegeti a méheket az éles szelek, kemény időjárás, 
ragadozó madarak, és az itt-ott kiterjesztett pókhá-
lók miatt. ,Semmi egyéb '? kérdé a hangya. ,E veszé-
lyeket majd csak ki fogom kerülni; hisz azért vannak 
szárnyaim.' Mondá, és széles jó kedvében tovább re-
pült .— Midőn a késő ősz beállott, a hangyais a méh-
kasba kívánkozott, a telet ott töltendő : de be nem 
bocsáttatott; még pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mivel nem érti a méhek dolgát. Ekkor nagy szomo-
ruan leereszté szárnyait, és kényszerítve lőn, a régi 
hangyalyukat fölkeresni. Kopogtat tehát; abenlevők 
pedig kérdik, hogy honnan jön, és mi jót hoz magá-

val. ,A levegőből jövök', mondá, ,és fényes szárnyaimat 
hozom magammal.' „Ha a levegőből jösz", válaszolák 
amazok, „ugy ismét csak a levegőbe repülj; itt nincs 
hely szárnyas-állatok számára: különösen pedig azok-
nak nincs itt helyük, kik semmi élelmet sem hoznak 
magukkal. Azon készletre, mellyet mi nyáron át fá-
radva gyűjtöttünk, magunknak is szükségünk van a 
télen." Igy szólának, és bezárták az ajtót. Ekkor föl-
ismerte a hangya, milly rosszul cselekedett. ,Most 
tapasztalom', úgymond, ,hogy bizonyára jobb a ter-
mészetadta állással beelégedni, mint sorsa fölé emel-
kedve, a veszedelmes nagyravágyásnak esni áldo-
zatul.'— Mi lett a szegény hangyából, nem tudjuk: 
de igen hihető, hogy a nagy bú miatt valahová 
ugrott; s igy igen nyomorultan, és szerencsétlenül 
végezte be pályafutását. — A tanulság kézzelfog-
ható. A kéjelgő nagyravágyás nem egy embernek 
törte már ki nyakát , és dönté romlásba. 

Volt idő, mikor csak az látszék némi tekintély-
lyel birni, ki nemes vérből származott, és számos 
ősöket tudott fölmutatni; midőn a nemesi, és polgári 
osztályok közt iszonyú nagy hézag terült el. Ezen 
ürt az idő lassankint kiegyenlité; s most már az ér-
zelem nemességének, a szellem előnyeinek, az isme-
retek gazdagságának is megadatik az ő becsületbeli 
joga : s e , minden esetre szerencsés fordulat, magára 
a volt nemességre is jótékonyan hatott vissza; mint 
melly tagadhatlanul kevésbbé hódol immár a kevély-
ség, és nagyravágyás kórságának. Azonban ugy lát-
szik, hogy most a romlottság a közép-osztályokban, 
a polgári rendben akar terjeszkedni; kiválólag mióta 
a gyári élet határtalan tul üzérkedést hozott be az 
ügyek menetelébe. Ha ezelőtt a polgár abban keresé 
tiszteletét, hogy iparának ,mestere' vol t , és e nevet 
becsület- és tiszteletnév gyanánt viselte: most urat 
akar játszani, s üzérkedését nagyban vinni, ha mind-
járt kölcsön vett pénzen is. Mint ur természetesen 
nem szívesen fog a munkához; dolgát legényeire bíz-
ván, ő maga megelégszik a könyv-vezetéssel. Emel-
lett olvas újságokat , látogatja délelőtt ugyan a ká-
vé-, délután pedig a sörházakat; és abban találja 
örömét, ha személyeket, hivatalokat, és méltóságo-
kat össze vissza bírálgat, és nyomós véleményét má-
sokra is ráerőszakolja A fiak, ha mégis valamelly 
kézmű tanulására adják magukat , már jókorán arra 
szoktattatnak, hogy szégyeneljék magukat , méster-
inasokká lenni: s azért gyakran tanulási éveiket he-
nyélve, és hivalkodva töltik. Mi lesz az illy irányban 
nevelt nemzedékből ; hova vezeti nagyravágyása, és 
féktelensége? nem nehéz belátni. A hangya szárnya-

40* 
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kat kért magának ; és megkapván azokat, megvetette 
sorsosait: de a nyomorúság napjaiban el is veszett 
minden irgalom nélkül. A kevély, és nagyravágyó 
nemzedék, szivének felfuvalkodásában végre is a leg-
nagyobb bűnnek esik martalékul. Hasonlóképen el 
van tévesztve a középrendü polgár-leányok világi 
nevelése is. Ha a leányok a polgári állapotra szük-
séges képezést a nyilvános iskolákban már megnyer-
ték, akkor néhány esztendőre valamelly magán-inté-
zetbe adatnak: hol elég alkalmuk van, a hiúság mes-
terségében ügyességet szerezni. Visszatérvén szülőik 
házába, a tulképezett leánynak saját szoba kell, szor-
galmasan ki ke l lő t szolgálni, elfogad mivelt társa-
ságokat, és mindig az uj divat szerinti ruhában jár-
kel. Igy jön be a fényűzés a polgári házakba, s ezzel 
együtt mindenféle kéjelgés. Mert ha a világ gyer-
meke megszokta egyszer a czifraságot, ugy e vá-
gyának nem egyhamar enged korlátot szabatni: sőt 
tilos utakon is kész a szükséges eszközöket hozzá meg-
keresni. Az illy világiasan kiképzett polgár-leánynak 
nem elegendő egy polgári állapotú férfi: neki hiva-
talnok, ós tanult ember kel l , kinek adja kezét .— 
Egyik bün a másikat szüli. Valamint a méreg a test-
nek nem csak közvetlenül érintett részét fölemészti, 
hanem áthatva a legtávolabbi részeket is, az egész te-
temet megrontja : épen u g y emészti meg az egyet-
len-egy erkölcstelenség, mellyre vetemedik a sze-
rencsétlen leány , a finomabb erkölcsi részeket, és 
mindig mélyebben, s mélyebben alásülyed. A szegé-
nyekházaiba is behatott a nagyravágyás, és kevély-
ség szelleme. Vannak szemérmes szegények, kik se-
gélyezésünkre annál érdemesebbek , minél inkább el-
rejtik szegénységöket a résztvevők szemei elől; kik 
az ő szükségüket csak az úr istennek panaszolják be, 
s tőle, mint a szegények atyjától , várják a vigaszt 
és segítséget. Az illy szegényeket fölkeresni, s raj-
tuk tehetségünkhez képest segíteni, keresztény kö-
telesség. De vannak szemtelen szegények is , kik az 
emberi társaságban ugyanazok, mik a méhek közt a 
rabló rajok; mellyek, miután saját mézkészletöket 
fölemésztették , kivonulnak, és más fönálló kasokba 
törnek, azokat kifosztani erőködvén. Ez osztály szem-
telensége kiválólag abban áll, hogy az isteni rende-
lést megvetik, mellyet a közmondás megjelölt: ,Imád-
kozzál , és dolgozz.' Ok gyakran kaphatnának mun-
k á t , de nem keresik; vagy ha fel fogadtattak, olly 
rosszul végzik azt, hogy ismét el kell őket bocsátani. 
Ha pedig némi jó keresményre tőnek szert, a taka-
rékossággal épen nem gondolnak ; hétről-hétre kön-
ny elmüleg költik el a bevételt, és maradnak ezután 

is, mint voltak azelőtt, nyomorult emberek. Hlyem 
berek minden gonoszságra megvásárolhatók. Ha va-
lakinek hamis tanura van szüksége, potom pénzért 
megkaphatja őket. Ha valamelly ipartolvajnak rak-
tár kell lopott jószág számára, az ő házikóik minden-
kor nyitvák előtte. Ha az anyának valami előnye 
van abból, hogy leánya tilos szövetségben él, ugy 
ő ezt szívesen tür i , s megengedi neki. De ha valaki 
az illy bűnösöket megfenyíteni meri, akkor ők a 
legbecsületesebb emberek, kikre senki sem mondhat 
rosszat; sőt haragjokban fel is bőszülnek az ellen, a 
ki őket életjavulásra bátorkodik inteni. 

S valljon mi jó következhetik illy kevély, és da-
czoskodó viseletből? Az erkölcsi kicsapongások, ha 
egyszer a zabolát elszakasztják, semmi határokat 
sem ismernek többé. Az élet drága ajándékának be-
csülése tekintetbe sem jön; sőt adományozója ellen 
is fölzúdulnak a háládatlanok: őt káromló ajakkal 
becsmérelni nem irtózván. S azért a kinek szivén 
fekszik embertársainak romlatlan erkölcse, az vala-
mint a nagyravágyásnak, ugy a kéjelem- és daczos-
kodó viseletnek is ellene fog dolgozni: mi által nem 
egy Öngyilkossági esetet háritand el a romlásnak 
indult nemzedéktől. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi nov. 9-dikén kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, T a g 1 i e b e r Ferencz valpói plébánost Verőcze 
vármegyében , a bold. Sziiz abrámi, vagy ábrahámi czimzetes apát-
jává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. ( W . Z ) 

PEST, nov. 17-dikén. A Szent-István-Társulatnak folyó 
hó 14-én, mélt. gróf K á r o l y i István ur elnöklete alatt meg-
tartott tizenegyedik közgyűlését, a belvárosi főtemplomban 
reggeli 9 órakor , a jászói prépost, mélt. és ft. R é p á s s y Jó-
zsef ur által egyházi segédlettel végzett nagy-mise előzé 
meg. Az elnöki beszédet nagys. és ft. D a n i e 1 i k Já-
nos kanonok és alelnök ur tartotta. A gyűlés főbb eredmé-
nyeül, a ,Bud. HirL' szavaival élve , kiemelendő , hogy : „ft. 
K á d a s Rudolf ur a ,Monasteriologia', s Tö r ö k János az 
,Egyetemes magyar Encyclopaedia' 2-dik kötetét mutatta be; 
s hogy az Encyclopaedia tartalma jövőre 100 ivre emeltetvén, 
a munka könnyitése végett az eddigi szerkesztő mellé társul, 
t. I l l u c z O l á h János ur választatott meg, ki egyszersmind 
a titkári és könyvtárnoki teendőket is végzendi Az eddigi el-
nökök akadályozása esetére, másod-elnökül ft. R o d e r Alajos 
kanonok s egyetemi tanár ur kéretett föl." Különben a tár-
gyalás részleteit, a ,Kath. Néplap' után, melly azokat jövő 
számában hozni Ígérkezik, mi is közlendjük. 

— (A zágrábi főmagass. bibornok-érsek oct. 7-diki körle-
velének vége.) „Quod porro concernit varias istas adversum vi-
gens regiminis Monarchiae nostrae systema in medium pro-
ferri solitas querelas : vix quisquam est, qui eas omni fundamen-
to destitutas existimet. Ipse Augustus Princeps noster emenda-
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tione opus esse agnovit, aptaque in rem remedia se adhibitu-
rura semel ac iterum benigne pollicitus est ; nec pollicitus so-
lum , sed et editis compluribus documentis negotium sibi ap-
prime cordi esse palam demonstravit " Különben az e tekin-
tetbeni orvoslás nehézségeit iskivánja a főpásztor méltányol-
tatni : „Diffieultatem hanc expertum est ipsum illud, quod 
hoc scopo ex universa Monarchia nuper mensium in metropo-
lim urbem convocatum fuit, consultativum corpus; cuius, sele-
ctissima licet, ex toto monarchiae ambitu adscita membra, 
negotium tantis salebris consitum repererunt, ut nequidem 
intuitu adoptandi summi principii suas unire potuerint opinio-
nes. Hinc patet, quam leviter, ne dicam temere iudicent illi, 
qui omnis morae impatientes, rem desultorie quodammodo, et 
ut dici amat, ex tripode expostulant decidendam. — Haec de 
spiritus revolutionarii indole, funestis eius sequelis, viribus 
item , quibus is iam directe et ex proposito, iam indirecte et 
quodammodo involuntarie sustentatur, quamvis nota vobis 
esse non ambigam, Venerabiles Fratres, Filiique dilectissimi • 
tamen in hoc tanto religionis, patriae, atque adeo totius Eu-
ropae periculo, pro incumbente sacrosancta episcopalis mei 
muneris obligatione, explicatius ob oculos sistenda existima-
bam propterea, ut uberius patesceret, omnes humano generi 
bene cupientes in unam se coadunare debere pbalangem, nec 
abstinere tantum a qualicunque in succolamen perniciosi eius 
spiritus cooperatione, sed et tota virium contentione ulteriori 
eius propagationi semet opponere ; idque tanto determina-

„ tius , quanto minus ulli subiectum esse potest dubio, si res 
eo , quo hucdum, pede processerit, ampliora adhuc humanae 
societati impendere mala ; quae quidem eum plane adtingere 
possuntgradum,ut i n t e g r a e christianae p r o v i n c i á é in pri-
Sűam gen ti Ii s mi relabantur barbariem..." Ezt megakadályoz-
ni, főleg a papság hivatása. „Ad sanctissimas sane sacerdotalis, 
pastoralisque vocationis nostrae partes pertinet, imprimis 
cuncta status nostri munia tanto maiori cum adcuratione, zelo 
et íidelitate exequi: quanto minus possumus dubitare, princi-.* 
pia revolutionaria nunquam , aut perquam raro reperire adi-
tum ad mentes, cordaque üde Christiana, et genuino religio-
nis sensu penetrata. Porro nihil unquam appareat in actioni-
bus, nihil unquam intercurrat in sermonibus nostris, quod 
speciem aliquam praeseferre possit detrectati legitimae autho-
ritati obsequii; nihil unquam, quod minus contentos sorte 
sua reddere queat homines, aut ad difíidentiam, vel plane op-
positionem erga superioritatem concitare. Sed potius sincere 
contendamus oportet praeiudicia, falsasque opiniones rectifi-
care, simpliciores adversus malevolorum sufflaminationes et 
perversa studia praemunire, qiiaeve sint hac in parte chri-
stiani hominis officia ? clare , et quo licet frequentius fideli-
bus exponere. — Sed vel maxime eo elaborandum est sacro cu-
rioni, ut sincerae erga legitimum terrae principem adhaesio-
nis iidelitatisque sensa profunde insculpat fidelium suorum 
cordibus. Quod iiet, si quavis semet offerente occasione, vi-
vidis adumbraverit coloribus , nec populos principali throno 
carere , nec thronuui solidis fundamentis insistere, prospera-
reque posse, nisi subditorum sustentetur fiducia, devotione, 
amore; quemadmodum privatarum familiarum consistentia, et 
félicitas potissimum ex mutua, caput inter et membra subor-
dinata dilectione, ac sincera invicem benevolentia, fiducia-
que, dependet. Demonstrandum, Principis dignitatem gravi-

bus esse curis, sollicitudinibus, periculis obnoxiam, nec 
omnino his praesertim temporibus invidendam; esse officii 
genus, quod quidem ipsi regnanti parum amoenitatis impor-
tét , sed vero sceptro eius parentibus populis maximam adfe-
rat utilitatem, fulcrumque publicae securitatis constituât, quo 
societas humana carere nullatenus possit. Haec, quae valent 
in genere : potiori etiam iure per nos monarchiae Austriacae 
subditos possunt sustineri Augustissimus Princeps noster, 
iam primis , quod perquam iuvenis auspicatus fuit, Imperii 
sui annis, per restitutam sacrosanctae Ecclesiae nostrae liber-
tatem, de ea immortalia sibi comparavit mérita; quae res cer-
tissimo demonstrat documente, cor eius avitae fidei, teneris-
que religionis , id vero est, iis sensis esse penetratum, quae 
certissimum boni regiminis praebent vadimonium. Et sane ne-
mo vel inimicorum eius potest inficiari, eum et pietate in 
Deum , vitaeque ad omnem christianam probitatem conforma-
tae exemplo, et ingenii acumine, generositate , indefesso in 
explendis sublimis suae vocationis partibus zelo sie excellere, 
ut omnino plena cum ßducia sperare liceat, eum porro vires 
suas unice procurandae populorum suorum prosperitati sacra-
turum. Et, si needum omnia sic apud nos sunt constituta, ut 
nullus suppetat emendationi locus : id certo non bonae in 
Principe nostro voluntatis defectui, sed perquam arduae isti 
rerum ac temporum conditioni est adscribendum. — Id pro co-
ronide adhuc subiungam, nos ad resistendum pernicioso, de 
quo nobis sermo est, spiritui, tanto magis eniti debere omni 
virium nostrarum robore : quanto certius docet cunctarum revo-
lutionum temporis nostri história, eas principaliter ineversio-
nem sacrosanctae religionis nostrae, ministrorumque eius exi-
tium, esse directas. Aut potestne vel una novissimarum harum 
revolutionum nominari, quae non impios suos passus auspicata 
sit acerbis fidei catholicae impetitionibus, vellicationibus, ec-
clesiarum exspoliationibus , Praesulum , aliorumque Ecclesiae 
ministrorum e sedibus suis depulsionibus, in carceres detru-
sionibus , bonorum ecclesiasticorum iniquis rapinis , religiosa-
rum domorum eversionibus, aliis innumeris religioni infestis 
actionibus , et sacrilegis ausibus ? Haec omnino catholico cui-
que, sed imprimis religionis ministro potentissimos subdere 
clebent stimulos, adversus principia, e quibus tantae proflu-
unt impietates, cunctis , qui sibi suppetunt, modis debellandi. 
Non equidem ignoro in postremis his Italiae motibus, signan-
ter in Sicilia et Neapolitano regno , reperta fuisse saecularis 
aeque ac reguláris Cleri individua , quae, his cunctis insuper-
habitis, rem communem cum rebellibus agere haud erubuerunt. 
Sed vero apparitiones huiusmodi tam monstruosae sunt, tam-
que omni non honestatis tantum, sed ipsi adeo humanitatis 
sensui adversae, ut non possint non in quovis, qui needum 
omnem exuit pudorem homine, horrorem et abominationem 
excitare. Scio quoque revolutionum fautores cleri secundi or-
dinis animos variis maioris libertatis, ampliorumque proven-
tuum pollicitationibus captare consvevisse. Sed non esse has, 
nisi sirenaeas voces, e patris mendaciorum suggestionibus 
promanantes, res ipsa docet. Ubicumque enim idgenus factae 
sunt promissiones, indubia docuit experientia, eas praetextus 
tantum fuisse ad tegendas iniquitates rapinae bonorum, ad 
maiora ecclesiastica bénéficia pertinentium, moxque ipsos eos, 
qui talibus fidem adhibuerunt, subtractis, quae iis ex publico 
aerario assignatae erant, pensionibus, ad tristem egestatis, ac 
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paene mediae statum fuisseredactos... Ac, cum rite observave-
rint viri, veras rerum rationes aestimare scientes, iustitiae et 
legális ordinis templum in Europa, de praesenti, paene dua-
bus tantum columnis sustentari: quippe sedis Pontiűciae et 
Austriaci throni authoritate; quas si malevolorum consiliis 
succuti contingeret, totam prosperitatis publicae struem cor-
ruere, eiusque ruinis omnes cultioris orbis nationes miseran-
dum in modum involvi oporteret : alte in coelum levatis ma-
nibus, sine intermissione oremus Deum Petrem omnipotentem, 
ut baec praecipua incolumitatis nostrae fulcra benigne tueri, 
et conservare dignetur " 

NAGY-VÁRAD, november 11-én. Előbaladásunk egyik 
főtényezője a nevelés, kivált ha az vallásos szellemmel van 
egybecsatolva. E végből a sz. Józsefről czimzett kis-seminari-
umban, hogy az ne egyedül a tudományoknak, hanem az aj-
tatosságnak is menhelyül szolgáljon , ft. N o g á 11 János ka-
nonok ur, ki semmi áldozatot, és fáradságot sem kiméi, hol 
a nevelés szent ügyéről van szó, saját költségén szép kis ká-
polnát rendezett ; hogy abban egyszersmind a növendékek 
hálaadójokat Isten , védszenteik és jótevőik iránt leróhassák. 
Ünnepélyes fölszentelését a tudor kanonok ur, octoberbó vé-
gével személyesen végezte. E ténykedésnél a növeldei ifjú-
ság épületes buzgósággal tüntette ki magát: mivel ez rájok néz-
ve különben is óhajtva várt, és kedves meglepetést okozó nap 
volt. Es méltán: mivel a gyermekkor első benyomásai legna-
gyobb befolyással vannak egész éltünkre. Igazolja ezt még 
ama tudósok sorsa is, kik ide s tova hányatnak a tudomá-
nyok szelétől, s végre is azon csendes kikötőbe térnek visz-
sza, honnan elindultak : hogy kifáradt leikök megpihenhes-
sen ; vagy pedig iszonyú kétségbeeséssel küzdve kell végez-
niök életök perczeit. Bár a házi kápolnák minden családnál 
újra divatba jönnének ! Nem volna akkor annyi panasz a 
gyermekekre, hogy Oui kegyelettel, és a cselédekre, hogy 
hűséggel nem viseltetnek a családfők irányában ; s a lion is 
boldogabb volna. — A szülők legdrágább kincse, mit gyer-
mekeiknek adhatnak bizonyára a jó nevelés. Átlátták ezt vá-
rosunk polgárai is : azért készséggel sietnek magzataikat, az 
országszerte annyi érdemekkel tündöklő irgalmas-nénikékre, 
ez angyal lelkületii nők gondviselésére bizni; kik városunkba 
nem régen hozattak be, s bizattak meg a bölcsőde és kisded-
óvoda kezelésével : és máris nagyban kivívták a közelisme-
rést és tiszteletet, s alig képesek, kevesen lévén , a megsza-
porodott, és négy osztályba sorozott tanonczokat a legnagyobb 
erőfeszítéssel is ellátni. — Papnöveldénk lelkes főigazgatója, 
s a nt. elöljáró és tanár urak meggyőződvén arról, hogy az el-
mélet magában véve csak fél tudomány, tért nyitandók a gya-
korlati munkásságnak , kegyelmes püspökünk jóváhagyásával 
életbe léptették borromaei sz. Károly pártfogása alatt az egy-
ház-irodalmi iskolát, hogy ez által a fejlesztett ismeretek ér-
lelése előmozdittassék. A szentnek ünnepét november elején 
tárták meg az intézet növendékei szép, tudományos előadá-
sokkal : mit a boldogs. Szűz tiszteletére, gyönyörű ének elő-
zött meg. Három növendék saját készitményü értekezést ol-
vasott fel, három pedig szónokolt; mindnyájan kellő sikerrel 
Az egész tanári kar dicséretes buzgósággal vett részt az ün-
nepélyben : mi még nagyobb ösztönt szolgáltathat a növen-
dékek további tevékenységének kifejtésére. Ugyané végből a 
főigazgató ur a társulat alaptőkéjének neveléséhez husz fo-

rinttal járult. — A ki jól imádkozik, az szentül él , mond sz. 
Ágoston. Az imádság a lélek eledele: kivált ha a jámbor sziv 
érzelmei a hit, reménység és szeretet isteni erényein alapul-
nak. Növelclénkben ebben sincs hiány. Ugyanis ott régtől fog-
va létezik egy sajátságos ajtatosság, ,Cantus Marianus' név 
alatt. Ez sz. Bonaventurának a boldogs. Szűz tiszteletére szer-
zett, szivet-lelket átható zsoltárszerü imája; mellyet a növen-
dék-papság a sz. Szűz számos ünnepein el szokott mondani. 
Az erkölcsiséget emelő eme tényt azért emiitettem meg, mert 
annak alapítványát legközelebb elhunyt ft. H a r c s a r i k 
György kanonok ur, végrendeletileg újból gazdagította. Isten 
boldogítsa őt tul a siron is ! XP. 

ISZKA-SZENT-GYÖRGY, nov. 7-én. Legközelebb mult 
Mindszent napján kettős ünnepélyre virradtunk. Ugyanis mélt. 
pészaki báró B aj z á t h György ur, cs. k. tanácsnok és nagy 
sz. Gergely vitézrendének commendatora, mint az iszka-szent-
györgyi kath. egyház lelkes gyámura, a rideg kötelem szüli 
korlátait túlszárnyalva, a helybeli kisded plébániatemplom 
helyett, Isten dicsőségére, s a hivek vallásbuzgalmának eme-
lésére , sokkal tágasabb, csinos templomot építtetett. Ennek 
elejét és hajóját ugyan még a mult években emeltette ; de a 
szentélyt, melly az előbbi szük templomból ideiglenesen meg-
hagyatott, ez idén építtette ki, a fönlevő részekhez illő helyes 
arányban. Azonban nem volt elegendő ő méltóságának, a ne-
vezett templomot nagyobb és izletesb alakban fölállítani, ha-
nem azt gyönyörűen fel is szerelte. A szentélyt négy lépcső-
nyi magasságra feltöltette, uj szép oltárral, remek festményü 
oltárképpel, csinos szószékkel, szentségtartóval, kelielylyel, ol-
tárlámpával ellátta ; az oltár fölötti két kerekded ablakba pe-
dig színes üvegeket metszetett, mellyek derült napokon, az 
oltár csúcsán uralgó feszületre, s az átellenes falra, gyönyörű 
fényt árasztanak. Ezen uj templom megáldását (benedictio) a 
fönemlitett napon, megyés püspökünk, mélt. F a r k a s Imre 
ur teljesítette. Valóban épületes jelenet volt, midőn a temp-
lomhoz érkezett püspök urat fönczimzett gyámurunk magyar 
diszöltönyben, fényes családjának és a plébániai híveknek élén 
állva üdvözölte, s neki az uj szent épületet átadta. Ezalatt a 
szürke fellegek közül szende sugarait ránk lövelé a nap ; melly 
körülmény t a mélt. püspök ur válaszában ügyesen fölhasználva 
előadta, hogy valamint Abel áldozatára, annak jeléül, hogy az 
kedves, égből tüzet bocsátott le az Ur : ugy ez imént lehatott 
égi fény is a mélt. gyámur áldozatának kedvességéről tanús-
kodik. Mindkét szónok harsány éljenekkel üdvözöltetett. Erre 
a mélt. főpásztor a templomáldás szertartásait végezvén, az 
oltár előtt kenetteljes beszédet tartott az oltárképen ragyogó 
teljes Szentháromságról; mellynek bő áldásait esdéle a lelkes 
gyámurra, s összes buzgó családjára. Szózata végén a néppel 
együtt imádkozott az ország nagyjaiért, a királyért, s az egy-
házjótevőiért. A sz. mise-áldozatot is, fényes segédlettel, melly-
ben három kanonok ur ragyogott, a mélt. püspök ur nyujtábe 
a Mindenhatónak. Evangelium után nt. S t e k l Alajos hely-
beli plébános és kerületi esperes ur lépett az uj szószékre, s az 
előszabott sz. szakasz felolvasása után, a kettős ünnepet szem 
előtt tartva, kifejté, miszerint az uj sz. hajlék mindenekelőtt 
Istenre, s az ő szenteire emlékeztet. Az ajtatosságon, bár dél-
utáni egy óráig húzódott, a hivek serege végig megmaradt. 
Mindenki édes lelki élvezettel, üdvös tanúsággal, s kétségkí-
vül azon őszinte kívánattal tért haza, hogy az Isten ünnepé-
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lyiink fő tényezőjét, a mi lelkes gyámurunkat és buzgó főpász-
torunkat, kiket a barátság szent köteléke már régóta össze-
fűzve tart, a kath. egyház és magyar haza örömére, díszére, 
fölvirágzására még hosszú, áldásteljes évsorokon át éltesse! X. 

FRANCZIAORSZÁG. A kormány lapjai naponkint vi-
lágosabban irnak azon, eddig ravaszul leplezett óhajtásról, 
melly a sz. atyát mielőbb Román kivül szeretné látni ; mi a 
pápának legnagyobb okul szolgálhat arra, hogy ellenkezőt 
akarjon azzal, mit Parisban titkon sürgetnek : kétségkívül az 
lévén legüdvösebb a kath. egyház-, és üldözött fejére nézve, 
mi a .sz -szék hatalmát megsemmisiteni törekvő zsarnokság ki-
vánatával nem egyez. Egyrmást érik a rendeletek, mellyek 
mind oda irányozvák, hogy a clerus befolyása megsemmisít-
tessék, a püspökök tekintélye csökkenjen, és a sz. atya szük-
ségeit fedező, hivői jótékonyság gyakorlása nehezíttessék, ha 
már megakadályozni nem lehet egészen. A főpásztorok ál-
tal nyomtatásban kibocsátott minden körlevelek szoros rend-
őri felügyelet, és legszigorúbb censura alá helyeztetnek ; a pá-
pai segély gyűjtése végett alakitott rendszeres gyámolitás tör-
vényellenesül nyilvánittatik, és az ,Opinion nationale' egyene-
sen uj vallás keletkeztével fenyegetődzik. E mellett a,Siècle', 
melly minden nap uj megtámadást intéz a kath. hit és egyház 
ellen, képmutató részvéttel sopánkodik a,lengyel egyház' nyo-
matása miatt, mellynek még e nevezet használását is meg 
akarja a kormány tiltani (mi ellen azonban az érsek erélyes 
óvást tett) ; a hivatalos ,Constitutionnel' pedig a chinai há-
borúban elesettekért tartandó gyász-isteni-tiszteletet sürgeti, 
gúnyból, és az Olaszhonban a catholicismus sz. ügyeért elvér-
zett áldozatok emlékezetének érdemlett megtiszteltetését 
irigyelve. — A melly mértékben tör azonban ki minden rész-
ről az eddig is csak rosszul palástolt juliáni gyűlölet az egy-
ház ellen, szintolly erélyesen nyilatkozik az ősi hit- és egy-
házhozi ragaszkodás is a hivő népben. Valamint a Franczia-
országon keresztül hónukba visszautazott irek szeretetteljes 
fogadtatás- és gyámolitásban részesültek, ugy, s még nagyobb 
lelkesedéssel karolák föl Francziaország városai s falvai saját 
fiaikat, kik Roma, és koronás sz. atyja mellett küzdtek : leg-
nagyobbat természetesen hős vezéröket, Lamoriciére tábor-
nokot ; ki imént érkezett vissza (mint irják tiz hónapi szabad-
sággal) párisi lakába, s téteté a ,L' ami de la Religion'-ban 
közzé terjedelmes, és részreliajlatlan jelentését az olaszor-
szági szerencsétlen hadjáratról. Atalában a viszonyok olly 
erőtettek, hogy a törésre került dolgokat alig lehetend to-
vább is simitgatni. A pápával kell valamit tenni : s azt, a mit 
vele az istentagadó democratia (mellynek organuma főleg a 
,L' opinion nationale') tenni akar, a nép választottja, ha ma-
gát biztositni kívánja, kénytelen végrehajtani: bármint igye-
kezzék is vonakodást tettetni, eljárását a tények ellenáll-
liatlan erejével mentegetvén. Az ,Opinion nationale' oct. 24-
diki számában III. Napoleont a ,forradalom koronás fejének' 
nyilvánitá: s a császár nem mert e czim ellen tiltakozni; mint 
nem meri ugyané lapnak azon következtetéseit is meghazud-
tolni, mellyeknél fogva a Francziaországot m e g é r t e n i nem 
akaró fejedelmeket, XVI. Lajos-, X. Károly- és Lajos-Fülöp 
sorsára emlékezteti. A catholicismust a szabadsággal össze 
nem egyeztethetőnek nyilvánító lap, mostani fejének csak az 
elüzetés, vagy ennél is szomorúbb sors , és a föltétlen enge-
delmesség közt liágy választást tenni. 

ANGOLORSZAG. Hogy az olaszországi felforgatást min-
den erejével előmozdító angol sympathia, főleg és leginkább 
a kath. hit, és catholicismus fellegvára iránti, öröklött gyű-
löleten alapszik, melly még az anyagi érdeket és kereskedői 
eszélyes számitást is háttérbe képes e tőzséreknél szoritani, 
azt kézzelfoghatólag tanusitá a londoni nép ; melly az ez évi 
Gui-Fawkes ünnepen apápának rendesen megégettetni szokott 
alakjához másokét is csatolta. S e mások? a nápolyi hős ki-
rály , és III Napoleon. Egy részről ugyan mindenki, talán az 
ekkép megtisztelt hatalmas is, épülni, s okulni fog az afféle 
szövetségek alaptalanságán, mellyeket csupán anyagi érdekek 
létesítettek, valamint az olly nép rokonszenvén és háláján is, 
melly a hitet üldözi s gúnyolja : de más részről meglepő mégis, 
hogy az elbizakodott protestantismus Angliában olly minden 
megkülönböztetés nélkül tapodja sárba az üldözőt és üldözöt-
tet egyaránt, csak azért, mert mindkettő katholikus. Ez alka-
lommal a guny annál feltűnőbben űzetett a kath. egyház mél-
tatlanul szenvedő, s minden becsületes ember részvétét kiér-
demlett fejével, mert a megégetendő torzalakok három sza-
már hátán vitettek a vesztőhely felé, s vezetőjök Garibaldi, a 
,Liberator of Italy' volt. Ki tudja, milly eszközöket használ 
Isten a gonoszok megbüntetésére? S nem maguk fogják-e 
most is a vesszőket metszeni, mellyekkel érdemlett fenyitte-
tést nyerendnek. 

I R O D A L O M . 
,DIE MÖNCHE DES ABENDLANDES von h. Benedikt bis 

zum h. Bernhard. Vom Grafen v. M o n t a l e m b e r t , Ei-
ner der Vierzig der franz. Akademie. Vom Verfasser geneh-
migte deutsche Ausgabe von P. Karl B r a n d e s Benedik-
tiner in Einsiedeln. Zweiter Band. Regensburg, I860.' 8-r. 
6171. Ára, füzve : 4 frt 62 kr a. é. 

Mit a ,Religio' irodalmi rovatában (12, és 14. sz.), az 
első kötet megjelenésekor elmondtunk, a munka szelleme- s 
irányának ismertetésére elegendő volt. Kik e figyelmeztetés 
által indíttatva a becses müvet megszerezték maguknak, azok 
ugy sem kívánnak róla egyebet tudni, mint hogy gyorsitott 
nyomatása remélni engedje, az egészet mielőbb birhatniok. E 
kötet tartalmát, négy könyvben, ezek teszik: sz. Benedek élete-, 
s korának rajza, rendi szabályának szellemdus ismertetése-, és 
,megmérhetlen' hatásának kiemelésével; ugy hogy a világot a 
szerzetesek által a ker. miveltségnek újra meglióditottul néz-
hetni (4-dik könyv) ; tovább a nagy sz. Gergely alatti szerze-
tes-életnek vázlata Olasz-és Spanyolországban (5-dik könyv) ; 
a barátok által meghódított Gallia, a Merovingek alatt (6-dik 
könyv); végre sz. Columban működése honában, és (sz. Adal-
berként történt elüzetése után) külföldön, nevezetesen Lom-
bardiában. Tanítványai Helvetiában. St. Gallen, Luxeuil és 
gyarmatai, stb. (7-dik könyv.) Montalembert gróf jelen munká-
ja, hiszszük, tetemes hatással birand arra, hogy a valódi érde-
mekről olly könnyen megfeledkező világ ismerni tanulja múlt-
ját, és az ennek javára, mivel tségére legtöbbet tett, n a g y embe-
reit. Hogy ezek közt sz. Benedek, sz. Gergely, és Columban, és 
számtalan mások a legméltóbban foglalnak helyet, azt törté-
netük eléggé hirdeti, mihelyt az hiven, és el nem ferditve 
ecseteltetik. Sz. Benedeket, különösen nagynak tünteti föl va-
lamint élete, ugy halála is (mart. 21-dikén, 543-ban). „Nővé-
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rének halála", írja felőle szerző, „jeladatul szolgá't saját kimú-
lásához; csak negyven napig élte őt tul Erős lázba esvén, 
betegségének hatodik napján sz. János kápolnájába vitette 
magát ; miután már előbb fölnyittatta a sirt, hol nővére nyu-
godott. Itt vette magához, tanítványaitól gyámolittatva, az Ur 
testét; azután pedig'közelebb ment az oltár lábánál megnyi-
tott sirhoz: hol á l l v a , ég felé emelt kezekkel, és ajkaival 
végső imát rebegve halt meg. Állva halni meg ! Ez az erős- és 
győzedelmeskedőnek halála: mint Istennek e hatalmas bajno-
kához illett. Scholastica mellé temettetett, azon sirba, melly 
ugyanazon helyen készittetett, hol egykor az általa lerontott 
Apollo-oltár állott Sirjok még mai nap is látható a monte-
cassinoi templom főoltára alatt, következő fölirattal : „Bene-
diotum et Scholasticam, uno in terris partu editos, una in De-
um pietate coelo redditos, unus hie excipit tumulus, mortalis 
depositi pro aeternitate custos." Mig a kath. egyház illy na-
gyok emlékét meg tudja, a törpe utódok hálátlanságát meg-
szégyenitőleg őrizni, s valamig a kath. religio dicsőségeit olly 
tollak hirdetik, mint gróf Montalemberté : addig hiában agyar-
kodik a hitetlenség, hiában dul az istentagadók bőszült sere-
ge, s a Napoleonidák sötét szellemű organuma, a párisi ,Opi-
nion nationale' magát, és másokat ámitólag, hazugul jósolgatja 
acatholicismus,nem csak, de átalában a kereszténység bukását; 
azt mondván egyik legújabb (,A catholicismus és szabadság') 
czikkében, hogy : ,a kath. dogma a történelem által megczá-
folva, a bölcsészet által aláásva, átalán tarthatatlanná lett'. 
Ámbátor abban tökéletes igaza van, hogy : ,politikai forradal-
maink megett, a szellemekben egy vallási is sötétlik, mint ké-
szülőben levő, s kitörésre megérett.' Ez az atheismus religiója. 
Mi magunk is régen figyelmeztettünk rá mindenkit, ki szavun-
kat hallani akarta. Természetesen ezek száma nem nagy ; és a 
veszélynek fölismerése még épen nem egy, annak ohajtott 
megelőzése- és elhárításával. 

,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 
Papstthum?' (Folyt.) 

A bibornokok és egyházfejedelmek, a szent congregatiók, 
követek és apostoli nunciusok, — majd mindannyian Roma 
és Olaszország fiai, és részesei a romai souverainitásnak ; és 
még mindig áll róla az „Imperium sine fine." Egyik, vagy a 
másik kormányalakban már háromezer év óta birják a ro-
maiak az uralmat ; ők még mindig ,urai a világnak', és még az 
utolsó szavát sem kell változtatni a költőnek, midőn mondja: 
,Romanos rerum dominos , gentemque togatam.' Ezen gondo-
lat, melly a pogány Roma költőibe, és történetiróiba annyi 
büszkeséget lehelt, a keresztény Roma sorsában mindinkább 
kifejlődött. Bizonyítványul szolgálhat erre nézve azon szép 
tanúság, mellyet már több mint tizenhárom század előtt egyik 
legnagyobb ékesszólásu egyházatya, Roma átalános királysá-
gának érdekében tett. „Roma", mondja sz.Prosper, „szent Pé-
ternek széke , pásztori méltósága által feje lett a világnak ; s 
a mit fegyverrel nem hódithatott meg, a hit által tartja hatal-
mában." Es az apostolok fejedelme, a keresztény Roma alapitó-
ja, mindjárt kezdetben nagyobb joggal mondhatta volna, mint 

annak ős kezdője : „Menj, és add tudtukra a romaiaknak, mi-
szerint az ég akarja, hogy Romám a világ feje legyen." (Nun-
tia Romanis, coelestes itavelle, ut mea Roma caput orbis ter-
rarum sit. Liv. 1, 16 ) Élesebben mindazáltal és pazarabbul, 
urint az emberi nyelv mindezen költői kísérletei, szólottak sz. 
Péter és sz. Pál, a ti apostoli őseitek ; ők titeket minden egyéb 
keresztény népek fölött „a választott nép és királyi papság" 
méltóságára emeltek. Es mindezen áldásokat, mit jól megkell 
jegyezni, Roma nem köszöni az emberi politikának, sem az em-
beri szenvedélyeknek. „A keresztény Roma", mondja a szabad 
gondolkozásuak osztályából egy utazó (,Discours sur 1' histoire 
des gouvernements, par le Comte d'Albon.'), „semmit sem kö-
szönhet a politikának. Ha ő uralmát kiterjesztette olly tarto-
mányokra, mellyeket azelőtt a legsűrűbb sötétség fedett; ha 
törvényei alá népeket hajtott, mellyek a fegyverek előtt sem 
hajoltak meg, és a leghíresebb hóditók uralmát sem ismerték 
el ; ha vad csordák, mellyek Sándor-, vagy Caesarról mit sem 
hallottak, főpásztoraik hangját tisztelettel hallgatták, és azok 
tanitásait oraculum gyanánt fogadták ; ha Roma, egészen a 
békének szolgálva, olly győzedelmeket vívott ki, mellyeket az 
ős harczias Roma is irigyelhetett volna : — mindezen csudák 
korán sem voltak müve az emberi szenvedélyeknek ; sőt el-
lenkezőleg, az emberi indulatosság csak arra szolgált, hogy 
azok annál szembeötlőbben tűnjenek fel : mert a szenvedélyek 
egyesült erővel a legnagyobb akadályokat gördítették olly ter-
vek kivitele elé, mellyeknek megbuktatása azoknak érdekében 
feküdt." Egy ujabb iró ezen mondatának igen nagy hasonla-
tossága van egy más , sokkal régiebbévei : „Mint papi, és ki-
rályi város, szent Péter széke által a világ fejévé levén, mesz-
szebb ki kell uralkodásodnak terjedni az isteni hit, mint földi 
hatalmad által. Mert ámbár sok győzelmi babérral ékesittetvén, 
uralmad jogát kiterjesztéd országok-és tengerekre: mégis az, 
mit a hadi fáradalom alád vetett, sokkal kevesebb, mint a mit a 
keresztény béke részedre meghódított." Igy szól nagy sz. Leo 
pápa, első beszédében, sz. Péter és Pál születési ünnepökön. 
Mit akartok többet? — De ismét fölveszem gondolatim fona-
lát, és állitom : hogy a romai nép pápa nélkül semmi, és semmit 
sem jelent ; a pápával pedig mindenkor királyi nép, az idege-
neknek szintúgy, mint a benlakóknak szemében. Hagyjátok 
meg Romának a pápáját : és az idegenek tisztelettel fognak 
bánni a? romai néppel ; a romaiak a pápával egyetemben, a többi 
kath népek szemeiben az, a mi Izrael többi nemzetségeire 
nézve a Levi-nemzetség volt, és Aaron családja. Roma a pá-
pával mintegy a szent törzs ; és minden egyes romai, a főpap 
és királyi papság családjához tartozónak látszik : és talán eb-
ben keresendő oka annak, hogy ezen kiváltságos és daczos-
kodó nép, a gondviselésnek ezen elkényesztetett nagy gyer-
meke, némellykor majdnem a nélkül, hogy tudná, féktelenül 
csintalankodóvá válik, és olly tévutakra lép, mellyeken azon 
kéz ellen duzzog, melly őt jótéteményekkel árasztja el , és 
minden hála- s méltóságról lemondva, nyomorult módon ontja 
azon királyi és souverain vért, melly több mint kétezer év óta 
foly ereiben. (Folyt, köv.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Az öngyilkosság, vallás-erkölcsi s társa-
dalmi szempontból.VIII.— A templariusok. (Folyt.) — E g y -
h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz-, Francziaország- és 
Nagy-Britanniából. — Irodalom. 

Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

VIII. 
Az öngyilkos halála a legrettentőbb tünemények 

közé tartozik; s azért voltak emberek, kik valamint 
minden bűnnek átalán, ugy az öngyilkosságnak is 
az ördögöt álliták szerzőjeül. Lássuk tehát , mi van 
a dologban A jó keresztény Krisztust tartja min-
dig szeme előtt. Ő ra j ta , mint örök középponton, 
csügg minden gondolata- s érzelmével: neki Krisztus 
az u t , igazság és élet. De a hitetlenség fiai, kik el-
fordultak Krisztustól, eltévesztették az u ta t , elvesz-
tették az igazságot, és veszélyeztetik életöket. Ők a 
hazugság szellemére hallgatnak,ki,embergyilkos'volt 
elejétől fogva. Ennek tanácsai és sugallatai korunkban 
is egészen különböznek az Isten tanácsai-és parancso-
latitól. Isten azt mondja: „Én vagyok a te urad Iste-
ned; idegen isteneid ne legyenek énelőttem": a go-
nosz szellem pedig igy szól: „Ember! te magad is Is-
ten vagy; kivüled nincs senki magasabb; nem is tarto-
zol ennélfogva más után kérdezősködni : csak is ma-
gad számára keress tiszteletet, és imádást. Elmédet, 
és eszedet nem tartozol más valakinek alávetni : ne-
ked azt szabad hinned, a mit magad akarsz, és ugy , 
a mint magadnak tetszik. Bizalmadat és reményedet 
sem tartozol másban helyezni, mint épen magadban: 
a te belátásod-, egészséged-, erőd-, szépséged-, gaz-
dagságod-, vagy a világ előtti tekintélyedben. Sze-
retni sem tartozol senkit , egyéb tenmagadat; és 
csak tenmagadat imádd. Legfölebb is egy istennőt 
választhatsz, ki ugy nevezett ,imádott'-ad : ez előtt 
leborulhatsz ; ezt bátran imádhatod, és tisztelheted 
a legfőbb jó gyanánt " Isten azt mondja : „Az Is-
ten nevét hiába ne vedd" : a gonosz szellem pedig : 
„Miután te vagy az egyedül tiszteletre méltó, s leg-
főbb lény, kinek akaratához kell mindennek a föl-
dön alkalmazkodnia, bátran összeszidhatod mindazt, 

a mi ennek elleneszegezi magát. Ha valami nem 
megy kedved szerint, káromkodjál, átkozódjál, és 
gyalázz le mindent, a mi csak szent az emberek előtt : 
ki parancsol a te szájadnak? Nem tied-e a nyelved? 
Inkább engedj szabad féket neki, mint hogy elfoj-
tott haragod miatt valami baj érjen " — Isten azt 
mondja: „Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket szen-
telj": a gonosz szellem pedig: „Ugyan miért? A hét 
minden napja tied, és tetszésed szerint dolgozhatol, 
vagy mulathatsz rajta. Idődet sokkal okosabban hasz-
nálhatod, mint hogy templomban töltsed. Ha onnan 
végkép elmaradni nem lehet, és némileg szégyenle-
néd magadat , legalább más módon mutasd meg ott 
is , egyebütt is, hogy te magad fölött urat és Istent 
nem ismersz—" — Isten azt mondja: „Atyádat és 
anyádat tiszteljed, hogy hosszú életed legyen a föl-
dön, mellyet a te urad Istened ád te néked" : a go-
nosz szellem pedig: „Ez mind mese! Az atyai és 
anyai nevezet merő természetes viszony kifejezése, 
melly valamint más állatoknál, u g y az embernél 
sem igényelhet tiszteletet. Az ösztönökben nincs 
semmi magasabb: értelmed, és akaratod a legfőbb. 
Legfölebb addig hajtsd meg magad előttök, mig szük-
séged van rájok, vagy remélsz valamit utánuk : ez 
eszélyesség, és értelemre mutat. De ha egyszer örök-
ségedet kivetted, és nagykorú vagy, miért aggódnál 
felölök? Ők is élték világukat: most rajtad a sor. 
Tedd, a mi neked tetszik. Szomorithatod vén atyá-
dat ; könyeket sajtolhatsz ki anyád szemeiből: kinek 
mi köze hozzá? Szintolly kevés gondod legyen egy-
házi, s világi elöljáróid i rányában: ők semmivel sem 
érnek többet náladnál." — Isten azt mondja : „Ne ölj!" 
A gonosz szellem pedig: „te magad vagy ura magad-
nak : tehát létednek is; azaz : életed-és egészségednek. 
Ennek alárendelhetsz mindent, mások életét is, mi-
helyt a te (képzelt)jólléteddel valakié ellentétbejön. 
Azt, a ki terveid kivitelében akadályoz, szabadon 
gyűlölheted, üldözheted, meg is ölheted. Te ura vagy 
létednek : és akaratod a tetteidet elhatározó egyedüli, 
s legfőbb törvény. A mi saját személyedet illeti, ne 
légy olly esztelen, hogy árts egészségednek ; vagy 
életedet rövidítsed holmi böjtölés, testi sanyargatás, 

41 



I 

3 2 2 

és más, ugy nevezett vezeklési cselekedetek által; in-
kább használd a világot, a m i n t legjobban tudod: 
egyél, igyál, kéjelegj. . . mert ma még a tied, de a hol-
napról nem vagy biztos. Nem volna-e oktalanság, 
ennyi kínálkozó örömet élvezetlenül hagyni ? ,Post 
mortem nulla voluptas'! Ha pedig meguntad maga-
dat, és a világ nem bir rád nézve többé semmi ingerrel, 
vagy a halál sokáig késik, ugy ugorjál vízbe, vagy 
röpits golyót fejedbe: hisz egyszer csak meg kell 
halni. S legkönnyebb, minél rövidebben." — Isten azt 
mondja. „Ne paráználkodjál!" A gonosz szellem pe-
dig : „Szegény ember ! nem vagy-e test-, és vérből 
alkotva? Ne légy azért olly esztelen, hogy saját 
természeteddel viaskodjál. Engedd át magadat sza-
badon tested kívánságainak : kövesd a természet 
ösztöneit. Azok nem hiában adattak. Legalább meg 
nem kell bánnod halálos ágyadon, hogy hiában éltél: 
mert a halállal úgyis vége van mindennek." — Isten 
azt mondja: „Ne lopj!" A gonosz szellem pedig: 
„Minden, a mi a világon van, közös ; és mindenkit 
egyaránt illet: ha kinek elég esze, s ereje van, azt hasz-
nálni is tudni. Ha tehát kevesebbel bírsz, mint mások, 
u g v lopj, csalj másokat, a mint csak lehet, valamíg 
ki nem leszesz te is elégítve. Csak az eszélyes ovako-
dás egyetlen kötelességed, nehogy bajba kevered-
jél." — Isten azt mondja:, ,Hamis tanúságot ne szólj fe-
lebarátod ellen!" A gonosz szellem pedig: „A vilá-
got nem fogod megváltoztatni. Az bizony ravasz, 
csal, és lop, a hol lehet: esztelen volnál, ha magad 
akarnál kivételt tenni, s örökké csak mások által 
hagynád magadat kizsákmányoltatni. Alkalmazkod-
jál tehát az átalános akár szokások-, akár szük-
ség-, és kénytelenséghez. Iparkodjál te is az igaz-
ságot, melly csak kárt okoz, eltitkolni; hazudjál 
bát ran, ha előnyödre szolgál, és tégy hamis tanú-
bizonyságot. Kiki ugy segít magán, a mint lehet !" — 
Isten azt mondja: „Felebarátod leleségét bűnre ne 
kívánjad: se házát, se mezejét, se ökrét, se szama-
rát , se egyébnemü jószágát" ! A gonosz szellem pe-
dig : „A gondolatok vám-mentesek, azaz : szabadok. 
Szivedbe nem lát senki: azért kényed-kedved szerint 
gerjeszsz magadban gondolatokat, kéjvágyakat és 
indulatokat. Szeretheted felebarátod feleségét, és jó-
szágát: ezzel ugy sem ártasz neki. S valami rossz-e, 
ha többen is örülnek azonegy jónak? Csak az irigység 
és önzés tilthat illyesmit " 

Illy szerencsétlen gondolkozásmód szükségkép 
egyenes irányban vezet a testi és lelki romlásba. S 
ki fogja e bajt orvosolni? Csak a Krisztus kegyelme. 

A XIII. század utolsó felében, élt Olaszország 

Foligno városában egy nevezetes személy, kinek ne-
ve Folignoi Angyalka. Szülői istenfélőn és jámborul 
nevelék őt fel; és mivel nem csak testi szépsége,ha-
nem szellemi adományai, s ügyes társalgása által 
mindent magához tudott vonni: azért már korán meg-
kérték kezét, és nem sokára egy gazdag férfi nejévé 
lőn. Azonban Angyalkára nézve a földi jóllét vészek 
örvényéül szolgált, mellyben a gonosz szellem meg-
ejté szivét: és igy csábító sugallatinak következtében 
csakhamar az ő erénye is hajótörést szenvedett. Ez 
időtől fogva különféle szórakozások annyira elbódi-
ták a fiatal nőt , hogy szive csak a mulandó kéj, és 
földi gyönyörűség élvezetében talála kedvet; az erény-, 
és isteni félelemről pedig csaknem egészen megfeled-
kezett. Csak néhány év kellett még, és alig fogott 
volna az Istenre gondolni is többé: kit pedig gyer-
mekkorában olly hőn szeretett ! Az egykori jámbor-
ságot iszonyú bűnök váltották föl Azonban egykor 
álmatlan éjszakája volt; mellyet a jóságos Isten, vé-
getlen irgalmában, eszközül hasznáía föl, az eltévedt 
juhocskának a nyájhozi visszaterelésére. A kinos ál-
matlanságot először ugyan mindenfele szórakozó 
gondolatokkal igyekvék megszüntetni; s igy a ko-
moly képektől, mellyek bensejében fölmerültek, sza-
badulni : de haszontalan ! A pokolnak rettenetes képe 
iszonyú színekben állott szemei előtt; és egy tompa 
szózat hallatszék kingyötörte bensejéből: ,Angela! 
mi egy álmatlan éj nyugtalansága, a pokolnak mond-
hatlan gyötrelmeihez képest? Milly hosszadalmas-
nak látszik már egy nyugtalan éjnek ezen néhány 
órája is: és ott az örök sötétség, a rettenetes véget-
len éjszaka!' — E gondolat,mint kétélű pallos hatott 
szivébe. Bűneinek nagy száma rettentőleg állott lelki 
szemei előtt, és mondhatlan félelem vőn erőt rajta. 
Nem tuda többé nyugodni : ide, s tova hányta , ve-
tette magát; mert folytonosan ama kétségbeejtő gon-
dolat kínozta, hogy rá nézve már nincs is irgalom, 
sem bűnbocsánat többé. Hajnal felé derülni kezdett 
az idő, s ugy tetszett neki, mintha a reggeli barát-
ságos világosság vigasztalólag igy szólana hozzá: 
,Légy jó reménységgel, és bizzál.' — Megvigasztalódva 
szivében,első tekintete a fölfeszitettnek képére esett: 
azonnal fölkelt, és térdre borult Istene és ura előtt, s 
könyzápor kisérte mély töredelmének sohajtásit. 
Szende reménysugár oszlatá szét a kétségbeesés le-
verő gondolatait, s u g y tetszett neki , mintha az is-
teni Üdvözitő a keresztről szeretetteljesen ekkép szó-
lítaná meg: ,Angyalka! mikép eshetnél kétségbe? 
Nem látod-e Üdvözitőd szeretetét ? A bűnösök miatt 
vérzik az én szivem; az ő kedvükért tárvák ki kar-



> 3 2 3 « 

jaini: hogy őket szeretetteljesen magamhoz szorít-
sam. Jöjj tehát, ha fáradt vagy, és bűnökkel terhel-
ve , s én megenyhítelek téged. Jöj j bűnös sziv, és ne 
essél kétségbe! Ha szived olly vörös lenne a bűnök 
sokasága miatt , mint a bibor; és ha vétkeid nagy-
sága a legnagyobb hegyek magasságát fölülhaladja 
is: azért bizzál! Mert ime én nem akarom a bűnös-
nek halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen.' A sze-
retetnek ezen igéje balzsamként hatott Angela lelké-
re. Ö ezentúl már csak sirhatott, és remélhetett: az-
ért haladék nélkül föl is tette magában, uj életet 
kezdeni; s ekkép egy bűnös személyből vezeklő vá-
lasztottja leve az Urnák. — A szerencsétlen gondolko-
zásmód és bűnös élet csak a rendkívüli isteni kegye-
lem által lőn orvosolhatóvá ! De mi fogja az öngyil-
kosságra csábító kisértet óráiban a kétségbeesőt meg-
menteni, ha Istennek a végső perczben is bocsánatra 
kész jóságát megveti, s nem hallgat a jó pásztornak 

hívó szózatára? S mivel arra hallgatni annyian 
elszoktak, azért siratja az egyház olly számos ön-
gyilkos lelki halálát! 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Fo ly ta tás . ) 

Magában a jerusalemi királyságban három rendtar-
tományuk volt, gazdag nagy birtokok- és erődökben, ugy 
mint: Jerusalem, Tripolis, és Antiochia. Jerusalem után a 
rendnek súlypontja Francziaországra esett; melly a frank, 
auvergnei, aquitaniai, vagy poitoui, champagnei, limousini, s, 
provencei tartományokra oszlott. Már 1139-ben VII. Lajos 
minden adózástól föloldozáa templariusokat birodalmán belül; 
és minden, a rendnek teendő ajándékozást, a városok és erős 
várak kivételével, helybenhagyott. A párisi temple-ban a fran-
ezia főparancsnok székelt. A rendnek e vára olly óriási volt, 
hogy a nagyszerű királyi várnál is szélesebb tért igényelt, és 
bizonyos angol iró után, nagy számú hadseregnek tágas lakkal 
szolgálhatott. (A rendnek kiterjedéséről Francziaországban 
lásd,Histoire critique et apologétique de l'ordre des chevaliers 
du Temple de Jerusalem. Par feu le R. P. M. J. Paris, 1789.' 
2. Voll. 4.) Németországban a rend három tartományra osz-
lott. Cseh-, Morvaország és Austria egyet képeztek ; Felső-
Németország a másikat; Alsó-Németország a harmadikat. 
( P e l z e l , ,Beiträge zur Geschichte der Tempelherren in Böh-
men und Mähren, in den neueren Abhandlungen der kön. 
böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. T. III. S. 209. G r a f , 
,Gesch. der Tempelherren in Böhmen und ihres Ordens über-
haupt. Prag, 1825.') Magyarország, Dalmát- és Horvátor-
szággal egy tartományt alakitott. Tliessaliában is otthonos 
volt a rend. Olaszország két tartományra oszlott, északi- és 
középre. Sicilia egy saját egészet képezett. Eltöröltetésök 
idejében Cyprus szigete is egész tartomány volt. Portugáliá-
ban mindjárt alapittatásuk után fölkaroltattak. Spanyolország-
nak három tartománya volt : Castilia, Leon és Aragónia, meg 
Catalonia, és 12 nagy comthurság. Portugal-és.Spanyolország-

ban a mórok ellen alkalmazták őket ; és a pyrenaei félsziget 
lovagias népe, hitbuzgalmánál fogva, és a hitetlenekkel foly-
ton tartó küzdelmeinek közepette, nem sokára olly nagy szere-
tettel viseltetett a rend iránt, hogy ez zárdáival az országot 
csaknem egészen ellepte. Angolhonba II. Henrik fogadta be 
őket (nem pedig I. Henrik ; mint azt W i 1 c k e, ,Gesch. der 
Kreuzzüge.' Th. II. Anhang. S. 45. ff állitja *). Scothonban és 
Németalföldön is nagy javadalmakkal birtak. A birtokaik-, és a 
rend kitérjedésérőli adatok természetesen igen különbözők. 
Matthaeus Parisiensis véli,hogy a XIII. század közepe táján há-
zaik száma a 9000-et túlhaladta ; és Maillard de Chambure 
évi jövedelmöket 54 millió frankra teszi. Illy tényállás mellett 
könnyű belátni, hogy a rendnek sok irigyei származhattak ; 
de azt is, hogy maguk a lovagok is soknemü veszélynek voltak 
kitéve : nehogy a fogadott szegénységet gazdagság-, az alá-
zatosságot gőg-, az önmegtagadásteli életet más ( ipar- ) lova-
gok módjára, a saracenek dobzódásaival cseréljék föl. Több 
történetírók e lehetőségeket könnyű hiszemmel mint bevég-
zett tényeket tekintik : de nem gondolják meg, hogy mind-
ezt csak hallomás után beszélik ; és elmulasztják a v a l ó d i 
bűntényről szóló bizonyítványokat felsorolni. Igaz, már tyrusi 
Vilmos panaszolkodék, hogy a rend ama jó illatot, mellyet 
keletkezténél az Isten és emberek előtt árasztott, rég elvesz-
tette: de őt mint a rend ellenségét ismerjük. Azután látjuk, 
hogy a rend épen azon időben, mikor a hamis történeti elő-
adások az ő hatalmát és gazdagságát sok vétkek okául róják 
föl, a legiszonyúbb, legvéresebb, és legmakacsabb harczokat 
állotta ki. A jerusalemi korona hűbéresei, az országot elha-
nyagolva, csak saját hatalmuk terjesztésén dolgoztak; a Pul-
lanok szánandó erkölcstelenségbe sülyedtek, és hütelenségök 
által a keresztény hadseregre hátrányosan hatottak ; nyugot-
ról sem jött mindig nagy csapatokban segély : mig kelet né-
pei, élőkön egy Nureddint, Saladint, stb. láttak. — S valljon 
féltek a templariusok ezek ellen küzdeni? vagy dorbézolva 
hagyták oda zárdáikat, és a Szent-földet minden kardcsapás 
nélkül engedték át a hitetleneknek ? Szomorú, és csaknem 
megfoghatatlan, hogy az áruba bocsátkozó történetírás, re-
gény* és szini-irodalom, e tiszteletreméltó rendnek olly szégyen-
gyalázatot akaszthatott a nyakába, melly mai napig is sok 
ezeret megvakít. Csaknem hihetetlen, hogy a történet mérő-
jében olly keveset nyomjanak ama fölséges tettek, mellyekről 
maguk a rend ellenei értesitenek : azon időtől fogva, mikor a 
jerusalemi királyságnak még virágkorában is támaszaid szol-
gált, tudnillik 1131-től, minden harczokon keresztül, egészen 
1291-ig, midőn a kereszténységnek utolsó vára keleten, Acco 
elesett, és a rend Cyprusban telepedett le; innen folytatandó 

*) Csak imént je lent meg a templomvitézek e történet írójá-
nak munká ja u j a b b , egészen á tdolgozot t és j av í to t t kiadásban : ,Ge-
schichte des Ordens der Tempelherren. Nebst Bericht über seine Be-
ziehungen zu den Fre imaurern und den neuen pariser Templern. Vom 
Oberprediger Dr. Ferdinand W 11 c k e. Zweite durchaus umgearbei-
tete , und verbesserte Ausgabe. Ha l l e , I860. ' (N. 8-r. I. Köt. I V és 
462 1. I I . Köt. 621 1. Ára 4 tall. 12 g r . ) A rendnek Angolhonbani meg-
telepedése felól i r ja ( I . Bd. S. 23.) : „Schon durch Hugo v o n P a y e n s 
fand der Orden 1128 in England Eingang . In dem grossen Tempel zu 
L o n d o n , -welcher noch heute diesen Namen führ t , residirte der mäch-
t ige Meister. 1155 erbaute hier Kön ig Heinrich II. die grosse Templer-
kirche , und stellte dem Orden 1157 das Schloss Basingwart in "Wa-
les he r " s tb . S z e r k. 
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a Szent-földérti liarczot : miután nyugaton a szent atya már 
nem volt képes a kereszténységet egy uj hadjáratra buzdí-
tani. Ha a rend története nem volna ugy össszefonva a jeru-
salemi királyság és kereszt-hadjáratok történetével, hogy az 
erre való körülményes visszatekintés nélkül vagy nem, vagy 
csak alig lehet érteni : most megkisértenők azt ; és abban a 
szerencsés helyezetben lennénk, hogy ártatlanságukat maguk a 
rend tettei által igazolnék ; de meg kell ezt magunktól tagadni, 
s olvasóinkat Havemann emiitett könyvére, Damberger 
,Synch. Geschichte der Welt und Kirche im Mittelalter' czimü 
müvére, ki velős és őszinte kutatásai által a történelemben itt 
is uj ösvényt tört meg, továbbá Hurter ,111. Incze' czimü mun-
kájára, különösen a III. k. 332—370. 1., hol a rend lovagias tet-
teiről annak barátai és ellenségei tanuságtételeit halmozza ösz-
sze, és azon sajátképeni forrásokra utaljuk, mellyeket Michaud 
,Iíist. des Croisades', Wilcke, ,Geschichte der Kreuzzüge' stb. 
bőségesen jegyeztek föl. A XII. század végén, és a XIII. század 
elején , azon időkben , mikor a rend erkölcstelenedése nyilván 
észrevehető lett volna, ha ők 1307—1312-ik évig (mikor 
olly iszonyúan festetnek le , hogy ha hitelt adnánk szemtelen 
vádolóiknak, a rendet egyszerre mint a bün gonosz mételyé-
től széttépett szerves testet kellene képzelnünk ; — mig azon-
ban amaz években nem találkozunk egy történelmi forrásban 
sem illyféle alapos váddal) : épen akkor a rend a világ előtt 
tiszteletben állott, a nemesség virága az országokból árként 
özönle hozzá, a királyok rendlovagokat vettek fel körükbe, 
s néhányan koronájokat, és birodalmi kincseiket reájok biz-
ták Egyszerre azonban hir kerekedik, hogy a toulouse-i megyé-
nek királyi várában két egyén ül fogva, az egyik kicsapott 
templarius, a másik floriani Squin Béziers-ből, és aljas vétkök 
büntetését várják (mindkettőt mint templariust említik); to-
vábbá, hogy a templarius, titok gyanánt elbeszélte a másiknak, 
miszerint egykori rendében iszonyú bűnöket követnek el : ki az-
után életét megváltandó , azt Szép-, vagy IV. Fülöp királynak 
fölfedezte. Ez több templariust kihallgatott, kik a dolgot hason-
lóképen megvallották; és igy a király keresztény kötelességénél 
fogva fölhiva érezte magát, az egyház- és világot illy mirigy-
től megszabadítani, vagyis a templariusok rendjét megsem-
misíteni. De azt is beszélék, hogy Fülöp azon öt ponthoz, 
mellyeknek megtartására Kelement esküvel kötelezé, ha föl-
emeltetését a pápai székre ki akarja vinni, egy hatodikat 
is , neki csak a pápai szék elfoglalása után nyilvánitandót 
ragasztott : és e pont, a templom - rend eltöröltetésének 
követelése lett volna. A dolog ugyan nincs megállapitva, de 
ugy látszik, Kelemen némi engedményezéseket tett; s midőn 
koronáztatásakor a tiara fejéről leesvén , abból egy becses kő 
kitört és elveszett, ezt mint rossz előjelt tekintették. Es Fü-
löp valóban egy igen becses drágakövet tört ki a szent atya 
koronájából, midőn a templom-rendet földúlta. Mi adta neki 
erre az ingert, természetesen egész bizonyossággal meghatá-
rozni nem lehet; de Fülöp jelleme-, főtörekvései-, és országos 
ügyeinek helyzetéből meglehetősen biztos valószínűséggel 
következtethetjük. Tudva van ama valóban gyalázatos, és paj-
kos bánásmód, mellyel Fülöp VIII. Bonifáczot illette ; mint-
hogy pedig ezt mint legelkeseredettebb ellenét, bosszús gyű-
löletével a síron tul is üldözte, azon követeléssel állván elő a 
szent atyánál, hogy hamvait még sírjában is meggyalázza : a 
pápa barátait is ellenségeiként tekintette. De a templom-rend 

lovagjai az őket megillető viszonynál fogva, a pápai részen 
álltak. A franczia templariusokat, kiknek szép része előkelő ne-
mesi családból származott, és kikkel az baráti s rokoni viszony-
ban állott, Fülöp ollyanokul tekintette, kik ha a franczia ki-
rályi hatalom kifejlése, a mindinkább megszoritott kormány-
gyeplőnek következtében, nyilt szakadás által véres tusát 
idézne elő, hihetőleg vazalljai pártján állanának, azokat ha-
talmuk- és éles szablyáikkal segitve. Fülöp egy lázadás alkal-
mával a nép dühe elől a párisi temple-ban talált menedéket. 
Lehet, hogy valami módon a templariusok, a letiprott népért 
a gőgös zsarnoknál közbenjártak: ugy hogy ez bennök a láza-
dók titkos szövetségeseit gyanitá; vagy főleg azt el nem fe-
lejtlieté, hogy egykor őt segélyt esdeni látták. A király pénz-
tára mindig üres volt. Ámbár rossz pénzt veretett, s a zsidókat 
kifosztotta, a cassa azért üres maradt; mig a templariusok gaz-
dagok voltak. Párisi házukban össze volt halmozva a sok ado-
mány , mellyek csaknem az egész keresztény világból egy uj 
keresztes-hadjáratra folytak össze; és itt egy avatott férfiú 
azon gyanút jegyzi meg, hogy a nagymester a pápa kérésére 
e pénzből a királynak kölcsönözött : kinek, miután a kiszabott 
fizetési határidőt elhanyagolta, a nagymester figyelmezteté-
sei az elmúlt kezességi időre, igen alkalmatlanok lőnek ; ugy 
hogy halálos gyűlöletében, a rendnek elvesztését föltette ma-
gában. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Fülöp a rendtől 
5000 livre-t kölcsönözött fölszerelésre. Talán az iszonyú véres 
bűnnek egész terhe nem nyugszik a királyon ; és ha ezen eset-
ben, az őt környező egyének — kik közül Nogaretot, és Pasi-
ant, mint a leggonoszabbakat emeljük ki, — nem veték is ki 
mindjárt kezdettől fogva gyalázatos hazugsági hálójokat a 
szeszélyes királyra : annyi mégis bizonyos, hogy őt bűnös 
szándékkal folyton fogva tartották. Ennek létrehozása nehéz 
dolog lett volna mindamellett is, ha Fülöp meggyőződése nem 
sugalta volna, mikép V. Kelemen az ő kezében készséges esz-
közzé válik; ha mindjárt nem czélozott volna is ide már a pá-
paválasztásnál , és nem ezen okból vitte volna keresztül 
Kelemen megválasztatását. Fülöp ismeré V. Kelement, mint 
gyenge embert: ki, mint minden gyenge természetűek,ide, vagy 
oda hajlitható leendett, ha a király vasakarattal eléje áll; és 
kinek soha sem volna bátorsága, egy merész tettel szétszakí-
tani ama köteléket, mellyel őt a hitegető , de erélyesen e g y 
czélra törekvő politika körülvette. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi nov. 7-dikén kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva , H u s z á r Sándor apátot és Unghvár városának 
plébánosát, az egyház és iskola körül szerzett érdemeinek elismeréséül, 
koronás arany érdemkereszttel méltóztatott legkegyelmesebben földi-
szesítni. (W. Z.) 

PEST, nov. 18-án. A magyar királyi egyetemnél a nyil-
vánoselőadásokmegkezdése f. hó 19-ére levén határozva, mai 
napon ünnepélyes ,Veni Sancte' tartatott az egyetemi temp-
lomban. ürömmel szemléltük a nagy számmal megjelent ifjú-
ságot , és ennek Isten házához illő komoly magaviseletét A 
tanári karok teljes diszben emelték a fontos tény nagyszerű-
ségét; melly gyönyörű kifejezést nyert az egyetemi ifjúság 
dalárdájának öszhangzó működésében a choruson. A szent 
misét főtiszt. S z a j b e l y Henrik apát kanonok ur szolgálta. 



Legyen Isten bő áldása a tanári testületen szintúgy, mint az 
egyetemi polgárokon ; hogy a kedves nemzeti nyelven tar-
tandó előadások dús sikerrel koronáztatván , a vallási kötel-
mek hü teljesitése által a szivek is nemesbüljenek ; és uj kor-
szak derülvén föl szeretett hazánkra, ennek egyik büszkesége 
legyen minden tekintetben a m. kir. egyetem ! — 

— Ha a kath. isteni-tisztelet átalán véve szivemelő, ugy 
részünkről nem találunk semmi meghatóbbat, oltárainknak az 
isten-ige kenetdús hirdetésével összekapcsolt szent áldozatá-
nál ; mellynél nagyok és kicsinyek azonegy kenyérben része-
sülnek. A ki e megható jelenetnek szemtanuja akar lenni, az 
lépjen az O l t á r - e g y l e t h a v i közös isteni-tiszteletének alkal-
mával az egyleti templom szent csarnokaiba. Részünkről nem 
ismerünk e halandó életben örömélvezetet, melly fölérne az-
zal, mellynek legújabban , f. hó 11-kén az egylet ez évi első 
egyházi ünnepélyénél, és 13-kán a megholt egyleti tagok lelki 
nyugalmáért tartott sz. mise-áldozatnál részesei voltunk. Lé-
lekben azon korba hittük magunkat visszahelyezve, mellyben 
hiterős őseink mindannyiszor az Ur asztalához járultak, va-
lahányszor a sz. mise-áldozaton megjelentek, és a legérzéke-
nyebb büntetésnek tartották, ha az Ur vacsorájának vételé-
től eltiltattak. Az egyházi életnek nagy virágzása azon kor-
ban , melly előtt a mienknek magát több tekintetben szégyel-
nie kell, kétségkivül ezen éltető lelki eledel utáni szent éh-
ségből magyarázandó ; minthogy ez eledel az egyházi élet va-
lódi forrása , mellyben az egyház életereje-, s Isten földi or-
szága legfőbb virágzásának föltétele rejlik. Ennél fogva tán-
torithatlan abbeli meggyőződésünk, hogy az imádandó Oltári-
szentség társulata, mindenütt a hol csak gyökeret ver, az 
egyházi élet megujitását, mit minden jámborok legforróbban 
óhajtanak, hathatósan előmozditandja ; s már e szempontnál 
fogva is kötelességeink egyik legszentebbikének ismerjük, 
mindenkit, ki magát Isten országa gyermekének tekinti, es-
dekelve kérni, miszerint tőle telhetőleg azon legyen, hogy 
minden egyes község, minden keresztény család, és egyen-
kint minden lélek ezen áldást árasztó társulatnak megnyeres-
sék. Isten, ki a sziveket és veséket vizsgálja, tudja, mint 
óhajtjuk hőn szeretett édes hazánk boldogságát : szünetlen 
ég felé emelkedik forró imánk, hogy az első apostoli sz. kirá-
lyunk által az egyház kebelébe vezérlett, s az ég királynéjá-
nak hathatós pártfogásába ajánlott magyar nemzetre atyai 
áldását a legbővebb mértékben kiáraszsza ; s a mindenható ur 
Istennek szintúgy, mint szeretett földieink szine előtt min-
den tartózkodás nélkül nyiltan állítjuk, hogy meggyőződésünk 
szerint minden hazafi legszentebb kötelességeihez tartozik, 
polgártársait az Oltári-szentségben jelenlevő ur Jézus isme-
rete- és szeretetéhez vezetni. Adja Isten, hogy ebbeli szilárd 
meggyőződésünk honfitársaink közt napról-napra átalánosabbá 
váljék, és ekkép hőn szeretett hazánk jólléte mindinkább biz-
tosíttassák ! — 

OLASZORSZÁG. Az egységes Olaszország emberei egé-
szen máskép tudnak az ellenkező párttal elbánni, mint a le-
gitimitás képviselői Nápolyban. II. Ferencznek zsarnoki ön-
kény , embertelenség , alattvalóinak vérengző elnyomása vet-
tetett szemeire (ki pedig ágyuztatni sem merte a fölkelő vá-
rost) ; tőle az kívántatott, hogy engedje népét szabadon nyi-
latkozni, s ne erőszakolja ki azok hódolatát, kik alattvalói 
lenni nem akarnak: az ,olasz királyság' emberei pedig a ,tör-

vényes' uralkodóhoz hiven maradni akarókat erőszakosan hajt-
ják az önkénytelen igába, s az ellentállókat, mint a ,Pays'írja, 
irgalmatlanul agyonlövetik; ez eljárással a többi reactiona-
riusokat is elijeszthetni remélvén : mi azonban nem történt ; 
sőt még számosabb és elkeseredettebb ellentállást látszik elő-
idézni. A teramoi kormányzó ennélfogva mindazon községeket, 
mellyek a ,reactionalis' irány jeleit adják, ostromállapotba 
helyezi, átalános lefegyverzést rendel, összejöveteleket eltilt 
stb., és mindezt halálos büntetés alatt. Mindenütt a hadi tör-
vényszék uralkodik : és ők azt mondják mégis, hogy az előbbi, 
törvényes uralom volt zsarnoki, s az övék önkénytes hódola-
ton alapszik ! De tehát honnan az ellentállás, ha alig volt 
néhány ,nem'-mel szavazó ? Nemde világos a csalás ? miután 
maga a fegyvert ragadott, és igy halálra elszánt férfiak serege 
is sokszorosan meghaladja az állítólag ,nem'-et mondók szá-
mát. A legújabban nyilvános lapokban is közzé tett hiteles, 
mert a piemonti kormány által gyűjtött, adatok nyomán vi-
lágos , hogy nem csupán a papság tartózkodott a szavazástól, 
hanem a lakosság nagy része is épen nem , vagy csak kénysze-
rülve nyilatkozott a csatlakozás mellett. Atalában a megveszte-
getést Nápolyban még a nizzainál is nyíltabban üzöttnek vallják 
olly lapok, mellyek az ,olasz szabadság' iránt rokonszenvvel vi-
seltetnek. Mindez azonban nem használ semmit. Az olly sikeres-
nekbebizonyult eszközt sorra felhasználják az annectálásbarát-
ja! Még a franczia ,oltalmazó és szabaditó' (!) sereg által elfog-
lalva tartott orvietoi tartományban is nyugodtan, és senkitől 
sem zavartatva tudá az önkénytesség politikája a szavazást 
végrehajtani; s azon eredményt tünteti föl, hogy „a 8,410 
bejegyzett szavazó közül 7,261-en a bekeblezés mellett," el-
lene pedig csak 16-an szavaztak: 22 olly szavazatról is érte-
sítvén , melly ,érvénytelen' volt. (Mintha a többi csakugyan 
é r v é n y e s volna!) Igy hozzák e lelkismeretes szavazás-ren-
dezők tisztába azon nem is képzelt,igazságot', miszerint egy 
nápolyi, vagy pápai tartományban csak 10—12, másutt 100 
egynéhány ellenzi a bekeblezést : mégis ezerek , meg ezerek 
ellen kell a hadi-törvényszék halálitéleteit ha nem alkalmazni, 
legalább a ,reactiót elijesztve' kihirdetni; a szomorú tény kéz-
zelfoghatólag hazudtolván meg a nyomorult csalókat. Jelen-
leg már Romában is gyűjtetnek alattomban a szavazatok (e 
gálád bujtogatás ellen van intézve az Antonelli bibornok 
által nov 4-dikén közzé tett ujabb tiltakozás) : és ki kétel-
kedhetik rajta, hogy kevés kivétellel, az e g é s z lakosság 
az ,igen'-nel szavazók közt fog a turini gyűjtők ivein pom-
pázni? Jó még, ha a szám nagyobb nem lesz, mint a ro-
mai összes népességé ; mint ez több nápolyi kerületben, min-
denkit meglepő eredménynyel történt : a bizottmány nagyobb 
csomót találván az igenlő jegyekből az urnába vetni, mint 
mennyi aránylag a népesség számához illett. (Voltak helyek, 
hol miután ki sem jelent meg a szavazásra, a bizottmány e 
hallgatást a beleegyezés kétségtelen jeléül nyilvánítván, va-
lamennyi illy szavazatczédulát az edénybe vetett: ugy hogy 
egy sem találkozott, a ki ,nem:-mel szavazott volna. Termé-
szetesen.) 

— R o m ából a nagy, de igen természetes feszültségről 
irnak, melly Grammont herczeg, és a pápai kormány közt 
létezik. A hitelét vesztett követnek nem szabad a Vaticanba 
mennie, s csak írásban közlekedik Antonelli bibornokkal : ki 
az elkövetett árulás óta látogatását sem fogadja. Szintilly hi-
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degséggel bánnak Goyon tábornokkal. A nép ellenséges in-
dulatot kezd tanusitani a francziák irányában ; s ez már saj-
nálatos összeütközésekre is adott egyes franczia katonák és 
romaiak közt alkalmat: mellyeket a pápai kormány ugyan 
erőteljesen rosszal, de megakadályozni végre is nem képes. 

— 0 szentségének Romából távozását azon esetre , ha 
II. Ferencz nápolyi király Gaetát elhagyja, portugali hajón 
vélik megtörténendőnek : azonban a körülmény, hogy a nápo-
lyi király számára is Romában készítenek lakot, nem látszik e 
föltevés alaposságát bizonyitni. 

— Daczára azon nyomasztó helyezetnek, mellyben a 
minden segédeszközeitől megfosztott egyházi állam kormánya 
van, ő szentsége a pápai területre vonult, és ott („egy pie-
monti vérből származott királyné ártatlan, és elárult fia mel-
lett" emelt) fegyvereit letevő nápolyi sereget, lehetőleg minden 
szükségesekkel elláttatni rendelte; a romai hivatalos lap, 
mellynek szavait idéztük, a franczia parancsnok buzgó közre-
munkálását is elismerőleg kiemeli, mellyel ő szentségének 
eme rendelete végrehajtatott. 

FRANCZIAORSZÁG. A berlini ,N. Preuss. Zeitung' 
azon kérdésre, hogy miért tiltja el a franczia kormány a pápai 
segélyezés eddigi módját, párisi levelezőjének következő sorai-
val felel : „A Péterfillér beszedésére alakult egyletek... ,poli-
tikai ármányok palástolására fordíttathatnak!'Hanem feltűnő, 
hogy a belügyek ministere csak most veszi e roppant vesze-
delmet észre; ámbátor jobban kell tudnia, mint bárki másnak, 
hogy ez egyletek sok helyen már régibb időtől fogva fönállnak 
A megyefőnökökhez intézett körirata 10-dikén kelt; s e hó 
8-dikától fogva lőn itt tudva, hogy a pápa, eddigi elhatározá-
sát, Romát elhagyni, megváltoztatta : igen természetes ennél 
fogva a gondolat, hogy a fönebbi egyleteket mindaddig ve-
szélytelenekül tartották, mig remélni lehetett, hogy IX. Pius 
,Olaszország királya' előtt megnyitja a fővárosába vezető utat; 
most pedig ugyanazokat eltiltják, hogy a pápát pénzbeli segéd-
eszközeinek fogyatkozása által kényszerítsék az elvonulásra." 
Ugyané czélból nem csak minden országos jövedelmeitől meg-
fosztatott a sz. atya, hanem még az élelmi szerek bevitelét is 
Romába annyira megnehezítik, miszerint ott a piemonti rész-
ről eredt akadályok következtében, mellyek czélja egyenesen 
a kiéheztetés, máris nagy drágaság és szükség kezd uralkodni. 
A franczia ,szabadító' sereg ugyanis, a főváros közelébe bocsá-
tott piemonti önkényteseknek lehetségessé tette, mindazon 
összeköttetéseket elvágni, mellyek Romát a termékenyebb vi-
dékkel összecsatolják : s egyedül azon oldalról nyílik előtte 
szabad tér, hol a mocsáros tartomány semmit sem képes élei-
mül nyújtani. Cavour gróf reményét fejezé ki, az elzárolt fővá-
ros irányában általa használt rendszabályokban bizva, hogy : ,a 
pápai uralkodás illy manipulatiók következtében, nem sokára 
természetes halállal fog kimúlni.' (Mert csak is vért ontva le-
het valakit megölni! Igy még a méregkeverők sem volnának 
gyilkosok.) A kereskedés, mint magától értetik, egészen meg-
szűnt ; az ipar, művészet, és minden keresetmód pang ; még az 
idegen utazók serege is elmaradt, néhány orosz- és amerikain 
kivül, kik télre jelentkeztek: és igy Cavour gróf szándékának 
sikerültéhez igen szép, a liberális lapok által örömest osztott 
remények csatlakoznak.... Csakhogy az emberi számitások-, re-
mények- és félelmeken fölül egy más hatalom is működik a 
földi dolgokban. S ez az isteni gondviselés, meg az abban hin-

ni, s arra építeni tudó vallásosság. Ez valamint a különben ki-
állhatatlan nyomort is eltűri, ha kell : ugy a ker. jótékonyság 
szellemével enyhiteni is szokta. A catholicismus fővárosa nem 
fog a szükségben elfeledtetni, s magára hagyatni azon fran-
cziák által, kik a világ legtávolibb részeibe milliókat küldenek 
évenkint missio-társulataik javára ; s kik a pogány China meg-
mentett gyermekei felől gondoskodnak, hitben közös atyjok-
tól sem fogják szeretetteljes ápolásukat megvonni. „Nevetsé-
gesen hangzik, folytatja a ,N. Preuss. Zeit.', ha a,Journal de 1' 
Empire' mai számában" (a czikk nov. 13-dikán Íratott), „azt 
t a r t o z i k" (mint hivatalos lap) „jelenteni, mikép a Roma és 
Paris közti viszonyok legbarátságosabb természetűek ; és ha a 
,Patrie' Lamoricière előadásából azt köteles kibetűzni, mikép 
a tábornok egy pillanatig sem volt azon hiedelemben, hogy 
Francziaország által segittessék." (A tábornok ugyanis tökéle-
tesen megerősíti, miről eddig sem lehetett alapos kétség, ama 
sürgönyök valódiságát, mellyeknél fogva biztosítva lőn, hogy 
Sardinia részéről nem fog megtámadtatni ; mi ha történnék is, 
Francziaország ezt megakadályozná : e czélra tetemes haderő 
fogván Goyon tábornok rendelkezése alá bocsáttatni. Sőt azon 
aljas hitszegést is megerősíti, mellynél fogva a magát megadni 
késznek nyilatkozott Anconát, a szárazi hadsereg tovább is, 
egész napon és éjen át lődözte: miután az ostromot Persano 
hajóhad-parancsnok megszüntette, s az alkudozások megkez-
dése felől a piemonti seregek vezérét, Fantit, hivatalosan ér-
tesítette. Hanem az aljasságok minden gondolható nemét ki-
merítő piemonti kormányra nézve mit sem lehet többé felhozni, 
mí csak némi meglepetést is okozhatna az olvasó közönségbea. 
A világ megszokta már, mindezt rendén levőnek, és Piémont 
részéről természetesnek találni.) 

NAGY-BRITANNIA. A pápai börtönök borzasztóságait 
folytonosan emlegető angol emberbarátokat kellemetlenül 
érintheti a ,Spectator"-ban f. hó 10-én közzé tett ama statistikai 
jegyzet, miszerint az indiai három praesidensségben létező 
börtönök nagyobb részt, „a leggonoszabb fajta dögleletes há-
zak (pest-houses of the most fatal description)" ; annyira, 
hogy az utóbbi 21 év alatt gyűjtött adatok szerint, a bengali 
tömlöczökben é v e n k i n t minden ezer rab közül 725, a bom-
bayiakban 615, a madrasiakban 613 halt meg átalában. 

— Angol lapok is közlik Antonelli bibornoknak oct. 6-án 
kelt, és Wiseman cardinalishoz intézett iratát; mellyben az 
állámtitkár nyilvánítja, mikép ő szentsége egy államtól sem 
fog bármilly szín alatt segedelmet elfogadni, azonban a hi-
vek önkénytes adakozásait valamint máshonnan, ugy az an-
golországi katholikusok részéről is örömest és köszönettel 
veendi. (Mint használják fel a lapok e fölhívást a pápa vi-
lági uralkodásának megtámadására, legközelebb látandjuk.) 

I R O D A L O M . 
,H UAAAIA ALA QHKH KA TA TO Y2EBJOMHKON-

TA. Ve tus Testamentum graece iuxta LXX Interprétés. 
Textum Vaticanum Romanum emendatius edidit, argu-
menta et locos Novi Testamenti parallelos notavit, omnem 
lectionis varietatem codicum vetustissimorum Alexandrini, 
Ephraemi syri, Friderico-Augustani subiunxit, Prolego-
menis et epilegomenis instruxit Constantinus T i s c h e n -
do rf Phil, et Theol. Dr., Palaeogr. Bibi. Prof. P. 0. in 
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Acad. Lips. Editio T e r t i a , ratione etiam habita 1h e-
s a u r i s i n a i t i c i n u p e r i n v e n t i , e t editionis Maia-
nae Codicis Vaticani. Lipsiae, I860.' N. 8-r. I Köt. CVI, és 
682 1. II. Köt. 616 1. Ára, füzve : 8 frt 40 kr a. é. 

E kiadásnak legnagyobb érdeket a szerző által mult év-
ben fölfedezett, s annak idejében a ,Religio' által is emlegetett 
sinai kézirattali összehasonlítás szerez ; mellyről szerző az I. kö-
tethez irt bevezetésében többi között irja (XCVI. 1 ) : „Quum 
ineunte mense Febr. anni 1859. in monasterio montis Sinaitici 
degerem, unus ex monachis, quocum de editione mea Vete-
ris et Novi Testamenti ipsi donata collocutus eram, in cubi-
culo suo mihi signiíicavit se quoque volumen LXX interpre-
tum tenere , ante oculos opponens pannum, in quo involutum 
habebat. Aperui pannum, et vidi quod ultra omnem spem 
erat. Erant enim codicis quem antiquissimum omnium codicum 
graecorum in membranis superstitum duduin declaravi, reli-
quiae uberrimae, in quibus non modo Veteris Testamenti li-
bros fere viginti, sed etiam, id quod longe pretiosissimum 
atque gravissimum est, Novum Testamentum totum ne mi-
nima quidem lacuna deformatum , auctum vero plena Barna-
bae epistula et prima Pastoris parte, superesse videbam. Quem 
tantum thesaurum ut in usum converterem litterarum atque 
ecclesiae, nulli operi peperci Quicquid igitur scripturarum 
antiquarum supererat, Cahirae, quam in urbem meo rogatu 
ipsae membranae Sinaiticae statim perlatae sunt, vel mea 
manu descripsi, vel amicorum duorum manu descriptum re-
cognovi. Quo dum fungebar officio, venerandis fratribus Si-
naiticis auctor fui, ut ipsum codicem pietatis significandae 
caussa per me offerrent imperátori Alexandro II., tanto fidei 
orthodoxae decori ac praesidio. Id quod illi ex animo compro-
barunt. Perlato vero codice Petropolin clementissimus impe-
rátor, cuius in summis virtutibus generosissima circa litteras 
promovendas cura non ultimum locum occupât, intercedente vi-
ro summo Kovalevskio, litterarum scientissimo patrono, mihi 
mandavit, ut sine mora editionem totius textus eius susciperem. 
Quam susceptam a me iamque pracparatam singulari libello 
viris doctis propediem significaturus sum. Sed etiam hunc ad-
hibituris librum me facturum gratum existimo, si accuratius re-
feram quae Veteris Testamenti partes membranis Sinaiticis 
contineantur, additis simul aliquot ipsius textus speciminibus. 
— Continent autem membranae Sinaiticae, ut ordinem quo 
se singula excipiunt, observem, breve fragmentum prioris 
Chronicorum libri, librum rwfcid- excepta parte prima, librum 
iovdei& , duo, i. e. primum et quartum Maccabaeorum libros. 
Hos excipit Esaias totus cum prima Hieremiae parte. Sequun-
tur prophetae quos dicunt minores, exceptis tribus prioribus, 
h u n c in modum : HotjX ( 5 ) , aßSiov ( e ) , iwvag ( ç ) , vaovu (£), 

außay.ovu (/;), oocpoviag (&), ayyaioç (<•), (^a/utnaq (ta), aa-

laxtcui ( i ß P o s t illos collocati sunt libri poëtici, quorum tex-
tus non quattuor, ut fit per reliquas codicis partes, sed duabus 
columnis quavis pagina distinctus est. Leguntur autem hoc 
ordine: rpah/AOi, naçoiftiai, sxxh]Oiaçt]S, ccO/acc, aocpia aa'/.o-

[iiovroç (alibi go/mu.), aocpia ouaux, iouß." Szerző Abdias-, 
Malachias-, a 13-dik zsoltár-, és a Bölcseség könyvéből mutat-
ványokat is közöl. Ezen, a szerző által l e g r é g i b b görög co-
dexnek nyilvánított sz.-irás tartalmából is kiviláglik, hogy a 
kath. anyaszentegyház által elfogadott canon igen biztos ala-
pon nyugszik , és a reformátorok által elvetett sz. könyveken, 

vagyis inkább az ős ker. egyház hitén, az újítók nagy méltat-
lanságot követtek el Itt is valósul : ,Opinionum commenta 
delet dies ' 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

Papstthum ?' (Folyt.) 
Vegyétek csak el Romától pápáját, tegyetek helyé-

be egy nagyherczeget, consult, elnököt, kormányzót, vagy a 
mit akartok, — és ezen nép saját, és az idegenek szemei-
ben elvesztendi minden nagyságát, minden tiszteletét. Ezen 
pillanattól fogva nem lesz már romai nép, és Roma azzá le-
end, a mivé Athene lőn. Mi volt Athene századokon át , s mi 
most, minden erőködése daczára? Ki mondja meg nekem,ho-
vá lettek ma az athenebeliek, és a régi görög nép ? A romaiak 
a pápa nélkül, bátran kimondhatjuk, rövid idő múlva nem 
fognának más lenni, mint őrei egy nagy , de rosszul fentar-
tott muzeumnak, mellyet az angolok darabonkint egészen 
megvennének. De a pápával Roma mindig Roma marad; örökre 
a világ fővárosa fog lenni, középpontja a legnagyobbszerü és 
legfontosabb ügyeknek : azon dicső hely, hova a polgárisult 
világ békében özönlik ; menhelye fog maradni megbukott kirá-
lyoknak, és hírneves szerencsétleneknek: ha mindjárt ők 
majdan a reájok halmozott vendégszeretetet hálátlanság-
gal viszonozzák is. Mig a pápa ott van, évenkint száz-
ezer idegen jő Romába, kik neki liódolatukat és kincsei-
ket mutatják be. Fognátok-e ti mindezt óh romaiak! ki-
ket napjainkban a forradalmi álbölcsészek olly siralmasan 
megzaklatnak, fognátok-e mindezt látni és megélni, ha a 
pápa nem volna királyotok, és a ház tiszteletének czime ? 
Nem ér?itek-e már csak az egész világnak várostok iránti csu-
dálkozása- és tiszteletéből is kisugárzani, hogy ti nem olly 
nép vagytok, mint a többi; és hogy nyomorult orgyilkosságok, 
aljas forradalmak nem illenek hozzátok? Nem is szükséges fa-
laitokat elhagyni, csak egy pillanatot kell vetnetek a titeket 
környező emlékekre, hogy felfoghassátok, miben áll tulajdon-
képen a ti fölöttébb magas méltóságtok ! l ia ti az apostolok 
fejedelmét, a mennyország kulcsaival kezében, Traján oszlo-
pán, ha sz. Pált a hit kardjával az antonini oszlopon látjátok, 

nem érzitek-e, hogy ott emelkedik fel a ti dicsőségtek is ? 
Ha a Capitoliumról egy pillanatot vettek a Vaticanra, és visz-
szaemlékeztek mindazon nagyság-, és viszontagságokra, mel-
lyek ezen két halmon visszatükröződnek : nem kell-e Isten uj-
ját elismernetek ? Ha a Colosseum-és a mamertini tömlöczök-
től Sz.-Péter felé mentek, és ezen halliatlan bazilika sugárzó 
ivezetein olvassátok : ,Te Péter vagy, és ezen kősziklára fogom 
épiteni egyházamat, és a pokol kapui nem fognak diadalmas-
kodni rajta,' — ti volnátok-e csak egyedül, kik fel nem fogják, 
hogy ti csak azért vagytok az örök város, mivel városa vagytok 
a lelkek királyának? Ha Nero kertjeiben a győzedelmeskedő 
Krisztus obeliskjét látjátok a fénylő kereszttel, melly annak ko-
ronája , s rajta ezen felírást olvassátok :,Christus vincit,regnat, 
imperat,'—nem kell-e elismernetek, hogy ti végzetszerű és fel-
avatott nép vagytok ; hogy Isten vezérletének csudálandó ut-
jai vannak, mellyeket mindenkinek tisztelnie kell ; hogy a gond-
viselés Romát választotta, miszerint Europa s az egész világ leg-
legitimebb, legjótékonyabb, legatyaibb és legmagasztosabb 
kormányának székhelyét ott tűzné ki ; s hogy, ha valaki elle-
ne fellázadna, az ég és föld átkát egyszerre vonná magára ? 
Szeretjük hinni, hogy a tévelynek és ravaszságnak mesterei, 
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kik jelenleg a kezökbe jutott ephemer hatalommal visszaélnek, 
vészthozó hitelöket el fogják ismét veszteni, mihelyt az ész és 
a józan emberi értelem, a szerencsétlenség által ismét fel 
fog világosittatni. Nem Bologna, sem a Romagna népei, hanem 
ellenök emelünk panaszt; főképen ellenök teszünk óvást min-
den keresztény és polgárisodott nemzetek előtt. A mi Bolognát, 
Ferrarát, Ravennát illeti, mellyek ma elsodortattak, nem esünk 
miattok kétségbe ; jól emlékezünk azon szeretetre, mellyel Ők 
nem rég IX. Piust fogadták, midőn falaik között megjelent ; és 
előrelátjuk a napot, midőn a gyermekeknek atyjokkal való ki-
békülése meg fogja ujitani azon jelenetet, mellyet egy törté-
netíró ekképen beszél el : „Es történt", mondja freisingeni Otto 
III. Eugenről, „hogy Isten irgalma által nagy öröm tá-
madt az egész városban , a pápa váratlan visszatérésének hí-
rére. Megszámithatlan népsokaság járult eléje zöld ágakkal. 
Leborultak lábaihoz, lábnyomait csókolták , s ölelgették őt ; 
zászlók lobogtak, a város elöljárói, a bírák tömegesen tódultak 
eléje. Még a zsidók is részt vettek ezen nagy örömben, és vál-
laikon hordozták Mózses törvényét. Es mindnyájan öszhangzó 
karban zengedezék e szavakat : „Áldott legyen, ki az Ur nevé-
ben jön !" — IL Olaszország a p á p a n é 1 k ü 1. A mi sz. Pé-
ter temploma Romára, az Roma Olaszországra nézve : Olaszor-
szág az örök várossal egyetemben, ugy szólván, a keresztény 
népek között némi birodalmat, megszentelődött területet ké-
pez ; és azon rossz, melly a romaiak ellen elkövettetnék, ha 
tőlök a pápát elrabolnák, vagy ez közöttök valami torzalaku 
romai községben fogva tartatnék, — igen, ezen rossz messzebb 
hatna, és Roma falain tul is kiterjeszkednék. Az egész kath. 
világ fogna alatta szenvedni, de l e g i n k á b b O l a s z o r -
s z á g . Roma a pápával feje Olaszországnak ; Roma és a pápa 
nélkül Olaszország fejetlen. Mi lett volna századok óta, s mi 
volna ma is Olaszország a pápa nélkül ? „Én olasz vagyok", 
mondá gróf R o s s i , „és épen ez egyik oka a pápához való 
ragaszkodásomnak, h i s z a p á p a s á g e g y e d ü l i é l ő 
n a g y s á g a O l a s z o r s z á g n a k . " S valljon maguk a for-
radalmi olaszok is nem ezen véleményben voltak-e, midőn ők 
egyik felhevülésökben a pápát, akár tetszenék neki, akár 
nem, valamelly képzelt ligának, vagy valamelly ismeretlen 
olasz köztársaságnak fejévé akarták tenni? Valljon ez által 
nem ők szolgáltattak-e legelőször önkénytelen tanúságot 
arra, hogy a pápaság az olasz nemzetiségnek mélyen érzett 
szüksége ? És valóban a pápák Olaszország szabadságaért, jól-
léte- és nemzetiségeért kezdettől fogva nemeslelküleg működ-
tek, és békeségesen harczoltak. (Folyt, köv.) 
,HANDBUCH DER GEISTLICHEN BEREDSAMKEIT. 

Von J. Bapt. van H e m e l , Ehrendomherr an den Kathe-
dralen von Amiens und Mecheln, Generalvicar Sr. Em. des 
Cardinais Sterckx, Erzbischofs von Mecheln. Mit Geneh-
migung des Verfassers nach dem Französischen bearbeitet 
und herausgegeben von Franz Xaver K r a u s . Mit Appro-
bation Sr. Eminenz des Cardinals Stercks etc. Regensburg, 
I860.' N. 8-r. XXVIII, és 7141. Ára, fűzve : 4 frt 83 kr. a. é. 

Egyike azon müveknek, mellyekről keveset mondani 
nem szeretünk, hosszasan értekezni pedig hely szűke miatt 
lehetetlen. A tárgy, mellyet sz. fölvett, kétségkivül az egyház 

és vallásosság leglényegesebb kérdései közé tartozik ; és kivá-
natos, vajha minél többen, és komolyabban gondolkozzanak 
róla honunkban is. Szerző, különben is jeles dolgozatát fölöt-
tébb érdekessé tette azon liiresebb egyházi szónokok elősoro-
lása, és jellemzése által, kiket korszakonkint, főleg az olasz, 
franczia, s német prédikátorok közül felhoz ; valamint az sem 
kicsinylendő érdeme, hogy a sokak által olly vétkes tudatlan-
sággal lenézett sz. könyvekben a magasztos szónoklat legszebb 
mintáit kimutatja. Ez csak élesztheti a sz.-irás-olvasásbani buz-
galmat : mi a hitszónokra nézve sokszoros tekintetben üdvös 
eredményt szül. Hasonló méltányosságot tanusit szerző a sz. 
atyák és egyházi irók irányában is, kiknek terjedelmes névso-
rát adja. 
,FÜNF NEUE STERNE AM HIMMEL DER HEILIGEN 

Mit einer Einleitung über die Selig-, und Heiligsprechung 
der Diener Gottes. Von Sr. Eminenz Cardinal W i s e m a n . 
Deutsch herausgegeben von Carl B. Reiching. Regensburg, 
I860'. K. 8-r. 266 1. Egy aczélmetszettel. Ára fűzve : 1 frt 
58 kr. a. é. 

A nagynevű szerzőnek forditásban adott e régibb mun-
kája mintaképéül nézetik, és méltán, az ujabbkori legenda-
irásnak. Azon öt szent, kiknek itt életirata nyuj tátik, 1839-dik 
évi május 26-dikán, Sz.-Háromság vasárnapján canonisálta-
tott ; és neveik : Liguori sz. Alfonz, Jeromosról nevezett sz. 
Ferencz, Keresztről nevezett sz. János-József, san-severinoi 
sz. Pacificus, és Giuliani sz. Veronika. 
,DOKUMENTIRTE GESCHICHTE DES BISTHUMS UND 

HOCHSTIFTE3 BRESLAU. Von der Einführung des 
Christenthums in Schlesien bis zur böhmischen Oberherr-
schaft über dieses Land (966—1355). Aus Urkunden, Ak-
tenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschicht-
schreibern. Von Johann H e y n e , Bénéficiât der Kapelle 
zur heil. Elisabeth der Domkirche zu Breslau, der schles. 
Gesellschaft für vaterländische Kultur und des Vereins 
für Geschichte und Alterthum Schlesiens ord. Mitgliede. 
Mit Fürstbischöll. Genehmigung. Breslau, I860.' N. 8-r, 
XXXII, és 1072 1. Ára, fűzve : 7 frt a. é. 

Mint minden, honunkkal határos tartományok történe-
tét kellő készültséggel nyomozó munka, ugy ez is figyelemre 
méltó kísérlet, a ker. népek és egyházak homály fedte múlt-
jába nagyobb világosságot vetni. Szerző nagy olvasottságot 
tanusit, és lélekismeretes gondossággal nyomozza a valót; 
azon gyér adatokra támaszkodva, mellyek emlékezetét az idő 
viszontagságai korunkig megkímélték. 

Kegyes adományok: 
ü szentsége a pápa részére fiúi adományul : 

Fehérmegyéből, érdi kerületből, Rácz-Kereszturról : ft. G o d i n g e r 
Ferencz esperes ur által beküldve : . . . 3 2 f r t a. é. 

Nt . F e k t o r Gáspár, füssi lelkész ur . . . 2 db cs. a rany . 
Pest-lipót-városi templomra : 

Nt . S z a s z i n e k Victor, capucinusrendi áldozár, illy jeligével : ,Oran-
t lbVs In LoCo Isto DIMIt te peCCata.' (Brev. in Festő Dedic. Eccl. 
resp. I I . Noct.) 1 ez. liuszas. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 írt 25 k r . , helyben 4 fr t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az öngyilkosság , vallás-erkölcsi s társa-
dalmi szempontból. IX. X. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarországból. — Irodalom. 

Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

IX. 

Az öngyilkos halála, mint már az előbbi czikk-
ben is emlitém, a legrettentőbb tünemények közé 
tartozik ; mert minden illy eset egy kimondhatlan 
és elviselhetlen nyomornak legfőbb és legvégsőbb 
pontját jelöli, melly neki az enyészetet a rothadás 
kebelében kívánatosabbá, kedvesebbé teszi az életnél. 
Az illy erőszakos halál mindig egy sötét szempillan-
tás következése; midőn már nem csak az örömnek 
minden forrásai kiapadtak, hanem maga a remény 
is , a szerencsétlenségnek ezen leghűbb vigasztalója 
eltűnt: a r e m é n y , melly a szenvedőnek égő sebei-
re balzsamot önt , melly a halálra itélt rabot a vesz-
tőhelyre, vagy örökös tömlöcz éjjelébe kiséri; melly 
a hajósnak eltörött kormányrudjára ül , midőn saj-
káját a tengeri szélvész bősz hullámai csapdossák; 
melly a haldoklónak már-már megtört szemébe mo-
solyog, valamig csak utolsó lehelletét ki nem bo-
csátja S valljon mikép merülhet el ember a nyo-
morúságnak olly mély örvényébe, hogy maga az 
élet is fájdalom- és teherré válik ? 

Első lépés az öngyilkolásra, mint már eddig is 
láthattuk, rendesen, kevésre becsülése a hitnek , és 
becsmérlése a kinyilatkoztatott vallásnak. Ezt pedig 
többnyire bűnös élet előzi meg. Ha eltűnik egyszer 
a vallásos hit , oda van az Istenbeni bizodalom és re-
ménység is: ezen erős gyámbot az élet szenvedéseiben. 
Idejárul a józan megfontolás hiánya. — Az emberi ész 
szomorú tévedéseit gyakorlatilag leginkább a téboly-
dákban láthatni : s hogy ezekről némi fogalmunk le-
gyen , és megítélhessük, mennyiben lehet a vétség 
sulyját az elmebeteg öngyilkosnak betudni, vizsgál-
juk meg az elmebetegségek különféle nemeit. Vannak 
elmebetegek, kik szivökben olly csalódásoknak ad-
nak helyet , mellyeknek a külvilágban semmi való-

ság sem felel meg. Látnak angyalokat, kísérteteket: 
mialatt mások mit sem látnak ; mert valóban nem is 
jelentkeznek; vagy hallanak szózatokat a falból ki-
felé, vagy az égből alá stb.: mi ismét nem egyéb merő 
képzelődésnél. Hasonlóképen meg van romolva szag-
lásuk, izlelésök és érzésök : miért némellyek az em-
bert kutyának, farkasnak stb. nézik. Vannak tovább 
elmebetegek, kik őrült kevélységekben magukat 
Istennek, angyalnak, ördögnek stb. hiszik lenni. 
Ezek a legrosszabbak, és majdnem gyógyithatlanok. 
Itt az önzés legfőbb fokát érte el: azért illy elmebe-
tegek rendesen minden orvoslást elutasítanak ma-
guktól... Atalánvéve, olly elmebetegek, kik magukat 
Isten-, szent-, angyal-, vagy fönségeknek tartják, 
mint a kevélység áldozatai, többnyire gyógyithat-
lanok. E tekintetben is igaza van a szent-irás-és ker. 
erkölcstannak, melly a kevélységet, mint az elvetett 
angyalok bűnét , és minden rossznak forrását, a hét 
főbűnök közé, s itt is elsőnek számítja. Ezek egészen 
bebonyolitvák önámitásaikba : annyira, hogy többé 
sem az isteni kegyelem, sem az emberi gyógytudo-
mány nem képes segíteni rajtuk. S ki hinné, hogy a 
kevélység szelleme, a tébolydán kivül, a jelenkor el-
hírhedt bölcsészeinél is annyira el van terjedve ! He-
gel, Feuerbach, és a pantheismus különnemű hivei, 
mind ez irányban működnek : azért gyógyithatlanok 
is; mert önlényöket függetlenítik, és istenítik. Olly 
hazugság ez, mellynél nagyobbat gondolni sem le-
he t ; minthogy e fölfogás szerint, a teremtmény az 
ő teremtőjével azonegy párvonalba állíttatik. — Is-
mét mások bizonyos rögeszmékben szenvednek: ide 
tartoznak azon gyöngéikedők, kik azt hiszik maguk-
ról , hogy kigyót , békát, egeret, vagy egyéb undok 
állatokat hordanak testökben ; mások meg azt hiszik, 
hogy üveg lábaik, viasz orruk van, stb. 1) Vannak 

*) Mint sikerül az efféle betegeket kigyógyítani, néhány 
példából láthatni. Egyik holtnak tartva magát, nem akart 
enni. Melléje tőnek tehát egy koporsót, mellyben egy állító-
lagos halott feküdt, s elejbe rakának mindennemű ételt és 
italt. A tetszhalott fölemelkedék, és jóízűen hozzá látott az 
étel-italhoz : mi fölött elcsudálkozván az elmebeteg, mondá : 
,Eddig bizonyosnak tartottam, hogy a holt ember sem nem 
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lelki-betegek, kik külsőleg istenfélők-és ajtatosoknak 
látszanak; kik sokat imádkoznak, böjtölnek, és né-
melly más jámbor cselekedeteket is visznek véghez : 
kiknek mégis eszök nincs helyén. Ezek vallási ra-
jongás-, tulcsigázott lelkiismeretbeli aggódás-, és szo-
rongatásokban szenvednek. Az illyenek többnyire 
elégületlenek, kiknek senki sem tehet eleget; a hit-
szónok, és gyóntató-atya soha sem tesz kedvökre. Min-
den embert legnagyobb bűnösnek tartanak ; a cse-
kélységekért is mély aggódásba esnek : ha véletlenül 
egy legyet megöltek, ezt is iszonyú vétségnek tart-
ják. A lelkipásztor akármennyit beszéljen, és ipar-
kodjék őket fölvilágosítani, mit sem használ. Vannak 
végre búkóros elmebetegek, kik némi szenvedélyes 
rögeszmében szenvedve, minduntalan azon törik fe-
jőket, hogy az öngyilkossági rettentő szándékot mi-
kép hajthatnák végre. Az illy szerencsétlenek nem 
tudják, mit cselekesznek : azért folyvást őrködni kell 
fölöttük. 

Atalában az illy elme-, s lelki-betegek öngyil-
kossági vétségeit megítélni,nem áll sem hatalmunk-, 
sem tehetségünkben. Ezek ügyében csak az Isten ké-
pes Ítéletet hozni. Csak ő tudja legjobban, milly ré-
szevan az elkövetett gonoszságban az öntudatos sza-
bad akarat-, és egyéni romlottságnak De azért az. 
öngyilkossági eseteket vizsgálva, korán sem oszt-
hatjuk azok véleményét, kik azt mondják, hogy egy 
öngyilkos sem bír , midőn megöli magát , öntudat-, 
és akarattal ; vagyis hogy öntudatlanul veszi el éle-
tét. Igaz, hogy az ember azon pillanatban, midőn a 
lőszer kisül, vagy a kötél összeszorítja nyakát, vagy 
a víz szájába tolul, elveszti öntudatát: de nem birt-e 

eszik, sem nem iszik : de miután most saját szemeimmel lá-
tom az ellenkezőt, ennél fogva kötelességemnek tartom, a 
magam részét, mint Lalott, szinte megenni ; s meggyógyult. 
Egy más elmebeteggel, a ki szintén holtnak tartotta magát, 
következőleg bántak. Koporsóba tevék, és temetést színlelve, 
sírba vitték. Útközben előleges összebeszélés szerint vig legé-
nyek találkoztak a koporsóval, kik a holtat derekasan legya-
lázták , és minden rosszaságot ráfogtak. Az elmebeteg egy 
ideig békével hallgatott : mignem végre megunta, s e szókkal 
ugrott ki a koporsóból: ,Várjatok ti gazok, addig verlek tite-
ket, mig csak egyet leheltek.' És e szándékát csakugyan végre 
is hajtja, ha vissza nem tartóztatják, és nem teszik neki föl-
foghatóvá, hogy egy becsületes halotthoz illyesmi nem illik; 
mi ellen azonban tiltakozott, és váltig erősité, hogy ő nem 
holttetem többé, hanem élő ember : csak hogy a gazokat meg-
verhesse. Néhol a tébolydában foglalatosságot is adnak az el-
mebetegnek ; azt az ismeretei- s tehetségeihez alkalmazva : 
leginkább azért, hogy a henyélésnek, mint sok bün forrásának 
eleje vétessék. Munkára azonban kit sem kényszeritenek, ha-
nem azt ösztönözésül még jól meg is fizetik. 

valljon öntudattal azon pillanatban, midőn a lőszert 
megvonta, midőn fejét a horogba igazitá, vagy el-
tökélett akarattal ugrott a vízbe? Ha erkölcsi beszá-
mítás alá nem vonhatók az okaikban kisebb-nagyobb 
mértékben szabad cselekvények (jóllehet az egyszer 
elhatározott lépés sajnos eredménye szükségkép, s 
értelmet és akaratot ellenállhatlanul magával ragad-
va következik is be): ugy a szokásos részegségben, le 
nem küzdött haragban stb. elkövetett bűnökért sem 
fog senki feleletre vonathatni... . 

X. 

A hol nincs józan gondolkozás, ismeret és ker. 
fölvilágosodás, ott hiányos egyszersmind az Isten, ön-
magunk és felebarátunk iránti kötelességek ismerete 
és teljesítése is. Azon mértékben , a mint gyarapszik 
a tudatlanság, hitetlenség, és babona: halad az er-
kölcstelenség és öngyilkosság is. Mert csak az képes 
józanon élni, s boldogul meghalni, ki tudja, honnan 
eredt, hova igyekszik, és mi az ő végczélja. E tu-
domány nélkül az élet nem öröm, hanem valódi 
gyötrelem. Lehet az ember bármennyire tudós : de 
ha nincs biztos tudomása végrendeltetéséről, ugy té-
vedés- és homályban fog egész életére nézve síny-
lődni. Nem rég egy jeles orvostanár, ki szaktudós 
vizsgálódásai által az orvosi statistika, s állami gyó-
gyászattan mezején kitűnő érdemeket szerze magá-
nak, dr. Casper Berlinben, értekezést bocsátott ki, ,a 
vétségek statistikájá'-nak czime alatt ; s többi között 
érdekes áttekintését adja a vétségeknek, a porosz ál-
lam két főhitvallására nézve. Vizsgálatainak alapjául 
az 1835—1841-ik éveket vette. Tekintsük meg né-
hány adatait. Mi az öngyilkolást illeti, mondja ő, erre 
nézve kiváltképen a kath. országrészek állanak job-
ban. Egy milliónyi kath. lakosságot véve, 90-nel keve-
sebb öngyilkolás fordul elő nálok, mint az evangéli-
kusoknál. A túlnyomó kath. kormánykerületek közt 
Münster és Rajna-vidék áll legjobban, Posen legrosz-
szabbul— Hogy ez adatok valóságon alapulnak, két-
séget nem szenved. Casper tanár urnák a legjobb 
eszközök állottak rendelkezésére, például : Kamptz 
évkönyvei, Mühlernek, az igazságügyi ministernek 
átalános jelentése a királyhoz, az egyes kormány-
kerületek beadványai a statistikai hivatalba, ugy 
szinte saját több évi működése a Statistika mezején, 
összekötve egy rendkívül éles elme- és körültekintés-
sel. Azért adatai kétséget nem szenvednek. E külön-
böző tünemények okait vizsgálni tanulságos, de ne-
héz föladat. H o g y a miveltségi állapot, az égalj, nem-
zetiség, jól lét , és népességi különféleség áltál nem 
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lehet a dolgot tökéletesen fölvilágosítani, s megol-
dani , ezt részben maga dr. Casper is megvallja. S 
azért kényszerítve érezte magát, egy más expediens 
elfogadására, miszerint: „az olly feltünőleg csekély 
száma az öngyilkolásoknak a katholikusoknál, a tö-
redelem és utolsó kenet szentségének tulajdonitható" ; 
e tekintetben Osiander nézetét követve, s még azt is 
hozzátéve, hogy a felhozott tény nem u j , hanem 
már 20 év óta lolyvást ismételtetve, s bebizonyulva 
áll. — És mi katholikusok ezt egészen természetes-
nek találjuk, hogy tudnillik egy kath. ember, ha ké-
telyek által gyötörtetik, vagy valóságos bünsuly-
lyal van terhelve, vagy némi szerencsétlen viszonyok, 
meghiusult remények miatt, szétdúlt kedély állapotban 
szenved, igen természetesnek találjuk, hogy az illy em-
ber az ő lelki-atyja előtt, sérveit a gyónásban kinyilat-
koztassa. A lelki-atyának pedigbő ismeretei-s tapaszta-
lásánál fogva van módja, s kezénél az eszközök, a meg-
hajlott nádat fölemelni, a füstölgő kanóczot lángba 
hozni: ő tehát a lelki-betegségek gyógyításával épen 
ugy cselekszik, mint az orvos, a ki lépésről lépésre 
követi a beteg ba já t , és azt gyökerestől meggyó-
gyítni törekszik. Illyforinán nem egy bűnös nyerte 
vissza lelke nyugalmát. Hasonlóképen az Oltári-
szentség, valamint az anyaszentegyház egyéb kegy-
szerei is, hatalmas eszküzökül szolgálnak arra, hogy a 
kath. ember, miután lelkének beljéből megbánta el-
követett bűneit, tökéletesen kibéküljön az Istennel, 
s ne essék kétségbe. Ide járul az életnek kath. érte-
lembeni mélyebb fölfogása. Az élet, ker. kath. fölfo-
gás szerint, nem egyéb, mint előkészület egy jobb 
és boldogabb életre a mennyekben. Vajmi sok függ 
tehát az előkészülettől, hogy az lelki javunkra szol-
gáljon ! Egyébiránt az élet, ugyanazon fogalom sze-
r int , nem csak előkészület, hanem pályafutás is, 
melly az embert az ő végczéljához, az örökkévaló-
ságba vezeti. Sáfárkodás az, mellyről egykor számot 
kell adnunk. Utazás, melly közben nem szabad meg-
állapodni, hanem folyvást igyekezni kell a czél felé. 
Vetés ideje, mellyet az aratás fog követni az .örökké-
való életben Ez a földi életnek valódi katholikus 
fölfogása. Es igy akármelly oldalról veszszük is az 
életet, azt minden esetre lelki javunkra tartozunk 
fordítani. Ha hiszszük, hogy ez élet készülésül szol-
gál az örök életre: akkor kötelességünk is, az élet 
perczeit minél hasznosabban tölteni. Ha a földi életet 
pályafutásnak nézzük : ugy kötelességünk sietni, még 
pedig az Isten kijelölte uton, a czél felé ; hogy egy-
kor méltók lehessünk az élet érdemkoszoruját el-
nyerni. Ha az életet sáfárkodás idejének veszszük: 

ugy kötelességünk, a mulandó élet minden perczeit 
akkép használni, hogy azok minél nagyobb lelki 
előnyt eredményezzenek számunkra. Ha vetés ideje: 
ugy iparkodnunk kell, az élet veteményes ágyait 
olly maggal bevetni, mellyből a legüdvösebb gyü-
mölcsök remélhetők, stb. Minden arra oktat tehát 
minket , hogy használjuk életünk minden szakaszát 
lelkünk üdvére. Mig időnk van , cselekedjünk jó t ; 
mert nem tudjuk , meddig fog erre alkalmunk lenni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 23-dikán. Esztergomból országunk főma-

gasságu herczeg-primásának, S ô i t o v s z k y Ker. János bi-
bornok és esztergomi érsek ur ő eminentiájának egy ujabb jó-
téteménye felől tudósíttatunk, mellyel a gondviselésére bízott 
főmegyében áldásos működésének emlékezetét örökitendi. Ez a 
főmegyebeli t a n i t ó k és éneklők számára alapított nyugdí j -
i n t é z e t ; mellynek alaptőkéjét ő eminentiája, folyó november 
elején már kamatot is hozott 5000 frtnyi összeggel volt ke-
gyes nevelni. Az intézetre vonatkozólag a főmagasságu bi-
bornok nov. 11-dikén kelt következő főpásztori levelet mél-
tóztatott a főmegyei t. papsághoz kibocsátni : 

„Venerabili Clero Archi-Dioecesis Nostrae Strigonien-
sis Salutem in Domino et paternam Benedictionem ! Quod 
sumrnis in votis habui, quod Vobis quoque Fratres et Filii 
charissimi die 19-ta Julii 1858. Nr. 2964. impensissime com-
mendavi, Deo, qui bonus est sperantibus in Eum, benedi-
cente, ad optatum eíFectum perductum esse, pensionale 
quippe Institutum pro Docentibus et Cantoribus Archi-Dioe-
cesis meae Strigoniensis cum summo animi gaudio annuncio 
Vobis Nimirum usque hodiernum diem iam 17, et quod exce-
dit millium llrum val. austr Capitale conílatum est, quod 
certe spectata temporum iniquitate ceu tale considerari po-
test , quod et ipsorum Docentum bonam voluntatem, et eo-
rum , qui pro allevianda ipsorum sorte symbola sua concur-
rerunt, generosam charitatem aperte loquitur. Ego , pro meo 
negotium institutionis promovendi studio, fundo liuic pen-
sionali addixi 5000. flnos in chartis urbarialibus, quae cum 
elapsa 1-a curr. mensis iam censum fuderunt. Pari studio fo-
vet Venerabile quoque Metropolitanum Capitulum hocce In-
stitutum, et ideo Capitale 1000. fl. v. a. obtulit. Clerus Cura-
tus Archi-Dioecesis huius hucadusque ad bonum Instituti 
290 flnos val. austr. contulit. Ut igitur datam fidem exsol-
vam , pro anno proxime venturo 1861. pensum ex hoc fundo 
assignare incipiam. Vestrum igitur erit Fratres et Filii cha-
rissimi ! recursus eorum, qui tenore regularum huius Insti-
tuti, signanter §§. 16-i et sequentium , participandi ex hoc 
fundo ius nacti sunt, in futura Congregatione vernali recipere, 
et sensu §. 22. cum necessariis reflexionibus Officio dioecesano 
substernere, quo sie ad vires fundi iam pro primo venturi 
anni semestri pensiones assignari possint. Constitui autem 
apud me, ut census annuus Capitalis iam modo conflati ex 
toto in distributiones convertatur; annuarum autem obla-
tionum hic pro nunc dimidia pars in augmentum Capitalium, 
alterum autem dimidium in pensiones erogetur. Sic me ob-

42* 
» 



— « 3 3 2 « 

tenturum conûdo, ut egentibus quidem non contemnenda 
summa distribuatur, ex altera autem parte Capitale contiuuo 
augeatur, donee illam quantitatem attigerit, ut sufíicientem 
pro tegendis respectivorum indigentiis censum fundat. Ipsa 
Consolatrix afflietorum suo potentissimo Patroeinio Institu-
tum hocce fovere, et contra omnes adversos casus tueri di-
gnetur. Strigonii, Festő Patrocinii B. M. V. die 11. Novem-
bris 1860. Joannes Card. A.-Eppus." 

— „A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t folyó hó 15-kén, 
ft. D a n i e 1 i k J á n o s kanonok és prépost ur ő nagysága 
elnöklete alatt választmányi gyűlést tartott, mellyben a Szent-
István-Társulat folyó évi november 14-kén megtartott XI-
dik közgyűlésének jegyzőkönyve hitelesíttetett, a mint itt 
következik: „A Szent-lstván-Társulatf hó 14-kén a belvárosi 
plébánia-templomban méltóságos és főtisztelendő R é p á s s y 
József jászói praelatus által végzett szent mise után tartotta 
meg Xl-ik nagy-gyűlését, méltóságos gróf Károlyi István ur 
elnöklete alatt, a szokottnál számosabb s igen fényes közönség 
jelenlétében. Tárgyai következők : 1) A gyűlést az elnök gróf 
lelkes rövid beszéddel megnyitván, alelnök ur tartott előa-
dást, meghatólag s meggyőzőleg azon irányelveket fejteget-
vén, mellyek mind a dolog érdemére, mind pedig a modorra 
nezve a társulatot köszhasznu tevékenységében vezérlik, s 
mindezt olly végből, hogy a közönség belássa, miszerint a tár-
sulatban egy olly nemzetegyházi intézményt bir, melly párt-
fogásra minden tekintetben érdemes. Előadását többszörös 
lelkes éljenek kisérék. 2) A társulati igazgató vázolta a tár-
sulat ez évi tevékenységét, s annak ugyanez idő alatt erkölcsi 
és anyagi gyarapodását. E vázlatból kitűnt; hogy : a) Az utóbbi 
közgyűlés óta Pesten és Egerben megjelent nyomtatványok 
417 ivre terjednek; a példányok száma 227,500, s az összes 
ivek száma 1,307,600. b) A különféle intézeteknek elajándé-
kozott könyvpéldányok száma 1181 ; a képeké 200. c) A tár-
sulat javára tett végrendeleti hagyományok összesen : 470 frt 
25 kr. d) Mélt. D e á k y Zsigmond fölszentelt püspök s nagy-
prépost ur a ,Codex graecus' czimü könyvből a társulatnak 
195 példányt ajándékozott, e) A Szent-István-oltárra begyült 
kegyes adományok összege 1286 frt 4 kr., 14 frt ezüst húsza-
sokban s 9 darab arany. Ugyané czélra az Ürményi Ferencz 
felett ft. D a n i e 1 i k János kanonok s prépost ur által tartott 
emlékbeszéd jövedelme 2141 példányért 466 frt 71 kr. E sze-
rint a Szent-lstván-Társulat által az oltárra begyűjtött összeg: 
1752 frt 76 kr., 14 p.ft ezüst húszasokban, és 9 darab arany, 
f) A társulat az utóbbi közgyűlés óta 41 alapitó és 1335 ren-
des taggal szaporodott. A tagok jelenlegi létszáma e szerint: 
258 alapitó, 96 tiszteleti és 7626 rendes, összesen tehát 7980 
tag. Meghalt 2 alapitó, s 56 rendes tag. 3) A pénztárnok a kia-
dásokat és bevételeket összeállitván, a pénztár állapotját ter-
jeszté a közgyűlés elé. Számadásának resultatuma: kiadás: 
58,162 ft 25 kr., bevétel : 57,887 frt 75% krajczár. 4) A tár-
sulati ügynök előterjesztéséből kiviláglott, hogy az ügynökség 
és társulati könyvárus által mult évi octoberlió l-jétől f. évi 
September végéig részint eladatott, részint pedig tagdijul és 
előfizetés fejében elszállíttatott 162,704 darab könyv és 38,435 
darab szent kép. A társulatot active illető követelések összege 
37,061 frtot tesz. 5) Alelnök ur kimutatása szerint a bérbe 
vett egri érseki lyceumi nyomda f. évi September végéig 752 
rt tiszta jövedelmet igért. 6) Határoztatott : a) Alelnök ur 

előterjesztéséből kiderülvén, hogy az ,Encyclopaedia' szer-
kesztéséhez még ahhoz értő egyén kivántatik, ki a czikkek re-
visiojával különösen azon tekintetből, hogy azok a kéziratban 
kellőleg kijavíttassanak, az egész munkának iránya és szelle-
me közelebb öszliangzásba hozassék, a kellő takarékosság és 
arány megtartassék, s igy a fölöslegeseket elhagyva, a szük-
ségeseket pedig rövidebbre liuzva, az egész mü gyorsabb ha-
ladásnak örvendhessen, tüzetesen foglalkozzék : e tisztre szer-
kesztői czimmel I l l u c z O l á h János ügyvéd 100 austr. ért. 
frt dij mellett olly kikötéssel választatott meg, hogy egyúttal 
a titoknoki teendőket, s a könyvtár felügyeletét is teljesitse. 
b) Alelnök ur a müveit osztályok lelki szükségeinek megfelelő 
imakönyvek hiányát emiitvén fel, előadta a választmány azon 
határozatát, melly szerint e szükségnek némi kielégítéséről 
gondoskodott, midőn egy, a külső nyilvános isteni-tisztelet 
alatt használandó olly imakönyvnek szerkesztését és kiadását 
rendelte el, mellyben az illető hivő az egyház által a szent mi-
sében és vecsernyéken használt imákat minden vasárnap- és 
ünnepekre, azonkivül az országban különösen tisztelt szentek 
napjaira megtalálja, és igy az egyházzal együtt imádkozzék. Mi-
után pedig egy illy imakönyvön kivül még egy másik is mul-
hatlanul szükségesnek mutatkoznék, melly a minden állapotnak 
és szükségnek megfelelő imákat tartalmazná, s igy együtt temp-
lomi és házi imakönyvül szolgálhatna; egy illyet pedig már 
a szellemdus és művészi ihlet- s tökélyéről liazaszerte ismert 
báró Orczj T Thekla úrhölgy saját munkája eredményeként 
nagy részben készen bir : felhivta a gyűlést a t. báró úr-
hölgy által készitett imakönyvnek az első helyen említet-
tel egyszerre! kiadására; kijelentvén, hogy a jeles úrhölgy 
annak a társulat számárai e czélból átengedésére nem 
csak kész, hanem azt az első helyen emiitettei együtt sa-
ját keze által készitett rajzékitményekkel is ellátni ajánl-
kozik. E rajzékitmények több rendbeli példánya bemutattat-
ván , a jeles alkotás, izlés, és kivitel által meglepett kö-
zönség egyhangúlag elhatározta a két imakönyvnek fényes 
kiadását ; a további végrehajtással alelnök urat bízván meg. 
c) Alelnök ur abbeli előterjesztése folytán, hogy rendesen 
Pesten nem tartózkodhatik, de különben is egyéb foglalatos-
ságai sem engedik, hogy a választmányban rendesen elnököl-
jön, s az elnöki egyéb terhes teendőket mind maga teljesitse: 
egy második alelnök rendszeresítését inditványozá ; ki, midőn 
az elnökök jelen nincsenek, a választmányikban elnököljön s 
egyéb elnöki teendőket vigyen, ugy azonban, hogy a fonto-
sabb tárgyak felől ugy az elnök, valamint alelnök urakat jó 
előre értesítse, s ezek meghallgatása s jóváhagyása nélkül ne 
intézkedhessék. Az inditvány elfogadtatván, közakarattal má-
sod-alelnökül ft. R o d e r Alajos, cz. kanonok s egyetemi ta-
nár ur megválasztatott, d) Az igazgató ur évi dija 200 a. é. 
frttal megjavíttatott, e) A tisztviselők közakarattal megerő-
síttettek , s a választmány részben megujittatott. f) Az elnök 
gróf figyelmeztetése folytán alelnök ur előterjesztette, hogy 
a társulatnak saját házra igen nagy szüksége levén : miután a 
társulat eddigi tőkéi egy alkalmas ház megvételére még nem 
elegendők, ajánlaná, lia a tagok közt aláirási ivek küldet-
nének szét, hogy a ki teheti s tenni akarja, 4 év alatt 
5 frtonkint fizetendő liusz au. ért. frtot irna alá e czélra, mel-
lyet ha csak 1000 tag is aláir, kikerülne az összeg egy alkal-
mas ház megvétele alapjául. Óhajtaná azonban, hogy világo-



san mondassék ki, miszerint ezen felhívást ne tekintsék erköl-
csi kényszerítésnek s ráerőszakol ásnak a t. cz. társulati tagok, 
hanem vegyék ezt mint egyszerű figyelmeztetést, hogy azok, 
a kiknek az óhajtás szivökön fekszik, vajha társulatunk is saját 
házzal birna, ennélfogva örömest áldoznának e czélra : értesitve 
legyenek, milly módon járulhatnak e czél kiviteléhez, a nél-
kül , hogy a hozandó áldozat valamelly nagyobb megterhelte-
téssel járna. Az inditvány ezen szellemben elfogadtatott. Ez-
után elnök gróf ur az ülést feloszlatván, mind ő, mind a többi 
elnökök lelkesült éljenekben részesittettek." Ugyané választ-
mányi ülésben nt. S z a b ó k y Adolf k. r. tanár ur indítványa 
folytán az elemi iskolák számára általa már előbb szerkesztett, 
s egy ideig a társulat kiadása szerint az iskolákban sikerrel 
használt ,a b c és kisebb olvasókönyv' isméti kiadása elhatá-
roztatott. Két biráló ajánlata folytán elhatároztatott továbbá 
X a n t u s János egyházi magyar költőkből szerkesztett, s né-
met nyelvre igen szabályosan, bár szabadon forditott antho-
logiájának kiadása is." (Kath. Néplap.) 

— N y i l t v á l a s z Bűnbánó Ádámnak ')• Szent hitünk 
tanitása, és egyházunk joggyakorlata szerint csak az erkölcsi-
leg jelenlevőt, és bűneit töredelmesen meggyónót lehet azok-
tól szentségileg feloldozni : de a távolban levő, s azok közül, 
mik lelkismeretét terhelik, csak egyes bünt levélben tudatot, 
hirlapilag, semmi esetre sem. Ennél fogva hozzám intézett s 
abbeli óhajtását tartalmazó levelére, hogy a kárpótlásul kül-
dött összeget az illetőnek kézbesitvén, vagy ha az már elhunyt, 
valamelly szent czélra fordítván, önt lelkismeretének meg-
nyugtatására hirlapilag oldozzam föl: tanácsolnom kell önnek, 
hogy lelkismeretének megnyugtatására szentségi feloldozás 
végett járuljon valamelly lelkiatyához személyesen; bűneit 
töredelmesen meggyónván, s annak mindent körülményesen 
megvallván; mert az ohajtott feloldozást csak ugy nyerendi 
meg. — A kárpótlásul küldött összeg rendeltetése helyére 
van adva. Igaza van önnek, tökéletesen igaza van, hogy csu-
pán a megtért bűnös lehet nyugodt lelkismerettel; mig azt is-
mét ujabb vétekkel be nem szennyezte ! Én imádkozom önért, 
hogy nyerjen szent kegyelmet az igazi valódi megtérésre! Is-
ten szent kegyelme legyen mindnyájunkkal. B. Z- P-

VÁCZ-ról örömteljes részvéttel vettük azon egyházi 
ünnepélynek versekbeni megénekeltetését (tek. Zaáry Károly, 
világtalan ősz költő által *), mellyre alkalmat nagys. és fő-
tiszt. H a u 1 i k József váczi őrkanonok és czimz. apát ur arany-
miséje nyújtott. Az ötven éves áldozár nov. 18-án, ő méltósága, 
P e i t l e r Antal-József megyés-püspök ur vezetése mellett 
nyújtotta be hála-áldozatát a Mindenhatónak; és az átalános 
megilletődést méltán nevelhette a ritka körülmény, miszerint 
a segédletben három arany-misés pap, nagys. Gr á s p á r i k 
Kázmér nagy-prépost és kanonok, L e x a Xav. Ferencz ka-
nonok , és V a l t e r Borg. Ferencz, volt verőczei plébános 
urak vőnek részt. A költő legszebb dicséretet mond az ün-
nepeltnek kezdő s végsoraiban : 

, .Tu, qui semper eras gratus, eultorque parentum, 
Audi, quae mea nunc gaudia Musa eanit 

( ' ) Egy ismeretlentől érkezett levélre ; mellynek irója a ,ReIi-
- t ,Családi lapok'-at vagy ,Tanodai lap'-ot jelölte ki ollyanokul, 
lelkismeretének megnyugtatására válaszomat olvasni kivánja. 

A ,nyilt válasz' irója. 
*) Mint maga ir ja a szerző : „adprobatus ]Geometra , 76 annos 

natus, nunc oculorura visu orbatus." 

Pro te , cum miseris, quos nunc tua gratia tractat, 
Ad coelos mitti t Musa canora preces" ; 

s ö r ö m e s t c s a t o l j u k k i v á n a t a i n k a t az ö v é i v e l ö s s z e , mi-
s z e r i n t : 

:Det Deus , u t possis tunc esse diaconus Ips i , 
Cum tuus Antistes iubila Sacra canet." 

I R O D A L O M . 
,A ZSOLTÁROK KÖNYVE a Vulgata szerint, figyelemmel 

az eredeti szövegre. K á l d i György fordítása nyomán. Al-
lioli T. F. jegyzeteivel átdolgozva. Az apostoli szék jóváha-
gyásával. Egerben I860.' (,Liber Psalmorum Vulgatae edi-
tionis. Sixti Quinti Pontificis Maximi iussu recognitae.') 
8-r. XIV és 356 1. Ara, fűzve : 1 frt a. é. (Kapható a Szent-
István-Társulat ügynökségében.) 

Az egész nagyszerű vállalat jelentőségét, mellynek 
örömmel fogadott emez első gyümölcsét, mintegy mutatványul 
Ízlelteti meg annak nagylelkű s bőkezű megindítója, legjobban 
kiemeli a nméltóságu kiadó érsek urnák nmélt. és főtiszt, kri-
vinai L o n o v i c s József úrhoz, egykori csanádi püspök és 
kinev. egri érsek ő excellentiájához intézett előirata; mellyben 
emlékezetbe hozatik, „hogy a szent-írás uj magyar kiadását 
már az 1822 dik évi pozsonyi nemzeti zsinat szükségesnek ta-
lálta, és csupán arról tanácskozott : valljon egészen uj forditás 
készittessék-e, vagy Káldi György régi forditása használtat-
ván alapul, csak ez adassék ki újra átdolgozva, s a magyar 
irodalom ujabb fejlettségéhez idomítva? A nemzeti zsinat 
azok véleményét fogadta el, kik Káldi fordításának átdolgozá-
sát az egészen uj fordításnál czélszerübbnek tartották." Ez-
után fölemlítve az áldott emlékű b. Szepesy Ignácz pécsi püs-
pök által, s ennek nyomán később eszközlött kiadásokat, mint 
az érzett hiányt kellőleg nem pótolókat, folytatja: „Ennél fog-
va ugy vélem, nem tettem fölösleges dolgot, midőn az 1822-
diki nemzeti zsinat határozata folytán Káldi forditásának uj 
átdolgozását rendeltem el, és pedig, hogy a szent-írás olvasá-
sát az apostoli szék szándékánál fogva is, sikeresebbé tegyem, 
azon jegyzetek kíséretében, mellyekkel Allioli T. F. német for-
ditása az apostoli szék jóváhagyásával külföldön megjelenvén, 
a hivek között sokszoros kiadásban, sőt már franczia fordí-
tásban is elterjedett. E munkával T á r k á n y i B. József egri 
áldozó-papot, egykori titkáromat, most egyeki plébánost és 
m. akadémiai lev. tagot biztam meg, kinek egyház-irodalmi 
működése alapos reményt nyújtott nekem ahhoz, hogy meg-
bízásomnak , s a magyar közönség várakozásának képes lesz 
megfelelni Hogy pedig ezen átdolgozásnak kellő tekintélyt 
szerezzek szükségesnek találtam a kath. anyaszentegyház 
látható fejéhez, IX. Pius pápa ő szentségéhez az iránt folya-
modni, hogy ezen átdolgozást apostoli tekintélye- és jóváha-
gyásával megerősíteni kegyeskedjék. O szentsége örömest ha-
jolván kérelmemre, munkába vett vállalatom átvizsgálására 
a magyar püspöki kar nmélt. s főtiszt, t. cz. tagjaiból nevezett 
négy7 bírálót" (ezek, a bold, csanádi püspök Csajágliy Sándor, 
Szenczy Ferencz szombathelyi, Lonovics József egykori csa-
nádi püspök, és Fábry Ignácz kassai püspök ő nméltóságaik), 
„kik az ó-szövetség könyveit már legnagyobb részben átvizs-
gálták " A kiadó érsek ur ő excellentiája a zsoltárok előleges 
kiadásával meg akarta a modort és eljárást ismertetni, mely-
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lyel az uj átdolgozás teljesíttetik ; ugyanazért a Vulgata szö-
vegét is mellé nyomatta, hogy a forditás becse felőli ítélet 
annál könnyebbé tétessék. A nmélt. kiadó érsek ur a zsoltá-
roknak ezen kiadását nmélt. Lonovics József urnák „azon kü-
lönös részvéteért" ajánlja, „mellynél fogva e forditás nehéz-
ségeinek legyőzésében olly jelentékeny tényező vala." — A 
magyar egyház, és annak mindenik hive örök hálára érzi ma-
gát kötelezettnek azok iránt, kik e nagyszerű munkát nem 
csak megkezdték, de azt sok évi gond és fáradozás után, be-
fejezéséhez is közelébb vitték. E mutatvány bizonyosan vala-
mint a nyelv tisztasága, és a jegyzetek tanulságos bősége, 
ugy a forditás hűsége felől is örvendeztetőleg fogja az olva-
sókat meggyőzni ; mint elragadólag lepi meg a szemlélőt a 
nyomtatás dísze, s a kiállítás szépsége. Isten engedjen vala-
mint a nmélt. kiadónak, ugy minden, e munkában az ő dicső-
ségére tevékeny részt vevőknek erőt és egészséget, hogy az 
egész forditás átvizsgálása megtörténvén, a sajtó alá kész mű 
mielőbb világot láthasson ! 

,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 
Papstthum ?' (Folyt.) 

A pápák az V., VI., VII., VIII. és IX. században 
a barbarok berohanása alkalmával, Olaszországért mindent 
megtettek ; és azt a végveszélytől megmentették. De a mi 
még mindeddig nem volt elegendőkép méltányolva, az azon 
körülmény, hogy csak Roma, és pedig a pápai Roma ma-
radt egyedül Olaszországban mindig o l a s z . Soha sem volt 
az normann , mint Nápoly, soha spanyol, vagy német, mint 
Milano, soha lierul, vagy lombardi : hanem Romulustól kezd-
ve még mindig az volt, a mi ma is, tudnillik független város. 
A gallusok ugyan bevették, de meg nem tarthatták : épen 
ugy, mint a többi barbarok sem, majdnem 2500 év óta. Tu-
rinban savoyai, Florenzben német származású fejedelmek, Ná-
polyban Bourbonok vannak : de Romában csak mindig pápák, 
és ezek majdnem mindig olaszok voltak. Idegen hódító soha 
sem telepedhetett ott meg. Tehát Olaszországban egyedül a 
pápa tulajdonképeni olasz souverain ; és igazán véve akkor is 
az volt, ha személyiségét tekintve angol, vagy franczia lett 
volna is : mert ő magával sem dynastiát, sem hadsereget, 
sem pártot, szóval semmit sem hozott Franczia-, vagy Angol-
országból. Mint világi fejedelem, olasz fejedelem volt, és pe-
dig egészen más értelemben, mint Florenzben a lotharingi, 
vagy Turinban a savoyai házból származott fejedelmek. Sőt 
azt is ki kell emelni, hogy mióta Olaszországban nincsenek 
többé olasz fejedelmek, kizárólag a pápaság lett olaszszá, már 
három századtól fogva, minden félbeszakítás nélkül. Az utolsó 
nem-olasz pápa volt VI. Adorján, azelőtt V. Károlynak okta-
tója. Roma tehát, és pedig a pápai Roma, történetileg közép-
pontja, men- és tűzhelye, valódi szentélye az olasz nemzeti-
ségnek. Roma, mint merő világi állam, épen olly kevéssé lett 
volna e tekintetben kiváltságos, mint Nápoly, vagy Florenz ; 
és épen ugy kellett volna neki is, mint ezeknek, tiirni a meg-
hódításokat, dynastiákat, és örökösödési törvényt, melly ide-
gen családokat ültetett át az országba.. A pápa tehát, mint 
fejedelem és egyházfő, ezen kettős jellegénél fogva őrizte 
meg a Vatican kincstárában azt, a mi az olasz nemzetiségben 
élő, és halhatatlan. És épen ezen fegyvert fordítja ma ellene 
a vak hálátlanság! — Olaszországnak tökéletes politikai egy-

sége, századok óta lehetetlen, és alkalmasint még sokáig az is 
fog maradni. Az soha sem létezett, még a romai világuralom 
idejében sem. Mig Olaszország különféle államok, népek és 
souverainek közt el van osztva, — pedig legjobb barátainak 
is el kell ismerniek, hogy ez létének lényeges és végzetszerű 
föltéte (igy érez a ,Napoleon III. et 1' Italie' czimü ismere-
tes röpirat is) : lehet-e függetlenségére, s az egység azon ne-
mére nézve, mellyre képes , valami kivánatosabb , mint hogy 
fejedelmeinek egyike magasztos, és szent jelleggel bírjon, 
melly őt minden ellenmondás, minden versenyzés és nagyra-
vágyás nélkül a többi fölé emelje , s erkölcsileg Olaszország 
fejévé tegye? Ezen méltóságteljes állást fönségesen betöltöt-
ték a pápák ; és Olaszország nekik köszönheti, a mivel a nem-
zetiség, függetlenség és egység tekintetében bir. Már fönebb 
megjegyeztük : hogy a nyugotromai birodalom megbukásakor 
a pápák, mint Olaszországnak a gondviseléstől rendelt veze-
tői, mentették meg azt a barbarok általi tökéletes elárasztatás-
tól. Olaszország sem frank nem lett, mint Gallia, sem gótli és 
mór, mint Spanyolország: és ezt azon körülménynek köszön-
heti, hogy az ötödik és hatodik században m á r b i r t f e j e-
d e l e m m e l , mi a t ö b b i o r s z á g o k b a n h i á n y z o t t . 
Ez elvitázhatlan történelmi igazság. Olaszország soha sem 
fejthetett ki katonai ellentállást ellenei irányában : csak Ro-
mában volt némi eleme egy egészen másnemű, de legyőzhe-
tetlen ellentállásnak ; és Roma tekintélye tiszteltetett. Ezen 
körülmény nélkül Olaszországban semmire sem figyeltek, és 
minden a barbarok zsákmánya lett volna. A pápáknak a csá-
szárokkal való küzdelmeikben főkérdés kétségkivül a vallás 
volt: — azonban Olaszország függetlensége is jelentékeny he-
lyet foglalt el azokban. A középkorban ugyanis a császárok-
nak minden törekvésök oda volt irányozva, hogy mint füg-
getlen , absolut urak uralkodjanak Roma és Olaszország fö-
lött : és az olasz szabadság menthetlenül végkép elenyészik, 
ha a Romában székelő pápaság, ott az ellentállásnak tűzhe-
lyét, bizonyos tekintetben szentélyét nem tartotta volna fön, 
melly a bitorlások és túlkapások ellenében sérthetetlen volt. A 
romai szent birodalom, mellyről, sajnos! Voltaireral kényte-
lenek vagyunk elmondani, hogy sem szent, sem birodalom, 
sem romai nem volt (értve az elfajult, nem pedig a Nagy-
Károly-, és utódainak korában létezett romai szent birodalmat), 
és melly szinte örökös ellensége vala a sz.-széknek, nem ke-
vésbbé volt ellensége az olasz szabadságnak is ; és igen jól 
tudjuk, milly pusztításokat vittek véghez ezen szép ország-
ban a császári hadseregek. A szerencsétlen Olaszország akkor 
temérdek apró fejedelemségre, és versenyző köztársaságokra 
volt osztva ; a császárnak, és köztársaságnak hivei egymás kö-
zött éltek ; egyik város a welfek, a másik a ghibellinek részén ál-
lott, mindenütt versengés és küzdelem uralkodott. Ezen benső 
szakadások,és olly sok sajnálandó összeütközések közepette a 
pápaság, politikáját mindig a welf mozgalmakhoz kötötte, s a 
német hatalom elleni minden küzdelmei az olasz szabadság 
javára váltak. Maga Voltaire is elismeri, hogy a pápa ügye 
ugyanazonos volt az olasz szabadság ügyével. „Világos, úgy-
mond ő, miszerint Nagy-Otto és II. Fridrik maguk is határta-
lanul akartak uralkodni Olaszország fölött; és ez titkos alapja 
a pápákkal való minden küzdelmöknek. A welfek, mint baráti 
a pápaságnak, de méginkább a szabadságnak, mindig ellensúlyt 
képeztek a birodalomhoz ragaszkodó ghibellinek ellen." Végre 
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az olasz szabadság, a nagy pápa III. Sándor alatt, ugyan fegy-
verrel is, de legfőkép a pápai hatalom szent és elvitázhatlan 
tekintélye által, kiküzdetett. Lombardia városai Péter székének 
pártfogása alá menekültek ; és a pápaság győzelme, melly után 
nemes béke köttetett, Olasz- és Németországnak, a szent-szé-
ki birodalomnak viszonyait olly alapok szerint rendezte, mel-
lyeknél igazságosabbakat és becsületesbeket gondolni sem le-
het. A harczot, mellyet III. Sándor az olasz szabadságért rőt-
szakállu Fridrik ellen viselt, erélyesen folytatták utódai, II. 
Fridrik ellenében. „A pápák világi hatalma," mondja gr. B al-
fa o , ki e helyen a pápaságot érdemlett elismeréssel említi föl, 
„volt oka, és kezdete az olasz függetlenségnek, és az olasz 
városok szabadságának, mellyek előtt ez már létezett." Törté-
nelmi bizonyságul erre nézve emlékezzünk csak meg a Velen-
czében kötött szövetségről, a Roneagliában tartott birodalmi 
gyűlésről, a lombardiai ligáról, a legnagoi csatáról, és a con-
stanzi békéről: hisz csak ott nyertek az olasz köztársaságok tör-
vényes , és mindenki által elismert létezést. A mi a tizenhar-
madik századot illeti, erre nézve G a i l l a r d i r i a középkor-
ról irt történelmében bebizonyította, hogy a pápaságnak a 
császársággal való küzdelme nem csak az egyházat, hanem 
Olaszországot is megmentette. Habsburgi Rudolf, ki az 1279-
diki constitutio által elismerte az egyházállamot, vonakodott 
a havasokon átmenni, hogy a császár iránti ellenséges érzü-
letii városokat ismét tekintélye alá hajtsa. Es mig a következő 
időkben a pápák a birodalmat még az egyházállam fölött való 
suzerainitást illető igényeitől is megfosztották, a többi Olasz-
ország ugyanazon szerencsével eltávolitotta az Otto császár 
által megalapított idegen uralmat, és visszaállította előbbi 
nemzetiségét. Olaszország azonban nem nyerte vissza szabad-
ságát , mert az idegen zsarnokok helyett olasz tyrannok tá-
madtak : minthogy Olaszország akkor „a pápák özvegye" volt. 
Igy hangzott az erőteljes kifejezés , mellyet használtak azon 
elválhatlan egység kifejezésére, melly Olaszország sorsát a 
pápaság nagyságához köti, és egyszersmind nyilvánítására az 
elválás fölötti fájdalomnak. Ez azon időszak a történelemben, 
mellyet Olaszország, babyloniai fogságának nevezett. És vall-
jon mit élt meg az akkori nemzedék ? A városok belső szabad-
sága elveszett: minden olasz köztársaságban kis zsarnokok 
dynastiái keletkeztek, a nélkül, hogy fölemelték volna a bi-
rodalmat , melly őket fölingerelte ; hisz ez maga is végvonag-
lásba esett : mert magának a birodalomnak is szüksége volt a 
pápaságra, és egész Europa szenvedett a pápák távolléte, és 
világi uralmoknak roskadozása alatt. Innen származik az ola-
szoknak egész az igazságtalanságig érő haragja az avignoni 
pápák, az udvarukban űzött kicsapongások ellen, stb. P e-
t r a r c á n a k , és másoknak is szemrehányásaiban bizonyára 
nem más nyilvánul, mint a bosszankodás , hogy elveszett az, 
a mi akkor is, mint ma, „egyedüli élő nagysága volt Olaszor-
szágnak." Később ugyan a pápaság visszajött Romába; de 
politikailag már meg volt gyengülve : érezte a nagy szakadás-
nak következményeit, és megkisértéseit. A keresztény világ 
fölötti politikai tekintélye elenyészett, és Olaszország is min-
dig nagyobb megaláztatás-, és szolgaságba sülyedt. Ez a bé-
renczek (condottieri) korszaka volt. — Végre bekövetkeztek a 
végső háborúk : francziák, olaszok, spanyolok és németek 
Olaszország, mint valamelly közös zsákmány fölött viaskod-
tak. II. Gyulának hősies, de eredménytelen fáradalmai, olasz 

hazafisága, és az idegenek irányábani ellenszenve ismeretes. 
A következő századokra nem szükség kiterjeszkednem ; hisz 
azok történelme eléggé tudva van. — Ezen futólagos észrevéte-
lekhez csak még egy szót akarok kapcsolni. Erős, egyetemes 
nemzet nem lehetséges főváros nélkül. Olaszországra nézve 
nem lehet más főváros, csak Roma : R o m a p e d i g O l a s z -
o r s z á g f ő v á r o s a e g y e d ü l a s z e n t - s z é k á l t a l 
l e h e t . A municipalis emlékek és hagyományok, mellyek a 
középkorban az olasz városok dicsőségét képezék, más supre-
matia előtt soha sem fognak meghajolni. Florenz, Nápoly, 
Milano és Velencze, hogy Bologna- és Genuáról ne is szóljak, 
az ő versenyző törekvéseikkel, más város, és más igények ked-
veért nem fognak fölhagyni. Hisz ismeretesek a vádak, niel-
lyekkel Genua és Turin egymást folytonosan elhalmozzák, és 
Turinnak Milano fölötti túlsúlya még távolról sincs eldöntve. 
A többit a jövő fogja megmutatni. A mit itt mondok, azt el-
ismeri a „III. Napoleon és Olaszország" czimii ismeretes röp-
iratnak szerzője is. „Romának a félsziget többi városai fölötti 
elsősége", mondja ő, „az idő, saját dicsősége, minden népek 
csudálkozása és jámborsága által van megalapítva." A pápá-
nak elnöksége az ő főpapi méltóságából ered; ő Istennek örök 
souverainitását képviseli, és ezen magasztos jellege miatt a 
legnagyobb királyok is meghajolhatnak előtte. Hisz ő nemur, 
hanem atya ! Turinnak, Nápoly-, Florenz-, Milano- és Velen-
czének megvannak emlékeik, megvan fontosságuk és nagysá-
guk, mellyek közöttük egyenlő jogokat, s alapos versenyzést 
idézhettek elő : ámde ezen jogok elenyésznek az örök város 
előtt. Ezen városok egyike sem veszt valamit méltóságából, 
ha a szövetség fejeül olly várost ismer el, melly fővárosa vala 
a világnak. Különben a főváros ezen feladatát Roma még a 
gyengeség és megoszlás azon állapotjában is, mellyben Olasz-
ország három század óta van, legalább egy részben megol-
dotta. Politikai és katonai központtá ugyan egy elosztott or-
szágban nem lehetett, de n e m z e t i központ mindenkor vala, 
minthogy vallási középpont volt. Miért nem lettek a milanoiak 
németek- vagy spanyolokká ? Miért nem lett Velencze legna-
gyobb virágzásának korszakában görög, dalmát, vagy szláv 
hatalmassággá, még akkor sem , midőn több birtoka volt az 
adriai tengeren tul, mint innen ? Miért nem lett Piémont, ám-
bár franczia nyelvű fejedelmektől kormányoztatott, jobban 
francziává? Miért nem lett Nápoly anjoui, normán, saracen 
vagy spanyol, azon Nápoly, mellyen olly sok ellenség vonult 
át, s melly a hóditónak olly keveset szegülhetett ellene ? Si-
cilia, melly olly sok kézen ment keresztül, és Corsica, melly 
most franczia hatalom alatt áll : igen, Sicilia és Corsica miért 
olly igen olasz, daczára a tengernek? Valljon nem szárma-
zik-e ez legalább egy részben onnan, hogy a religio Romában 
nekik hatalmas központul szolgál, s Romában származási és 
nyelvrokonokra találnak, kik reájok nézve lehetetlenné te-
szik , hogy Olaszország nevét, hagyományait és nyelvét elfe-
ledjék? Mint tudva van , a mostani italianismus is sajátjává 
tette ezen eszméket, és nagy túlzással akarta érvényesíteni 
azokat igényeinek megalapítására. G i o b e r t i abbé ,Primato'-
ja a pápából, sőt a catholicismusból olly eszközt faragott, 
melly által Olaszországnak szükségkép az egész világ fölött 
kellene uralkodnia. Ámde ez eltorzitása az igazságnak. Olasz-
ország és a catholicismus, a religionak illyetén kizsákmányo-
lása miatt a politika által temérdek sokat fogna szenvedni, és 
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az egyház e czélra soha sem fogja magát fölhasználtatni en-
gedni. Kétségkivül Olaszországnak legnagyobb dicsőségére 
szolgál, hogy a ki fejedelmei között első és leginkább olasz, 
egyszersmind az, kinek szent jellege miatt a világ minden né-
pei tisztelet- és szeretettel hódolnak. Olaszország a pápa által 
bir a tiszteletnek azon czimével, hogy a világnak szellemi fe-
jedelmet ád, és ezen szerencse olly nagy, hogy épen nincs 
szüksége büszke képzelmeit a latin népek fölötti uralomra 
való igényekig kiterjeszteni. Egyébiránt magából ezen tévely-
ből is a legvilágosabban kitűnik, milly szükséges Olaszor-
szágra nézve a pápaságot kebelében megtartani. Olaszország 
dőre nagyravágyástól űzetve, napjainkban a pápaságot plian-
tastikus túlsúlynak akarta eszközévé tenni, minthogy a múlt-
ban a veszély idején Olaszországra nézve a pápaság a szaba-
dulás horgonya volt, a végső összetartó erő, melly a felosz-
lástól megmenté, és az utolsó kötelék vala, melly annyira-
mennyire még egybefüzé. A nap , mellyen a pápaság Olaszor-
szágot elhagyná, az egyházra nézve a szomorúság napja le-
hetne: de Olaszországot tekintve, a halál napja leendne az, 
és a hosszas viharok miatt, mellyek azt követni fognák, örökre 
bucsut lehetne venni az olasz nemzetiség minden reményei-
től. Azonban igen messze vinne, ha ezen mindent magában 
foglaló kérdésnek taglalásába mélyebben akarnánk eresz-
kedni ; hisz a látkör annál inkább tágul, minél tovább nézi 
azt a szem. Mennyit kellene még különösen a művészet- és 
tudományról mondanom, mellyekben Olaszország sokáig a 
szinvonalon egyedül tündöklött ; mit azonban csak ismét Ro-
mának, és a pápaságnak köszönhetett. A franezia köztársa-
ságnak elnöke tehát igen mély értelmű, történelmi és politi-
kai szempontból tökéletesen igaz szavakat ejtett, midőn mon-
dá: „Az egyház tiszteletreméltó fejevilági uralmának föntar-
tása, legbensőbben össze van kapcsolva Olaszország szabad-
sága- és függetlenségével." Több mult el tiz évnél, hogy a 
gondviselés végzeteinek különös találkozása által Olaszország, 
IX. Fiúst megaláztatása czéljához hitte eljutottnak. S valljon 
miért nem érte el e czélt? A történelem egykor el fogja be-
szélni : Europa pedig tudja már. IX. Pius fölfogta Olaszor-
szágnak katonai tehetetlenségét ; ő mindenek előtt azt ohaj-
totta, hogy a h a t a l m a s k ö z b e n j á r ó t á v o l t a r t a s -
s é k az e g é s z ü g y t ő l , és igy könnyebben lehessen be-
csületes egyezkedéshez jutni. Ha akkor az ő tanácsát követik, 
most Felső-Olaszország talán az austriai monarchiának volna 
dicsőségteljesen kiemelkedő ága, a többi Olaszország pedig a 
szent-szék elnöksége alatt minden idegen befolyástól függet-
len fejedelmek hatalmas szövetségét képezné. Ezek voltak 
IX. Pius reményei, és Európának legfelvilágosodottabb állam-
férliai, legalább egy pillanatra, helyeselhetőknek találták 
azokat. A pápa akkor bizonyára sem az olasz szabadságot, 
sem a pápaságnak hagyományos törekvéseit, sem az összes 
haza óhajtásait nem tagadta meg; de ezen czélhoz nem akart 
azon két eszköz által jutni, melly 1848-ban mindent lerom-
bolt : tudnillik a háború és forradalom által. A háború és for-
radalom volt ezen korszaknak kettős szerencsétlensége, és a 
két megmérhetlen következményű hiba, mellyet Olaszország 
elkövetett, vagy inkább, mint jól jegyzi meg T h i e r s , „elkö-

vette a dühöngő párt, melly Olaszországot hatalmába kerí-
tette, és az örvénybe taszitá; mert szenvedélyeinek teljesíté-
sét többre becsülte, mint az ügynek valódi érdekét. Minden-
ütt fölizgatta a népeket olly intézmények követelésére, mel-
lyek semmiképen sem voltak helyes viszonyban a szellem- és 
szokások állapotával. De még többet is tett, azon hibát kö-
vetvén el, mellyet leginkább kellett volna kerülnie, s melly 
szükségkép mindent elrontott: tudnillik igen korán idézte elő 
a függetlenségi háborút ; s miután ezen hibát elkövette , egy 
másik sokkal súlyosabbal tetézte azt az által, hogy az olasz 
kormányok ellen az olasz népek kezeit fegyverezte föl." 
Ezen hibák következménye ismeretes. S valljon ezen lecz-
ke használt-e valamit Olaszországnak , vagy annak , mit 
Olaszországnak neveznek? Sajnos, nem! (Folyt, köv.) 

KÓNYVHIRDETÉS. 
Tudomására juttatni sietünk a tisztelt olvasó-közönség-

nek , hogy a , M o n a s t e r i o l o g i a ' I I . kötete is a sajtó alól 
kikerült, s igy a már egészen befejezett, latin szövegű munka 
által a Szent-lstván-Társulat ismét egy megbecsülhetetlen, 
honi történetünkre nézve igen nagyfontosságú tudományos 
müvei gazdagitá irodalmunkat. A tudós szerző, nt. C z i n á r 
Mór, sz.-benedek-rendű áldozár, belátva az 1803-ban közre-
bocsátott F u x l i o f f e r-féle Monasteriologiának főleg adatok 
tekintetébeni hiányosságát, a müvet mély avatottsággal át-
dolgozá, a kutforrások hitelességére visszavezeté, azt tete-
mesen meg is bővité. Milly hűséggel járt el e tekintetben a 
tudós férfiú, széles tudományossága- s miveltségén kívül elég-
séges biztosítékot nyújt már azon kedvező körülmény is, hogy 
búvárkodó szellemének nyitva állottak a pannonhalmi főapát-
ság gazdag levél- s könyvtárának összes nagybecsű kincsei, 
mellyeket a fáradhatatlan szerző, mint számosb éveken át fő-
apátsági levél- s könyvtárnok, bámulandó szorgalommal s 
itészi bölcs tapintattal fölhasználni el sem mulasztotta. A 76 
negyedrétü ívre terjedő, két kötetü munka, melly bibornok 
herczeg-primás ő eminentiájának ajánlva van, a Szent-lstván-
Társulat költségein adatott ki, meritett papiroson s diszes ki-
állításban , 1000 példányban. Az I. kötet a sz.-benedek-ren-
düek ős, Magyarországban legrégibb, még pogány korába 
fölnyuló monostornak történetét tartalmazza ; melly monostor-
nak tudós fiai sz. Istvánnak, még mint fejedelemnek, őseink 
megtéritésében segédkezet nyújtva, hazánk nagysága- s di-
csőségének alapját megvetni közremüködének. A II. kötet a 
premontrei és cisterci rendűek, a hazánkban létezett loyag-
rendi szerzetesek és sz. Ágostonról nevezett remeték törté-
netét tárgyalja, kiknek változó viszontagságai nemzetünk 
történetével olly szorosan egybeforrvák. Vajha a tudós kö-
zönség szintolly részvéttel fogadná e müvet, a milly szivesen 
vállalkozott a Szent-lstván-Társulat, irodalmunkat gyarapi-
tandó, annak kiadására, a kiállítási költségek készséges meg-
ajánlása által. Az összes munkának ára, könnyebb megszerez-
hetés tekintetéből 6 austr. ért. frtra szabatott. — Kapható az 
ügynökségi hivatalban (Pest. Lipót-utcza 8. sz. a.), és II a r t-
l e b e n könyvkereskedésében. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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Az öngyilkosság, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

XI. 
A jó katholikus, élete napjainak rövidségét, és 

mulékonyságát ama reményekkel pótolja, mellyeket 
a vallás nyú j t : távol van tőle, az időben vakon bi-
zakodni; inkább előrelátólag, és alázatossággal mun-
kálkodik hivatási kötelességeinek pontos teljesítésé-
ben ; Istenben helyezve bizalmát. A jó keresztény min-
denkor az örökkévalóságra gondol: azért nem kéje-
leg, sem nem bujálkodik; mert jól tudja , hogy a 
halál mindig leskelődik utána, s pillanatnyi a gyö-
nyör, de örök, a mi gyötör. Szintúgy távol van tőle 
a fösvénység; mert a koporsóra gondolva, megemlé-
kezik semmiségéről. Miért nem mondana le örömest 
a földi kicsinyes érdekről, ki lelki szemeit az örökké-
valókra fordítja ?... De épen ezért az igazán kath. hivő, 
ha emberi gyarlóságból vétkezett is , nem esik két-
ségbe : hanem töredelmes szívvel járul ama szent-
séghez, mellyben a bocsánat kegyelme, minden bün 
letörlésére készen áll. ő tudja, hogy nincs olly nagy vét-
ség, mellynél nem volna még nagyobb az Ur irgal-
ma. E g y hivői tekintet a szenvedő Jézusra, elegendő 
erővel bir, őt minden bajok békés elviselésére báto-
ritni. —,Istenem ! mondja sz. Liguori, mint lehetséges, 
hogy az olly ember, a ki Üdvözítőjére tekint, és egy 
Istenembert lát a fájdalmak és megvetés közepette 
meghalni, mint lehetséges, hogy az békételenkedjék 
szenvedései közt; s ne kívánja inkább Ura iránti 
szeretetből, minden lehető kinok elviselését?1 Midőn 
egykor a tudós Justus Lipsius nagy fájdalmat vala 
kénytelen tűrni , valaki a körülállók közül őt béke-
tűrésre serkentendő, pogány bölcsészek példáit em-
lité. Azonban a szenvedő tudós egy feszületre muta-
tott , és mondá : ,Ez az igazi béketűrés.' 

És milly vigasztaló ránk , katholikusokra nézve 
a bold, szűz Mária oltalma, s anyai pártfogása ? Mél-

tán mondja már sz. Ágoston: ,Oh boldog szűz Má-
ria! ki adhat neked méltó hálákat, és ki zengheti di-
cséretedet illőleg, hogy engedelmességeddel az el-
veszett világnak segítségére jöttél? Az emberi-nem 
gyarlósága, melly egyedül a te anyaságod által ta-
lált utat az üdvösség visszaszerzésére, milly dicsére-
tekkel tartozik neked ! Oh fogadd kegyesen, kérünk 
eme csekély, és érdemeidet föl épen nem érő hála-
adásunkat, és meghallgatván kérelmeinket, nyerd 
meg szent Fiadtól vétkeink bocsánatját.' Illy érte-
lemben nyilatkozik egy jeles tudósunk (Zalka János) 
is ama gyönyörű költeményében : 

Hogyha eged borús, és szivedet szaggatja kesergés, 
S rád az öröm bájos hajnala nem mosolyog, 

Menj a szent Szűzhez ; bizalommal telve tekints föl : 
S szende sugár derülend, s bánatod egyre múlik. 

E siralom-vögyben ha betegség terhei nyomnak , 
S aggasztó ínség dúlja csekély kalibád : 

Ott a nyavalgóknak legbiztosb orvosa ; kérd őt : 
Enyhet nyersz, s nyugalom fogja övezni lakod. 

Hogyha az indulatok vétkes hullámai bántnak, 
S tiszta szived csendét küzdve zavarja veszély : 

Rajta! kiálts rögtön szűz Anyánkhoz, s mind lelohadnak 
A zajos indulatok, s csend karolandja szived. 

Sőt ha bűnök kéjmámoriból megijedve fölébredsz, 
S bánatosan melled, porba omolva , vered : 

A megtért bűnösök menedéke szeliden elődbe 
Nyújtja kezét, s bemutat szent Fia trónja előtt. 

Légy hát szószólónk , oh szent Szűz ! drága reményünk 
Isten után : benned fog megujulni szivünk ! 

Igy érez, i gy gondolkodik az igazán hivő kath. 
sziv Hasonlóképen igen vigasztaló a katholikusra 
nézve azon h i t , melly őt őrangyalának folytonos je-
lenléte és pártfogása felől biztositja: mellette áll ez 
mindig, és hatalmas befolyása által elmozdít min-
den akadályt a h i t , istenes élet és ker. erénynek ut-
ján. S igy végigmehetnénk a kath. egyház minden 
intézményein : és meggyőződnénk, hogy egy való-
ban kath. hivő nem eshetik olly bánatba, mellyben 
vigasztalást, olly ínségbe , mellyben enyhülést , olly 
szükségbe, mellyben segítséget nem lelne hite által. 
U g y , hogy valóban rossz katholikusnak kell annak 
lennie, ki az egyház üdvárasztó kegyelmeit félreis-
mervén, kétségbe esik, és magát erőszakosan kivégzi. 
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XII. 

Az élet csak ugy jó igazán, ha egészen jó : de 
a végének minden esetre jónak kell lennie. ,Finis 
coronat opus.' — Az élet becsét pedig a hi t , és jó 
cselekedetek képezik. A hit világossága azért világit 
előttünk , hogy a jó cselekedetekben bővelkedvén, a 
sötétség hatalmasságainak annál sikeresebben áll-
hassunk ellent. A halál pillanata, az örökkévalóság-
nak kezdete. G-ondolhat erre egy öngyilkos, a nélkül, 
hogy a legnagyobb borzalom meg ne lepje őt? A 
szentek csak félelem- és rettegéssel gondoltak erre ; 
s azért szokta volt mondani egyebek közt a jámbor 
Illés apát, ki 70 esztendeig a legszentebb életet élte 
a pusztában: „Mindenek fölött három dolog az, melly-
tői rettegek : először is rettegéssel gondolok a lélek 
elválására a testtől ; másodszor iszonyú félelem fog 
el, ha az elkerülhetetlen lépésre gondolok, melly Isten 
Ítélőszéke elé visz ; és harmadszor rettegek az ítélettől, 
melly innét fog reám kimondatni." Midőn szent Ar-
zén , a 120 éves remete, hosszú, sanyarúságban töl-
tött életének vége felé közeledett, keservesen sirt. A 
körülállókcsudálkozva kérdék őt: valljon attól fél-e, 
hogy meg kell jelennie az Isten széke előtt? „Igen 
is", válaszolá, „attól félek; és ez utolsó könyeim 
eléggé tanúskodnak róla, hogy az isteni ítélettől való 
rettegés nem hagyott el: sőt most is olly erős az, 
mint volt akkor , midőn magamat a vezeklési életre 
adtam." — Megválva mindentől, az öngyilkos lelkének 
a testbőli kimúlása után azonnal megkell Isten szine 
előtt jelennie : azon Isten szine előtt, kinek legfőbb 
jogá t , elvéve ön életét, bitorolta; kinek az élet leg-
drágább ajándékát legnagyobb hálátlansággal viszo-
nozta, s a mennyire rajta állott, az Isten képét szét-
rombolta magában. Milly iszonyú borzalom fogja őt 
majd meglepni, ha biráját legelőször megpillantja, 
magát pedig a bün állapotában, és a birót harago-
san meglátja? Sz. Bazil mondása szerint, a szégyen, 
melly akkor a bűnös lelket meglepi, sokkal kínosabb 
leend, mint maga a pokoli kin. Midőn egykor II .Fü-
löp király egyik szolgáját hazugságon kapta, s azon 
szemrehányást tette neki: „Hogyan csalhattál t e meg 
engem?" e szavak a szerencsétlenre olly iszonyú be-
nyomást tőnek, hogy a nagy félelem, és rettegés 
miatt rögtön meghalt. Igy a szent-írásban is olvas-
suk, hogy midőn József testvérei ama szavakat hal-
lot ták: „Én vagyok József, kit ti eladtatok"; an-
nyira megijedtek, hogy a félelem miatt nem tudták, 
mit feleljenek neki. S mit fog majd a bűnös felelni, 
ha Jézus Krisztus azt fogja neki mondani: „íme én 

vagyok a te Üdvözítőd és birád, a kit te annyira 
megvetettél." 

A keresztények hivatása, Jézust követni : követ-
kezésképen u g y érezni, mint ő érzett. Mint is volna 
lehetséges őt követni, az érzelmek egyformasága 
nélkül? Kell, hogy Jézus nézetei a mi nézeteink le-
gyenek, az ő öröme a jog és jóllét fölött, a mi örö-
münk és igyekezetünk is legyen. Ő megmutatá ne-
künk az üdvösség út já t , nem csak, de maga is jár t 
rajta. Ő oktatott az erényre, nem csak, hanem maga 
is követte azt, a mit tanított: teljesité a kötelessége-
ket , mellyek gyakorlását tőlünk követelte. Ki nem 
kivánna e tekintetben hozzá hasonló lenni? Jézus 
élete a mennyei Atya iránti engedelmességben állott. 
Fogja-e azokat övéinek ismerni, kik daczos enge-
detlenségben töltve napjaikat, megváltói szeretete iránt 
közönyösek; kik a gyermeki engedelmesség helyett, 
törvényeit szemtelenül megvetik, és áthágják ; kik alá-
zatosságának a kevélységet, szeretetének az ellenszen-
vet, az Ö kifáradhatlan és önfeláldozó jóakaratának az 
önzést állítják ellenébe; kik valamíg élnek, mindig 
csak az érzékiség és puhaság kielégítése felől gondol-
koznak: kik az őbéketürésének a gondviselés végzé-
séveli elégedetlenséget, az ő ártatlan szent életének a 
szokásos bűnöket, a hiuságos, földies érzelmű, s a 
szenvedélyek szolgálatában kimerített életet állítva, 
végtére is önmagukat m e g g y i 1 k o 1 j á k ? 

Egy ébiránt az öngyilkos nem csak egy bűnt követ 
el: hanem egyúttal számtalan más bűnöket is halmoz 
lelkére. Először gyilkosságot követ el ; azután Isten, 
Krisztus, és a Szentlélek ellen vétkezik: az Isten ir-
galma iránt kétségbe esvén, és a végső töredelmet-
lenségben, eltökélett akarattal megmaradván. S mit 
mondjunk a veszteségek legnagyobbikáról ? Istent, 
és Krisztust elveszteni, a veszteségek legnagyobbika. 
„Ha valaki", mond sz. Alfonz, „csak egy drága-követ 
elveszt is, melly talán száz tallért ér, kára bizonyo-
san máris elég tetemes és kellemetlen: de haedrága-
kő kétszáz tallérba kerül t , ugy ennek elvesztése már 
kétszeresen fájdalmas szóval, minél magasabb az 
értéke valamelly kedves tárgynak, annál inkább nö-
vekedik a fájdalom is, ha elvesztjük. Ki az Istent el-
veszté, az m i n d e n t elvesztett, annak vesztesége ki-
pótolhatlan". Illy nagy veszélynek teszi ki magát az 
öngyilkos. Más gonosztevő,legyen bár vétségenagy, 
még ha gonoszsága miatt halálra ítéltetik is, mégis 
halála előtt kiengesztelődhetik Istennel, és Krisztus-
sal; meggyónhatik,és az Oltári-szentséget veheti ma-
gához, s mint töredelmes bűnbánó fogadhatja a halált, 
elégtételül bűneiért. De az öngyilkos ezt nem teszi 
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ő egy égbe kiáltó, s egyéb bűnökkel terhelve megy 
a más világra. S mivel mindezeknek ő maga az oka, 
azért semmivel sem mentheti magát Istennek Ítélő-
széke előtt. 

S fájdalom! hányan találkoznak mégis, kik 
iszonyú könnyelmüségökben az életet csak játéknak 
veszik , a jó cselekedetek-, bün-, pokol- és mennyor-
szágból csúfot űznek ! De eljön az óra , midőn ebbeli 
könnyelmüségöket keservesen megsiratandják. Midőn 
Ezsau ( igy beszéli ezt Istennek igéje,) eladta első-
szülötti jogát , könnyeden eltávozott, és csekélynek 
tartá veszteségét: de midőn látta, hogy Jákob csak-
ugyan elvette az atyai áldást; midőn fölismerte, 
hogy ő attól végkép elesett : akkor teljes öntudatra 
jö t t , föleszmélt, és szivszaggatólag jajveszékelt elkö-
vetett esztelensége fölött... Ez hü képe az öngyilkos-
nak , és az ő boldogtalan halálának. A tolvaj is, ha 
lopását elkövette, könnyelműen távozik, és csekély-
nek tartja a gonoszt, mellyet véghez vitt. A buja 
ifjú is, ha szemtelenül vétkezett, a tisztátalan leány, 
ha ártatlanságának köntösét könnyű szerivel be-
szennyezte, a férj és nő, midőn a házasság kötelékét 
hütelenülmegszaggatták, elmennek szintén: mit sem 
gondolván azzal, mit bűnös gerjedelmökben csele-
kedtek; az esküszegő, midőn hamis tanúbizonyságot 
téve, álnoksága által czélját érte, e lmegy, mit sem 
törődve tettével; mint az istenkáromló is, midőn ha-
son érzelműek társaságában megszidalmazza az Is-
tent , Üdvözítőjét, a bold. Szüzet, és minden szent-
jeit, elmegy, mit sem gondolván iszonyú bűntettével. 
De eljön majd a számadás órája , azon óra, melly-
ben az atya áldása- és szeretetére csak azok számol-
hatnak, kiknek joguk van hozzá; azon óra, melly-
ben el fog az atyától taszíttatni az, a ki mint Ezsau, 
bün által veszté el atyai áldását és szeretetét. Eljön 
a halál órája: s a szerencsétlen bűnös el nem mehet 
többé, mit sem gondolván azzal, a mit elkövetett... 
A szerencsétlen Ezsau is jajgatott később elkövetett 
esztelensége fölött, de hasztalanul! Az öngyilkos-
nak is megnyílnak majd akkor lelki szemei, hogy 
lássa be, mit eddig látni nem akart ; hogy ismerje 
meg bűneit, mellyeket eddigollyanokul nem tartot t ; 
hogy borzadjon el a szentségtörésektől, mellyeket 
eddig íöl sem vett. Akkor majd mély bánat-, és lelki 
szorongatástól elfogulva, fogja mondani: „A gonosz-
ság árjai megháborítottak engem; a pokol fájdalmai 
megkörnyeztek engem !" (Zsolt. 17.) De mind hiá-
ban ! A bánat, és töredelem ott nem használ többé ; 
mert elszakadván az élet fonala, minden remény el-
enyészett. Az utolsó pillanat a bűnös öngyilkosnak 

minden bűneit föl fogja fedezni; eléje fogja tárni a 
bűnök nagy sokaságát, mellyekkel az Isten kegyel-
mét olly háladatlanul eljátszotta. S mivel fogja majd 
menteni gonoszságát ? . . . IIa valaki hívatlanul, és 
korábban megjelenik az Isten széke előtt , azt tart-
ják. némellyek, hogy ezt a Teremtő kegyesen fogja 
venni. De vajmi csalatkoznak, ekképen vélekedvén. 
Az Isten mindent a maga rendje szerint végzett; meg-
határozván minden teremtménynek saját hivatását. 
Evégre adta törvényét; és minden halandót kikülde 
szőllejébe, hogy ott dolgozzék, és midőn életének 
estéje bekövetkezik, elvegye jutalmát. Istennek e ki-
szabott rendje ellen nem szabad cselekedni. Kicsoda 
Ur e nagy háztartásban: I s tene , vagy az ember? 
Ha Isten minden bűnös szót, sőt gondolatot tilt , mi-
képen hagyhatná büntetlenül, ha egy ember az ő 
akaratának ellenére, a legtermészetlenebb bün t , a 
gyilkosságot követi el magán; a testet, melly az Is-
ten tulajdona, szétdúlván, a lelket pedig, mellyet 
Krisztus drága szent vérével megváltott, a bűnök 
legnagyobbikával megfertőztetvén ? 

,A mi az embernek meg van határozva, azt kí 
nem kerüli.' E tétel azon tévfogáshoz hasonlít, melly 
azt állítja, hogy mind azt, a mit az ember cselekszik, 
maga az Isten viszi véghez; mint ki az embert előre 
már elszánta a mennyországra, vagy a pokolra: s 
épen ezen hamis tételt alkalmazzák a halál nemére 
is. E szerint az Isten meghagyta volna az öngyil-
kosnak, és átalában minden embernek, hogy e, vagy 
ama gonoszságot kövesse el Már pedig Isten azt 
mondja: ,Ne ölj.' „Nem hiában nem találunk,mondja 
sz. Ágoston, a hiteles szent könyvekben csak egy 
helyet is, a hol Isten parancsolná, vagy megengedné 
az öngyilkosságot, még a halhatatlanság elnyerése, 
valamelly szégyen elkerülése, vagy az attóli meg-
menekülés végett sem. Mert midőn a törvény mond-
ja : ,ne ölj ' , tiltja egyszersmind azt is, hogy magun-
kat öljük meg; főleg miután nem tette hozzá: ,fele-
barátodat.' Mint midőn a hamis tanúbizonyságot 
t i l t ja, mondván: ,Hamis tanúbizonyságot ne szólj 
f e l e b a r á t o d ellen." — ,De ha az embert folyvást bú, 
aggodalom, nyomorúság és szükség nyomja,és sem-
mi kilátása sincs egy jobb jövőre : csuda-e, ha elke-
seredésében véget vet életének'? Nem csuda ugyan, 
de gonoszság, hitnélküliség, és iszonyú bün. Ha min-
den ember, ki a nyomorúság keresztjét kénytelen 
hordozni, erőszakos kézzel vetne véget életének, u g y 
egész vidékek lennének, hol nem találtatnék elegen-
dő fa , melly az azokra fölakasztott, és folyó, melly 
az azokba ugrott emberek tetemeit hordhatná. Egyéb-
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iránt meg kell különböztetni az önokozta nyomorú-
ságot is attól, melly nem önkénytes. Hányan futnak 
napjainkban csak amúgy vaktában, s rohannak vala-
melly szerencsétlenségbe? Keveset dolgozni, jól enni 
és inni , minél ritkábban imádkozni, ez a mostani di-
vat. Ha egypár forint hever még a szekrényben, ugy 
az embereknek nincs nyugtuk , mig tul nem adnak 
rajta. Az öregség, és szükség napjaira épen nem gon-
dolnak; s ha azután egészen rosszul megy dolguk, 
akkor koldulásra, sőt rosszaságokra is adják magu-
ka t , vagy kétségbe esnek, és erőszakosan végzik ki 
magukat. Az imádság-, hit-, és Istenbeni bizodalom-
ról, az illy embereknél rendesen úgyis régtől fogva 
szó sem volt többé. Egy becsületes keresztény ember, 
a ki szorgalmatosan imádkozik, és szeret dolgozni, 
bízik az Istenben : és az Isten megsegíti őt; és ha nem 
önokozta szegénység és nyomor lepi is meg, nem esik 
kétségbe: béketürőleg viseli keresztjét, és legalább a 
siron túl reményli szabadulását. Ha elgondoljuk, mit 
kell némelly embernek szenvedni évek hosszú során 
át, éhséget, szükséget, nyomort, betegséget és egyéb 
fáradalmas viszontagságokat, a nélkül, hogy kétség-
beesőleg önmagát kivégezné, mig mások, az élvezet 
kényelmeinek csak fenyegetődző fogyatkozása miatt 
is vizbe ölik magukat stb. : ugy meg kell győződ-
nünk az öngyilkosság valódi okáról, de egyszersmind 
annak átkos volta felől is. Ha minden szegény és szen-
vedő meg akarná magát gyilkolni, ugy bizonyára 
nem egy vidék, valódi csatatérhez hasonlítana. De 
épen itt nyilatkozik legdicsőbben a ker. hit boldo-
gitó ereje, melly a világ viszontagságainak közepette 
megnyugta t , az Isten szeretetében megerősít, fájdal-
mainkban vigasztal, a halál borzalma-, s a kétségbe-
esés gyötrelmeitől szerencsésen megment, és meg-
oltalmaz. 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

Kelemen, franezia földön, a franezia király hatalmában, 
kinek seregei őt mindennap megrettenthették, már 1305-dik 
évi dee. 15-én azon boldogtalan lépést tette, hogy tiz bibor-
nokot választott, kik csaknem mind Fülöp emberei voltak : 
ugy hogy a collegiumnak csaknem többsége a franezia párt-
hoz tartozott. Ez által a pápa fogolylyá lőn ; és lett volna bár 
egy Hildebrand, mégis kezén-lábán lebilincselt egyén lett 
volna. De Kelemen épen nem volt Hildebrand: és a babyloni 
számkivetés kezdetét vette. A Fülöp által készitett terv az 
vala, hogy a templom-rend ellen kutatás intéztessék ; de melly 
kutatástól a pápát, és a szent zsinatokat minden áron távol 
kelle tartani. A király azután csak a templariusoktól máglya 
által kicsikart eredménynyel állott a pápa elé; ki midőn annak 

igazságát tüstént elismerni vonakodék, azonnal tigris-körmeit 
mutogatva daczolt Fülöp a pápával. Ha ez engedett valamit 
az ő gyengeségében, jó ; ha nem , s a pápa ama követelése 
mellett állhatatosan megmaradt, miszerint a templom-rend 
az egyházi törvényszékhez tartozván, csak itt Ítéltethetik el : 
ugy a király azonnal előállott fenyegetéseivel; mert min-
denkép arra törekedett, hogy szabad és igazságos kutatás ne 
történhessék, az egyházi hatóság pedig csak annyira folyhas-
son be, mennyire nélkülözhetlenül szükséges vala, hogy eljá-
rásánál legalább a külszín mentve legyen. Az egyházi hatóságok 
általi nyomozástól, ugy szinte a főtisztviselőknek a viennei zsi-
naton történendő kihallgatásától Fülöp király bűnös eljárása 
visszarettent. Fenyegetései mindig oda mentek ki, hogy : ő 
VIII. Bonifácz pápát az egész világ előtt a legbecstelenitőbb 
vádakkal fogja illetni, s azokat be is bizonyitani: mi által e 
pápára még sírjában is, a birói ítélet egy istentelen eretnek 
és bünteljes ember gyalázatát vonandja. Ettől irtózott a gyen-
ge Kelemen; s nehogy ez megtörténjék, némi engedményeket 
tőn a templariusokat illetőleg : mignem ama végső szomorú 
mondatot is kiejté, miszerint a rendnek meg kell szűnni 
létezni. Minthogy Fülöp látta, hogy a pápa egy uj keresztes-
hadjárat létesitését szivén hordja: ez oldalról is használt fo-
gásokat. ígérte , hogy lehető leghamarább fölkészülend : csak 
előbb a templariusok ügyét hozzák tisztába. Minthogy pedig 
Kelemen azt hitte, hogy nem csak a szent hadjárat ügyét, és 
a templom-rend javait, hanem magukat a lovagokat is meg-
nyerheti : egészen odáig ment a király iránti engedékeny-
ségben, hogy bevallja, mikép a rendnek egyes tagjai csak-
ugyan bűnösök. Azonban Fülöp egyeseket sem vádolni, sem 
büntetni nem akart ; ő az egész rendet szándékozék megbuk-
tatni : természetesen, mivel a templomvitéz maga szegény, a 
mérhetlen birtok pedig a rend sajátja volt. Ha illy viszonyok 
közt a pápa egyetlen szót szólt is, melly a király kivánatával, 
kutatásainak állítólagos eredményét illetőleg egyezett, vagy 
ha csak szinét viselé is a beleegyezésnek : ez alapon azonnal 
továbbépítettek. A királyi udvar gaz eszközei, Nogaret stb. 
gondoskodtak róla, hogy a pápai brevék, bullák és körleve-
lek meghamisittassanak ; s minthogy néhány alsóbbrendű 
egyéniségeket kivéve, az elfogottak a pápa elé nem járulhat-
tak : ennélfogva az igazság soha sem jött napfényre. S e meg-
hamisított bullák a legújabb időkig valódiakul tekintettek ; és 
a pápát az egész világ előtt, e fönséges rend földulásában egé-
szen önálló szabad akaratbóli részvéttel vádolták. Pedig a bün 
sulyját egyedül Fülöp viselte, még pedig a pápa irányában 
ravaszul szőtt, és határozottan keresztülvitt csalás, meg a 
fogságba vetett és elkínzott templariusokon véghezvitt lélek-
rázó erőszakoskodások által ; mig a szegény pápát föl sem vet-
ték , és szegényes gyengeségében e boldogtalan ösvényre szo-
rították. Ez Damberger nyomozásának eredménye, melly a 
pörbeli eljárásnak pontos átnézése, és körültekintő kritikája 
által Havemann előadását egészen háttérbe szorítja. 

Részletekre térvén át, a templarius-pör következő me-
netet vőn. Az 1306-dik év vége felé, vagy az 1307-dik kez-
detével, történt a két elfogott bűnös denunciatioja, s Fülöp 
király, meg Kelemen közt titkos tárgyalások folytak. Midőn 
Molay Jakab, a nagy-mester, egy uj keresztes-hadjárat kivi-
telének tervét előterjesztendő, nem pedig (mint még Have-
mann is véli), a pápától ravaszul meghíva, nyugotra jött : hall-



ván e sürün keringő hireket, a pápához ment, és késznek 
nyilatkozott, minden, rendje ellen felhozható vádra felelni; a 
legszigorúbb vizsgálatot kérte stb. : és a pápa hitelt látszott 
neki adni. Annyi minden esetre bizonyos, hogy 1307-dik évi 
aug. 3-dikáig, Fülöp sürgetéseinek ellenében, tiszteletre mél-
tóan helyt állott. De ekkor annyit engedett kicsikartatni, hogy 
a bepanaszolt rend ellen szigoru vizsgálatot igért. 0 nem akart 
Fülöp királylyal sokáig egyenetlenkedni : de mégis canonszerü 
vizsgálatot kivánt. Fülöp azonban félt ettől : minden esetre 
egész erejéből küzdött ellene; s nehogy a pápának^ kit ő jól 
ismert, csak eszébe is jusson , önállóan működni: vészes csa-
pást intézett a rend ellen (1307-diki oct. 13-dikán), mellyel a 
templariusok kimondhatlan szerencsétlensége kezdődött. A sz. 
kereszt fölmagasztaltatásának ünnepén (sept. 14.) titkos iratot 
bocsátott a király a senesch allok-, baillif-ok-, és az országban 
szétszórt minden felhatalmazottakhoz : mellyben tudatá ve-
lök , hogy a templariusokról a legborzasztóbb dolgokat hal-
lotta, s mint keresztény király kötelességének tartja, azok 
fölött szigoru vizsgálatot elrendelni. Ezért a pápa-, főpapok-, 
és nagy tanácsának báróival tartott tanácskozás után, érte-
sülni kivánt e vádak alapossága felől ; és még több iszonyusá-
got fedezett föl. Minél fogva gyóntatója, Párisi Vilmos do-
monkosi, és francziaországi főinquisitor által, az előleges vizs-
gálatot el is rendelte ; s minthogy ez a világi karhatalom se-
gélyét kivánta, ennél fogva parancsolja, hogy v a l a m e n n y i 
t e m p l a r i u s o k , az egyház Ítéletére föntartva, f o g s á g b a 
v e t t e s s e n e k , és javaik lefoglaltassanak. Pár napra rá a 
főinquisitor a p á p a n e v é b e n (sic !) hasonló iratot menesz-
tett a toulousei és carcassonei inquisitorokhoz, valamint a 
domonkosi zárdák főnökeihez ; kiknek ezenfölül, a ferencziek-
kel egyetértve, arról is kelle gondoskodniok, hogy a nép ezen 
meg ne ütközzék. A követendő utasitás következő pontokat 
tartalmazá (1. Havemann , 202 1., hol egészen megvan) : oct. 
13-án reggel bizalmas , és erős féríiak a templariusokat elfog-
ják , és javaikat zár alá vetik ; a börtönökben az igazságot ki 
keilend belőlök venni : mire a főinquisitor meghatalmazottjai 
gyűljenek össze; és ha a templariusok az ellenök vádul hozott 
bűnöket be nem vallanák, kinzó eszközök is használtassanak, 
és halállal fenyegettessenek. 

A seneschallok, bailli-k stb., kik a királyi parancsot 
megkapták, súlyos büntetés terhe alatt odautasittattak, hogy 
azt az oct. 13-diki reggel előtt föl ne nyissák; s midőn ezt a 
kitűzött napon megtették, és a parancsot végrehajták, olly 
rendkivüli bámulat keletkezett az egész népben, hogy kény-
szerítve érezték magukat, nyilvános királyi fölvilágosítást ki-
bocsátani , mellyben a királyi parancsok igazoltattak. Illy föl-
világositások tétettek a notre-dame-i káptalan-tagoknak, az 
egyetemi tanároknak, a királyi tisztviselőknek, másnap pe-
dig a királyi kertben a nép- és fővárosi papságnak is. A vád-
pontok oda mentek ki, hogy a rend teljesen meg van romol-
va, eretneki, s erkölcstelen; hogy mindjárt a fölvétetéskor 
a rend ujonczainak a keresztet meg kell gyalázniok, Krisztust 
megpökdösniek ; hogy a fölveendőknek a fölvevő hátának alsó 
részét, és köldökét stb. meg kell csókolniok ; hogy a káptalan-
ban egy macska jelenik meg, s ugyanott egy fej, mint bálvány 
iránt istentelen tiszteletet tanúsítanak ; hogy a templariusok 
zsinórral vannak övezve, melly e bálványnyal érintkezésben 
áll; s hogy a rend, tagjainak természetellenes élveket enged. 

Mielőtt tovább mennénk, jó lesz megjegyezni, hogy Fülöp 
VIII. Bonifácz pápának is egészen illy dolgokat hányt sze-
mére , eretnekséget, istentelenséget és természetelleni kéjel-
gést. Már e vádak hasonlósága is , mellyek Fülöp- és udva-
ronczainak gyűlöletéből eredve, rövid időn egymást követték, 
és egyszerre terjesztettek, szükségkép arra figyelmeztet, hogy 
e vádak sem egyikét, se másikát ne fogadjuk el csupán sza-
vukra. De különben is olly sok dolog szólott a rend mellett, 
hogy ártatlansága, és a vádpontok szemtelensége tovább 
nem maradhatott elrejtve. Erre mindenekelőtt újra elővették 
az iratok meghamisítását, szintolly nagyszerű és szégyenlés 
nélküli mérvben, mint ezt Fülöp a pénzhamisítás alkalmával 
tette : ugy, hogy nyomorult népe, lázadásban keresett mene-
déket. 1307-dik évi nov. 12-én jelent meg a ,Pastoralis prae-
eminentiae solio' bulla, melly a templariusok elfogatását hely-
benhagyá. E hely is előjön benne : „Már a pápai székre lett 
fölemeltetésekor hallotta (V. Kelemen) a templariusok rom-
lottsága felőli hireket, nevezetesen, hogy eretnekséget táplál 
kebelében ; minthogy pedig most Fülöp király tapasztalta, 
hogy a templariusok Krisztust megtagadják, és bálványt 
imádnak : azért az inquisitio kérelmére , a templariusok elfo-
gattak, és javaik zár alá vettettek." De e bulla, mint állítják, 
csak a franczia udvar részérőli revisio után lett közzé téve ; 
sőt azt is erősítik, hogy a franczia udvar vagy az egészet maga 
koholta, vagy pedig a valódi bullába ama feltűnő, s őt iga-
zoló helyet becsúsztatta (1. Damberger, XII. 618.). 

Hogy tovább a pört kellőleg jellemezzük, azon módra 
kell átmennünk, mellyel abban eljártak..Föltűnő, hogy azok, 
kik magukat a szemökre hányt iszonyuságok bűnrészeseinek 
elismerték, büntetlenül, vagy legfölebb is merő egyházi poe-
nitentia kiállása után, szabadon bocsáttattak. Egyéneket nem 
akartak bűnösöknek találni, hanem csak a rendet; ezt meg-
semmisíteni vala szándék : habár mellette egyesek minden 
jog, és törvényesség ellenére, büntetlenül szabadultak is meg. 
Ez iszonyatosságok bevallására irányozták az egész vizsgála-
tot : ha elismerte a templarius azt, a mit szájába adtak, ugy 
megszabadult ; ha nem, akkor kinozták, halállal fenyegették 
őtet. Sokan a kínpadon adták ki leiköket ; másokról meg ír-
ják, hogy miután a kínzáson átestek, nyilvánosan többé meg 
nem jelenhettek : rendesen a bevallóknak meg kellett esküd-
niök arra, hogy vallomásaikat többé nem fogják visszavonni. 
Mit mégis sokan megtettek, mihelyt a kinpad fájdalmaitól 
menten, a rendjek hamis vádolása által rájok háramlott gya-
lázat egész sulyját érezték: vallomásaikat visszavonva, állha-
tatosak maradtak ők a tagadásban mindaddig, valamig csak a 
máglya tüze hangjokat el nem fojtotta. Megjegyzésre méltó 
még az is, hogy a bevallók közt ritkán lehetett valamelly elő-
kelő , magas állású lovagot találni (a nagymester vallomását 
alább látandjuk) : legtöbbnyire szolgai rendűek voltak ; kik már 
származásuknál fogva sem emelkedhettek a magasabb, és főfő 
hivatalokra; kik tehát, ha csakugyan egy, a rend kebelében 
uralkodó titkos tant megengednénk is, ebbe bizonyosan be 
nem avattattak volna. Azonban e titkos tan ellen, a fölhozott 
körülményeken kivül, az is szól, hogy sehol sem találtatott föl 
olly törvénykönyvük, melly az átalánosan ismert szabályokon 
kivül még más valamit tartalmazott volna; valamint az is, 
hogy egy nyilvános rend-törvény szerint, a javithatlan test-
vérek kiutasittathattak. Kiküldetésükkor nem vittek-e ezek ki 
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magukkal olly gyűlöletet, melly később a rend elerkölcstele-
nedése-, és titkos tanáróli keltett álhirek nyilvános terjeszt-
getésében élvezetet talált ? De azon fölül, bogy e vallomások 
közönségesen kevésbbé jelentékeny egyéniségektől származ-
nak, a hamisság jellegeit nyilván magukon viselik. Ataláno-
sak, és ingadozók ; az egyeseket mentegetik, és csaknem min-
denütt szórói-szóra egyeznek. Nem mondta-e ezeket az ál-
dozatok szájába a kinpad? A tortura kimondhatlan fájdal-
mai megfoszták a szerencsétlent öntudatától : ugy hogy min-
dent utána gagyogott, a mit eléje mondtak. A hol kinpadot 
nem használtak , ott vallomásra sem találunk ; és a Spanyol-
honban kihallgatott, és nem kinzott testvérek, hihetetlennek 
tartották, miszerint frankhoni testvéreik szeretett rendjékről 
olly rosszaságokat vallottak légyen. A franczia bakóknak 
azonban a kinpadot valóban rettentő módon kellett használ-
niok : miután hir szerint magában Parisban 36 templarius 
halt meg kinzatás közben. Villarsi Aymer lialaványan, félel-
mében mintegy magán kivül, lelkének üdvére letett esküvel, 
és iszonyú átkozódások közt erősité (mialatt mellére ütött, 
kezeit az oltár felé emelve, s térdeire hullott), hogy a rendnek 
tulajdonított bűnök egészen költöttek : noha Mareilly Vilmos 
és Hugo de la Celle királyi lovagok által kihallgattatván, az 
alkalmazott kinzatás némellyek bevallását ki is csikarta tőle. 
0 biztosita mindenkit, hogy a halálos kinoktóli félelmében el 
volt határozva, mindent vallani, a mit csak a rendet illetőleg 
tudni akartak tőle : sőt ha kivánták volna, még azt is bevallja, 
hogy ő ölte meg Krisztus urunkat. Mindazonáltal a királyi vizs-
gáló birák ezen kicsikart vallomásokra nem látszottak elegendő 
súlyt maguk is helyezni : mert a jegyzőkönyveket is megha-
misították. Ugyanazok szerkeszték e könyveket, kik minden-
ben a király tetszése szerint kívántak eljárni; az pedig tény, 
hogy a mindent tagadó lovagok kihallgatását megsemmisíték, 
és csak a bevallóékat tartották fön. 

Azon idő alatt, mig a királyi bakók igy inquiráltak, kí-
noztak, és hamisítottak, Kelemen 1307-diki dec. l-jén sürge-
tőleg kérte "ugyan a királyt a templariusok irányábani canon-
szerü eljárásért; kimondva, hogy ő maga veendi át a pör 
folytatását : miért is a főpapok és inquisitorok, nevezetesen a 
király gyóntató-atyjának , párisi Vilmosnak, ki a templariusok 
kihallgatásán elnökölt, minden hatalmát felfüggesztette. De 
Fülöp erre fagyosan elutasitó választ adott. Mégis Kelemen 
folyton látszott tiltakozni; minthogy 1508-diki jan. 15-én kelt, 
s hozzá intézett királyi levelet találtak: mellyben Fülöp bele-
egyez abba, hogy a rend javai a pápai meghatalmazottakra 
bízassanak. De alig hogy a pápát ekkép megnyugtatni igye-
keztek , midőn máris más eszközökről gondoskodtak, hogy 
tőle nem csak ezen engedményt visszavegyék, hanem még 
másokat is kicsaljanak, vagy csikarjanak tőle, a mint jön. Igen, 
odáig mentek a dolgok , hogy Kelemen már nem valamennyi 
templariusokat követelte, mint egy kiváltságos rend tagjait, 
saját ítélőszéke elé állíttatni ; hanem csak a rendfőnökök ki-
adatását sürgette. Minthogy azonban a király s a j á t k e z ü-
1 e g irá, hogy a foglyok betegeskedés stb. miatt a hosszú utat 
hozzá meg nem tehetik, a pápa gyengeségében annyira hagyta 
magát biratni, hogy két bibornokot, Istvánt és Berengárt, 
küldött ki: hogy ezek helyette a vádlottakat kihallgatnák. 
Azonban még csak ez sem engedtetett meg : mire észrevehető 
szakadás, és hidegség állott be a király és pápa között; s ez 

időtől kezdve egészen 1308-diki juliusig, többé mit sem tu-
dunk a tárgyalásokról. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 28-án. Hazánk főmagasságu biboros herczeg-

primása, a pesti Oltár-egylet eddigi működése fölötti örömét 
az igazgatósághoz intézett kegyes iratában kegyteljes szavak-
ban kifejezni, az egyleti tagokra atyai áldását adni, és az 
ujonan megkezdett évben folytatandó müködésök előmozdí-
tására újra 100; a szombathelyi püspök ő méltósága pedig 
ugyanezen czélra e napokban 40 a. é. forintot szentelni szí-
veskedett: mellyért az i g a z g a t ó s á g legforróbb háláját 
ezennel nyilvánitani édes kötelességének ismeri. 

I R O D A L O M . 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

Papstthum ?' (Folyt.) 
Olaszország ismét csak tévútra tért. A szabadsági 

harcz ugyan sikerült féligmeddig , mivel Francziaország 
kardját a mérlegbe vetette ; ámde a forradalom követelő 
igényei magát a győztest is megállították útjában, és az 
olasz politikának bonyodalmai, vagy inkább erőszakosko-
dásai azon dühöngő pártnak, mellyről Thiers szól, jelen-
leg annyira tenyésztek már, hogy Olaszországot ismét az 
örvénybe való bukás fenyegeti, ha Europa attól meg nem 
őrzi. Minden esetre hálátlanság, s egyszersmind vészthozó 
tévedés is, olly békés hatalom ellen fordulni és fellázadni, 
mellynek egyedül lehet köszönni mindazt, a mi még a sza-
badságból, nemzetiség- és létezésből fenvagyon, s mellynek 
érdekei, ma ugy mint mindig, ugyanazonosok voltak az ese-
mények hatalma által azon ügygyei, mellyet valaki maga 
is védelmez. Valóban, lia a pápaság mindjárt nem is volna olly 
szükséges Olaszországra nézve, mint minő most is, es volt min-
denkor, ezen hálátlanság és igazságtalanság még azon esetre 
is mindenkor alávalóság és gyávaság fogna lenni. Azonban 
Novara óta sajnálandó kitartással mindig ezen szerencsétlen 
politika űzetett, mint nem sokára meg fogjuk mutatni; most 
csak azon veszélyteljes útra szeretném a figyelmet forditani, 
mellyre Olaszország tévedett, s igy a győzelmet maga meg-
gyalázza. A győzelem és hatalom nem elegendő egy nemzet 
megállapítására, m é g k e v e s b b é e g y m á s i k n a k ha-
t a l m a é s o l l y g y ő z e l e m , m e l l y e t e g y m á s i k vi-
v o 11 ki. A gondviselésnek utjai, az erkölcsi rendnek örök 
törvényei, mellyek tiltják a jónak a rossz által való eszközlé-
sét, szinte tiszteletet igényelnek ezen nagy mii kivitelénél. Fi-
gyelemmel kell lenni továbbá lényeges életfeltéteire azon kü-
lönféle létezéseknek, mellyeknek sorsát el akarják dönteni ; 
és én részemről megmaradok azon meggyőződésem mellett, 
hogy Olaszország sikertelen mozgalmak által kimeríti önma-
gát és talán elvesz, ha fel nem liágy eltévesztett politiká-
jával, ha a forradalmi szenvedélyek sugallatainak ellen nem 
áll, ha egységét nem fűzi ismét központjához, és végre ha fel 
nem fogja, mit a történet is igazol, és a gondviselés által szá-
mára az események folyamában fel van jegyezve, hogy tudnil-
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lik „Olaszország szabadsága és függetlensége legbensőbben 
össze van kötve az egyház feje világi hatalmának fentartásá-
val." Daczára az olaszok iránti előszeretetemnek és azon óhaj-
tásoknak, mellyeket magamban jövője iránt ápolok, talán még 
sincs jogom neki jó tanácsokat adni. De azt csak mindenki 
meg fogja engedni, hogy itt ismételhessem legnemesebb pol-
gárainak , legjobb oktatói- és barátainak üdvös tanitásait és 
óhajtásait. „Olaszok, igy szóla B a l b o C e s a r e gróf, fordit-
sátok erkölcsi ujjászületéstekre az időt, mellyet Isten mostan-
tól egészen politikai ujjászületéstekig megengedend lefolyni. 
Félre ezentúl a titkos társulatokkal, vad szenvedélyekkel, félre 
a sötétben élesitett gyilkokkal ; tegyetek szert férfias eré-
nyekre , foglalkozzatok tudománynyal, és olly erőt fejlesztő 
munkákkal, mellyek nagy nemzeteket a nagy szerep játszá-
sára képeznek , mellyek emelkedett igényekre jogosítanak fel, 
és csakis egyedül küzdhetik ki a czélt. Európában, kis vagy 
hosszabb idő után, de bizonyosan be fog következni területi 
fölosztásának megváltoztatása. Az islam fölbomlásnak indul, 
és Austria hivatva lesz dÚ3 örökségbe lépni. Akkor a mi sza-
badulásunk napja is fel fog derülni, akkor minden erőszakos-
kodás nélkül, olly viszonyok között, mellyek a legmesszebb ki-
ható hírvágynak is szabad tért engednek, olly kilátások köze-
pette, mellyek a büszkeséget és hódítási viszketeget is kielé-
gítik , — igen , akkor Europa békekötése egyszersmind a ke-
reszténységnek győzelme és kifejlődése lesz az egész világon. 
Ezen napot be kell várnotok, és igyekeznetek, magatokat 
arra méltókká tenni" Más részről S i l v i o P e l l i c o mondja, 
— pedig Silvio Pellico szabad szellemű volt, és minden nemes 
törekvésnek szive mélyéből barátja; igen, ő szabad szellemű 
vala, de ellensége a forradalomnak, és szolgaiságra képtelen: 
de mélyen meg volt győződve azon igazságról, hogy az 
e r é n y is szükséges, ha egy nép ujjá akar születni, — tehát 
S i l v i o P e l l i c o mondja : „Minden kormányformának meg-
van a maga gyenge oldala : mindegyik alatt érvényre juthat 
a becsületesség, épen ugy, mint mindegyiknél uralkodhatik a 
ravaszság, cselszövény és romlottság." Ezek után az olaszok-
hoz fordul, kikért annyit szenvedett, és igy szól hozzájok : 
„Milly sok szerencsétlenséget okoztak ők már eddig is ! Hő-
söknek adják ki magukat, pedig voltaképen csak gyermekek. 
Ok ,pelasgok' lehetnének (gondolják), csak akarnának; ámde 
hogy ezek lehessenek, ahhoz egészen más szükséges, mint csak 
gunyiratok és üres szavak : ehhez tudomány, és erény kell." — 
„Olaszország!" igy kiált föl Angolországnak egy prot. írója, 
ki ott igen nagy népszerűségnek örvend , B u l w e r L y t t o n 
Eduard, „midőn ezen sorokat irom, eged mosolyog rám, és ten-
gered lábaimnál terül el. Ne hallgass azon vak politikára, melly 
minden városaidat, nemzetiségök átengedésével, egyetlen bi-
rodalomba akarná olvasztani. Csalfa, és vészt hozó csalódás ! 
Újjászületésed egyetlen reménye, liirneves és liasonlithatlan 
városaid egyediségében rejlik. Florenz, Milano, Velencze, Ge-
nua még szabadok lehetnek, föltéve, hogy ezen városok mind-
egyike belülről szabaddá lesz: de fordulj el az e g é s z n e k sza-
badságától, a r é s z e k e t szolgaságra juttatván. A sziv csak 
központja lehet a rendszernek; és a vérnek szabadon kell min-
denütt keringeni. A nagy nemzettest, mellyről te álmodozol, 
nem egyéb felduzzadt, gyönge óriásnál, kinek agyveleje szél-
hűdés- és lágysággal van telve, kinek tagjai dermedtek, elhal-
tak, és ki azon hibáért, mellynél fogva az épség és erő termé-

szetes határain tul akart csapni, gyógyithatlan kórral fog 
bűnhődni." Ezen intelmeket és jó tanácsokat befejezem egy 
olasznak szavaival, kinek hazaüsága minden kétségen fölül áll. 
„Nehéz munka ', mondja d'A z e g 1 i o, a „legnehezebb, mellyre 
ember vállalkozliatik : hazáját a forradalom véres útjára terel-
ni; mert ha egyszer erre hajtatott, igen nehéz, ha nem lehe-
tetlen, tüzetesen megőrizni a határt a jog és jogtalanság, a 
hasznos és káros közt. A legnemesebb, legnagyobbszerü tet-
tekre vezéreltethetik, de a legborzasztóbb tévedésekre is so-
dortathatik az ember. Végtelenül sok jót , de kimondhatlanul 
sok rosszat is tehet, dicsőséget vagy gyalázatot arathat, és 
egy egész nemzet üdvének, vagy romlásának lehet okozója. 
Saját tekintélyénél fogva illyen vállalatba bocsátkozni, azt 
megkezdeni, vagy tovább éleszteni, a különféle körülmények 
szerint lehet a bátorságnak, vakmerőségnek, vagy őrjön-
gésnek tuláradása : de bizonyára minden körülmények közt 
borzasztó egy tett ez mindenki előtt, kinek az igazság, a haza 
jólléte, más emberek sorsa, mind saját, mind pedig a hazának 
is jó hirneve szivén fekszik. Ki a forradalmat megkísérti, az 
megszámithatlan embertársainak akarata-, birtoka-, s életére 
nézve legfőbb biróul tolja fel magát; és legtöbb esetben azok, 
kik illy módon saját czéljaiknak elérésére forditják honfitár-
saik legdrágább javait és legszentebb jogait, mindezt ezeknek 
beleegyezésök nélkül teszik: teszik a nélkül, hogy erre feljo-
gositva, felhatalmazva, vagy választva lettek volna. Egy van-e 
illyen, vagy többen, nem változtat a dolgon semmit. Az utóbbi 
esetben a felelősség közös ; különben pedig csak személyes. 
Monarchiákat, köztársaságokat és alkotmányt kikiáltani, köny-
nyü ; de senkinek sem áll hatalmában a népet monarchiai, al-
kotmányos, vagy köztársasági szelleművé tenni. A rémkormány, 
minden undokságai mellett sem volt képes, a francziákat re-
publicanusokká átalakítni : mert előbb sem voltak azok ; az 
utánzott alkotmányok, mellyek 1821-ben Olaszországban adat-
tak, szinte nem változtathatták az olaszokat alkotmányosokká : 
minthogy akkor ők sem voltak ollyanok. A mesterséget, melly 
a tervek lassú megérlelésében, azok sikerültének előkészítésé-
ben, az épületnek lassankinti fölemelésében, és a melly mes-
terség abban áll, hogy ott kezdjük a dolgot, a hol kezdeni 
kell, ezen mesterséget mi olaszok nem értjük. Pedig e nélkül 
semmit sem lehet kezdeni; mint ezt saját kárunkon tapasz-
talhattuk. Mi eddig azon tapasztalatlan úrhoz hasonlítottunk, 
ki egy pár büszke szilaj mént birt, és ki nem várván be azok 
kellő felszerszámozását, és a gyeplő czélszerü elrendezését, 
mint egy őrült közibök vágott, és rövid hajtás után feldűlvén, 
nyakát szegte." Oh jaj ! mire jutott napjainkban Olaszország! 
Olaszország! te, a legjelesebb férfiaknak tiszteletreméltó anyja 
(Terra parens magna virùm) ! mit szándékoznak veled tenni ? 
Nemes, de szerencsétlen nemzet, minő mélységbe akarnak 
téged vezéreid lökni ? Nem találkozik-e végre egy nagy, és 
erős férfiú, ki megszabadítana téged ? — III. E u r o p a a 
p á p a n é l k ü l . Mi lett volna Europa a pápa nélkül, s mi 
volna most ? Vannak beteg, és szenvedélyes kedélyű emberek, 
kik Roma, Olaszország, és egész Europa legfontosabb érde-
keit minden tekintet nélkül feláldozzák tulcsigázott képzelő-
désök álmainak; s minden sajnálkozás nélkül el tudnák néz-
ni , ha a romai egyház Europa területét elhagyná, a pá-
pával együtt hajóra szállna, s magának például Ameri-
kában, Jerusalemben, vagy Chinában uj lakhelyet keresne. 
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Ezen szép terveket nem én találtam fel; ekkép gondol-
kodtak , nyilatkoztak , és ezt liiresztelték még tisztessé-
ges emberek is, — legalább ezen tulajdonságukat nem aka-
rom kétségbe vonni, — olly emberek, kik a közönséges 
látkörön fölül emelkedő nézetekkel birnak, s jellemöknek sa-
játságos szilárdságánál fogva sokkal fölötte állnak azon 
gyöngeség- és félénkségnek, mellynek közönséges emberek 
a világon könnyen átengedik magukat. „Én n e m kép-
z e l h e t e m m a g a m n a k E u r ó p á t a p á p a n é l k ü l , " 
mondá nekem egy eléggé bebizonyított politikai bölcseségü 
jeles férfiú. Igen mély értelme van ezen nyilatkozatnak ; mert 
csakugyan a dolgokat akkor gondolhatjuk és foghatjuk fel jól, 
ha azokat ugy veszszük, a mint vannak, s a mint a századok, és 
a gondviselés azokat alakították. Europa a pápa nélkül a ke-
resztény felvilágosodás, és civilisatio központja nélküli Europa 
lenne: Roma volt ez, már századok óta Európára nézve, és az 
ma is. Europa a pápaság nélkül olly Europa lenne, mellyben 
hiányzanék nemzetiségeinek ős és tiszteletreméltó köteléke, a 
társas egyetértésnek, békés együttlétnek, öszhangzásnak, va-
lamint a hit- és religionak is közös központja. Europa a pápa-
ság nélkül, azon két nagy és szent dolog magasztos személye-
sitése nélküli Europa fogna lenni, mellyekre épen most leg-
nagyobb szüksége van : értem a t e k i n t é l y t és t i s z t e l e -
t e t . Europa a pápaság nélkül kiszámithatlan következményű 
vallási és társadalmi forradalom fogna lenni, talán egy jelen-
tőségű az európai területnek elátkozásával. Én részemről azt 
hiszem, ha Isten egykor Európát meg akarná átkozni, és bün-
tetéseinek legirtózatosbikával sújtani, ha körünkből szám-
űzni akarná a hit és polgárisodás fényét, azzal kezdené fenyí-
tését, hogy elvenné tőlünk a pápaságot, és máshova ültetné 
azt által. — Minekutána Leibnitz és Voltaire tanúságait hal-
lottuk, még C h a t e au b r i a n d-ot akarjuk idézni, ki ezen 
tárgyról szokott komolysággal nyilatkozik. „A keresztény Ro-
ma, mondja ő, a mostani világra nézve az volt, mi a pogány 
Roma a régi világra nézve, tudnillik a k ö z ö s k ö t e l é k , 
melly a népeket összetartá. A népek ezen fővárosa illynemü 
létének minden föltételeit teljesítette, és csakugyan örök vá-
rosnak látszik lenni. Talán el fog még jönni az idő, mellyben 
mindenki át fogja látni, hogy a pápai trón végtére mégis 
csak dicső eszme és nagyszerű intézmény volt. A lelki atya, a 
népeknek közepette állva, egybeköté a kereszténység külön-
féle részeit : mint más részről még most is minden nap érez-
zük hatását azon megmérhetlen javaknak, mellyeket az ős vi-
lág a r o m a i udvarnak köszönhetett." (Folyt, köv.) 
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Alig volt kor, mellyben a hitetlenség lelke mélyebb se-
beket ütött volna Krisztus testére, az egyházra, mint épen a 
mai, magát fölvilágosultnak gúnyoló században. Itt az idő, mi-
dőn a gonoszság ismét osztozkodni akar Krisztus köntösén, a 
sötétség győzelmet akar kivivni a világosság fölött, a hitet-
lenség szörnye el akarja nyelni az emberiséget; és, hogy el-
mélkedésem szavaival éljek : „Az Urnák és egyházának még 
mindig számtalan ellensége van , még élnek a farizeusok, kik 
sziszegő kigyónyelvvel fegyverkezve, éktelen hazugságokkal, 
piszkos rágalmakkal igyekeznek a kath. egyházat, annak ta-
nitmányát, intézményeit s látható fejét gyűlöletessé tenni. 
Napjainkban sem hiányoznak a fáklyavivők, az ugy nevezett 
felvilágosultak, kik ferde nézeteikkel, álfogalmaikkal ezereket 
sodornak a tévely örvényébe Még mindig megvettetik, el-
itéltetik az Ur, az ő igazsága s kegyelme ; a világ bölcsei s 
írástudói által még trónon ül a kevély Kaifás, a hitetlenség 
szelleme, hogy elitélje az örök igazságokat." S mig a világ a 
hitetlenség álmát aluszsza, addig a könyörület Istene nem 
szűnik meg az emberiséget riasztani : „ki az utóbbi kor törté-
nelmét a gondviselés világánál vizsgálja, be fogja vallani, mi-
szerint napjainkban maga az Ur lépett föl, mint hatalmas 
bűnbánati szónok ; és hangos , megrenditő az Ur riasztó szó-
zata ! Avagy a nagyszerű rázkódás a népek életében, á nö-
vekvő drágaság , s a családok zilált helyzete , nem rettenetes 
intő szózatai-e az Urnák, mellyekkel a népeket a hitetlenség 
álmából fölrázni iparkodik ? Igen, ő nem fog megszűnni ser-
kentésével , mig ismét vissza nem tér a világ a megvetett ke-
reszthez." E hitetlenség s közönyösség meggátlására akar-
nánk mi egy homokszemecskét hozni ! 

Az itt fölhozott idézetek szolgáljanak egyszersmind mu-
tatványul idegen szerzőből forditott sz. böjti elmélkedéseim-
ből ; mellyekben a hitszónokok kész beszédeket, a kath. csalá-
dok böjti elmélkedésre bő anyagot nyerendnek — E 12—14 ív-
re terjedő munka dec. végén jelenik meg. Egy példány ára 1 frt 
a. é. — T. gyűjtőimnek 10 után egy ingyen-példánynyal fogok 
kedveskedni. Az aláírási ivek alulirthoz hovahamarább bekül-
dendők. Utolsó posta : Mágocs. — Kelt Vásáros-Dombon, oct. 
10-kén, 1860. Szemennyei Mihály, segéd-lelkész. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

E g y váczmegyei plébános ur . 4 régi húszas és 1 tizes ezüstben. 

*) Minthogy a laphoz melléklendő ivek száma nem elegendő, 
jobbnak vél tük az egész hirdetést a hasábokba fölvenni. S z e r k. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, December 1. 4 4 . II. Félév. 1860 

RELIGIO. 
K A T I I . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében) 

T a r t a l o m : A pápák, és sz. Péter öröksége. — Az 
öngyilkosság, vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. XIII. 
— Tróczoníálvi levél. II. — A templariusok. (Folyt.) — E g y -
h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból. 

A pápák, és sz. Péter öröksége. 
Midőn Timantes-, a hírneves festőművésznek a 

csudaszerü nap-óriást színezve kellett volna adnia, 
vállvonitva, félelem, és reszketés közt egyszerű kré-
tát vőn kezébe, s az egész colossalis mü helyett an-
nak csak egy ujját rajzolta le, illy aláírással: „Ex 
pollice gigantem"! Jelentvén ezzel, hogy kevésből 
is sokat lehet megértehie annak, ki érteni tud, és 
akar. Vannak emberek, kik mindig csak ,a priori' 
szeretnek demonstrálni, de ,a posteriori' soha. A tör-
ténelmet, az élet ama nagy mesterét, a világ esemé-
nyeiben mutatkozó isteni titkok ,commentárját' egé-
szen háttérbe szorítják; és csaknem kigúnyolnak 
mindent, ki a ,Bolond Miskán', és ,Üstökösön' kiviil 
plane foliántokra mer hivatkozni! Ők csak a jelen 
emberei : s épen azért sehogy sem képesek fölfogni, 
hogy mikép lehessen a múltnak üdvös használatával 
biztosítani a jövőt; és hogy miért nem fordul a világ 
vágtatva épen ugy, a mint ők már jó előre, amúgy 
,a priori' kiokoskodták. Az olasz trónok azannectan-
sok hatalmas fegy vereik előtt jobbra-balra leomlanak; 
a pápai birtokot már egyvalaki szerint ,derekasan 
körülmetélték', és nem sokára Romát is minden bi-
zonynyal (?)kezökre kerítik... ,Es a pápa még mindig 
Romában van ; komájával, III. Napoleonnal még le-
velez is! És nyugodtan ül trónján!' Mormogják ma-
gukban azok, kik a pápát már olly sokszor elutaz-
tatták, és az örök várost egy sorba teszik Napoly-
lyal (mint John Russel lord) ; kik a pápában csupán 
gyarló földi királyt akarnak látni, s nem egyszers-
mind 200 millió katholikus fejét: kinek Roma szék-
helye, s a catholicismus középpontja ; s kik elég fö-
lületes észszel azt vélik, hogy e tekintetben Romát 
bármelly város is pótolhatja; hogy a pápa az euró-
pai egyensúly végleges megzavarodása nélkül is, bár-
mellyiknagyhatalomnak alattvalójaul eshetik: vala-
mint a nagy hatalmasságok is közönyösek lehetnek 

az iránt, ha akármellyik elmondhatná közülök a pá-
pa felől, mit I. Napoleon szeretett mondani : ,le gé-
néralissimé de son armée presbyterienne.' 

Pedis az észlelő, s jó akaratú katholikus igen 
is rendén találja, hogy IX. Pius pápa még mindig 
Romában vagyon, és azt el nem hagyta ; s hogy 
bármennyire fújják is ellene a kígyó-követ lord 
Russel Vattel-féle jogtudósai, mégis azok daczá-
ra ő nyugodtan ül trónján. Igen, mert a sz. törté-
nelem tanulságos lapjaiból jól tudja, hogy midőn 
Heródes Pétert bebörtönöztette, az apostol-főnök, 
a vértanuk bizonyos halálával szemközt, nehéz 
rablánczok, és félelmes őrök közt is olly mélyen, és 
nyugodtan aludt, miszerint a szabadító angyalnak 
csak hatalmas érintéssel sikerült őt fölkelthetnie ; ki 
az álmélkodót, a hitetlenek nem kis bámulatára, zárt 
vas-ajtókon át is keresztülvezetve megszabaditá. Hosz-
szu három századon át 33 pápának, mint sz. Péter 
utódjainak, alig volt a katakombákon kivül más pa-
lotájok,s a vérpadon kivül más trónjok. Fejőket nem 
ékesité még a népek bizalmából nyújtott gyémántos 
uralkodói korona, mint az önmagát felküzdött szel-
lemi nagyság ajándoka; nem volt még tízezer szobás 
csudaszerü Vaticánjok, melly, noha a tudomány és 
művészet raktára lett , de azért mégis csak nagy 
szálka az elpártoltak szemeiben : mégis ki tudná föl-
számlálni sok elleneit, a kik mindegyre mondogat-
ták : ,Leselkedjünk az igaz után, mert kelletlen ne-
künk , és cselekedeteinkkel ellenkezik Már a rá-

tekintés is terhes minekünk; mert élete másokéval 
nem egyez, utjai is különböznek Becstelenitéssel 
és gyötréssel kisértsük ; gyalázatos halálra kárhoz-
tassuk őtet.' (Bölcseség könyv. 2.) De azért a pápák Ro-
mát oda nem hagyták : hanem minden eshetőségekre 
fölkészülve, nyugodtan várták be mindenkor a gond-
viselés örök végzeteit. Mert „az ártatlanság nem tud 
félni" (,nescit timereinnocentia'), mondja sz. Gergely. 
(L. XII. Mor. c. 21.) És aranyszájú sz. János: „Ör-
vendj , oh ártatlanság ! és vigadj ; mert mindenütt 
sérthetlen vagy, mindenütt biztos. Ha kisértenek, tö-
kéletesbülsz ; ha megaláznak , fölmagasztaltatol; ha 
harczolsz, győzesz; ha megölnek, megkoronáztatol !" 
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Igen, ugy akarta az örök végzet, hogy az ártatlanul 
elvérzett 33 pápa vérbiborán emelkedjék, és szilár-
duljon meg sz. Péter trónja; honnét szabadon, és 
függetlenül, mintegy csudás szellemi hatalommal 
kormányozzák a 200 millió katholikust: hogy az 
ármány, és bármelly merész kisértetek rajta soha ki 
ne fogjanak, erőt semminemű hatalmak rajta ne ve-
hessenek. És valljon nem ezt bizonyitja-e eddigelé a 
világtörténelem? Hány uralkodó fejedelmek, kirá-
lyok és császárok tőnek a lefolyt nyolcz század alatt 
hasztalanul, merész, ne mondjam, vakmerő kísérlete-
ket a romai sz.-szék ellen, és terjeszték ki sz. Péter 
örökségére ragadozó,kapzsi kezeiket? De hasztalan; 
mert a mint egyházi költőnk, K e m e n e s énekli: 

„Ha elveszik, mit nem adtak, 
Várjunk kissé, — majd elválik: — 
Visszaadják százszorosan, 
Vissza nekem unokáik." 

Már a 962—964-diki években, XII. János pápa 
idejében, I. Otto császár megszállotta az apostoli fő-
várost, és egyéb pápai városok hódolatát kierősza-
kolta; sőt még más pápa választását is sürgette. 1059-
ben, II. Miklós uralkodása alatt , Guiscard Robert 
normán, utóbb calabriai herczeg, a szent-szék több 
birtokait megtámadta, s erőszakosan el is foglalta. 
1112-ben, II. Paschal korában, V. Henrik császár 
mit nem követett el mindent a szent-szék lealázása-, 
és kifosztására? A pápát elfogatta, s az investi-
turát tőle kierőszakolta. 1208-ban, III. Incze pá-
pasága alatt , IV. Otto császár szinte erőhatalom-
mal szállotta meg az egyházi államokat. 1227-ben, 
IX. G-ergely idejében, II. Fridrik császár a Fran-
gipánok segítségével Romában formális forradal-
mat idézett elő a pápa megbuktatására. 1245-ben, 
IV. Incze korában, ugyancsak Fridrik császár is-
mét erőködött a szent-szék megbuktatásán. A pá-
pai követeket letartóztatta , bebörtönöztette , s be-
rontván az egyházi államokba, legottan iszonyú 
pusztításokat vitt végbe. A császári követek pedig, 
Petrus de Vineis, és Thaddaeus de Sue'ssa, még eskü-
jüket is rutul megszegték stb. Hát ama kiáltó impie-
tást ki tudná leírni, mellyet 1302-ben VIII. Bonifácz 
pápával Szép-Fülöp franczia király elkövetett? Ki 
korlátnoka, Pierre Flotte ál tal , a pápai brevéket 
meghamisittatta : hogy ez által is annál nagyobb 
idegenséget idézzen elő a nép közt. A pápai köve-
teket elzáratta, a zarándokokat letartóztatta ; sőt le-
veleiben még a pápa személyét sem kímélte meg. 
Végre pedig 1303-ban őszszel, Nogaret Vilmos lovag 
által Anagniban a pápát letartóztatta: mi közben a 

legméltatlanabb testi bántalmakra is vetemedtek a 
gaz szolgák. A pápa illy aljas bántalmak, és méltat-
lankodások következtében 35 nap múlva, 1303-ban, 
oct. 11-én, szive fájdalmában meghalt. Fülöp király 
csakhamar elvette érdemlett jutalmát : mert nem so-
kára rá, vadászat alkalmával, egy vadkan hatalmas 
döfése következtében lováról lebukott , és nyakát 
szegte. XXII. János pápa alatt a milanói G-aleazzo 
ghibellin herczeg az anconai markot annectálta, s az 
egyházi államoktól elszakította: kit ez erőszakos 
müvében Lajos császár, a bajor, amúgy alattomban 
szinte segitgetett (mint ha csak egymástól tanul-
ták volna a Roma elleni kísérleteket). 1383-ban a nápo-
lyi király, durazzoi Károly, VI. Orbán pápát a noce-
rai várban rendszeres ostrom alá vette, s a pápá-
val sokáig ellenkezett. 1510-ben, II. Gyula pápa 
korában, szinte erőszakoskodott a szent-széken, és 
annak jogain, estei Alphons ferrarai herczeg; kit 
vétkes kisérleteiben XII. Lajos franczia király is 
hatalmasan támogatott. (Mintha csak hangjegy után 
menne, nemde?) 1809-ben pedig, VII. Pius uralko-
dása alatt , mint szállotta meg I. Napoleon Bonaparte 
ellenséges csapatjaival az egyházi államokat, és mi-
nő méltatlansággal jár t el VII. Pius ellen, azt , mint 
jelen századunk gyalázatos eseményét, mindenki 
tudja. Mi történt végre 1860-ban IX. Pius pápasága 
alatt , s történik folytatólag az egyházi államokban, 
azt egészen a titkos szavazásig, fájdalommal értet-
tük. Hogy mit hozand ránk az 1861-dik év, azt a 
kétes jövő titka sötét fátyollal takarja. Ha azonban 
szabad nekem is a történelem lapjain megirt szava-
kat hangoztatni, ugy jó hiszemükatholikuskéntsziv-, 
és lélekkel énekelhetem utána egyházias szellemtől 
ihletett költőnknek imez arany szavait: 

„Ha jön a te leheleted, 
Népeket szór, népeket kelt. 
Eljönnek majd, kik megvédnek, 
Hoznak ezerélü fegyvert. 

Ez sem lesz meg, az sem lesz már : 
Egyik sem lesz, a királyszék, 
Mikor én még uralkodom : 
Ez is , az is mi lesz ? Árnyék." (Kemenes). 

Gulden Endre. 

Az öngyilkosság;, 
vallás-erkölcsi s társadalmi szempontból. 

XIII. 
Szép az élet, és becsesebb minden földi vagyon-

nál. Azért a kinek kedves az élete, azon van , hogy 
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azt minél jobb, és tartósb állapotba helyezze. Azon-
ban halandók vagyunk: elmegyünk; mindnyájan el-
megyünk, kik e világon élünk; és boldog az, a kinek 
teste a fültámadás vigasztaló reményében, tisztessé-
gesen letétetett a földbe. ,In pace locus eius' ! A meg-
holtak hamvainak ünnepélyes temetés által megadni 
az utolsó tiszteletet, a legrégibb időktől fogva min-
den nemzeteknél kötelességül nézetett, mellyet a 
becsület és emberiség egyaránt követel. Mint tekin-
tették ez ügyet kiválólag a romaiak, tanúsítják a 
törvénykönyveikben előforduló czimek: ,De religio-
sis, et sumtibus funerum; de mortuo inferendo; de 
sepulchro violato.' Hasonlóképen a ker. hivek is, kez-
dettől fogva mindig kiváló gondját viselék megholt 
testvéreik tetemeinek; azokat tiszteletteljesen sirba 
kisérni, s eltemetni szorgoskodván. Szemeik előtt tar-
tották ők a szent-irásbeli példákat az ősatyákról : az 
öreg Tóbiásról, valamint az evangéliumban előfor-
duló arimathaeai József- és Nicodemusról. „Rationalem 
animam", mondja Origenes (lib. 8. contra Celsum), 
„honorare dicimus, et huius organa sepulchro hono-
rifice demandare." Kiválólag az üldözések idején 
gondoskodtak róla, hogy a megölt vértanuk tetemei 
tisztességesen eltemettessenek ; és az erre való enge-
delmet könyörgés, sokszor pénz által nyerték ki a 
biráktól. Eusebius a romai tanácsos-, Asteriusról be-
széli, hogy Marin vértanú tetemét a kivégeztetés he-
lyéről saját vállain vitte sirba, s igy temetéel. (Hist. 
Eccl. lib. 7. cap. 16.) Es a romai Martyrologium di-
cséri Eutychianus romai áldozárt, hogy különféle 
helyeken 342 vértanút sajátkezüleg temetett el. 
„Sancta Mater Ecclesia, quae nos vix in lucem edi-
tos maternis suscipit ulnis, ac per totam vitám sanae 
doctrinae pabulo et Sacramentorum virtute fovet ac 
nutrit in vitám aeternam, etiam post obitum piam 
nobis sollicitudinem impendit; corpora quippe nostra, 
quae templa sunt Spiritus S. spe gloriosae resurre-
ctionis, cum Sacris ritibus mandat terrae." (Cone. 
Prov. Strig. 1858.) Egyébiránt midőn az egyház ün-
nepélyes temetésben, hiveinek kizárólagos kiváltsá-
gául , csak az ő keble- s békéjében elhunyt jámbor 
keresztényeket részesíti: más részről eltiltja, s ki-
zárja mindazokat, kik mindenki előtt ismeretes ha-
lálos bűnben haltak el , például lopáson kapatva, ré-
szegségben, házasságtörés, gyújtogatás, vagy egyéb 
gonosz tett elkövetésében megöletve. Ezek sorába 
tartoztak a töredelmetlenül meghalt öngyilkosok is: 
valamint átalában mindazok, kik meghalnak a nél-
kül , hogy a bünbánatnak őszinte jelét adták volna. 
S valljon ki vádolhatja azért a kath. anyaszent-

egyházat, hogy megtagadja az ünnepélyes szertar-
tásokkali eltemettetést azoktól, kik kegyszereit éle-
tökben megvetették, s mindenekelőtt ismeretes ha-
lálos bűnben haltak el? Istené ugyan azitélet; ő ma-
gának tartotta fel a bosszút; ő jutalmaz és fényit is, 
a k i mint érdemli: mindamellett az anyaszentegy-
háznak, mint Krisztus képviselőjének, szinte vagyon 
hatalma, hivei fölött Ítéletet tartani , s áldásának 
megtagadásaáltal az engedetleneket megfenyiteni.Hi-
szen már a régi egyptomiaknál is szokásban volt, a 
halott fölött Ítéletet tartani. Mihelyt meghalt valaki, 
teste azonnal atyjafiai- s barátjainak kíséretében, az 
itélő-szék elé vitetett. Összegyülekezvén a nép, kér-
dést tőnek a birák a megholtnak élete felől : és ki-
nek-kinek szabadságában állott, őt vádolni, vagy vé-
delmezni. Miután a kikérdezés megtörtént, ésa tanu-
ságtételek a megholt javára, vagy kárhozatára lelkis-
meretesen megvizsgáltattak, akkor a birák vagy 
megengedték a családnak a holtat tisztességesen el-
temetni, vagy pedig a holt tetemet egy kőre , melly 
gyalázat kövének hivatott, parancsolták kitétetni, hol 
a madaraknak, vagy más ragadozó állatoknak ha-
gyattak prédául. Ezen Ítéletek rettentésül szolgál-
tak a gonoszokra nézve, s valódi hatalmat gyako-
roltak a nép szemében. Erre czéloz a kath. anya-
szentegyház is. Egykor a mileti nők közt sajátságos 
őrültség hatalmazott el,önmagát kivégezni. Egyik nő a 
másik után fölakasztotta magát. Sokáig tanácskoztak, 
mi tevők legyenek az iszonyú métely meggátlására : 
de semmiféle eszköz sem akart használni. Végre tör-
vény hozatott, hogy minden nő, ki magát megöli, 
legyen az gazdag, vagy szegény, fiatal, vagy öreg, 
meztelenre vetkeztessék, és igy vitessék világos nap-
pal a városon végig Es e fegyelmi eljárás segített. 
A meztelenre vetkeztetés büntetése annyira elijeszté 
őket, hogy ezentúl egy sem gyilkolta meg magát, 
csak hogy a testét holta után érendő gyalázatot ki-
kerülje. Kik nem rettegtek a haláltól, mint a rosszak 
legnagyobbikától, azok féltek a meztelenitéstől, mint 
rájok nézve nagyobb büntetéstől ; és a kik az ön-
gyilkosság gyalázatával nem gondoltak, készek vol-
tak a szemérem föntartása végett a legnagyobb me-
rénynyel fölhagyni. 

Midőn az egyház tiltja méltatlan hiveinek ün-
nepélyes szertartásokkali eltemetését, ezt bizonyára 
nem valamelly bosszúvágyból teszi, mi anyai szivé-
hez nem férhet: hanem teszi mély fájdalmában ; óvni 
akarván a még élő hiveit ez iszonyú bűntől. Azért, 
ha az öngyilkos egyházi feloldozás nélkül halt meg 
(azon esetet kivéve, midőn elmeháborodásból ölte 
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meg magát), nem csak az ünnepélyes eltemettetéstől 
fosztatott meg a ker. temetőben, hanem az egyház 
nyilvános imáiból is ki vala régente zárva. (Conc. Brá-
cár. 561. c. 34. inc. 12. C. XXIII. qu. V.) A polgári tör-
vények mit sem változtattak e tekintetben; sőt azon 
esetre, ha az öngyilkos a büntető törvény fenyité-
sétőli félelemből végezte ki magát , az egyházi bün-
tetés a jószág-elkobzás által még szigorítva is lőn. 
Megtörtént, hogy az öngyilkosok holt tetemei bün-
tetésül felakasztattak, megégettettek , vagy kerék-
beni töretésre Ítéltettek: és pedig azért, hogy az illy 
végrehajtás másoknak elrettentésül szolgáljon. Ujabb 
időben azonban az eltemetés a temetőben, többnyire 
meg van engedve: azon eseteket kivéve, mellyekben 
a tiszteletlen eltemettetést büntetésül szabja ki a tör-
vény; az egyház a maga közreműködése felől szaba-
don intézkedhetvén. Austriában megtagadtatik az 
egyházi temetés az öngyilkosoktól, ha a halál azon-
nal bekövetkezett, (Oest. Strafgesetzb. Th. I. §§. 143-
450. Th. II. §. 92.) Porosz egyházi jog szerint, az ön-
gyilkosoktól megtagadtatik az egyházi szertartás, 
ha valaki azért végzi ki magát , hogy iszonyú vét-
ségének becstelenitő büntetését kikerülje ; vagy ha 
halálra Ítéltetve hal meg : akkor a törvény szerint éjjel 
megjelenik a hóhér, és a testet az akasztófa alá te-
meti. (Preuss. Alig. L.-R. Th. II. Tit. 20. §. 803. f. . 
Criminal-Ord. §. 550.) Bajorhonban az öngyilkosok 
asirkertben temettethetnek ugyan el: de az egyházi 
hatóságnak szabadságában áll , őket vagy egyházi 
szertartásokkal, vagy azok nélkül eltemetni. (Bayer. 
Allerh. Entschl. v. 29. Mai, 1809. Minist.-Rescr. v.19. 
August, 1838. Allerh. Entschl. v. Monat Nov. 1845.) 

Mint fönebb lát tuk, ha az öngyilkos egyházi 
föloldozás nélkül halt meg, az elmebajban sinylődő-
ket kivéve, régi időktől fogva, nem csak az ünnepé-
lyes eltemetéstől fosztatott meg, hanem az egyház 
nyilvános imáiból is ki vala zárva. Ennél fogva az 
öngyilkosokért még sz. misét sem szabad mondani. 
A mint hogy az egész mise-könyvben nincs egy mise is 
az öngyilkosokért : hanem csak az elhunytakért. Már 
pedig lehet-e az öngyilkosokat a Krisztusban elhuny-
takhoz számítani? S valóban, a mise-és egyéb imád-
ságok közül, mellyeket az elhunytakért szokás Is-
tenhez intézni, egyet sem lehet a szántszándékos ön-
gyilkosokra alkalmaztatni. Igy szól például az imád-
ság egy érettkorunak temetésénél: „Könyörgünk 
uram! N. szolgád lelkéért; vezesd ötbe angyalaid ál-
tal édeni hazájába: hogy a lélek, melly benned bizott, 
és hitt, az örökkévaló örömeket élvezhesse." Hogyan 
vezessék pedig az angyalok a lelket az édeni hazába, 

melly egy égbe-kiáltó halálos bűnnel, sőt talán sok 
egyéb nagy bűnökkel terhelve, s hívatlanul jelenik 
meg az Isten szine előtt? Vagy mikép alkalmazhatók 
egy öngyilkos lelkére az igék: „melly benned bizott, 
és h i t t?" Ez hazugság volna; mert meg lehetünk róla 
győződve, hogy a szántszándékos öngyilkosnak nincs 
hite az Isten igazságában, sem bizodalma benne. O 
nem hiszi a poklot, a halhatatlanságot; neki nincs 
reménysége az Isten kegyelme- és irgalmában: ezt ő 
már régen, gyalázatos tette előtt eldobta magától. 
Olly ember, a ki Istenben hisz, és remél, józan ész-
szel soha sem válhatik öngyilkossá. Sokkal mélyeb-
ben van az ő szivébe az isteni gondviselés iránti bi-
zodalom vésve, mint sem azt a földi viszontagságokbár-
milly iszonyú viharjai is kiirtani képesek volnának. 
Az öngyilkosok miképeni eltemetése iránt a legújabb 
esztergomi tartományi zsinat (Conc. Prov. Strig. p. 
130.), következőleg rendelkezik: „Sepultura eccle-
siastica carere debeat: 4. Qui ex impatientia, ira, 
taedio vitae, desperatione, vel alia simili causa se-
ipsos voluntarie occidunt. (C. 12. Caus. 23. qu. 5.) 
Excipitur amentiae casus, item si suicidam ante 
mortem facti poenituisset. (E canon e 20. de Sentent, 
excommunicat. in. 6.) Quod si quis reperiatur in pu-
teo, vel flumine submersus, vel laqueo suspensus, ve-
neno, aut ferro interfectus, sepultura carere non de-
bet, nisi aliunde constet, quod seipsum occiderit, id 
quod in dubio praesumendum non est: cum in dubio 
delictum, praesertim tam grave, de nemine praesu-
matur. (Cap. 11. de sepulturis.)" 

Az öngyilkosok iránt van ministerialis rendelet 
is (1857-diki nov. 15.1437. sz.), melly szerint paran-
csoltatik, hogy azoknak tetemeik, vegyes (egyházi 
s polit.) bizottmány tanácskozásának előrebocsátása 
nélkül ne fosztassanak meg az egyházi temetkezés-
től. Enyhitő körülmények pedig ezek : ha az öngyil-
kosság tébolyodásból történt, s az Öngyilkos egy-
házi és isteni parancsolatokat teljesitett Azért 
előbbi élete megvizsgálandó; mert ha ez jó, és vallá-
sos volt , ugy következtetni lehet, hogy a szeren-
csétlen véletlenül,vagy tébolyodott elmével követte 
el az öngyilkosságot. Ha pedig csak név szerint volt 
keresztény és katholikus, ha az egyházi és keresz-
tény kötelességek megvetőjének mutatta magát , a 
templomot nem látogatta, a szentségeket föl nem 
vette, s istentelen és vallástalan életet élt: ugy nem 
ok nélkül lehet következtetni, mikép az öngyilkosság 
vétkes életének volt következése; s igy már azért is, 
mert töredelmesség nélkül halt meg, és a valódi bá-
natnak semmi jelét sem mutatta, más ide vágó tör-
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vénj'ek erejénél fogva, az egyházi temetkezéstől 
megfosztandó. — A kath. anyaszentegyház bizonyára 
csak a legnagyobb szomorúsággal telik el, valahány-
szor kényszerítve látja magát , engedetlen híveinek, 
ellenében a törvény szigorát alkalmazni; ő szeretné, 
bár soha hasonló eset ne fordulna elő. Csak a rossza-
ságot szokta ő büntetni: kétes esetben pedig ahhoz 
tartja magát , a mi az emberiségnek kedvez; és ova-
kodik mindenképen , nehogy mérték fölötti szigoru-
sága által a hivek érzése megsértessék. Különben pe-
dig az Isten, és anyaszentegyházparancsainakpontos 
megtartása, leghatalmasabb gátul szolgál valamint 
átalában minden bün , ugy különösen az öngyilkos-
ság rohamai ellen. Mert ha ezeket megtartjuk, akkor 
bizton, és jó kedvvel fogunk zarándokolhatni örök 
czélunk felé, s a halál angyala semmiképen sem 
fogja kiragadni kezünkből a fáklyát, hanem a hit és 
reménység fényénél fog bennünket átvezetni a vilá-
gosság országába, hol az igazak örökké fénylenek a 
mennyei Atya dicsőségében. Munkay János. *) 

T r ó c z o n f a l v i l e v é l . 
II. 

Nincs az őszi napsugarak ellen szükségünk a fák árnyé-
kára : dércsípte lombjaik csörtetve hullnak alá. Ekeitől meg-
fosztva meredezik az ágas-bogas fa, pusztán, gyászosan Az 
egyházi tudományosság babérkoszorus fájáról is lecsípett me-
gyénkben egy érdekes lombot a halál dere : gyászcsörtetését 
a tisztelet, hála, és kegyeletesség szózatai hangozzák vissza. 
Viszhangok egyike e ,levél' is. — Önszorgalmu képzettségében 
nagygyá lett embernél ki sem bírja nagyobb mérvben a tekin-
télyt. A jellemtelenséggel csatlakozó tudákosság, homályba 
borítja a magas rang és állás fényét is. A nemes lélek tulaj-
donképen az, mi leginkább érdekel, és a tudomány s erény 
kedvelőjének eszményképül szolgál. Illy ideális egyén veszte-
ségét gyászoljuk néhai ft. Marczény i Mátyás kassai székes-
egyházi kanonok és apát urban. Eletvonásainak ismertetőbb 
rajzát adni, s mint egykori növeldei igazgatóm és tanárom 
emlékét, az általa olvasott és olvastatott lapban megörökiteni, 
igen méltányos-, és hálás kötelességnek tartom, s tartják szá-
mos tisztelői— ,Noster hinc (ergo) illi chorus obsequentem 
concinit laudem.' Eléggé meg van ő ugyan tetteiben is örö-
kítve : de vajmi kivánatos, és üdves, hogy a közjóra, az egy-
házi nevelés és képezés javára szentelt életének példás mozza-
natai köztudomásra jussanak ! Illy iratok munkálnak közre a 
szent jóslat teljesedésére: ,In memoria aeterna erit iustus.' 
Illy olvasmányokon épülünk, buzdulunk. A pásztor szava 

*) Legszivesb köszönetet mondva a tisztelt értekező 
urnák jeles dolgozatáért, a tárgy végetlen fontosságánál 
fogva nem állhatjuk meg , hogy daczára a máris elég terje-
delmes , azért helyenkint röviditett fejtegetésnek, egymás 
becses czikkből, legalább egy részt, a mondottak kiegészíté-
séül ne közöljünk. S z e r k . 

után indulni szokott nyáj egyik tagjához illőleg, inditom 
meg ujolag levelemet: főpásztorunk gyászt hirdető ,ency-
clicá'-ja szolgáland benne irányadóul. 0 legjobban ismeri, s 
igy leghívebben is jellemezheti az élet nagy harczában eles-
teket. A legközelebb elhunytnak sok tekintetben a kitünő-
ségig jeles, a kötelmek napirenden fölül is munkás, példás, és 
kiválóan buzgó életét röviden jellemző körlevélben, e kité-
telnél : ,diuturnae suae aegrotationis incommodis exemplari 
cum patientia toleratis', bús elmélkedésbe érzékenyült át lel-
kem. Szakadatlan, halálig tartó boldogság, az emberiség tiszta 
érzelmeit kifejleni nem hagyja. Balsors érezteti velünk, hogy 
emberek vagyunk; és önfájdalmainkban tanuljuk tisztelni a 
szerencsétlent: önfájdalmainkban ismerjük meg a nemesitett 
vonást, mellyet a tiszta lelkű szenvedő arczán, a keserv és 
küzdés nyomokul hagytanak. Azért áll a szenvedő olly közel 
embertársaihoz ; azért ád , és vesz viszonérzelmek közt szánó 
keblet, és vigaszt; azért talál részvevőket kínjaiban, és rész-
vevőket örömeiben, lia búja szétoszolván, a fölötte tisztuló 
égre szemét bánatkönyek nélkül emelheti. Majd ismét a szent 
lapok e mondatára gondoltam : ,Ecce ! quomodo moritur iu-
stus.' Panasztalanul, jámborul, csak a jámbor halhat meg. Tü-
relmes szenvedővé csak az erkölcs iskolájában válik a beteg. 
Testi erejének fogytával, növekszik lelkében a nagy apostol 
vágya, reménye: „dissolvi, et esse cum Christo." A keresz-
tény remény, az életkeservek legkeserübbjét, a végvonaglás 
perczét is meg tudja édesiteni, s a hiterős ember halálát bol-
dog elszenderülés álmává varázsolni. ,Bona mors, totum bo-
num.' Erre törekszik a jó keresztény, a jó pap, kit a véletlen 
halál készületlenségeitől meg szokott az Isten óvni. „Pulsat 
(enim) cum per aegritudinis molestias esse mortem vicinam 
désignât. Cui confestim aperimus," jegyzi meg sz. Gergely 
pápa, „si hunc cum amore suscipimus. Aperire enim iudici 
pulsanti non vult, qui exire de corpore trépidât : et videre 
eum, quem contemsisse se meminit, iudicem formidat." Cse-
lekedeteink jósága, munkás szándékunk tisztasága mellett, a 
halál, ijesztő rémkép lenni megszűnik. „Qui autem", mondja to-
vább a szent atya, „de sua spe et operatione securus est, pulsanti 
confestim aperit, quia laetus iudicem sustinet : et cum tem-
pus propingvae mortis advenerit, de gloria retributionis hi-
larescit." 

Az Urban elszenderültnek tekintélyét (is) nem annyira 
kanonok és apáturi rangja, mint inkább e rangnak megfelelő 
k é p z e t t s é g , és t u d o m á n y o s s á g nevelte. Mint a pesti 
egyetemi hittani kar kebelezett tagjára, vonatkoznak a hiva-
talos egyházmegyei körlevélnek e szavai : ,magno sui per vi-
tám exemplarem, eminentem eruditionem Ecclesiasticam....' 
Alapos ismereteinek fényes bizonyítványát adta a kassai, 1847-
diki természetvizsgálók gyűlésén ; mellyben, az egyháziak tu-
dományosságát képviselőleg, tényleges részt vőn, és dicsé-
retünket e részben is, mint ki kötelmén, tartozásán íölül is 
kiterjeszti figyelmes tanulékonyságát, megérdemli. Lelkét, az 
elásva tartott talentumok miatti kérdőre-vonatás aggodalmai 
nem búsíthatták. Ez öntudat, csendes megnyugvásba ringatá 
a haldoklót. Örüljön azért, ha ki lánggal, tetterővel tölt ke-
belet hordoz; örüljön, ha szive alatt ezer sejdités habzik ke-
resztül: bár borúban, bár fájdalomban is. Rabiélek az, melly 
tompa nyugalomban pang ! De ne vélje, mintha a nemesebb ter-
mészet ajándékairól számot nem kérnének tőle. Féljen azokat 



eltemetni: mert minden sejdités, mellynek valaha tiszta szép 
alakká kellett volna megérnie, kinosan fogja magát megbosz-
szulni. Előbb-utóbb fölébred az álomból, hova temetkezni 
akart, és nyilvános lesz előtte, mint ölte meg lelkében egy gaz-
dag élet magvait, mellyek többé kivirulni nem fognak. S minő 
különbség jelen fájdalma közt, a még nem nyilt, de nyilható 
magas pálya előtt, és a fájdalom közt, melly pályájának 
örökre bezáródta után őt kinozandja ! 

Mint n ö v e l d e i t a n á r , Jézus szellemében, a ,coepit 
facere, et docere' szavak értelmében adta elő az erkölcs és 
lelkipásztorkodás tudományát. ,Censor morum'-hoz illő vise-
letéről rá lehetett ismerni a nehéz lemondás törvényének pra-
c t i c e tanárjára. Szilárd papi jellemén megtört a korszellem 
büvereje; még csak ,papi civilben' sem volt soha látható. Szép 
deáksággal irt ,Moral'-jának kezdő szavaihoz : ,Homo non so-
lum a Deo, sed etiam pro Deo creatus est', intézte életét. Sze-
mei előtt lebegtek mindenkor az egyházi hymnus szavai : ,Vi-
sum fovendo contegat, ne vanitates hauriat,' mellyekkel na-
ponkint, ,de omni corde suo laudavit Deum.' Szavajárása volt: 
,non tam multa , quam multum legere.' A nyelvek tanulására 
e szavakkal szokta volt növendékeit buzditani : ,Quot lingvas 
callemus, tot homines valemus.' Beszédjéről felföldi hazájára 
rá lehetett ismerni ; ő a tótok közt született: de azért magyar 
fiuk iránt különös előszeretettel v ise l tetett— Az anyagiak-
ban meglehetős szegény parochiámat, szellemi kincsekkel, 
kineveztetésemkor ő gazdagitá. Mennyire elmondhatta volna 
Cicerónak Curiushoz intézett szavait, ha élendett : ,te rogo 
ut memineris, quantaecunque tibi accessiones fuerint et for-
tunae et dignitatis J)> eas te non potuisse consequi, nisi meis 
puer olim fidelissimis atque amantissimis consiliis paraisses.' 
Hogyis ne érezném magamat rectori tanitóm s jóltévőm iránt 
nyilvános hálára^fölhiva ? Az álhizelgés gyanúja alól kiment 
halála. Igazán, és teljes szabadon csak is holta után dicsérhető 
az ember, ,quando nec laudantem adulatio movet, nec lauda-
tum tentât elatio.' Avagy ki volna egy tanárnál méltóbb a 
megemlékezésre ? Az elismerés erényének kölcsönözött fény-
sugarai úgyis reá, mint napra verődnek vissza. És ki használ 
inkább az emberiségnek, mint egy tanár ? ,Quid possumus 
maius munus reipublicae adferre, quam si docemus, atque eru-
dirnus ?' kérdi Quintilian. És ki az, ki első hinti el a nagyra, 
dicsőre, az erkölcsi nagyságra törekvés magvát az ifjú ke-
belbe ? A tanár. 

Tanári nehéz hivatala mellett, a l e l k i v e z e t ő i (Spi-
rituális), n a g y f e l e l ő s s é g g e l j á r ó t i s z t e t is hiven 
kezelte. Szónoki előadása hiányait (ez egyetlen-egy, természet-
től öröklött, s az azt vasszorgalommal javitni törekvőnek ön-
kényétől nem függő hiányt), a gyónószékben eléggé pótolta. 
Nála különben a buzgalom (zelus), és akarat heve, s még in-
kább a példás élet szózatja, eleven concio volt ; tudjuk pedig, 
hogy ,verba movent, exempla autem trahunt.' Igazi ,bonus 
odor Christi' volt ő ; s mi ,in odorem ungventorum eius cucur-
rimus ; qua adolescentuli (enim) eius, dileximus eum nimis.' 
Oh vajha ,non pigeret (et nunc) imitari, quem celebrare 
delectat'! 

Mint n ö v e l d e i g a z g a t ó j a, a rendszeretet és tisz-

*) A jámbor papi életnek is megvan a maga előnye, méltósága. 
E minden lelkész által eléretni köteles ,dignitas '-ra értelmezze hivat-
kozásomat a t. olvasó. 

taság nyomait hagyta maga után. A növendékek méltányos 
kérelmeit kihallgatlanul, és panaszaikat orvosolatlanul nem 
hagyta; megadván kinek-kinek a ,suum cuique'-t. Mások, de 
maga fölött is bölcsen tudott uralkodni ; miről szeszélytelen, 
nyugodt lelkülete eléggé tanúskodott. A házi békét, a rectori 
nehéz gondokban osztozkodó tanár urak közt fön tudta tar-
tani, s érette sokat fel tudott áldozni. Az elöljárók egész tes-
tületébe alkalmazhatóvá tette ő sz. Ágoston ama mondatát : 
„Pacifici autem in semetipsis sunt, qui omnes animi sui motus 
componentes, et subiicientes rationi, carnalesque concupiscen-
tias habentes edomitas, fiunt regnum Dei. In quo ita sunt or-
dinata omnia, ut id, quod est in homine praecipuum et excel-
lens, hoc imperet ceteris non reluctantibus, quae sunt nobis 
bestiisque communia : atque ipsum, quod excellit in homine, 
id est: mens et ratio, subiiciatur potiori, quod est ipsa Veritas. 
Unigenitus Filius Dei. Neque enim imperare inferioribus pot-
est , nisi superioribus seipse subiiciat." (Lib. I. de sermone 
Dom. in monte. C. II. et III ) 

De a városi és megyei papság, s nép közt is maradandó 
emléket vivott ő ki magának. Köztiszteletben állott : és pedig 
nem csak mint kanonok-apát, de mint az árvák könyeinek le-
törlője is. Rá illett egészen a ,Veras Eeclesiasticus' nevezet. 
A városi nép kedves gyóntatóját, a zárdaszüzek valóban Mel-
chisedech rendje szerinti áldozárt vesztettek benne. A bre-
viárium mellett a stallumban , vagy a szent titkok kezelésénél, 
az oltárnál, magasztos érzettel lehetett őt eltelve látni ; s vele a 
Mindenhatónak lélek-, és igazságbani imádására felbuzdulni. 
Tettetlen ajtatossága-, munkássága- és bokros érdemeire vo-
natkoznak a főpásztori körlevélben e jellemző kitételek: ,Pie-
tatem infucatam, labores indefessos, et mérita uberrima'. 

Hosszura nyúlnék levelem, ha őt gyenge tollammal, a 
,virtute et fide' egyaránt ,clarus'-t hü leírásban előtüntetni 
akarnám. 0 különben is azok közé tartozott, kik a mély alázat 
és szegénység leple alá takarják a becsorzók előtt tetteik ér-
demét : jól tudván, hogy : ,In praesenti vita, quasi in via su-
mus, qua ad pátriám pergimus. Maligni autem spiritus iter no-
strum quasi quidam latrunculi obsident. Depraedari ergo de-
siderat, qui thesaurum publice portat in via.' 

Távol lévén az egyházmegye székvárosától, végrende-
letének eredményéről mi tüzetest sem irhatok. Szeretem azon-
ban hinni, hogy mint jó hazafi, sok szegény rokonai mellett, a 
hazai intézmények közjaváról sem feledkezett meg. 

Levelemet e mindnyájunkat érdeklő, s az imádság-ked-
velő papok ezreitől reggelenkint a ,kilenczedre' mondott hym-
nussal zárom be : 

,Largire (et nobis) lumen vespere , 
Quo vi ta nusquam décidât, 
Sed praemium mortis sacrae 
Perennis instet gloria.' 

A t e m p l a r i u s o k . 
(Folytatás.) 

Ez évi Pünkösd táján Fülöp személyesen volt Poitiers-
ben, a pápával a régi jó öszhangzást visszaállítandó : s a két 
hatalmasság abban látszott megegyezni, hogy a templariuso-
kat illetőleg, a történtekre a feledés fátyola borittassék ; mel-
lyek helyett mostantól fogva a canonszerü eljárásnak kellett 
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életbe lépnie. S Kelemen bizott Fülöp Ígérgetéseiben, mellyek 
szerint a rendfőnökök azonnal ki fognak neki szolgáltatni, s a 
rend birtokai rendelkezése alá belyezendők. De mindezen Ígé-
retek közül egy sem tartatott meg : jóllehet a pápa még jul. 
13-án is erősen remélte, hogy az elfogottak, meghatalmazott-
jának, a praenestei bibornok-püspöknek átadatnak. Ez azon-
ban a párisi udvar előtt nem vala kedves személyiség ; és a 
helyett, hogy föladatának kivitelével találkoznánk , olvassuk, 
hogy Kaynone várában, a rend főtisztviselőitől kicsikart val-
lomások komédiája, Berengar és István, és talán még Landulf 
bibornokok előtt újra eljátszatott. A Fülöpféle párt ugyanis 
nagy zajjal hirdette mindenfelé, hogy a főtisztviselők, sőt 
maga a nagymester is mindent bevallottak. Mi nem tagadjuk a 
lehetőséget, hogy a nagymester, Molay Jakab, a vallató padon 
elkinoztatva, n é m i v a l l o m á s o k a t tőn az e g é s z r e n d 
n e v é b e n , mint ezt gonosz szándékkal hozzáfüggesztették ; 
mert létezik egy nem épen valószínűtlen, általa a máglyán 
tartott beszéd, mellyben bűnbánatot tanusit, a gyengesége ál-
tal rendjének okozott kár miatt : — ellenben amaz állítólagos 
vallomás, hivatalosan sehol sem használtatott; sőt még to-
vább is a bevallások kicsikarása sürgettetett. Tehát az első 
nem volt elégséges ? Es ha Molay szabadon kinzatás nélkül 
vallott : miért nem állították őt a pápa, és később a zsinat 
elé ; daczára annak , hogy ezt ő, a pápa, és a zsinat atyái áll-
hatatosan követelték? Lehetséges különben az is, hogy a bi-
bornokok maguk javasolták a főtisztviselőknek, magukat áta-
lában bünösökül vallani ; talán hogy a pápa őket, és a rendet 
akkor könnyebben megmenthetné, mint az, illy botrányos pör 
utján, valaha lehetséges volna. De Fülöp nem az az ember 
volt, ki zsákmányát épen az utolsó perczben kisikamlani en-
gedje. Mégis Kelemen, mint látszik, apostoli hivatásának 
megfelelő eljárásra bátorodva , 1308-diki aug. 21-én átalános 
zsinat egybehivása végett bullát bocsátott ki ; és már aug. l-jén 
a franezia püspököket fölszólitotta, hogy a templarius-pörnek 
canonszerü folytatására törekedjenek. Ez a királyt iszonyú ha-
ragra gerjeszté: a templariusok ügyének zsinat általi tárgyalása, 
szándékának kivitelét nagy mértékben nehezítette volna. Már 
a püspökök canonszerü eljárása is legnagyobb veszélylyel fe-
nyegetődzött, nehogy pártosainak sötét cselszövényei fölfe-
deztessenek , és az igazságról a lepel levonassék. Ekkor elő-
állott ismét fenyegetéseivel : és VIII. Bonifácz pörével annyira 
szorongatta a szent atyát, hogy ennek keze rövid idő alatt 
ismét megkötöttnek látszék. Ezután, hogy vele kiegyezked-
jék , a rendkívüli költségekről beszélt a pápának, mellyet a 
pápai szék elé vonatott pörnek hosszas tartama kívánna ; majd 
ismét az illy gyalázatos dolgoknak nyilvános tárgyalása által 
okozott botrányról ! Holott épen ő volt az, ki nem egyszer 
helyezte kilátásba Bonifácz pőrének nyilvános tárgyalását, és 
ki a templariusok bűnét királyi szavával erősitve, az egész 
világ hallatára mindenfelé kürtölte. Valójában ismét vagy 
megijeszté, vagy rászedte a pápát : legalább ezt mutatja az 
1308-dik évi dec. 30-dikán kelt bulla, mellyben a pápa a tem-
plariusok bűnét elismeri. De több-, mint valószínűségnek lát-
szik, hogy e bulla is teljesen meg van hamisitva. (L. Dam-
berger, XII. 684—-686. 1.) Különben ha Kelemen ollyan va-
lamit aláirt volna is, mi a bullában foglaltatik, ebből a rendre 
mi bün sem háramlanék ; és Kelemen csak annyit mondott 
volna ki, hogy az emiitett iszonyatosságok közül valamit a 

rend néhány tagja elkövetett. Mégis Parisban iszonyú dia-
dalmi zajt ütöttek: és mindenfelé híresztelték, hogy most 
a pápa is megismerte a templariusok gonoszságát. Pedig ha 
ezt tette volna, ugy egészen megfoghatlan lenne, hogy Fü-
löp az 1309-diki év nyarán, a pápá folytonos sürgetésére, 
megengedte, miszerint a templariusokat a püspökök hallgas-
sák ki. Mire való volt akkor, ha a bűnösség olly határozottan 
be volt bizonyítva, a pápa részérőli törekvés, ki a templariu-
sokat mindig az egyházi ítélőszék elé iparkodott vonni : ha 
tudnillik már egy évvel előbb meg volt győződve a rend bű-
nösségéről ? A püspökök a templariusokat ártatlanoknak talál-
ták: mivel a kinpad nem működött. De ezen eljárás egy pillanat 
múlva már el lőn vetve Fülöp által; és újra a már előbb ter-
vezett pápai bizottmányt hozta javaslatba: melly létre is jött; 
Gilles d' Aiscelin narbonne-i érsek-, és más hét főpapból áll-
ván. De ez egyelőre mit sem tehetett : mig azalatt Fülöp titkon 
értekezett a pápával ; és ámbátor a franezia történetírók ál-
lítják is, miszerint Kelemen 1308-dik évi dec. 30-án, atempla-
riusokat eretnekekül nyilvánította, ezen állítólagos engedé-
kenység nem fér össze azzal, hogy épen ekkor Fülöp a VIII. 
Bonifácz botrányos pőrének ijesztő alakjával a szorongatott 
pápát jobban faggatta, mint bármikor ennekelőtte. Ha később 
engedtetett is némi tevékenység a pápai bizottmánynak, 
annyi áll, hogy a még meglevő jegyzőkönyvekből semmiképen 
sem lehet a panaszok igazságát bebizonyítani : sőt ellenkező-
leg, láthatni, hogy az e bizottmány elé vezetett templariu-
sok, minthogy itt őket a halál félelmével nem ijesztették, előbbi 
vallomásaikat visszavonták, vagy a vádpontok kezdett taga-
dása mellett állhatatosan megmaradtak ; vagy pedig azonnal 
kijelentették, hogy mostani, szabadon tett vallomásaik teljes 
hitelűek legyenek még azon esetre is, ha később a kinpadon 
más vallomások csikartatnának ki belőlök. — Megengedték 
ugyan a templariusoknak, ügyvédeket választhatni, kik a ren-
det helyettesítenék: de minthogy nem hagyták őket, magukat 
a nagymesterrel érintkezésbe tehetni, ennél fogva a szabály 
következtében nem lehetett, és nem is volt szabad védőket 
választaniok : és igy egész állitólagos szabadságuk mese volt. 
Mégis négy fér 11 állott elő, kik nem csak készek voltak a rend 
védelmezésére, mellyet a templariusok százai tettek, hanem 
erre kellő ügyességgel is bírtak. A pör végnélkülinek látszott, 
mikor Fülöp erőszakos kézzel kapott a szövevénybe, s 1310-dik 
évi april havában Marigny Fülöpöt sens-i érsekké nevezte. 
Ezen erélyes férfi a királyi vállalatot vérengző végére vitte. 
April 3-án, és 7-én, meg május 7-én a rend védiratai resig-
náltattak: de már kedden, ugyanazon évi május 12-én, rop-
pant máglya tüze lobogott föl Parisban, mellyen 54 templarius 
találta halálát, 

Marigny Fülöp néhány suffragan püspökével tartott 
zsinatfélében, a templariusokat vétkeseknek találta ; s május 
11-én ama határozatot hozták, hogy a tagadók, mint makacs 
eretnekek, a világi karhatalomnak adassanak által. Igy be-
széli Havemann : „Ötvennégy templariust vezettek a szent 
Antal kapuja előtti vesztőhelyre, többnyire nemes házakból 
származott erős, és éltök virágában levő férfiakat. Miután öl-
tözetök letépetett testökről, egyenkint a tüzkaróhoz köttet-
tek, és körülöttök a felhalmozott, már meggyújtott fa, olda-
luknál a parancsra váró hóhér állott. A hirnök még egyszer éle-
tet és szabadságot igért a magát bűnösnek vallónak ; s midőn 
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a rokonok és jó barátok serege az elitélteket sirva kérte, hogy 
a.király akaratának ne álljanak többé ellent: e f é r f i a k kö-
z ü l e g y s e m t a l á l t a t o t t , ki é l e t é t h a z u g s á g 
á l t a l m e g m e n t e t t e v o l n a . Mind rendjök ártatlansá-
gát bizonyiták, és hogy életök folytán igazhivő keresztények 
voltak. Ekkor lassankint előbb egyik, azután másik oldalról 
mindig közelebb tolta a hóhér a tüzes farakást : lassankint a 
láng nyaldosni kezdé a megkötözöttek tagjait; magasabb- és 
magasabbra kigyódzott az föl : mignem fölöttük összecsapott. 
A lángok ropogása közül csak a haldoklók bizonyságtételei 
hallatszottak a rend tisztasága felől, és a sóhaj ok Krisztus-, a 
boldogs. Szűz-, és minden szentekhez. Az 54tanú bevégezte: 
hamvaikkal csak az elhaló láng játszott." — Erre a pör gyorsan 
közelitett végéhez. A vértörvényszéktőli rettegés elbénitá a 
bizottmányt; sok templarius pedig gyenge lőn. Május 20-dikán 
ismét 4 templariust égettek meg; köztök a királynak egykor 
olly magas állású alamizsnását is. A bizottmány elnapolá ülé-
seit nov. 3-áig; de mivel ekkor is csak három tag jelent meg, 
az elnapolás egészen mart. 17-ig meghosszabbitatott. Minden-
kinek be kellett látnia, hogy csak játékot űznek velők : de 
most még azt is megtették, hogy e játékot sem engedték meg 
nekik : és a defensoroknak a rend mellett szót emelni megtil-
tatott; az ügyvédek könnyeden mellőztetvén. 1311-dik évi 
május 26-án megelégedtek a munkával ; hiszen elmondhatták, 
hogy 231 tanút hallgattak ki, s nem lehete reményök, hogy 
a további vallatás folytán még több tanuságtételhez jussanak : 
mert azok száma ki volt már meritve, kik a királyi tömlöczök-
ben engedékenyekké tétetve mindazt bevallották, a mit csak 
eléjek mondtak. De hogy a gyalázat mértéke csordultig meg-
teljen, őket a rend ártatlanságát bizonyító rendi testvéreikkel 
soha, és sehol sem szembesítették ; és a pör bevégzésére ösz-
szefirkált jegyzőkönyvekben szó sem tétetik az igazság ezen 
állhatatos tanúi felől. 1311-dik évi május, vagy junius havá-
ban a király Pontoise-ban parlamentet hivott egybe, hol a bi-
zottmány fáradalmainak sikerét előterj észté. Itt a pör az Íté-
let hozására érettnek nyilváníttatott, és jun. 5-dikén két jog-
tudományi licenciatust biztak meg az actáknak a pápához le-
endő átvitelével. (Vége követk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. l-jén. A pesti O l t á r - e g y l e t tagjai és 

jótevői ezennel tiszteletteljesen figyelmeztetnek a társulati 
alapszabályok III-dik fejezetének 14-dik pontjára ; mellyben 
december és januárhó van kitűzve évi járulékaik lefizetésére. 
A ft. plébános urak, kik terjesztői tisztre vállalkozni szívesek 
voltak, e járulékot szintén, mint az egyletet illető irományo-
kat , hivatalosan küldhetik az egylet igazgatóságához. Mint-
hogy pedig a pénz-segélyen kivül az egylet áldást árasztó mű-
ködését tetemesen előmozdíthatni ingyen varrás-, himzés-, és 
több efféle női munkával, vagy valamelly mesterség, vagy mű-
vészet körébe vágó készitménynyel, ugy szintén különféle tár-
gyak adományozása által, és az illyesek körül sokszor a leg-
jobb akaratuak sem tudják, mi tevők legyenek: szükségesnek 

tartjuk , az alapszabályoknak erre vonatkozó pontjait lehető-
leg földeriteni. Azok, kik az egylet számára valami munkát 
vállalni szíveskednek, már kiszabott templomi fehérneműt, 
himzeni valót, s más effélét Pesten közvetlenül az egylet pénz-
tárnoknéjától, t. cz. F r e y b e r g e r Franciska angol-kisasz-
szonytól, és Lovasberényben az egylet nm. elnökasszonyától, 
közvetve pedig a bizottmányi tagok és terjesztők által kap-
hatnak. Ez uton tudhatják meg az ingyen munkára vállalkozó 
művészek és kézművesek is, mint a szabók, paszomántosok, 
asztalosok, esztergályosok , aranyozok, ötvösök, szobrászok, 
festészek, festők, nyomdászok , könyvkötők stb., név szerint 
mi szükségeltetik leginkább az egyletben. A legcsekélyebb 
munka, egy kendőcskének beszegése, egy-két fehérnemű ki-
mosása, néhány társulati könyvecske befűzése, egy kép-rá-
mának kisimítása, és ehhez hasonlók a legnagyobb köszönet-
tel fogadtatnak. Kik hajlandók miseruha-varrásban, ahhoz 
értők vezetése mellett segédkezet nyújtani, azok illyent t. cz. 
K u h n Jozefa terjesztő-asszonyság házánál a Teréz-külváros-
ban, nyári-uteza 21. sz. a. teljes készséggel nyerhetnek. Vi-
dékiek is kapnak az emiitett uton munkát, ha szívesek, biztos 
alkalomról gondoskodni. A mi az egylet czéljaira fölhasznál-
ható tárgyakat illeti, ismételjük, hogy a legcsekélyebb értékű 
tárgy is igen czélszerüen használtathatik föl. A legszívélye-
sebb köszönettel fogadtatnak tehát a bizottmányi tagok és 
terjesztők által az egylet számára nem csak nagyobb és uj 
tárgyak , hanem a legparányibb vászon-, posztó-, selyemkel-
me-, szalag-, paszomány-, zsinór-, csipke-darabka, czérna, 
hímzéshez való , ugy szintén selyem rulianemüek, függönyök 
s több efféle, ha nem is ujak, régi ékszerek, ezüstnemüek, 
gyertyatartók, ha töröttek is, továbbá a csomagoláshoz meg-
kívántató papír, zsineg, rakasz stb. A mi az egylet czéljának 
meg nem felel, pénzzé tétetik. Az egylet szem előtt tartva 
Azt, ki nem az adomány nagyságára, hanem az adakozó szi-
vére nézvén, a szegény özvegynek két kis fillérből álló áldo-
zatát többre becsülte a bővelkedők gazdag adományánál : a 
legcsekélyebb kicsinységet is a legforróbb köszönettel fogad-
ja, imádkozik az adakozóért, és őt minden jótetteinek érde-
meiben részesíti. — 

— Az egyházi irodalom sajnos pangását némileg meg-
szakító jelenségek egyikeül, örömmel közöljük a követke-
ző értesítést: A m. k. egyetem hittani karának ez évi el-
ső ülésében a Lonovics-féle jutalomra kitűzött b i b l i a i kér-
dést rejtegető dolgozatok megbiráltatásának eredménye is be-
mutattatott. Az e végre fölkért bírálók megegyező véleménye 
ezen jeligéjű, ,Ubi Petrus, ibi Ecclesia', munkálatot itélte meg-
jutalmazandónak. A hason jelszóval jegyzett levélke felbon-
tatván, magában D r a x 1 e r János balassa-gyarmathi káplán 
nevét rejté. Minek következtében az illető tudósittatik, hogy 
a 200 frtnyi dijt alulírottnál bármikor föl veheti. A másik pá-
lyakérdés fölötti bírálat eredménye elhárithatlan akadályok 
miatt később fog kihirdettetni. Pest, november 28-án 1860. 

Schopper György, a hittani kar dékánja. 

IGAZÍTÁS: A ,Religio'42-dik sz.-ban 332. 1. 2. Ii. 9-dik sorb, fölülr. 
100 f r t helyett olv. : „1000." 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S 1 RODAT,MI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozinaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az austriai concordatum. — A templa-
riusok. (Vége ) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar- és 
Olaszországból. — Irodalom. 

Az austriai concordatum *). 
Ha a beállott hazai alkotmányos világban hozzá 

akarunk szólni irodalmilag a tárgyakhoz, mellyek a 
sz. vallás, egyház és papság érdekeivel érintkeznek: 
mindenekelőtt tisztában kell lennünk a ,concordatum' 
ügyével , melly most, mint tapasztaljuk, ujabb meg-
támadásoknak van kitéve. E tisztába-hozatal annyira 
szükséges, hogy a nélkül sem azt nem tudjuk a jog-
téren, hogy ,mink' van, sem azt, hogy ,mi' illet 
bennünket. Részünkről tehát előadjuk őszintén saját 
meggyőződésünket a concordatum fölött: de csak is 
annyiban, a mennyiben általa most hazánk polgár-
zatilag érdekeltnek lenni mutatja magát. 

Tudjuk, hogy most nagy összetartásra van szük-
ség, és nem szivesen hallgatnak olly beszédet, melly 
a régi jobb világ á r n y é k a i t , hogy többé vissza 
ne jöjjenek, kergeti; mert az emberek most hazánk 
múltját egyházilag is m i n d e n b e n fényesebbnek 
szeretik nézni az imént lefolyt időknél: mégis, mi-
vel az előzményeket is mindig számba kell vennünk, 

*) A tárgy, mellyről az igen tisztelt értekező szól, ol-
lyan, hogy arról komolyan vitatkozni, bármilly kellemetlen, 
előbb-utóbb mégis szükséges fog lenni : még ha a merő párt-
érdek , vallásgyülölet és szenvedély kifakadásait, mellyek-
ben eddig sem volt hiány, szintolly megvető hallgatással mel-
lőzné is a kath. sajtó, mint eddig A vita megkezdésének öröm-
telen kényszerűségét nem akarhattuk t. utódunkra örökségül 
hagyni Miben, lia talán némellyek hiedelme szerint eszélyte-
len eljárást követnénk is , az egyenességet legalább nem fog-
ják attól megtagadhatni. Mit sem kételkedünk rajta, hogy a 
concordatum ellen, az itt felhozottakon kivül, még több más 
nehézséget is lehet, mint fognak is az ahhoz szólásra jogosí-
tottak, emelni: de azt szinte bizonyosnak tartjuk, hogy a kath. 
egység központja- s fejének intézkedéseit védeni szintúgy le-
hetend még más szempontból is. Azért hiszszük, hogy ha az 
indokolást illetőleg nem volnánk, mint nem is lehetünk, a t. 
értekezővel mindenben egy véleménynyel : az alapfelfogásban 
mégis egyezni fognak valamennyien , kik az egyház és hon 
valódi javát, azaz : békéjét akarják S z e r k . 

ha a következményeket elfogulatlanul megítélni akar-
juk (mert ezek azokra következnek): — átalában fi-
gyelmükbe ajánlani bátorkodunk honfitársainknak, 
hogy a kath. egyház Magyarországban már 1848 
előtt, részint kormányrendeletek, részint országgyű-
lési törvények által, tübb olly intézményekkel véte-
tett körül , mellyek a magyar kath. egyháznak mos-
tanában sokszor emlegetett ő s i a u t o n ó m i á j á v a l 
bizonyára meg nem egyeznek. Nehogy akár türel-
metleneknek, akár másféléknek nézettessünk, tar-
tózkodunk azoknak bővebb előadásától: fölemiitjük 
mindazáltal csupán visszaemlékeztetéskép többi kö-
zött az alapítványokra, iskoláinkra, zsinatozásra vo-
natkozó rendeleteket ; tovább a főpapok végrendel-
kezését korlátozó, s az amortisationalis törvényt. 
Hogy e sérelmek a korábbi magyar alkotmány fón-
állása mellett is valamikor el fogtak volna hárittat-
ni, azt (szeretjük annyira nemzetünket) örömest föl-
teszszük felőle; de itt csak is azt emelhetjük ki 
nyomatékkal, hogy megszüntetve még mindig n e m 
voltak. 

Jöt t az 1848-diki év. Mi történt ekkor? Az ál-
lam-vallás kitörültetvén a törvénykönyvből, részére 
a többi bevett vallásfelekezetekkel tökéletes egyen-
lőség és viszonosság mondatott ki — országgyülési-
leg. Mit mondok? Egyenlőség és viszonosság! Még 
ez jó lett volna: de valóságban a kath. egyház utána 
tétetett a többi vallásfelekezeteknek. Mert ugyan 
volt-e valami hagyva részére az önkormányzási sza-
badságból akár egyházi , akár iskolai, akár alapít-
ványi tekintetben? összehasonlítva a protestánsok, 
és görög-nem-egyesültek önkormányzati jogával: 
melly a törvényben kimondott egyenlőség, és vi-
szonosság elvénél fogva, a kath. egyház által is kö-
veteltetett Yolt sürü tanácskozás, elfojtott lár-
ma, s alázatos sérelem-előszámlálás elég: de elérve 
szabadságilagnem csak hogy semmi; hanem a hely-
zet, a kormányrendeletek önkénykedése miatt j o g i -
l a g még az absolutisticus eljárásnál is bosszantóbb, 
a papi-tized megszüntetésének, és a közteherviselés-
nek rögtönözött kimondásával pedig, az 1848 előt* 
állapotnál ezerszer aggasztóbb volt a n y a g i l a g 
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1848-ki jogi korszak, a magyar kath. egyháznakbi-
zonyára sok váratlant okozott, és még több rosszat 
helyezett kilátásba: de én mégis sok jót tulajdonitok 
neki; mennyiben az egyház és polgárzat között fön-
állott korábbi szorosabb viszony fólforgatásával (!), 
elősegítette azon e r e d m é n y t , melly később a kath. 
egyháznak a concordatum ezikkei által nyújtatott . 

A nagy átalakulás, mellyet az ország az 1847/8-
diki törvényekkel megkezdett , a hazai egyházat, 
melly külső ügyeinek elintézésében az ország ko-
rábbi állapotát tükrözé vissza, a megváltozott pol-
gárzati viszonyokhoz képest nem csak készületlenül 
találta, hanem ugy szólván rendetlenségbe hozta. Egy 
részt az egyház szabadságát megszoritó rendszabá-
lyok és törvények érintetlenül hagyatván, más részt 
u g y tetszvén, mintha a XX. t.-cz. 2.§-a folytán az ál-
lamtóli függetlenség az egyházat is megilletné, a 
nélkül mégis, hogy annak az állam részéről valami 
jelét láthattuk volna: — az egyház egyszerre a 
legnagyobb zavarba, sőt bizonytalanságba sodor-
tatot t ; melly az egész forradalmi időn keresztül tar-
tott. Mikor a forradalomnak vége volt, a bizony-
talanság, és rendezetlenség nyomasztó állapota még 
nagyobbodott. Mert azon viszonyt , melly előbb az 
állam és egyház közt füzetett, az 184%-ki törvé-
nyek darabokra szaggatták; ennek folytán tehát az 
egyház arra látta magát kényszerítve lenni, hogy e 
törvényekhez képest magát rendezni, s összeszedni 
igyekezzék : azonban egyszerre u j hatalom támad, 
melly meg az 1 8 4 - k i épületet döntötte romba, a 
nélkül, hogy a korábbiba költözködött volna vissza. 
Magyarország ismét egészen uj átalakításnak vette-
tett alá polgárzatilag: más politikai elvek, más in-
stitutiók, más törvénykönyvek, más hatóságok, más 
eljárások hozattak be. Senki sem mondhatja, hogy 
ez uj növénymagokat a kath. egyház vetette, vagy 
hozta volna életre, m é g c s a k a f ö l d e t s e m ké-
s z í t e t t e a l á j o k e l ő : de a csapás, melly a ma-
gyar alkotmányra méretett, a kath. egyházat is ér-
te ; mert a magyar alkotmányt a kath. egyház nél-
kül képzelni sem lehet: abban ez benfoglaltatik. 
A magyar alkotmány megdőlése, egyszersmind az 
abból kifolyt ama sarkalatos ősi törvények meginga-
tását is maga után vonta, mellyekre a kath. egyház 
régi autonomiája fektettetett: igen természetes tehát, 
hogy ama változások folytán, mellyek az országot, 
mint illyet, illették, a kath. egyház sem maradhatott 
illetetlenül. Ugyanakkor, mikor Magyarország ítélet 
alá vonatott: a magyar kath. egyház is odakerül t , 
annyival inkább, hogy az, az 184y8-ki törvények 

óta már különben is a polgárzathoz képest sem kint, 
sem bent nem volt. E közben a legnagyobb aggodalom 
uralkodott egyházilag: kivált miután észrevétetett, 
hogy a birodalmi ministerium a kath. iskolákat ille-
tőleg épen azon tért foglalta el, mellyre a magyar 
ministerium lépett. Rendeletet rendelet váltott fel: 
mellyek a korábbi magyar szabadelvűek programmja 
szerint egészen oda irányultak, hogy a magyar kath. 
egyház, melly előbb a hazában kitűnő jogokkal bírt, 
tisztán egyházi térre szorittassék; ekiváltságok mel-
lőzésével, törvény előtti egyenlőség hozatott be, és 
számos dolgok, mellyek körül előbb egyháziak mű-
ködtek, a megyei törvényszékekre, társas-bíróságok-
ra, szolgabírói hivatalokra, világi hatóságokra és ke-
zekre bízattak. S habár ő Fölsége a kath. egyháznak 
államhozi viszonyaira nézve már 1849-ben kegyesen 
nyilatkozni méltóztatott, és a ministerium részéről 
több, a körülményekhez képest a papság által csak 
mély köszönettel méltányolható intézkedések történ-
tek: tekintve mégis azt , hogy csaknem minden az 
ideiglenesség jellegét hordozta magán; hogy a mi-
nisteriumban, mellytől olly sok függ, s melly válto-
zásnak van alávetve, a kath. egyház irányában egy 
második Kaunitz is támadhat; hogy hasonló politikai 
rendszer követése mellett az államelvekkel már egy 
izben a josephinismus, febronianismus szépen össze-
hangzónak találtatott, stb.: valljon minden, az egy-
ház boldogságát igazán szivén hordozó magyar ka-
tholikus, nem tette e föl nem egyszer önmagának ön-
kénytelenül is azon kérdést , hogy: ,ugyan hogy 
is lesz már ezentúl '? 

Ezen, és az ezekhez hasonló aggályokat, sérel-
meket, változásokat csak azért emiitettük föl nagyjá-
ban; a rendezetlenséget, mellybe az egyház 1848-tól 
fogva mindinkább mélyebben jutott, csak azért tün-
tettük fel (rövidebben ugyan , mint lehetne külön-
ben, de talán mégis elegendőleg) : hogy emlékeztes-
sük rájok ama hazánkfiait, kik most a multakról 
egészen megfeledkezve, székiben állítják, hogy a ma-
gyar kath. egyháznak azon időben, midőn a concor-
datum köttetett, arra s e m m i s z ü k s é g e sem volt. 
Igen is volt, még pedig igen nagy szüksége : hogy 
az egyház az ő polgárzati viszonyaiban rendezett le-
gyen ; és a nagy bizonytalanságnak, melly több esz-
tendőn keresztül tartott, valahára vége szakittassék. 

Midőn a concordatum 1855-ben megjelent, az 
ellenszenvezőkben tagadhatlanul nálunk sem volt 
fogyatkozás : egy rész tetszetlenkedett, korán sem a 
concordatum tartalma miatt, mint talán némellyek 
elhitetik magukkal, minthogy azt sem nem olvasták, 



sem nem ismerik, hanem politikai okok miatt, mellyek 
folytán Austria irányában a magyarországi hangulat 
soha sem lehetett kedvező; a másik rész a kath. egy-
ház iránti örökké irigy, ellenséges indulatból. Egyik 
félhez sincs semmi szavunk : a mit mondtunk, ugy sem 
kiván bebizonyítást, annyira ismeretes. Csupán azok-
kal akarunk tehát párbeszédbe ereszkedni, kik, ha-
bár szintén nem nagyon dicsekedhetnek, hogy tanul-
mányozták a concordatumot, de mégis mintegy egy-
házias, és hazafisági szempontból mutatják magukat 
vele elégedetleneknek. 

1-ör , azt mondják, hogy: ,a magyar clerus né-
melly , Magyarország királyai-, s a romai curiától 
nyert jogaiban a concordatum által megcsonkíttatott.4 

Hálásan elismerjük, hogy a kath. papság Magyaror-
szágban sok századon á t , őt állása- és érdemeinél 
fogva meg is illető előjogokkal, és szabadalmakkal 
bir t ; mellyek a mellett, hogy legnagyobb részben 
a canoni törvényekkel is megegyeztek, királyaink, 
és az ország rendei által is szentesittettek. De élén-
ken emlékezünk még a castok elleni kiabálásokra, a 
vármegyei hatóságoknak a papság személyi mentes-
sége elleni követeléseire, még országos nemességé-
nek is kétségesitésére, s mindazon ügyeket a világi 
bíróságok elé vinni sürgető indítványokra, mellyek 
polgáriaknak látszottak. Fönebbi ellenvetéstek inger-
kedésnek, de kihívásnak is beillik. De mit mondaná-
tok rá ti magatok, ha most a magyar papság vissza-
követelné kiváltságait ; ha kívánná a tizedet; és hogy 
mindamaz esetek, mellyekben a forradalom bevégzé-
séig a szent-székek Ítéltek, ismét az egyházi törvény-
székek elé vitessenek? íme! mindig lármáztak a tör-
vény előtti egyenlőség mellett: most meg, midőn az 
némi föntartással a papi-rend iránti tiszteletből, az 
apostoli sz.-szék által is megerősíttetett, nem tetszik. 
Pedig dehogy nem tetszik ! Csak épen hogy van, a 
mit ellene vethetni a concordatumnak. 

2-or, azt mondják, hogy: ,a magyar primási 
országos egyházi jogkör megszükittetett.' Meg ám, 
de nem a concordatum által. Még a fölállított u j ér-
sekségek függetlenítése az esztergomi metropolitai 
joghatóságtól, valamint a primási egyházi törvény-
szék hatástalanítása is, a concordatumon k i v ü l esik. 
Azért ha szükséges: a magyar hierarchia korábbi 
egysége , területe, primási és törvényszéki jogható-
sági szerkezete, a c o n c o r d a t u m é p s é g e me l -
l e t t i s v i s s z a á l l í t h a t ó . A concordatum pontjai 
ellen, a mennyiben azok az ország prímásának korábbi 
állását Magyarországhoz megváltoztatnák, nem isbir 
azokból senki egy czikkelyt sem felmutatni, melly 

miatt az ország prímása előbbi állását és befolyását 
el nem foglalhatná; kivéve, ha u g y , és azt vitatjuk, 
miszerint a megürült érseki és püspöki székekre őt 
illeti e g y e s - e g y e d ü l a kijelölési j o g. De még 
ez is olly dolog, melly tárgyalásában kevésbbé lenne 
épületes, ha nagyon feszegettetnék. Kíméljük tehát, 
és szeressük önmagunkat. Mihelyt be fog bizonyit-
tatni, hogy mikép és honnan eredt e j o g , hogy mi-
csoda positiv törvények támogatják azt, és hogy e 
joggyakorlat történetileg akár üdvösebb az egy-
házra, akár nagyobb jogalappal és jogerővel bír, 
mint a concordatum XIX. czikke: mindjárt kevesebb 
lesz azok száma, kik a fönebbi vádpont alapjaiban 
hinni nem akarnak. Ha van valami, mi a papság 
óhajtásával átalánosan találkozik, ugy bizonyára 
nem az (ám kérdezzétek őt meg az egész országban ; 
mivel ez ügyben a közvéleményre bátran merünk 
hivatkozni *), hogy bármelly egyházi méltósághoz 
köttessék a püspöki székekre való kijelölés, hanem 
hogy az illető megye mutathassa be ő Fölségének 
azok névsorát, kikre a püspöki legfönségesebb hiva-
talt ruháztatni kívánja. Midőn 1848-ban az összes 
magyar papság, püspökeivel egyetemben **), igy gon-
dolkozott , és a püspök-kijelölési kört az egyház ja-
vára szélesbittetni akarta; senkinek sem jutott eszé-
be amaz állítólagos jog tekintélyével előállni: most 
pedig, midőn ama szélesbités legalább részben meg-
történt, a szükebbités tetszik. Pedig dehogy tetszik: 
csak épen hogy van mit a concordatumnak ellene 
vetni. — 3-or, azt mondják, hogy : ,az apátok kineve-
zése, melly azelőtt közvetlen a császári Fölségnek, 
mint magyar királynak volt föntartva, változást 
szenvedett.' De akárhogy forgatjuk is a concordatu-
mot , e változásnak abban semmi nyomára sem aka-
dunk. (Vége követk.) 

A t e m p l a r i u s o k . 
(.Vége.) 

1311-dik évi oct. 1-én, vagy 2-án végre megalakult a 
zsinat Vienneben. A zsinatra vonatkozó dolgokat mellőzve, 
itt csak annyit jegyzünk meg, liogy a tudósítások felőle 

*) Csakhogy az ezen állítólagos közvéleményen alapuló 
kívánat, alig ha szabatosan van formulázva, midőn olly átalá-
nossággal mondatik ki. Az egyház j o g g y a k o r l a t a , mellyre 
e tekintetben, méga jogosan szerzett kiváltságokat nem véve is 
figyelembe , hivatkozhatni, csak káptalani, de nem átalában 
megyei választásokról tud. S z e r k . 

**) Ez bővebb felvilágosítást kiván. Az ,Emlékirat' a ki-
nevezési jogot, mennyiben azt ő Felsége az „érsekek, püspö-
kök, apátok és prépostok"-ra nézve magának f ö n t a r t o t t a * 
érintetlenül hagyja. S z e r k . 

45* 
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homályosak, és különösen a franczia irók által használt 
források zavarosak. Igy például, hogy csak egyet említsünk, 
örömest emlegetik a 300 jelenvolt püspököt : mig a régi tu-
dósítások csak 168-ról szólnak A spanyol, olasz és német fő-
papok közül igen kevesen voltak jelen : a Fülöptőli félelem 
sokat visszatartott. A többség tehát franczia volt, nagyrészt 
Fülöp teremtményei : kinek seregei mindennap rettegtetést 
gyakorolhattak a zsinat atyáira, mihelyt csak szine mutatko-
zott is annak, hogy olly határozatot akarnak hozni, melly a 
franczia udvarnak kevésbbé kedves. Kelemen nem talált más 
utat a menekülésre, mint a pört elejteni, s a rendet a pápai 
hatalom teljével e l t ö r l e n i . Ebben egy ujabb bizonyítványát 
látjuk annak, hogy a fönnevezett bullát, melly a rendet eret-
n e k s é g r ő l stb. vádolja, Kelemen nem olly alakban irta alá, 
mint az jelenleg létezik. 

A zsinat atyái elvetették a velők közlött kihallgatási 
jegyzőkönyvet; kivánták , hogy a rend elöljárói a zsinat szine 
elé állíttassanak , és a rend maga védelmezze magát. A pápa 
hallgatott. Tehette volna-e ezt a pápa e tiszteletre méltó gyü-
lekezetben, s kivánt volna-e illyesmit a gyűlés, ha a pápa azt 
m o n d t a volna, mit vele állítólag mondattak? és a mit, haugyan 
tette volna, meg is kellendett mondania, mikép ő a rend több 
tekintélyes egyéneit maga kihallgatta, és saját vizsgálata foly-
tán a rendet vétkesnek találta? Valljon a királyi párt püspö-
kei megengedték volna-e a királyi kihallgatási jegyzőkönyvek 
elvetését, ha olly iratot mutathattak volna elő, mellyben a 
pápa a rendet vétkesnek nyilvánitja? Ok azonban hallgattak ; 
és a pápa is hallgatott : és e hallgatásból kitetszik, hogy az 
1308-dik évi dec. 30-án kelt bulla is a Szép-Fülöp alatt olly 
gyakran praktizált gyalázatos hamisitás müve. 

Minthogy a zsinat a rend főnökeit maga elé idézte, ezek 
pedig az igazat meg találták volna mondani : azért ezt minden 
áron meg kellett akadályozni. Fülöp Vienne közelébe nyo-
mult ; és Kelemen elhatározta a rend elnyomását. Ezzel, mint 
gondolá, mindenkinek eleget tesz : a rendnek, mellynek tag-
jai ezután szelidebb bánásmódban részesülendnek ; a király-
nak, kinek akarata teljesedett; és a keresztes-hadjárat ügyé-
nek is, mellynek a rend pénze megnyeretnék. E javaslatot 
a pápának állítólag Duranti mendei püspök tette, ki a pápát 
erre erélyesen sürgette. De a liabozót a királynak egy mar-
tiushóban kelt levele is szorongatta. Húsvét előtti szerdán, 
1312-dik évi mart. 22-én, Kelemen titkos consistoriumot tar-
tott : mellyben a rend megszüntetése véglegesen elhatároz-
tatott; és május 6-án, miután a zsinat atyái nagy bajjal bele-
egyezésre birattak , az eltörlési bulla ,Approbante Concilio', 
Fülöp személyes jelenlétében, ki diadalának szemléletére 
egész udvarával odasietett, nyilván és ünnepélyesen, mint pá-
pai Constitutio felolvastatott. Még e bulláról is kétes, ha 
valljon a ránk maradt alakban volt-e szerkesztve (1. Damber-
ger kritikáját, XIII. Köt. 78.1). 

Igy lőn elnyomva a templariusok dicső rendje, igy tö-
rültettek el Istennek e harczosai, nevökkel, rendi ruhájok- és 
minden intézvényeikkel együtt ; és a pápai koronából kitört 
drágakő által keltett rossz előjel igy teljesült be. Már nov. 
15-én (1307-ben) fölhivta Fülöp követei által a szomszéd ud-
varokat a rend elleni hasonló eljárásra. L Eduard angol ki-
rály felelt neki, hogy vádjai hihetetlenek : mégis II. Eduard, 
a nyomorult ember, kinek szüksége volt a rend jószágai-

ra , utánozta Fülöpöt. Olaszhonban Rajnald ravennai érsek, 
és a vele zsinatba gyűlt atyák kimondták a rend ártatlan-
ságát ; sz. Antonin florenzi érsek is mellettök tanúskodik. Dal-
matiában, a kutatás daczára, mit sem fedezhettek föl. Német-
országban csak dicséretest lehetett felölök mondani ; az egyet-
len schlappraui Lappe Burkhart magdeburgi érsek bánt ve-
lök erőszakosan. Csehországban János király minden vizsgálat 
nélkül feloszlatá őket ; mert pénzöket akarta. Aragóniában né-
hány várukban elzárták magukat a lovagok : de látván , hogy 
a pápa nem segíti őket, megnyitották váraikat, és magukat 
vizsgálat alá vetették. A kutatások mit sem eredményeztek ; 
s miután a saragossai zsinat a rend ártatlansága felől ünne-
pélyes tanúságot tett, e határozat mindenütt kihirdettetett. 
Castiliában, hol a rendnek a mórok ellen tett szolgálatait nem 
könnyen felejthették el, ártatlanságuk hasonlóképen nyilvá-
nosan be lőn vallva, s a magukat foglyokul adó templariusok 
valóban hőslelkü bánásmódban részesültek. 

E tragoediának még csak utolsó borzadalmas felvonása 
van hátra, melly égő máglyájával méltóképen zárhatja be az 
egészet. Fülöp ugyan megígérte, hogy a rend javait a keresz-
tes-hadjáratra fogja fordítani, a feloszlatott rend tagjait saját 
püspökeik által hagyja elitéltetni, s a rend elöljáróit a pápának 
kiszolgáltatja: de ez Ígéretének teljesítését mindig halogatta. 
Minél közelebb jött Kelemen végórájához, annál hangosabban 
kiáltott lelkismerete, hogy Fülöpöt Ígéretének teljesítésére 
kényszerítse. Gisors-ban tartattak bebörtönözve M o 1 a y Ja-
kab , a nagymester, Hugo de P e r a n d, a fővisitator, G o n a-
v i 11 e Gottfried, a guiennei főparancsnok, és G u y , az au-
vergnei Dauphin testvére, narbonnei főparancsnok. Mondják, 
hogy Fülöp ajánlatokat is tett nekik : de mellyeket ők állha-
tatosan és becsülettel visszautasitottak. Kelemen két biborno-
kot küldött ki, részérei kiadatásukat kérve. Morigny Fülöp 
1314-dik évi mart. 7-én újra valami zsinatfélét tartott párisi 
házában, hol a pápai követek cselbe vitettek. Megujittaték 
itt azon előbbi határozat, miszerint a ki tett vallomását visz-
szavonja, mint relapsus tekintessék: mindazáltal a halálbün-
tetés élethosszig tartó fogsággá lőn változtatva. A foglyok 
Parisba vitettek; s miután a börtönben még mindent elkö-
vettek velők, hogy a tiszteletre méltó négy áldozatnak halál-
rai elszántságát megtörjék, mart. 11-én nyilvános eretneki 
törvényszék tartatott a notre-damei kapu előtt : hol máglya, 
s a pápai meghatalmazottak számára állvány állíttatott föl. A 
párisi prévôt elővezeté a négy, bilincsekkel terhelt férfit, hogy 
saját, és a rend bűneit vallják be, és bocsánatot kérjenek. A 
korábbi kihallgatási jegyzőkönyv fölolvastatván, a néphez 
beszéd tartatott a templariusok bűneiről, és ígéret tétetett, 
hogy a bizottmány föl levén erre hatalmazva, még e négy 
tisztviselő is kegyelem- és elnézésben részesül, ha bünbánólag 
bevallják vétkes voltukat. Ekkor előlépett M o l a y Jakab, 
egy 70 éves ősz, a nyomor, kinzatás, és bilincsek alatt meg-
görnyedt alakjával mindenkit mélyen megrázó jelenetül, és 
bátran, egész komolysággal szólt a legmélyebb csendben hall-
gató néphez rendjének ártatlansága és tisztasága felől. Ugyan-
ezt tette G u y , ki mint a rendnek tizenegy éves korától fog-
va tagja, ezt nem akarta hazugság által beszennyezni. Agyü-
lés azon perczben föloszlattatott : és a négy férfi a börtönbe 
vezettetett vissza. Midőn azonban a király meghallotta a tör-
ténteket , reszketett dühében ; és nem is várva be az egyházi 
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törvényszék Ítéletét, martius 11-én, egy hétfői napon, estve 
felé a nagymestert és G u y t halálra vitette. Csak lassan to-
logatták közelebb hozzájok az égő hasábokat, és mielőtt a tűz 
felcsapott volna, ' már lábaik előrésze megpirittatott. Ok pe-
dig tekintetöket a rend által mindig édes anyjokként tisztelt 
Mária képére vetve , rendjök dicsőítése és ártatlanságuk hir-
detése között végezték életöket Éjjel jámbor hivők jövének 
elő, s hamvaikat összeszedék ; megőrizvén azokat, és mint 
szentek ereklyéit tiszteletben tartván. Holzwarth. 

(Wetzer és Welte ,Kirclien-Lexikon'-ában.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 4-dikén. Tek. és tudós Dr. Z e r i c h Tivadar 

ur, ujon kinevezett tanára a lelki-pásztorkodási tannak a pesti 
m. kir. egyetemnél, f. évi nov. 19-dikén, a hittani t. dékán ál-
tal, a növendék-papság nagy része, s több t. tanár jelenlétében, 
az ünnepélyes tényre vonatkozó szónoklatok mellett, vezette-
tett be diszes és fontos hivatalába. A főpásztori felhatalmazás, 
mellyel az egyház részéről tanítói küldetése megismertetik, 
következőleg szól: 

„ J o a n n e s S. R E. Tituli S. Crueis in Hierusalem Pre-
sbyter Cardinalis S c i t o v s z k y , Dei et Apostolicae Sedis gra-
tia Metrop. Eccles. Strig. A.-Eppus, Sanctae Sedis Apostolicae 
Legátus Natus, Inclyti Regni Hungáriáé Princeps Primas etc. 

Augustissimi Imperatoris et Regis Apostoliéi dementia, 
in ProfessoremTheologiaePastoralis penes regiam Scientiarum 
Universitatem Pestinensem nominatus : quo sacram hanc, et 
stricte ecclesiasticam provinciám in Sensu SS. Canonum adiré, 
in eaque ad exigentiam vetustae Ecclesiae catholicae obser-
vantiae, licite ac utiliter versari possis : auctoritate ecclesia-
stica mitti, instituique Te oportet. Quapropter Tibi, postquam 
professionem fidei catholicae, liodierna die, in manus nostras 
deposuisti, praesentium per vigorem, auctoritate ilia, qua, pro 
Primatialis nostrae dignitatis ratione, in Ecclesia Hungarica 
pollere dignoscimur, quave, succrescentis iuventutis ecclesia-
sticae institutioni intendere, sanctissime obiigamur, requisitam 
pro gerendo Professoris Theologiae in dicta Universitate, mu-
nere, m i s s i o n e m e t i n s t i t u t i o n e m i n Domino imper-
tiri decrevimus. Quod dum hisce peramanter facimus, una 
paterne Te hortamur et obsecramus, ut memor verborum 
Apostoli, „quod non simus sufficientes cogitare aliquid e 
nobis, quasi e nobis, sed omnis sufficientia nostra ex 
Deo sit," ad Ipsum et nunc in exordio, et per omnem mune-
ris a Te gerendi decursum, ardentibus precibus Te convertas, 
ut „qui dixit de tenebris lucem splendescere, Ipse illucescat 
in Corde tuo, ad illuminationem Scientiae claritatis suae in fa-
cie Christi Jesu ! Quo vero , institutio tua, profundas in cordi-
bus auditorum figat radices, doce non verbo solum, sed vel 
maxime exemplo. „In omnibus Te ipsum praebe exemplum 
bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate"; 
ad quod, Tibi, sincero de corde, affluentiam gratiae coelestis 
adprecamur, et Te ad gravissimum munus accedentem, prae-
sulea, et paterna Nostra benedictione comitamur. Datum 
Strigonii, die decimaseptima mensis novembris, festo S. Gre-
gorii Thaumaturgi Ep. et Conf. Anno Domini 1860. 

Joannes A.-Eppus.11 

OLASZORSZÁG. A törvényesség alapját elhagyott 
népeknek ijesztőleg szomorú például, Nápolyban a fejetlenség 
és pártbosszu tőrei uralkodnak. A hírlapok tudósításai arra 
mutatnak, hogy a fővárosban valódi utczai harczot folytatnak 
a politikai pártok, mellyek esténkint rendesen megujulnak, és 
néhány ember halálával végződnek. Garibaldit, s II. Ferenczet 
felváltva éltetik a népcsoportok : egyedül az állítólag közaka-
rattal, és egyhangúlag megválasztott ,lovagias' királynak 
nincs pártja: őt egyedül a valódi ,zsoldosok' védik. Nov. 15-
dikén estve is hét egyén lövetett agyon az utczai zavargás 
alkalmával : a falukon pedig, hol a törvényes fejedelem hivei 
laknak, véres erőszak nyomja el a szeretett uralkodó részére 
nyilvánitott érzést. Az elfogottak rendesen hadi törvényszék 
által ítéltetnek el, és olly sorsnak nézhetnek eléje, mint Te-
ramoban, hol az ,11 popolo d' Italia' szerint 125-en lövettek 
már agyon II. Ferenczhezi hüségökért. Aquilában pedig a pie-
monti kormányzó Pinelli megparancsolá, hogy a lőpor kimé-
lése végett, a kivégeztetések akasztás által történjenek. És 
parancsolata hiven teljesíttetik Es e nép állítólag s z a b a d 
a maga uralkodójának választásában! Nem csuda ennél fogva, 
ha az ekkép zsarnokoskodó hatalom ellen végre egy más trón-
követelő is föllép, kinek az olasz szabadság nagy adományo-
zójára (!), s ennél fogva az ügyet könnyen el is döntőre lelie-
tend hivatkoznia. Murát Lucián nov. 25-én kelt, s Olaszország-
ban elterjesztett iratában szinte a népválasztás iránti hódoló 
tisztelete felől beszél : de Victor-Emanuelben semmikép sem 
akarja a nép választottját látni; sőt inkább a legutáltabb zsar-
nokság kifejezését szemléli bitorlásában. „Látom ugyan, mondja 
többi között, a köztéreken a szavazási urnát : de mély nehez-
telés fog el a megvesztegetés (corruptio) szemléletére, melly 
a körül ólálkodik. Fájdalommal látom, hogy Nápolyban keres-
kedés űzetik a hivatalok-, és közérdekekkel Az 1848-diki 
események sokkal ujabbak, mintsem hogy nem kellene azokból 
tanulságot vonnunk. A franezia köztársaság elenyészett : mert 
mit sem alkotott, és mindent lerontással fenyegetett. Vajha 
e leczkét ama szövetkező pártok, mellyek jelenleg Olaszország 
fölött uralkodnak, el ne felednék ! Ok ez ideig magukat z s a r-
n o k i a b b a k u l bizonyitották, mint a megdöntött kormányok 
voltak. Az üldözés és despotismus rossz felavatói a szabadság-
nak. Mire mutat annyi község lefegyverzése ? mire az ostromál-
lapot olly sok tartományban ? Illy rendszabályok nem alkal-
masak arra, hogy a szavazás önkénytességét, és az uj kormány 
bizodalmát tanúsítsák " Idéztüké sorokat, mert legjobb fel-
világosításul szolgálnak arra nézve, hogy épen nem clericalis 
reactio teszi az olly felforgatási tervek sikerültét lehetetlen-
né, mellyek a jogot, és ennek tiszteletben tartóját a vallást, 
és emberiséget nélkülözve, a nyers erőszakra hivatkoznak. 
S ezzel egyszersmind a forduló-pont is ki .volna jelölve, 
mellyhez az egyház átkával illetett király diadalutjában el-
érve , ezentúl csak az érdemlett megaláztatásokra számit-
hat. És a pápa ? — Ő Istenben, és csalhatlan Ígéreteiben 
bízva, nyugodtan bevárja a bősz szenvedélyek által támasz-
tott zivatar elvonultát : hogy az egymást fölemésztő ellensé-
gektől megszabadult örök városban, a hála áldozatát a b é k e-
s é g Fejedelmének bemutathassa. Vagy nem sok-e már az is, 
hogy Victor-Emanuel a catholicismus fejével alkudozik; hogy 
vele kibékülni akar ? Csakhogy „non est pax impiis." A bűn-
nek az igazsággal csak az őszinte megtérés által lehet egyez-
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kednie : az isteni hit őrének egyedül a megbánás szolgáltat 
kellő, de mindig örömmel fogadott elégtételt Ettől Victor-
Emanuel még távol látszik lenni. Azonban ingatag, és minden 
perezben meghazudtolható hirekkel nem akarjuk olvasóinkat 
untatni. Elegendő annyit tudnunk, hogy a sz.-atya még min-
dig Romában van, és szándékozik is maradni, valamig csak ez 
magas hivatásának betöltésében akadályul nem szolgáland, 
vagy átalában szabadságától függend. 

IRODALOM. 
,TÖRTÉNETI KÖNYVTÁR. I. S z e n t I s t v á n , Magyar-

ország első királya. Mindkét nembeli kath. ifjúság számára 
irta R e m e l l a y Gusztáv. Szeged, I860.' N. 16-r. V é s 
151 1. Ára, kötve: 1 frt a. é. Ő eminentiája-, az ország fő-
magass. primásának arczképével ; kinek a munka, „áldozár-
sága ötven éves ünnepének emlékére", ajánlva van. 

Mint a czimlapon álló I. szám folytatásra hágy követ-
keztetni , ugy a kötet végén t. cz. B u r g e r Zsigmond kiadó, 
s R e m e l l a y Gusztáv urak részéről tett jelentés egyenesen 
arról értesiti az olvasót, hogy : „ezen kötetet még következő 
czimü, hasonló modorú s irályu elbeszélések fogják követni" ; 
nevezetesen : „Sz. László. Az arany bulla. A tatárjárás. Az 
utósó Árpádhölgy. Nagy-Lajos. Nagy-Lajos leányai. Zsigmond 
király és kora. Hunyady János. Hunyady Mátyás az igazsá-
gos. A mohácsi vész. Losonczy, Dobó, és Szondy, vagy Te-
mesvár , Eger s Drégelyvár hős védelme. Pálffy Miklós és 
kora. Wesselényi Ferencz. Budavár visszafoglalása. A zentai 
csata. Mária-Therezia királyi-széke megmentése őseink által. 
Az utósó török háború"; sőt szerző egyebet is helyez kilá-
tásba: például 109. 1. igéri, hogy „a magyar szent Margit éle-
tét későbbi elbeszéléseinek egyikében" szinte elő fogja adni, 
stb. Tehát olly terjedelmes vállalat zsengéjét üdvözöljük a 
jelen füzetben, melly valamint a honi történet mezején jelen-
tékeny tért akar elfoglalni, ugy különösen az ifjúsági iratok 
számát tetemesen szaporitandja. Hogy ez utóbbit vallás-er-
kölcsi szempontból is örvendetesnek tartsuk, haugyan (mint 
szabad remélnünk,) a többi füzetek is hasonló modor- és szel-
lemben lesznek irva : azt az előadás komolysága, melly a gyer-
meki kedély gyengéd érzelmeit mindenütt kellőleg kiméli, s 
az ártatlanságot tiszteletben tartja, a minden alkalommal 
eszélyesen beleszőtt felvilágosítások, mellyek számos balvé-
lemény és előítélet megelőzése- vagy lerontására szolgálnak, 
végre az egészen végigvonuló vallásos irány, kedves köteles-
ségünkké teszik; és ennél fogva az igen diszesen nyomott 
könyvecskét is ollyanul tüntetik föl, mellyet kath. szülők- és 
nevelőknek jó lélekkel ajánlhatni. Mi a dolgozat történeti be-
csét illeti, arról tüzetesen szólani nem tisztünk. Átalában ha-
sonló dolgozatoknál föl kell szerzőket mentenünk a történeti 
kútfők, Chronologiastb. igen pontos követésének kötelességétől; 
s megelégednünk vele, ha az elbeszélésnek inkább kedveitető, 
s a gyermeki kedélyt és képzelődést üdvösen megragadó ala-
kot , mint kritikai nyomozást föltételező tudományos szint ad-
nak. Meg kell elégednünk, ha a tényeket ugy festik, miszerint 
lényegileg és átalában csakugyan olly benyomást hagynak az 
olvasóban hátra, minőt a leirt kornak kellő ismerete kelt a 
vele tüzetesen foglalkozó történetbuvár lelkében : habár nin-

csenek is minden egyes adatok egész történeti hűséggel, idő, 
s körülmények tekintetében, körülvonalozva. Mi a történetírók 
közt máig vita tárgya, nem lehet illy könyvek szerzőire nézve 
zsinórmérték ; és szabadságukban áll, sok jelenetet akkép 
ábrázolni, mint azokat a népies hagyomány a kortársak,vagy 
utódok emlékezetében föntartotta. Igy például nem keressük 
azon állítás alapját, mellynél fogva „honunkban a ,Mária hét 
sebéről' nevezett kék öltönyös apáczarend első főnöknéje 
Hroszvitta, Gizela nevelője volt" (62. 1); sem hogy „Pappas 
és Anastáz" jogosan neveztetnek-e „cseh szerzetesek"-nek 
(29.1.); vagy hogy Zoborhegy miért lesz (59.1.) ,Zombor-
hegy'-gyé stb. : jóllehet okunk van kételkedni felőle, jöhe-
tett-e a 920 körül született, és Gandersheimban élt Hroswitha 
egy ujon alapitott kolostor rendezése végett olly korban orszá-
gunkba; mint Anastázt is tarthatjuk más, és nem épen cseh 
eredetűnek (hozzá még, Palacky szerint azonegy személynek is 
Radia-, és Pappassal). De, mint mondók, illy kérdések tisztába 
hozása nem ifjúsági iratokba való; és szerző eleget tett köteles-
ségének, ha hihetetlent nem állit, és minél több érintkezési pon-
tot von elbeszélésébe, mellynél fogva a szóban levő kort és 
személyeit jobban megismertetheti fiatal olvasó közönségével. 
Mi a vállalatnak legszebb sikert óhajtunk ; és kívánjuk, hogy 
mit szerző akar, „koronkint megjelenendő illy modorú elbe-
szélések által ismertesse meg a zsenge ifjúsággal hazánk tör-
ténetét — egész az ujabb időkig." 

,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 
Papstthum?' (Folyt.) 

Chateaubriand tovább folytatja : „Hiszitek-e", igy irt nem 
rég egy forradalmi, tehát minden gyanún fölül álló publicista, 
„hiszitek-e, hogy a megsemmisítése olly hatalomnak, melly nap-
jainkban egyetlen köteléke a világon szétszórt nemzetiségek-
nek, — haladás volt ? Nincsen-e már elég eleme az egyenet-
lenkedés- és versengésnek a világon ? És mi olly dőrék lehet-
nénk, hogy ujakat engedjünk felsarjadzani ? Vagy talán azt 
hiszitek, hogy Jessének ős, tizennyolez századon át nedv- és 
életteljes törzse, olly kévéssé mély, és olly gyönge gyökeret 
vert volna a földben, hogy azt csak olly könnyen ki lehessen 
szakitani, a nélkül, hogy a föld maga is mélyében meg ne ren-
düljön ? Oh legyetek meggyőződve, ha az megdől, a társadal-
mat is alapjaiban meg fogja rendíteni, és romjaiba magával 
fogja talán temetni." A politika és a hit által megvilágosított 
elme e tekintetben, mint látjuk, egy nyelven beszél: de a for-
radalmi szellem más hurt penget. A pápaság az európai béke 
és öszhangzás köteléke és központja, a tekintélynek és tisz-
teletnek személyesitése, é s é p e n a z é r t k e l l a f o r r a -
d a l o m s ú j t ó h a t a l m a á l t a l m e g b u k n i a . És emlé-
kezetre méltó dolog! egy, a nagyra vágyástól elvakitott sou-
verain, a forradalmiak bünczinkosává és eszközévé aljasodik 
le; és a congressustól, vagyis az európai souverainektől a 
piemonti diplomatia azt merte követelni, hogy ők eme szent 
köteléket megszakitsák, ezen magasztos személyesitőt meg-
buktassák, és a pusztitás iszonyú munkájának élére álljanak! 
Midőn ekképen az intézmények és szokások, ellenséges indu-
lat és Önérdekű törekvések, Europa egyik végétől a másikig 
azon rendetlenség és anarchikus mozgalmak szellemét keltik 
föl, mellyeknek mindenki tanuja, — épen akkor kellene a fe-
nyegetett hatalmasságok követeinek egybegyűlniük, és azon 
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ünnepélyes nyilatkozatot közrebocsátaniok, miszerint ők nem is 
képesek igazán felfogni, milly üdvös az európai társadalmakra, 
erkölcsiségök- és nyugalmukra nézve, hogy közepettök fönáll 
azon végzetszerű souverainitas, melly a tisztelet elvét és a 
tekintély szellemét fentartja, s az életben mindkettőt gyakor-
latilag valósítja, egy részről ugyan tanitmányának rendületlen 
szilárdsága, más részről pedig az emberi gyarlósághoz való 
csudálatraméltó leereszkedése által. Bizonyára igaza van egy 
férfiúnak, kinek nagy osztályrésze volt a politikai ügyek veze-
tésében, midőn mondja : „Még soha sem volt olly igen szük-
séges, mint most, hogy Európában legyen egy tekintély, mel-
lyet, mint jogszerűt mindenki elismerjen és érezzen, a nélkül, 
hogy annak szüksége volna erőszakhoz nyúlni; olly tekintély, 
melly előtt a szellem meghajolhasson, a nélkül, hogy a sziv 
magát meggyalázná, s melly fölülről uralmi méltósággal szól-
jon, nem a kényszernek, hanem a szükségességnek méltósá-
gával. Ez az igazi tekintély", folytatja G u i z o t ; „a hol pedig 
a tekintély hiányzik, ott, legyen bár minő az anyagi erő, vagy a 
számnak tulsulyja, — ott az engedelmesség kétszínű, vagy al-
jas, és minden pillanatban fenyeget, hogy szolgaság-, vagy 
forradalomra csap által." Fájdalommal tapasztaltuk mindezt ! 
Ha ti a pápát Európából kényszerítitek eltávozni, vagy őt ott 
méltatlan módon megalázzátok, megsemmisítitek a legerőtel-
jesebb kifejezést, mellyben eddig a parancs és jog fogalma nyi-
latkozott ; kiveszitek a népek lelkismeretéből a hatalom előtti 
meghajlásnak legszentebb és legerősebb alapját ; teljesíti-
tek a vágyat, mellyet naponkint nyilvánitnak azok, kik az or-
szágokat aláássák: mert ha egyszer szétszakítottátok a köte-
léket, melly a népeket összetartá, széttöritek a zabolát is, melly 
viharzó és vak felfuvalkodottságukat fékezé, és szabadon bo-
csátjátok a világon az anarchia minden rémeit. Europa már 
most is mondhat erről valamit ; de az, mit eddig tud, még 
semmi ahhoz képest, mire őt megtanitandanák ama számtalan 
demagogok, kiket keblében rejt: ők mindnyájan ujjongnak 
ezen nagy souverainitás megbukta fölötti örömükben, mint-
hogy előrelátják annak rettenetes következményeit. Ismétlem 
tehát : a tekintély, és tisztelet azon nagy hajótörésében, melly 
borzalommal tölt el mindnyájunkat, Európára nézve soha sem 
volt szükségesebb, mint most, hogy a pápa a tekintély és tisz-
telet végső töredékeit Romában összetartsa ; és igy, mélyen 
tiszteltetve, a fejedelmek s népek előtt saját személyében a te-
kintélynek fönségesb alapját és mintáját, népében pedig ál-
landó és üdvös példáját mutassa fel az engedelmesség-és tisz-
teletnek. Ez azon mü, mellyen minden kéznek kellene dolgoz-
nia; ez volna feladata egy európai congressusnak. A mi pedig 
az anarchiának müvét illeti, mellynek Olaszországban tiz év 
óta szemléljük vakmerő dulását és folytonos haladását, a mi il-
leti a nagyravágyó és forradalmi szenvedélyeknek a pápaság el-
leni nagy mérvbeni összeesküvését, melly által Olaszországnak 
is vesznie kell: nem tehetünk egyebet, mint hogy azt kárhoz-
tassuk és elátkozzuk. Igy hangzanak a bölcseség tanácsai. „Azon-
ban, mondá már B o s s u e t , ki fog az indulatok ezen napjai-
ban a bölcsekre hallgatni? nem nevettetik-e ki inkább jóslatuk? 
Mindazonáltal a miről nem győzheté meg az embereket a jó-
zan itéletii előrelátás, annak elhivésére kényszeriteni fogja őket 
a parancsolólag föllépő szükség. A királyok szenvedni fognak 
alatta : de hisz a királyok voltak annak okozói is." — Vannak 
még más rendbeli jótétemények is, mellyeket Európának a 

pápaság nyújtott, mellyeket a kath. sziv félre nem ismerhet, 
s mellyeket én büszkén és szeretettel akarok hirdetni. Igen, a 
keresztény büszke arra, hogy fenhangon állithatja : Ha Eu-
ropa az egész világ fölött uralkodik, ha az a világ minden né-
peit megpolgárositotta, ezt kétségkivül az evangéliumnak, és 
az egyháznak köszönheti. Europa az egész világra nézve gyu-
pontja volt a világosságnak : mert egész Európára nézve Ro- • 
ma volt a fénycsomó. Maga Voltaire is bevallja ezt; de amúgy 
is eléggé ismeretes. A századok azon hosszú folyama alatt, 
mondja Chateaubriand, „midőn atyáink pogányok voltak, ki-
ket mindenre tanítani kellett, és pedig nemcsak beszélni, ol-
vasni, magukat táplálni és ruházni, hanem még földjeiket is 
mivelni és megmunkálni, hogy élhessenek, — a pápaság 
majdnem mindig kora fölött állott. Megvoltak már nála a tör-
vényhozás, és nyilvános jog eszméi, birta a szép-müvészete-
ket, tudományt és miveltséget, midőn körülötte minden mély 
sötétségben feküdt. De nem tartá meg kizárólag magának a 
világosságot : hanem kiárasztotta mindenkire, lerontotta a 
válaszfalat, mellyet a népek közt az előitélet emelt, igyeke-
zett bennünket tudatlanságunkból kiragadni, durvaság- és 
vadságunktól elszoktatni. A pápák őseink korában a barbarok 
közé kiküldött missionariusai voltak a művészetnek ; ők va-
lának a törvényhozók a vadaknál. Egyedül Nagy-Károly biro-
dalma birt némi miveltséggel, mondja Voltaire ; és ezen mi-
veltség alkalmasint a romai útnak volt gyümölcse. Különben 
átalánosan el van ismerve, hogy Europa polgárisodását, leg-
jobb törvényeinek egy részét, s majdnem minden tudományát 
és művészetét, a szent-széknek köszönheti."—„A nyugoti egy-
házaknak egy legfőbb püspök alatti egyesitése," mondja a sza-
badgondolkozók táborához tartozó protestáns történetiró Hu-
me , a Tudor-házról irt történelmében, „megkönnyítette a né-
pek kereskedelmét és közlekedését, és oda törekedett, hogy 
Európát egy nagy községgé alakítsa; a cultusnak fénye és 
fönsége igen sokkal járult a szép-müvészetek emeléséhez , és 
átalában nemes ízlést szült, melly a religioval legbensőbb ösz-
szeköttetésben állott." E? végre, valljon nem Roma volt-e, 
mellynek missioi, hogy B u f f o n szavaival éljek, „a barbarok 
közt több embert képeztek ki, mint győzelmes hadseregeik 
azon fejedelmeknek, kik őket leigázták ?" Szóval, az egyház 
tanítója volt az emberi nemnek; ő emelte, világosította azt 
föl, és nemesitette meg : a tüzes, a neveletlen gyermeket a 
bölcsőben, a vad és fékezhetlen ifjút az egyház szelídítette 
meg, ő polgárosította és képezte férfiúvá; ismételve mondom, 
ő volt tanitója és anyja. És napjainkban miveltségnek tartjuk, 
ha ellene föllázadunk! Nem hallatlan-e a fölfuvalkodott hálát-
l a n s á g , mellyel az egyház jótéteményeit élvezzük ? Az evan-
gélium világossága, mellynek sugarait szünet nélkül ömleszti 
lelkünkre és a világra, ezen jótékony világosság környez ben-
nünket minden oldalról. Majdnem tudtunk nélkül áthatotta 
minden intézményeinket és törvényeinket, erkölcseinket és 
szokásinkat, köz- és magán-jogunkat, tudományunkat és iro-
dalmunkat, szóval mindenütt jelen van ! És mégis megvetjük, 
és gunyoljuk ezen gazdag örökséget, mellyből élünk a nélkül, 
hogy tudnók ! „Meg nem foghatom , miért akarják könyveink 
szép morálját a bölcsészet haladásának tulajdonítani. Ezen 
morál keresztény volt, minekelőtte bölcseimi volt volna, s 
mindez meg volt már az evangéliumban, minekelőtte köny-
veinkbe igtattatott volna." R o u s s e a u (Folyt, köv.) 
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gyi sz. Ben.-rend tagja, s az esztergomi felgymnasiumban 
Megjelent, és az e s z t e r g o m i nagy-gymnasium igaz- n y i l y r e n d e s t a n á r E 3 z t e r g o m ban, I860.' N. 8-r. 2821. Ára, 

gatóságánál megszerezhető : f ü z v e . j frt 5 0 k r a é (Ajánlva mélt. és főtiszt. R i m e 1 y 
,GUZMICS IZIDOR és KAZINCZY FERENCZ közti leve- Mihály főapát urnák, mint ,a tudományos miveltség nagy-

lezés 1822-től 1831-ig. Közli G u l y á s Elek, a pannonhe- lelkű pártolója- s ápolójának.') 

A ,Religio' kath. egyházi folyóirat 1861-ben is folytattatni fogván, az előfizetés rá szokott módon 
és föltételek mellett jövőre is elfogadtatik : félévre helyben, házhoz hordással, 4 frt 90 kr- , vidéken pedig, 
postán küldéssel, 5 frt 25 krjával austr. értékben. — Az előfizetés, további rendelkezésig, ezután is eddigi 
helyen, Pesten, a Beimel és Kozma-féle nyomda irodájában (Dunasoron, kegyes-rendiek épületében), és a 
cs.kir. posta-hivatalok utján történhetik. A czimeket, az utolsó posta kitevésével, tisztán és hibátlanul kérjük 
följegyeztetni : hogy az expeditio-hivatal, mellyet a nevezett nyomda vitt eddig, minden (sok esetben 
csak az olvashatlanul irt nevek hiányos voltából eredt) tévedéseket kikerülhessen. (Legjobb e végre a 
használt czimszalagokból, ha változtatást igényelne, k i j a v í t o t t példányt csatolni a megrendeléshez.) 

Többet talán fölösleges is a lap érdekében, és a tisztelettel kért hő pártolás kinyerése végett mon-
danunk: miután a lap e g y h á z i , vallásos szükségeket elégit k i , s egy, korunkban főleg Eui'opaszerte an-
nyira veszélyeztetettszent ügyet, a catholicismust képviseli s védi honunkban : legalább ezt tenni törekszik, 
és legszebb hivatásának nézi.... De a tisztelt olvasó közönség i r á n y á b a n köteleseknek érezzük magunkat már 
most, mielőtt róla bővebben is nyilatkozhatnánk, kijelenteni, mikép azt, a mire már fél év előtt el voltunk 
határozva, e végre a szükséges előintézkedéseket is megtévén, hogy tudnillik a lap szerkesztését és kiadá-
sát erőteljesebb, legalább kevésbbé fáradt kezeknek engedjük által, az év végével tettlegesiteni eltökélet-
tük. A lap kiadásához szükségelt anyagi tehetség, de a szerkesztői bajok elviselésére megkívánt testi erő 
hanyatlása is, ezt elengedhetlen kötelességgé teszik. Nem szabad ugyanis titkolni, mivel ez sokaknál saj-
nos eredményű csalódást szülhetne, hogy a lap kiadása még mindig több költség- és áldozattal j á r , mint 
mennyit az előfizetések után nyert összegek kiegyenlíthetnének. Ennél fogva igen kívánatosnak látszik, 
hogy a lap szerkesztősége körül teendő változás is némi ösztönt, legalább alkalmat nyújtson a közös ér-
deknek köz erőveli nagyobb gyámolitására. Mit bizton remélnünk azon körülmény jogosít föl, hogy a lap 
szerkesztését nagytiszt. tek. és t. Pollák János egyetemi tanár úrra valánk szerencsések t a legfelsőbb enge-
dély megnyerésének reményében bizhatni; kinek, egyes betűkkel jelelt czikkei által, e lapokban is tanúsí-
tott erélyes tevékenysége, vallásos buzgalma, s tudományos képzettsége és összeköttetései legjobb zálogul 
szolgálhatnak azt illetőleg, miszerint az általa szerkesztett lap mind a kitűzött főczélnak, a kath. egyház 
javát előmozditólag megfelelend, mind pedig egyéb tekintetben a t. olvasó közönség méltányos várakozá-
sát kielégitendi. Mi részünkről Isten oltalmába ajánljuk az ügyet, mellynek jó szándékú hivei voltunk; vala-
mint annak lelkes pártolóit is, kikhez a lap megjelenhetését föltételező nmélt. püspöki kar után, főleg az azt 
becses dolgozataikkal gyámolitott , és mint nem kételkedünk, ezentúl is gyámolítani kész t. munkatársak, 
de minden egyes előfizetők is jogosan számitandók. Az ég jutalmazza meg az érte s nevében hozott áldoza-
tokat , és tegye maradandó áldásaikban i t t , és az öröklétben gyümölcsözőkké ! 

Kelt Pesten, dec. 4-dikén, 1860. SOl l lOffy i Károly s. k . , 
a ,Religio' kath. egyházi folyóirat szerkesztő-kiadója. 

A t. cz. szerkesztő ur fönebbi nyilatkozatához jelenleg csak annyit bátorkodom tájékozásul csatolni, 
hogy igenis, e becses lapok szerkesztését jövő uj-évtől kezdve, fensőbb jóváhagyás reményében, elvállal-
tam. Az ekképen rám nehezült teher teljes tudatában, és ama hitből, melly testvérekként füz mindnyájun-
kat össze, fakadt bizalommal folyamodom a t. cz. olvasóközönséghez, e folyóirat eddigi, minden rendű 
munkatársaihoz, barátim- és ismerőseimhez; őket a szent ügynek , előfizetés, és illetőleg szives közremun-
kálás általi pártolására hiván föl. Alakjával együtt, az egyházi ügyekben e lapokat eddig átlengő egyhá-
zias szellem is megmarad. A napi események folytán fölmerülő egyházi kérdések megvitatása, tudományos 
főczikkek, egyházi rövid, szeretni fogjuk, ha minél gyakoribb, tudósítások, az irodalomnak, a milly fárad-
ságos, ép olly hasznos, ismertetése, állandó rovatok leendnek. A „Vegyes" czimü hasábok az egyháziakat 
is érdeklő hazai s külföldi napi eseményekről is rövid, minden politikai vélemény-színezet nélküli, szüksé-
ges tudomásul elegendő értesítést fognak közölni. — Az előfizetési dijak s bérmentes levelek hozzám (bel-
városi plebánia-lak), vagy a Beimel és Kozma-féle nyomdai irodába (Danasor, kegyes-rendiek épületében) 
küldendők. — Pest , december 4-kén, 1860. Polliik J á ü í O S s. k . , 

m. kir. egyetemi hittanár. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, December 8. ' 4 0 . II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KA TIL EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap he:enkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivata lnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az austriai concordatum. (Vége.) — A 
lelkipásztor nehéz helyzete a polgárilag akadályozott házas-
ságok tekintetében. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar-
és Olaszországból. — Irodalom. 

Az austriai concordatum. 
(Vége.) 

Az 184%-ki törvények gondoskodtak róla, 
hogy az apátokat , prépostokat a király csak mini-
steri előterjesztés és ellenjegyzés mellett nevezhesse 
k i * ) : ekkor a közvetlenség föl nem tünt; s mostako-

*) Az egész kinevezési ügyre nézve, múltkori (355. 1.) 
megjegyzésünket kiegészitőleg, mellyet hely szűke miatt be-
fejezetlenül hagytunk, az ,Emlékirat' ama szavait hozzuk (a 
,Religio és Nevelés' 1848. II. félévi 55. száma után, 432. 1.) 
emlékezetbe : „E pontot illetőleg , különösen a püspökök, apá-
tok és prépostok kinevezésére nézve, a főpapoknak ezentúl 
milly módoni megválasztása, „a püspöki tanácskozásokban 
c s a k m e l l e s l e g érintetett meg." (S ennél fogva bátor-
kodtunk a ,püspökeivel egyetemben' kifejezést bővebb felvilá-
gosítást igénylőnek állitani ; nehogy a püspöki kar határozott 
akaratának nyilvánittassék az, a mi csak egyéni vélemény; 
vagy végzésül tekintessék, a mi tulajdonképen tanácskozás 
tárgya sem volt. Különben a magyar clerus a k k o r i vélemé-
nye az a k k o r i viszonyokon alapult; és épen nem akarjuk 
kétségbe vonni, mikép azokat élethün festi az ,Emlékirat' ft. 
szerzője további soraiban : „Ezóta" (tehát a megtartott püs-
pöki tanácskozások u t á n ) „a kath. clerus nyilatkozataiban 
sűrűbben merült föl, s nincs t a l á n pap, vagy egyházának 
javát és virágzását óhajtó laicus , ki annak fontosságát s ha-
tását a kath. egyházi életre ne érezné ; s miután honunkban a 
két prot. felekezet egyházi elöljáróit maga választja, nem 
fogja senki túlságosnak tartani a katholikusok részéről is nyil-
vánuló azon óhajtást : miszerint ő Felsége, kinevezési jogá-
nak épségben tartása, s a ministeri előterjesztés- és ellen-
jegyzésnek törvényszabta gyakorlata mellett, a kath. egyház-
nak püspökei, vagy az illető káptalanok, lelkészek és értel-
mesb világiak is mutathassák be azok névsorát, vagy jelel-
hessék ki azon egyházi férfit, kire a püspöki legfönségesebb 
hivatal lelki hatóságát ruháztatni kívánják." Mindez a li-
le o r igen természetes volt, midőn a kimondott egyenlőség 
nyomán eddigi biztositékaitól megfosztott katli. egyház, ön-
állása-, javai- s elidegenithetlen jogainak támaszait máshol, 
többé már nem a nyolezszázados alkotmány-szentesitette régi 
törvények- és intézményekben vala kénytelen keresni. De az 
orvoslás módja iránt elhatározás nem történt; és azt a püs-

rona joga , nem tudom miért, roppantul meg van 
sértve! Holott az egész conoordatumban egyébről 
sincs szó az apátságokat illetőleg, minthogy a XXXII. 
czikk szerint ő Fölsége saját jó indulatából a meg-
ürült világi apátságok jövedelmét is a vallásalapra 
ruházza; a mi talán jól is van. Hanem világosabban 
szól va, talan a concordatum XXII. czikke szúrja a 
szemet; melly szerint minden érseki és püspöki me-
gyében (kivévén, mikor a másodikat) az e l s ő kápta-
lani méltóságot ő szentsége adományozza. Ezen első 
méltóság tudvalevőleg a nagy-prépostság, melly egy-
szersmind k a n o n o k s á g . Lám a kanonokok kine-
vezését, egészen Mária-Therezia koráig a püspökök tet-
ték , még pedig mind egyházilag, mind polgárilag 
törvényesen, a nélkül, hogy valami a koronából hi-
bázott volna. De tehát van-e abban most valami sér-

pöki kar egyenesen a megtartandó „nemzeti zsinat" számára 
tartá fon : ámbátor az illetők minden méltányos kivánat te-
kintetbe vételére készséget mutattak. „S jóllehet, a kath. egy-
ház megmásithatlan szerkezetét véve tekintetbe, c s a k m a-
g u k at érezheték följogositottaknak az érdemesek és alkal-
masok elválasztására is : de mégis megértve a kor szükségeit, 
készeknek nyilatkoztak szabályok elfogadására, mellyek sze-
rint a kijelölésben , határozott alak szerint a megyei papság 
is részt vehessen. Miért is e kérdés további eldöntését, és 
jelesen a választási mód meghatározását a közel tartandó 
nemzeti zsinat teendői közé kivánták soroztatni." Azonban ez 
e g y e d ü l a k a n o n o k o k kinevezésére vonatkozik. Ennek 
semmi köze a püspökségek miképeni betöltésével. Mint vilá-
gosan is mondatik, hogy : „A kanonokok kinevezését illetőleg 
(melly jogukkal a főpásztorok egész ,Mária-Therezia királynő 
koráig' éltek, sőt él még ma is ,az erdélyi püspök, a három 
első stallum kivételével, valamint a fogarasi g. e. püspök is'), 
„minthogy ő Felsége az utolsó posonyi országgyűlési III. t.-
czikk 7-dik §-ában c s a k a p ü s p ö k ö k , a p á t o k , é s 
p r é p o s t o k kinevezését jelelte ki ollyanoknak, mellyek át-
ruházhatlan pártfogói jogához tartoznak: a tanácskozó püs-
pökök méltán következtették, hogy ő Felsége positiv törvény 
ellenében jogfentartással nem élhetvén, a k a n o n o k s á -
g o k b e t ö l t é s é b e n őket régi, egyházilag s polgárilag is 
t ö r v é n y e s k i n e v e z é s i j o g u k b a hallgatólag v i s z-
s z a h e l y e z n i kegyeskedett." Ezt kétségkívül fontolóra is 
veendik mindazok, kik az 1847/s-diki t.-czikkek érvénye felől 
vitatkozni fognak, vagy átalában azokat kiindulási pontul te-
kinteni készek. S z e r k . 



tés, ha a szent-szék, mellytől kapta a Fölség is ama 
jogo t , hogy kanonoki kinevezéseket tegyen, a ko-
rona birtokosával megegyezik, hogy a kit ő Fölsége 
nagy-préposti kanonoknak a k a r : annak kinevezte-
tése alá a nevét ő szentsége i r ja? 

4-er , azt mondják, hogy: ,a protestánsok sza-
badabbak voltak 1848-ig, mint a concordatum óta.' 
De ez e g y i k e a legképtelenebb ellenvetéseknek ; mint-
hogy a protestantismus jogainak ellenében a con-
cordatum egy betűvel sem intézkedik: hacsak a pro-
testánsok szabadságukat az által nem tartják korlá-
tozottnak, hogy a concordatumban ő Fölsége meg-
ígéri , miszerint nem fogja tűrni , hogy a kath. egy-
ház, és annak sz. hi te , isteni-tisztelete, intézményei 
akár szóval, akár tettel, akár Írással megvetés tár-
gyává tétessenek, vagy az egyházak elöljárói és szol-
gái hivataluk gyakorlásában, kiváltképen hol a hit, 
erkölcsi törvény, és az egyházi rendtartás megóvása 
forog fön, gátoltassanak? De ennyit a kath. egyház 
egy Apostoli fejedelemtől talán csak elvárhat? 

5-ör, azt mondják, hogy : ,a magyar kath. egy-
ház szabadabb volt 1848 előtt , mint a concordatum 
alatt.' Ezek bizonyosan normalisták voltak még a 
forradalom előtt; és csak sajnálni lehet, hogy azóta 
semmit sem tanultak, vagy inkább sokat is tanul-
t a k — mások után beszélni, az igazat pedig nem ke-
resni. Tehát az egyház szabad mozgását részint ne-
hezitő, részint lehetetlenitő kormányi rendeletek 
azon időkből már mind feledésbe mentek? Szaba-
dabb volt az egyház akkor, midőn tilalmazva volt a 
szent székkeli szabad közlekedés, a szerzetes rendek 
összeköttetésének gyakorolhatása az ő romai főnö-
keikkel, a püspökök végrendeleti szabadsága, az 
egyház vagyonszerzési szabadsága stb. stb.? Hasonlít-
sátok össze először a nyereményeket, mellyeket a 
concordatum a magyar egyháznak szerzett, apolgár-
zati jogokkal, mellyeket ugyanazon egyház 1848-ig 
birt, most pedig a concordatum, mint a magyar egy-
házban megszűnteket e l i s m e r t , s azután Ítéljetek ; 
addig pedig meggondolatlan állításokat a közönség 
közé, az egyház létező szabadságának veszélyezteté-
sére , ne szórjatok. 

6-or, azt mondják, hogy : ,czélszerübb volna a 
kath. egyházat az 1848 előtti állapotba visszahelyezni, 
mellőzve persze a concordatumot.'— Az kellene még, 
hogy miután valahára az egyház szabadságaért a 
Tedeumot is eltarthattuk, és pedig a nélkül, hogy a 
szolgabírói hivatal parancsolta volna; a mit birto-
kunkba annyi várakozás után, olly nehéz, megelőző 
idők után vehettünk; azt most kezeinkből kiverve, 

vagy magunktól eltaszítva, üresen menjünk vissza 
12 évvel; és kezdjük újra a jajgatásokat, hogy lega-
lább majd valamikor oda juthassunk,ahol vagyunk ! 
A ki a visszahelyezést a régibb állapotba czélszerü-
nek találja, az vegye fontolóra, hogy : a hol a kath. 
egyház Magyarországban 1848 előtt polgárzati jo-
gaira nézve volt, oda az időviszonyoknál fogva soha 
többé vissza nem mehet; a mi pedig az egyház sza-
badságát 1848 előtt statushatalmilag nyűgben tar-
totta, az akár a honra, akár az egyházra czélszerü 
akkor sem volt, ezentúl pedig még kevésbbé lenne az. 

7-er, azt mondják, hogy: ,a püspöki lyceumok 
szervezésére a concordatum nem kedvezőleg, sőt le-
verőleg intézkedett.' Hogy mi által, azt nem mond-
j á k ; de lehet, az által, hogy szerinte sem zsidó, sem 
protestáns, sem pogány, kath. iskolában a catechis-
must nem taníthatja; sőt az iránt még fulyamodniis 
haszontalan, miután a concordatum szerint azt még a 
püspök sem engedheti meg, azon ,türelmetlen' elvnél 
fogva: mert a tanárnak katholikusnak kell lennie; 
tovább az által, hogy olly ember fölött, ak i jóllehet 
szórói-szóra el tudja recitálni, mi a könyvben van, 
hanem azután többet nem is tud, és a ki mindenre lehet 
jó, csak professorságra nem, a püspök még azt is ki-
mondhatja, miszerint bizony azon ember tanítónak 
nem alkalmas; végre a concordatumban ott van, t a -
g a d h a t 1 a n u l ott van, hogy az iskolákban az ok-
tatásnak a tárgyhoz képest ollyszerünek kell lennie, 
miszerint az a keresztény (hihetőleg ehhez hozzáérte-
t ik: ,katholikus') élet törvényét a szívbe oltsa. Tessék 
azután az illy elvekhez valakinek a concordatumot 
ostromló iró urak közül még alkalmas könyvet is ké-
szíteni ! Ha nem ezekért, ugyan mikért intézkedett a 
concordatum, mellyben egyház-ellenest csak föltenni 
sem lehet, egynémelly agyában, a püspöki lyceumok 
szervezésére olly leverőleg? 

8-or, azt mondják, hogy: ,az 184%-ki ország-
gyűlési törvények a legjobb concordatum.' Még pol-
gárilag is széltiben hallani: mennyire rögtönzöttek, 
elhamarkodottak, itt-ott még másfélék is e törvények 
több §§-ai; s mit mondjunk róluk egy házilag? A va-
gyontalan orvostudorok rettenetesen pattognak, hogy 
mégis csak sok, miszerint valami nagyobb, ugy neve-
zett paraszt-városban 80 pengő frtnyi házbért kény-
telenek fizetni, ha a XXIII. t.-cz. 6. §-a szerint k ö z -
s é g i választók akarnak lenni; mikor akármellyik 
borbély, ha legalább egy segéde van, a ki történe-
tesen inas is lehet, tökéletesen választó-képes, ha 
mindjárt borotvái mellett, az officinán kivül nincs is 
egyebe. Hátha még a sebészeket, ügyvédeket, mér-
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nokokét , tanárokat, és, a mi szintén val ci ni I 5 Fi 111 ci " 
gya r tudós társaság tagjait hallanátok? Hogy a ta-
nítók- és papokról az egész törvényben szó sincs : az 
nem tesz semmit. Hogy a kanonokokat ki nevezze 
ki, azt a III. t.-cz. 7. §-ában kifejezni nem azért volt-e 
fölösleges, mivel ők maguk is fölöslegesekül vétet-
t ek* )? A XX. t.-cz. 3. §-a pedig semmi egyebet nem 
szándékolt **), mint hogy a kath. egyház vagyonát 
minden órában el lehessen venni. Egyházilag a di-
csért törvényekre nézve még csak annyit elevenítünk 
föl a régiből, hogy minden gyanúsításnak elejét ve-
g y ü k , miként azok a vallás és egyház dolgában 
egyenesen a debreczeni superintendentia petitiója ér-
telmében készültek; az összes püspöki kar és világi 
katholikusok petitiójára pedig ugyancsak a vallás és 
egyház dolgában, ugyanazon törvényekre vonatko-
zólag, oda sem hederitettek. A ki a nagyszerű ellen-
tétet az egyház javára concordálni tudja , annak , el-
hiszszük, az 184%-diki törvények a legjobb con-
cordatum. 

9-er, azt mondják, hogy : ,az most okos egy-
házi-politika, már t. i. nálunk, gyalázni, a miben a 
németnek része van; már pedig a concordatumban 
csakugyan van.' — Nem akarom vitatni, van-e a con-
cordatumban a magyar kath. egyháznak is része? 
Én semmit sem szégyenleném, ha igen. De annyit 
mindenki tud, hogy a pápának van benne része. Sze-
gény pápa ! ki hitte volna öt év előtt, hogy ugyana-
zon szentséges a tya , ki a legszentebb jóakarattal a 
mi számunkra is olly nagy jótéteményü egyezményt 
szerzett, épen most, midőn háládatlan hazájában, és 
azon kivül is mindenfelé a hittelenségtől és pogány-
ságtól keservesen üldöztetik, egy, az ő ellenségeinek 
megalázásaért csaknem minden nap folyvást imád-
kozó máriai országban, saját imádkozó fiai által is, 
csupa politikából, müvében elárultassék, megpök-
döstessék, szidalmaztassék, compromittáltassék? Ha 
illyen az okos egyházi politika: akkor félek, hogy 
az csak azok előnyére fog szolgálni, kik első alka-
lommal a concordatum kötésének kárhoztatásával a 
concordatum elveit is, a héjjal a magot is megemész-
teni netalán törekedendnek. — A concordatum adott 
vissza a magyar kath. egyháznak olly jogokat is, 

*) E hallgatag elmellőzésnek a nmélt. püspöki kar egé-
szen más, és nagyon is helyes értelmezést adott, mint ezt 
előbbi jegyzetünkben előadtuk. S z e r k 

**) A szándékról bajos Ítéletet hozni. Azt alaptalanul 
vádolni nem szabad. Jogtéren csak határozott akarat és ren-
delkezés veendő tekintetbe. Ez is elegendő bajt okoz a pörle-
kedőknek. S z e r k . 

mellyeket magyar véreink elvettek, és megtagadtak 
tőle; s ő es. kir. Fölsége az egyháznak visszaadott, 
és az egész világ előtt fejedelmileg elismert szabad-
ságaért, a katholikusok előtt legalább is annyi hálá-
ra érdemes, mint a mennyire magát a concordatum-
mal a katholikus-ellenesek előtt népszerütlenitette. 

10-er, azt mondják, hogy: ,a magyar kath. egy-
háznak is ugy kellett volna tenni a concordatum-
mal, mint a protestánsok tettek az ismeretes pátens-
sel; most övé volna a dicsőség.' Mit tettek protestáns 
atyánkfiai, abba mi beleszólani nem akarunk : de ha 
ama patens el nem fogadása az ő szabadságuk bizto-
sítása tekintetéből történt, akkor a concordatum 
megkötése és érdeme, a z o n i d ő b e n , midőn kötte-
tett , a katholikusokra nézve ugyanaz, a mi a patens 
el nem fogadása a protestánsok részéről. Ha a kor-
mány a patens helyett egy , a protestánsok önállósá-
gát és szabadságait biztosító nyilatkozványt adott 
volna ki : én meghiszem, hogy az sem tetszett volna 
minden protestánsnak, de bizonyosan nem vallási, és 
iskolai okokból; a többiekről azonban a következmé-
nyek után jogosan föltehetjük, hogy köszönettel fo-
gadták volna. Engedjetek meg tehát nekünk, ha mi 
a concordatummal, melly a mi szabadságunk és ön-
állóságunk fölött olly szépen beszél, nem bántunk 
ugy, mint ti a pátenssel. A patens, és a concordatum 
közt különben is van egy kis különbség: ollyan-
forma, mint a protestantismus, és a catholicismus 
közt. A pápa törvényszerző f e j e az anyaszentegyház-
nak, ki concordatumot kötni az egyház kárára, nem 
szokott; ollyan dicsőséget pedig soha sem kívánunk 
magunknak, a melly miatt ellenségeink örömükben 
halálig nevetnének fölöttünk, és még dicséretökben 
is csak gyaláznának minket. 

11-er, azt mondják, h o g y : , nem k e l l a con-
cordatum, minthogy a kormány azt mindenben ugy 
sem tartotta meg.' A mi azt illeti, hogy ,nem kell' ; 
az ugyan katholikus, kivált papi ember szájában 
nagyon furcsán hangzik, a concordatumra vonatko-
zólag; hanem azt is tudjuk, hogy az ember nem 
mindig ollyan rossz, mint a minőnek látszik. Ha az-
é r t nem kell, mert valaki által nem tartatik m e g : 
annak a concordatum nem oka; legyetek tehát rajta, 
hogy megtartassék, akkor azután jó lesz. 

12-er, végre azt mondják, vagyis inkább,hogy 
röviden formulázzuk magunkat: ,a concordatum ér-
vényére nézve, az országgyűlésre hivatkoznak.' A 
concordatum végelemzésben nem egyéb, mint igaz-
ságszolgáltatás ; és még eddig senki sem nyilváni-
totta kívánatosnak, hogy a legutóbbi tíz év alatt ho-

46* 



- h 3 6 4 « 

zott igazságszolgáltatások, akár az alak, akár bármi 
más ok miatt érvénytelenekül tartassanak. A concor-
datum, és annak kötése a jogi tárgyak közé tartozik; 
annak fónálló érvényét tehát csak azollyan hozhatja 
kétségbe, ki azt véli, hogy az egész tiz év minden 
jogi jelenségeiben megsemmisültnek nézendő; mi a 
legnagyobb zavar nélkül teljes lehetetlen. Ezutánra 
nézve, tekintve az oct. 20-diki császári diplomát, a 
törvények hozatása, változtatása és megszüntetése, 
az országgyűlések, és a birodalmi tanács közrehatá-
sával fognak gyakoroltatni. Ezzel csak azt akarjuk ki-
emelni, hogy a concordatumhoz hozzászólni a magyar 
országgyűlésnek, ezen diploma szerint nem álland 
semmi útjában. Lesz-e majd concordatum? kérdés: 
az eddigiek után Ítélve, könnyű kitalálni. Az elő-
mondottak folytán mégis ugy hiszszük, hogy, a mi a 
multat illeti , a concordatum fölött az érvénytelensé-
get nem mondhatja ki , s lia kimondaná, lehetetlen-
séget mondana ki; a jövőre nézve pedig miért tá-
madná meg annak érvényét? Talán bosszúból, mert az 
országgyűlés hozzájárulása nélkül köttetett? Hanem 
erre nagyon sokat lehetne mondani, mi még most 
korai volna. Tegye inkább magáévá : s akkor mind-
jár t alkotmányosan is kifogásnélkülivé lesz. És miért 
ne tenné magáévá? Yan-e benne valami nemzetiség el-
leni, vagy igazságtalan ? Néhány egyesek, azok is 
csupán panaszosok kivételével, a concordatummal, 
reméljük, a magyar kath. egyház most is, mint öt év 
előtt volt, teljesen meg van elégedve. Miért zavarná-
tok föl tehát ok nélkül a hivek nyugalmát? Hiszen 
most már mindenki elismeri, hogy nincs az ollyan 
politikának jövője, melly a magyar koronái orszá-
gokban, például a nyelv kérdésében, a különböző 
nemzetiségekkel nem nemzetiségűk szerint bánnék. 
Épen igy van a dolog a különböző vallásokkal is. 
A legkevesebb, mit a magyar törvényhozástól a ma-
gyar kath. egyház lélekmennyisége-, és históriai jo-
gainál fogva is követelhet, az, hogy a haza, mellyet 
polgárosított, az ő lelkismereti, egyházi s vallási el-
veit tekintetbe vegye. És ha akarjátok, hogy e haza 
fölvirágozzék, olly nagygyá és dicsővé, mint a mi-
nővé lenni érdemes, vegyétek is tekintetbe. —i. 

A lelkipásztor nehéz helyzete 
a polgárilag akadályozott házasságok tekintetében. 

Tacitus hires történetész, a régi germánok eré-
nyei közt különösen kiemeli, mikép többet érnek ott 
a jó erkölcsök, mint másutt a jó törvények; legrit-
kább eset köztük a házasságtörés, és a bűnös számá-

ra nincsen kegyelem. „Paucissima in tam numerosa 
gente adulteria. Plus ibi valent boni mores, quam 
alibi bonae leges. Erranti nulla venia; non aetas, non 
forma, non opes maritum invenerit." (L. de moribus 
G-ermanorum.) Ugyanezt mondhat juk, kivéve a vi-
haros időket, korunkig az erőteljes és tiszta jellemei 
magyar népről is : mig a tudákos felvilágosodás szep-
lőt nem hintett az erényekre. Különösen a pórnép 
közt igen ritka eset volt a testi bün. Évek során át 
egy törvénytelen gyermekre sem bukkanok az anya-
könyvben. Olly szent volt hajdan a házassági frigy, 
olly nagy kincs a szűzi koszorú! Mert az egyház őr-
ködött az erény fölött : s a világi hatóság támogatá. 
Jó elöljáróság törvénytelenül együttélőket meg nem 
türt körében. Azonban sehol sem olvassuk, hogy a 
világi hatóság jogot igényelt volna magának, a há-
zasságok fölött intézkedni; mert a házasság a ka-
tholika egyházban, mint szentség, egyedül az egy-
ház hatósága alá tartozott. 

Napjainkban egészen ellenkezőt tapasztalunk. 
Egyes birodalmak kormányai, mellőzve a lelki ha-
talmat, mintha az ember csupa test volna, a keresz-
tények házasságát polgári szerződéssé alacsonyítván, 
e fölött rendelkezni, s eléje akadályokat gördíteni 
jogszerűnek vélték ; mit sem gondolván a köztársa-
ságra , s az erényességre károsan ható következmé-
nyekkel. Tisztán polgári kötés a kath. egyház há-
zasságaiban nem létezhetik: szentségi méltóságától 
azt bármelly világi hatalom meg nem foszthatja; s 
fölötte, kivéve az anyagiakat , nem rendelkezhetik. 
Üdvözítőnk senkinek sem nyújtot t be folyamodványt 
az iránt : mikor, és hány katonai sorozás után vál-
hatik szentséggé a kölcsönös eljegyzés ? (»Christus 
Dominus nulla habita ratione humanarum legum, 
matrimonium uníce consideravit, prout a Deo primi-
tus erat institutum, dum adhuc nulla exstabat lex 
aut potestas civilis, nec ullus contractus civilis." 
(Roskovány, Lib. de matr. §. 9.) 0 valamint minden-
ben, ugy ez érdemben is megmentője lett a gyer-
mekek millióinak,jótevője az emberiségnek; ő szent-
séggé emelte a házasságot: hogy a lelki és anyagi 
jóllét együtt virágozzék a szülék és gyermekek köl-
csönös szeretetének elszakithatlan kapcsolatában; s 
ne vihesse vásárra nejét a fér j ; ne vethesse ebeknek, 
mint a pogány chinai szülő, gyermekét , még akkor 
sem, ha ezt a polgári hatóság megengedné. „Matrix 
monium ordinatum est ad très fines: l -o ad perpe-
tuitatem generis humani; 2-o ad bonum reipublicae 
profanae ; 3-o ad bonum rei ecclesiae Jesu Christi." 
(S. Thomas, L. 4. c. gentes C. 78.) 
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Krisztus, és az apostolok tanához az egyház 
szorosan ragaszkodván, a házasságot, sz. Pál szavai 
szerint, nagy szentségnek ismerte; több zsinatokban, 
különösen a florenzi- és tridentiben, megerősítette, s 
a polgári hatalomnak minden beavatkozását kizárta. 
„Recta ratio haud obscure docet, nihil plus in prin-
cipem aut inagistratum esse translatum, quam quod 
ad finem reipublicae obtinendum potuit, imo debuit 
transferri, etc." (Bartholotti, Exercit. polit. Theolog. 
p. 39—40.) Egész könyvet szerkeszthetnék össze a 
legjelesebb szent-atyák, pápák, zsinatok, régi s ujabb 
hittudorok tekintélyes állításaiból, mellyek nyíltan 
bizonyítják, mikép az egyház még az üldözések alatt 
is függetlenül intézkedett a szentségekkel; a házas-
ság lényégéül a kölcsönös megegyezést tekintette, s 
világi szabályoknak nem hódolt : akarta , vagy nem 
a polgári hatóság, szentségnek ismertetett a meg-
egyezés kijelentése ; s még a házasulok akaratában 
sem állott , csupán polgárilag együtt élni szentség 
nélkül. „In cive catholico homo, vel cívis a catholico 
non divisus apparet; sed quod catholico officium et 
ius est, id eidem et civi homini officium et ius est." 
(Dr. Nicolaus München, de impedim. matr. 1827. p. 
63.) „Nullo modo, nec quidem per intentionem con-
trahentium posse valide separari rationem sacramenti 
a contractu; id est, nequit fidelis valide inire matri-
monium solum ut contractum, non vero ut sacra-
mentum" etc. (Luc. Ferraris, in promt. Biblioth. G. 
Rom. 1767. Vol. 5. p. 20.) UgyaneztmondjaPerrone, 
és mások. Ennek okát III. Incze pápa a „ S a c r a -
m e n t u m f i d e i - " , hasonlag Fiiser (§. 6. 3—4. la-
pon) a keresztségben találja. „Dieses thun zu wollen, 
liegt implicite schon in der Taufe." „So gewisz also 
jeder Getaufte ein Christ heiszen kann, so gewisz ist 
jede rechtmaszige Ehe unter Getauften ein Sakra-
ment." (Religions- und Kirchenfreund. 1842. Nr. 70.) 
A kath. egyház a megtért zsidó párokat , vagy pro-
testánsokat soha sem kényszeritéujabb esküre; mert 
amazok a keresztség által a házasság szentségét is 
nyer ték, a polgári hatóság engedélye nélkül. 

Ezek folytán szabadjon egy kérdést intéznem 
a magyar clerus igen tisztelt képviselőihez : mit te-
gyen , mit feleljen egy lelkész, ha előtte egy katona-
kötelezett, vagy pedig már félig kiszolgált, de idejét 
jobbadán honn töltő szabadságos vitéz jegyesével, és 
pár tanúval együtt megjelenvén, házasulási kölcsö-
nös akaratát nyilvánit ja? A lelkész bizonyosan azt 
feleli neki : „Fiam ! nem lehet. Az egyháznak ugyan 
semmi ellenvetése: de tartozunk brdőlni a törvény-
nek. Szerezd meg > lőbb a J\I I lär-Ki buibscheint, az-

után meglesz a copulatio." Most megvásárolja a bé-
lyeget , irat folyamodványt , kiveszi az egész család 
élő és holt tagjainak keresztleveleit, elküldi, s nyug-
talanul várja a gratiát. Azonban félév múlva szomorú 
arczczal viszik a jegyesek (?) a tagadó határozatot a 
lelkészhez; és a férfi szól: ,, Atyám! én nem várhatom 
be azt a nagy időt, mert szegény özvegy édes-anyám 
nem birja a dolgot ; három testvéreim még gyerme-
kek : k i f ő z , ki mos nekik? Kis gazdaságunk egé-
szen elpusztul. Tudja mit, lelki-atyám? Dugja el va-
lahová ezt az irást , mintha nem tudna róla semmit, 
azután csak ugy suttomban írjon be minket a porti-
kulumba. Amott azt meg nem tudják ; de ha megtud-
ják is, nem parancsolnak ők lelki-atyámnak: beszél-
hetnek azután akármit , ha be leszünk irva. Boriska 
már feleségem lesz ; mert köztünk legyen mondva, 
mi nagyon szeretjük egymást." — „Nem lehet,fiaim! 
nem lehet." — „De kérem alássan ! ha engem most 
Boriskámtól zsandárosan elválasztanak, nem egyha-
mar akad szerencséje ; megvénül a pártában : mert 
majd azt hiszik a faluban, hogy csak engem szeret. 
Vagy jobb lesz-e az, ha őtet szabadjában házunkhoz 
viszem, és csak ugy pogányosan élünk együt t? Ugy 
semmi becsületünk a jó keresztények előtt; gyerme-
keinket kicsúfolják ; vagy ha meginnám, elkerget-
ném Borcsát a gyermekekkel együt t , mint afféle 
jött-menteket; a kik azután csak Isten tudja mit ten-
nének a szörnyű szégyenben : talán még a Tiszának 
is mennének. De ha egyszer a portikulumba tesznek 
bennünket, már akkor egymáséi leszünk örökösen; 
és Borcsát nem tartja k—nak senki." — „Nem sza-
bad, fiam! házhoz vinned; ez bün volna. Én be nem 
Írhatlak; igen sajnálom, de nem tehetek róla." — 
„Nem szabad? Majd meglátom én! Hát azelőtt miért 
volt szabad házasodni, a kinek tetszett. Eddig min-
den esztendőben volt falunkban legkevesebb 24 pár 
esküvő, most alig van három. Lelki-atyámnak nincs 
egyebe a párbérnél, meg a mit esketés- és temeté-
sekért kap: de ha majd a városiak módjára szokásba 
jön , hogy esküvés nélkül élnek együtt a fiatalok, 
akkor bizony nehéz lesz fizetnie a nagy adót; mert 
ezek nem adnak párbért , sem esketéspénzt. Hát már 
csak annyit mondok: ne parancsoltasson magának 
lelki-atyám! adjon össze bennünket, szánakodjék raj-
tunk." — „Szánakodom is, kedveseim! de most ne-
kem is máskép muzsikálnak ; nem tehetem." — „Nem 
ám, mert lelki-atyám is az urakkal tar t ; azt akarja, 
hogy a szegény ember végkép elpusztuljon ; gyer-
meke ne legyen; azutánföldecskéjeaz uraké legyen. 
Gyere Borcsa ! haza viszlek ; azután ha plébános ur 
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visszakergetne, inkább mindketten a Tiszának me-
g y ü n k : ott is együtt leszünk. Isten áldja meg!" — 
„Várjatok csak, fiaim! én mindent el fogok követni, 
hogy e rendkívüli esetben az engedély megjöjjön; le-
gyetek jó reményben. De gondold meg fiam! hogy 
ha háborúba kell menned, és el találsz esni, mi lesz 
akkor feleséged-, és gyermekeidből?"— „Egyik öz-
vegy,másik árva; de legalább lesz becsületök; övék 
lesz nevem, és kis gazdaságom. Majd eltartja őket a 
jó Isten. Ha pedig bénán jövök haza, ápolni fog en-
gem feleségem." 

Minthogy a leány elvitelét szigorúan ellenzém, 
a férfi kicsapongásoknak engedte magát által, napo-
kig ivott , tékozolt, fenyegetőzött, és végre jegye-
sét (?) valóban házához vitte. Én jónak láttam az 
egészről mit sem tudni. írtam az ezredhez, azután 
sürgetőleg az ezredi káplánhoz, mikép fontos körül-
ményeknél fogva eszközölné ki az engedélyt. Meg is 
tett a becsületes pap mindent: de hasztalan; mert 
más, hatályosabb indokok hiányában, azt veték okul, 
hogy a férfi még csak hat évet töltött le katonai 
szolgálatából. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 6-dikán. Az északamerikai kath. missiók gyá-

molitására alakult Leopoldina-intézet igazgatósága imént tevé 
közzé 1859-, és 1860-dik évre szóló jelentését (,Berichte der 
Leopoldinen - Stiftung im Kaiserthume Oesterreich. XXX. 
Heft') ; mellyből nem csak a honi megyéknek e jótékony czélu 
egylet gyámolitására irányzott részvétét, hanem azon még 
örvendetesebb előhaladás nagy voltát is vagyon alkalmunk 
tanulni, mellyet a catholicismus az északamerikai szabad álla-
mokban évről évre csudálatot gerjesztő mérvben tesz. Szán-
dékunk erről bővebben is szólni : jelenleg egyedül azt emiit-
jük meg, hogy az 1858-dik évi számadásban a begyült adako-
zásokat illetőleg, a zágrábi főmegye 266 , szombathelyi me-
gye 85, váczi 80 , kalocsai 150, esztergomi 350, kassai 145, 
székes-fej érvári 29 frt 10 kr., győri (az orsola-szüzeknek St.-
Louisba küldött 309 frton kivül) 908 frt 5 kr., rosnyói 70, csa-
nádi 180, nyitrai 38 frt 10 kr., diakovári 19, pécsi 180, nagy-
váradi 151, egri 135, erdélyi 50 frttal van fölemlitve. Az ezen 
évi kiadás kötelezvényekben 820, kész pénzben 49,360 frtot 
14 krt tett. 

ROMA, nov. 24-én. Az ,Oesterr. Volksfreund' levelezője 
azon készségről ir, mellyet a kereszténység fővárosának hü 
lakossága, a csaknem mindenétől megfosztott pápa gyámolitá-
sában, minden jó katholikust megörvendeztetőleg, de a szép 
példa utánozására is serkentőleg tanusit A különben is olly 
nagy szükséget szenvedő, s Victor-Emanuel nemtelen eljárása 
által az élhetés módjaitól csaknem egészen megfosztott, szo-
rongatott, és kiéheztetett város, rendes havi adakozás utján 
gyűjtött 11,500 romai scudival ajándékozta meg a sz atyát a 

közelebbi három hónap folyta alatt (mi mintegy 25,000 frtot 
tesz a. é.). E nemes érzületnek részint jutalma-, részint élén-
kítéséül, ő szentsége az illy szeretetadományokat sz. Péter fil-
lérjének ősi nevezete alatt gyűjtő egyletet, az apostolok feje-
delmének nevét viselő főegyletnek nyilvánitá nov. 4-dikén 
kelt pápai okiratában ; és felhatalmazá arra, hogy az egész 
kath. világban hasonló czélra és névvel alakulandó egyleteket 
magába fogadhassa : őket a számára egy más, oct. 31-dikén kelt 
brevéjében elősorolt lelki kincsekben is részesitvén. Reméljük, 
hogy a romai főegylet rövid időn az egész föld kerekségén, és 
igy honunkban is számtalan fiók egyleteket fog számlálni, mel-
lyek a kereszténység tiszteletre méltó atyját fölmentendik a 
kénytelenségtől, hogy a keseritő bántalmak által a nélkül is 
szánandóvá tett létét akár nyilt, akár alattomos ellenségeinek 
panaszos adományaival tengesse ; vagy egy Rothschild önké-
nyétől függjön : ki még a pápai kölcsönt illetőleg magára vál-
lalt köteleztetések alól is feloldottnak vélve magát, az állam-
rabló Victor-Emanuel felhatalmazását várta be, hogy eleget 
tegyen tartozásának. A pénz (nem pedig becsület) emberei 
természetesen ugy gondolkoznak, hogy a ,biztosíték' Victor-
Emanuel kezében van : és igy ő köteles annak terheit'is visel-
ni; hanem a kath. egyház hivői ragaszkodása mindig jobb biz-
tosíték az azt becsülni tudó emberek szemében, mint bármelly 
hatalmas birodalom jövedelme. Mit azonban Rothschild nem 
hisz ; de nem is ért hozzá. 

I R O D A L O M . 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

Papstthum ?' (Folyt.) 
Elfeledjük, hogy a religionak kell megoldani a jelen élet 

legfontosabb, a jövőnek pedig — mellyre nézve mi mindig 
fiatalok, mindig gyermekek vagyunk, — minden titkait, és 
hogy ez fog mindenkorra feladata maradni; elfeledjük, hogy 
egyedül az evangelium adhat az embereknek minden szüksé-
geiben törvényt, minden fájdalmaikban vigaszt, sorsuk min-
den viszonyaiban tanitást, hogy egyedül az bír csalhatlan tit-
kokat a világ biztosságára nézve. És valljon nincs-e az egy-
háznak, a népek e csalhatlan tanitójának, ezen megvetésében 
olly hálátlanság, olly igazságtalanság, melly okvetlenül vészt 
hozand reánk ? Oh ha az evangelium fénye rögtön kialudnék, 
és annak sugarai a bennünket körülövedző légkörben elho-
mályosulnának , — rettegés iogna el bennünket a setétség 
miatt, melly egyszerre környezne ; mert daczára a sok szó-
beszédnek, még mindig a kath. egyház kezeiben vagyon a 
kulcs, a természet és társadalom minden, és legborzasztóbb 
problémáinak megoldásához. A polgárisodott világ még ma 
is, daczára felfuvalkodott megvetésének, csak a kereszt ár-
nyában találja fel békéjét; és ha a kereszt és evangelium rög-
tön eltűnnék, akkor, kik most egymást összemarczangoljuk, 
majdan fölemésztenők egymást. Ha végre a pápa és a kath. 
püspökök mindnyájan leráznák a port lábaikról a háladatlan 
országra; ha becsuknák a szent könyveket, s azokat magukkal 
vinnék a magányba, és elhagynák a világot a nélkül, hogy a 
ker. igazság szétszórt világosságából v a l a m i t hátrahagynának: 
— nem sokára bekövetkeznék a chaos, és a kétségbeesett né-
pek rettegnének, mint rettegtek a pogányság gonosz napjai-
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ban, a siralmas enyészettől, vagy épen az örök éj beállásától. 
(Impiaque aeternam timuerunt saecula noetem.) Szigorúan 
véve nem lehetetlen, — egyébiránt ne adja Isten, bogy ezen 
jóslat beteljesedjék, különben is csak félve és reszketve ter-
jeszkedem ki ezen tárgyakra, — szigorúan véve nem lehetet-
len Istennek azon végzete , hogy a pápát és a romai egyházat 
az uj világrészbe teszi át; átviendő igy reá egyszersmind 
örökségeinket is , miszerint ekkép jóllétét befejezze , és vég-
legesen átadja neki, ha szabad magam igy kifejezni, az ünne-
pélyes okmányt, a nemesi oklevelet, civilisatiója hitelesité-
seül. Nem lehetetlen, hogy a régi földrész egykoron missio-
tartománynyá váljék, mint az most Amerika Európára nézve ; 
hogy a sziklabérczekről missionariusok fognak hozzánk jönni, 
s hogy egykor majd nekünk kell mondanunk : ,Milly szépek 
azoknak lábai, kik olly messze távolról hozzánk vándorolnak, 
és hirdetik nekünk az evangelium békéjét, mellyet mi elvesz-
tettünk!' Illy szomorú fordulatokat, egynél többet, mutat fel 
a világtörténelem. A hit, hasonlólag a naphoz, keletről emel-
kedett fejünk fölé ; most az alexandriai iskola és egyház , Ju-
daea és a szent város barbarságban feküsznek, és mi küldünk 
hozzájok missionariusokat ! Akkor majd Europa az egyesült 
államokra nézve az fogna lenni, mi most China, és az Ocean-
szigetek ránk nézve. Ezen föltevés ugyan borzasztó : de a hit 
egyikéhez sincs kötve azon helyeknek, mellyek most birtoká-
ban vannak a hitnek, ha ahhoz nem maradnak hivek ; és ha 
ellökjük magunktól azt, ki Europa területén egyik kezében az 
atyai tekintély jogarát, a másikban pedig az evangelium szö-
vétnekét tartja: —minélfogva ki ne félhetne, hogy elvesztve 
Krisztus helytartóját, vele együtt,—-ki a valódi világosságnak 
kiindulási, és központja, a tekintély- és tiszteletnek legma-
gasztosabb személyesitője, az európai nemzetek a milly szelid, 
épen olly erős köteléke, — m i n d e n t e l v e s z í t ! Valóban, 
lia a pápa Európát elhagyná, ha Olaszországnak, Roma-, 
Franczia- és Spanyolországoknak, Belgium-, Irland-, a német 
birodalomnak nem fogna többé pápa lenni; ha ő kénytelen 
volna sz. Péter hajlékát, és a mennyország kulcsait az uj vi-
lágrész bármelly helyére átvinni, megrendülnék rémületemben, 
nem mint katholikus, hanem mint franczia, mint tagja az eu-
rópai családnak. Azt fognám akkor hinni, hogy vele Isten is 
eltávozott körünkből, és az európai chaosból, mint egykor 
Jerusalemből, midőn azt Isten elvetette magától ; titokszerü 
hangok fognának füleinkbe hangzani, azon felhívással : „Köl-
tözködjünk innen el, költözködjünk !" Ha valaki e miatt túl-
zásról vádolna, a történelem megdönthetlen tekintélyével vá-
laszolnék neki, és egy jámbor, nevezetes szónokkal (M a c-
e a r t h y atyával) azt fognám neki mondani : „Ha szavaimnak 
nem akartok hinni, higyjetek legalább a tényeknek." Fontol-
játok meg, mi lett azon nemzeteknek sorsa, mellyek az evan-
géliumot egyszer elfogadván , megszűntek azután azt tiszte-
letben tartani, és elvesztették a hit ajándékát. Vessetek csak 
egy pillantást a kelet egykoron virágzó tartományaira, mel-
lyekben Ephesus, Antiochia, Caesarea és Nicomedia hires vá-
rosa feküdt, hol a kereszténységgel egyetemben olly sokáig 
uralkodott a tudomány és irodalom, a tiszta tanitmány és 
erkölcs , hol Vazul, a Gergelyek. Chrysostom, ékesszó-
lásuknak, lángelméjek- és erényeiknek teljes pompáját fej-
tették ki. Tekintsétek meg Europa és Asia határán Byzan-
tot: milly fényes, milly mivelt, milly tudományos volt egy-

kor, és sok ideig második Romának, második Athenenek 
tartatott. Vessetek továbbá egy pillantást azon Afrikára, 
Athanáz, Cyrill és Tertullian hazájára, hol Kelemen és 
Origenes idejében az alexandriai hirneves iskola virágzott, 
hol Cyprian és Ágoston, Karthago és Hippo városait meg-
dicsőítették : — hasonlítsátok azután össze ezea népek mos-
tani állapotját egykori régi helyezetökkel ! A tudatlanság 
legsűrűbb setétsége környezi őket; a baromi despotismus rab-
igája alatt görnyedezve , a legmélyebb erkölcstelenségbe, s a 
legotrombább babonaságba sülyedtek ; szóval, minekutána 
annyi fényt terjesztettek maguk körül, ismét visszaestek a 
társadalom gyermekkorába. Nein, ez nem az igazi jó kifejezés; 
ők még azon életkorban sincsenek, mellynek épen gyöngesé-
gében rejlik a növekedés csirája : inkább az aggkor rég elgyön-
gülésének orvosolhatlan tehetetlensége az; nincs már többé élet 
bennök,és a religioval tönkre tették egyszersmind dicsőségöket, 
a felvilágosodottságot, szabadságot, szerencséjeket, sőt még 
mivelődhetési képességöket is. Bizonyára mindez a legkomo-
lyabb megfontolásra méltó ; és méltán követelhetem, hogy mu-
tasson nekem valaki csak egyetlen-egy országot, melly nem 
sülyedt volna azonnal a barbárságba, a mint ott az evangelium 
fénye kialudt. És ennek igy kellett történni, a népek elpárto-
lása b ü n t e t é s é n e k épen ugy be kellett következni, mint az 
egyeseknél bekövetkezik ; ebből látható volt, hogy bennök az 
élet kialudt, és igy mindenki fölismerhette azt is, mi volt va-
lódilag ezen életnek kútforrása ; és ennél fogva el lehetett 
mindegyiknek mondani ezen hitetlen népek közül : ,Tudjátok 
meg tehát, és ismerjétek el, hogy mindig keserű következmé-
nye volt, és lesz annak, ha Isten törvényei mellőztetnek, és 
gondviselésének legnyiltabb, legünnepélyesebb tényei, vagy 
leghitelesebb parancsai megvettetnek !' — Nem ismeretlen 
előttem, hogy némelly nagy elmék Európát illetőleg egy uj 
birodalomról, egy átalános monarchiáról, vagy legalább valami 
egyetemes suprematiáról álmodoztak. Ez valami csudálatos po-
litikai rendszer fogna lenni, melly hatalmas szilárdság és jól 
összeforrt egység ereje által, a civilisatio legerősebb kötelékét 
képezendné, s minden egyebet fölöslegessé tenne; ezen uj ha-
talom székelhetne azután akár sz. Pétervárott, akár Constan-
tinápolyban, akár Bécsben, vagy Parisban, „ötven év múlva 
Europa vagy köztársaság, vagy kozák lesz," mondá évek előtt 
a jelen század legnagyobb monarchája, minekutána ő maga 
hasztalan kisértette meg, az európai történelmet és földiratot 
átalakítani. Én azonban azon nagyra törő képzelődőkhez, kik 
illy óriási politika által talán félrevezettethetnének, csak ezen 
egy kérdést akarom intézni : Mi fogna ezen szörnyű gépezet-
nek mozgató ereje, és támasza lenni? — Az erőszak? De ak-
kor mit sem nyernétek egyebet, mint végtelen rabszolgasá-
got. Vagy a szellem? De valljon ki fogja ezt adni? melly em-
ber fogja azt képviselni? ki fogná a n n a k hatalmát kiállani ? 
ki fog neki bölcseséget kölcsönözni ? ki fogja tekintélyét meg-
alapítani ? ki azt megtartani a mérsékeltség ösvényén ? Szó-
val: honnan fog hozzá járulni ,,azon isteni," mi nélkül minden 
emberi szervezet magában véve semmi? Ki fogja akkor a 
világon az illy átalános monarchához intézni B o s s u e t nek 
amaz erőteljes szavait : „Sire ! Önnek semmitől sem kell tar-
tania, csak hatalmának túlkapásaitól !" Különben igazán véve 
a dolgot, ez fölösleges észrevétel részemről ; mert, minthogy 
a rabszolgaságnak ezen szörnyű birodalmában a maga valódi-
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ságában fogna mutatkozni a büszke uralgónak kénye-kedve, 
s az emberi aljasság; a pápaság pedig vagy száműzve, vagy 
megalázva volna : nagy katholikus episcopatus, és egyBossuet 
nem is volna már lehetséges valami. Ha azon időben, midőn 
Bossuet ezen szavakat XIV. Lajoshoz intézte, nem lett vol-
na a pápaság Európában : nehezen lépett volna Bossuet illy 
határozottan fel, és talán nem is merészelte volna azokat ki-
mondani. Egyébiránt ez mind nem uj már. Hisz már Aristides 
hizelgő szavakkal dicsőitette korában a világ-egyetem minden 
részeinek öszhangzatos kifejlődését, és azon elemek növekedő 
tenyészetét, mellyek átalános egyenlőségben egy hatalmas 
uralkodó kezei közt a társadalmi rendet képezik. „Kicsinyek 
és nagyok, gazdagok és szegények, patríciusok és plebejusok", 
mondá ő, „mindnyájan egyenlők a Caesar majestása előtt, ki 
személyében minden hatalmat egyesit, s minden jogot meg-
szentel, olly demokratiában, melly az egész világra kiterjesz-
kedik; minden a Caesartól ered, s minden hozzá tér vissza. Es 
a mi a Caesar minden egyéb hatalmakra, az lesz Roma a 
többi tartományokra nézve. Roma, e közös forum és átalános 
központ, az egész világ népeit magába fogadja, mint a tenger 
belseje mind elnyeli a folyamokat. A város majestása az egész 
világ fölött leng, és a nemzetek azon imában egyesülnek, 
melly az istenektől az illy birodalom örök fenmaradását esdi 
le." Az istenek azonban ezen imát nem hallgatták meg. Es jól 
tették! Valóban jobb tenni-való is volt; és a kereszténység 
azt valósította is, midőn a k e r e s z t é n y E u r ó p á t létre-
hozta. Ekkép, a népeknek a végtelen megaláztatás- és rab-
szolgaságbani egyenlősége helyett, szabad férfiak , tevékeny 
és nagylelkű nemzetek alakultak; szóval, egész nemes családja 
támadt azon hatalmas népeknek, mellyek a nagy európai ke-
reszténységet képezik ; megtartva mindegyik saját természe-
tét, de hibáit is, egyedül önmagától függvén, kölcsönös egyes-
ségben, és kölcsönös tiszteletben azon független és szellemi 
tekintély alatt, melly a legkisebbnek és utolsónak épen ugy, 
mint a legnagyobbnak és leghatalmasabbnak biztosítja szelle-
mi szabadságát és személyes méltóságát; azon tekintély alatt, 
„melly előtt a lélek meghajol a nélkül, hogy a sziv meggya-
lázná magát, és melly fölülről hatalommal szól, nem az erő-
szak, hanem a szükségesség hatalmával." Igaz, hogy némelly-
kor panaszkodunk ezen tekintély ellen, ha tudnillik az tet-
teinket és mulasztásainkat kárhoztatja. Mindazáltal azt állí-
tom , hogy az emberi szellemnek szabadsága, és az öntudat 
méltósága a földön, csak is egyedül ezen tekintély által van 
megvédve; ha mindjárt az reánk nézve ollykor alkalmatlan 
is. Ki ezen kételkedik, olvassa Tacitust ; és a múltra nézve le-
begjen szemei előtt az akkori Roma : a jelent illetőleg, pedig 
China. Protestánsok-, philosophusok-, katholikusoknak itt kö-
zös érdekök van ; mert mindnyájoknak érdekökben kell feküd-
nie, hogy mindig legyen a földön egy nagy élő hatalom, melly 
előforduló esetben óvást tehessen egy czár, vagy zsarnokos-
kodó parlament ellen szintúgy, mint a moskwai patriarcha, 
vagy a londoni püspökök kikerülhetlen servilismusa ellené-
ben is. Ezen föltétel alatt, és legalább ezen oldalról meg lenne 
mentve az emberi méltóság. De lia a szellemi függetlenség 
ezen végső védbástyája is lerontatik , ha a pápaság a tömegek 

igája alá, vagy valamelly zsarnok bilincsei közé kerülne, ha a 
hatalom ellen való ellentállásnak nem volna már egyéb mag-
va, mint néhány elszigetelt, szétszórt és tehetetlen személyi-
ségeknek esetleges, és mindinkább ritkuló erélyessége : ez az 
emberi lelkismeretre nézve kiszámithatlan fölforgatás fogna 
lenni, s egyszersmind jeladás az átalános elpártolásra. Bizo-
nyosan ezen eszmelánczolatot követve szólott néhány nap 
előtt hozzám többek jelenlétében, midőn az akadémiát együtt 
elhagyók, egy nevezetes bölcsész, és mindenesetre nagy je-
lentőségű elme , C o u s i n ur, kinek szavait hiven akarom 
idézni : „A materialisticus és atheisticus bölcselem", mondá ő, 
„közönyös maradhat nem csak, hanem még helyeselnie kell 
a p á p a s á g korlátozását és megalázását; mert ahhoz nem 
kell a pápaság, hogy a világot meg lehessen tanitani arra, 
miszerint a lélek nem egyéb a test resultatumánál, és hogy 
nincs más Isten, csak egyedül a világ. De a spiritualisticus 
bölcsészet egészen más szempontból tekinti a dolgok folya-
mát; mert ha az nem teljesen vak és ostobául gőgös, át kell 
látnia, hogy az iskolán kivül az emberiségben a spiritualismus a 
k e r e s z t é n y s é g á l t a l van képviselve, hogy a keresztény-
ség a k a t h o l i k a e g y h á z által kitünőleg képviseltetik, és 
hogy igy a s z e n t - a t y a az egész értelmi s erkölcsi rend-
nek képviselője.Ena tételek ezen sorozatát megtámadhatlan-
nak tartom, és késznek nyilatkozom azt mindenki ellen győ-
zelmesen védelmezni, föltéve, hogy ellenfelem Isten létét meg-
engedi, tudnillik olly Istenét, ki értelemmel, szabadsággal és 
szeretettel bir. E miatt szükségem van, — engedje meg, mon-
seigneur, hogy ezen, egy kissé mindennapias kifejezéssel éljek, 
— e miatt s z ü k s é g e m v a n , az e m b e r i s é g e t il-
l e t ő l e g p á p a s á g r a , melly elegendő erős, hogy független 
legyen, és szent hivatalát eredménynyel gyakorolhassa. Erős-
nek kell lennie, ha mindjárt önnek alázatos szolgája és colle-
gája valamit kénytelen volna is tőle szenvedni. Igtassa bár 
Roma ,du Vrai, du Beau et du Bien' czimü könyvemet az in-
dexbe, — nem bánom ; én mégis liive maradok, és védelmezni 
fogom az én modorom szerint : a philosophia nevében. És mit 
kellene még mondanom, ha mint liberális, minő hazám szemei-
ben mindig voltam, ha mint Olaszországnak régi és hü barátja 
közölni akarnám önnel nézeteimet ? Azonban nem szabad önt 
tovább ezen lépcsőkön feltartóztatni : csak arra kérem önt, ha 
Romába ir, terjeszszen engem is fel a szent-atya lábaihoz ; és 
mondja meg neki, hogy minden méltatlanságom daczára, bá-
torságot veszek magamnak, ezen szomorú körülményekben 
legelszántabb védőinek sorozatához csatlakozni." Minthogy 
már protestánsokat neveztem itt meg, meg fogják engedni, 
hogy egy pillanatig még náluk időzhessek; mert igen nagy, és 
igen elterjedt tévedés, ha valaki azt képzeli, hogy a prote-
stánsok a pápát egészen nélkülözhetnék. (Vége köv.) 

Megjelent : 
.ŐSÖK EMLÉKE, vagyis : Szerette-e a magyar, nemzeti tör-

ténetét? voltak-e hajdan évkönyvei? Székfoglaló beszéd-
ben fejtegette a magyar tudományos akadémia gyűlésén, 
nov. 7-kén, 1859-ben P a u er János. Székesfehérvárott. 
I860' N. 8-r. 84 1. Ára, füzve? 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Még egy észrevétel az ,unió'terén Er-
délyben történt mozgalmakra. — A lelkipásztor nehéz hely-
zete a polgárilag akadályozott házasságok tekintetében. (Vé-
ge.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Austria-, 
Német- és Törökországból. — Irodalom. 

Még egy észrevétel 
az ,unio' terén Erdélyben történt mozgalmakra. 

Az ,A.-Maros mellől 18G0.' álnevű irónak némelly 
helytelen állításaira felküldött ellenészrevételeimet 
elfogadni, s a ,Religio' jelen félévi 2-dik számában 
közzé tenni méltóztatván, ezért, igen tisztelt szerkesz-
tő urnák szives köszönetemet nyilvánítom. I)e mivel 
a ,Maros mellőli' czikkiró ellenészrevételeimre (jólle-
het előre fenyegetődzött czáfolással,) még maiglan 
sem felelt: noha szinte öt hónap folyt el azóta; más 
részről pedig, mivel itt Beél vidékén is, hol a görög 
nem-egyesültek túlnyomó számmal laknak, ama szá-
nakozásra méltó hír szárnyal, hogy: „minden unitus 
templom ajtajának küszöbe alá volna beásva a Pra-
vila (Jus Canonicum Ecclesiae Graecae) , hogy a be-
menő néptől megtapodtassék ; és épen ez oknál fogva 
történik, hogyaz unitusok olly nehezen szabadulnak 
az uniótól ; és csak is azok szabadulhatnának meg, 
kik nem az aj tón, hanem az ablakon léphetnének ki 
a templomból :"—jól lehet ,Nihil audacius imperitia', 
mégis a ,Maros mellőli' czikkirónak eljárását, mint 
több mozgalmak okozóját, nem lehet nem ujolag 
rosszalnom ; annál is inkább, mivel most elleneink a 
kath. hitegységet, és egyházias érzületet támadják 
meg! „Quare fremuerunt gentes, et populi meditati 
sunt inania?" (Zsolt. 2, 1.) Miért is sz. Ambrus mon-
dásából (inPsalm. 118. serm. 18.) kiindulva: „Bonus 
zelus, et utilis in sacerdote; praecipue ne negligens, 
ne remissus sít (unde vulgo dicitur: qui non zelat, 
non amat)" , a főn nevezett czikkirónak némelly ál-
litásait még egyszer, igen tisztelt szerkesztő ur en-
gedelmével *) , rosta alá venni jónak láttam. 

*) Azért is kivántuk a tisztelt értekező czikkét még ez 
év folytában közleni, hogy az egész pört befejezve láthassuk. 

S z e r k . 

I. 

A .Marosmellőli' czikkiró, aggodalmakkal telve 
a latinizálás miatt, türelmetlenül felsorolja gunyoros 
czikkeiben elleneink több rendű rágalmait ; kik egye-
bet sem tudnak az unió irányában, mint a ,Calu-
mniare audacter' elvét követve, ama hazugságokat 
ismételni, mintha ,mi unitusok meg nem tartanánk 
aPrav i l á t ' : holott épen elleneink azok, kiknek mi 
jogosan téríthetjük szemökre az e részbeni áthágások 
hibáiti 

Igen is, mi tudunk fölmutatni esetet, hogy ők 
olly házasok közt, kik a görög-kath. egyháztól hoz-
zájok áttértek, a törvényes házasságot (három kath. 
sz.-szék Ítéletének ellenére) felbontván, őket más há-
zasságra lépni engedték. Birtokában vagyunk olly 
ténynek, miszerint e g y , minden tudomány nélküli 
erdőkerülő (csősz), de vagyonos egyén , ki a fol-
szentelés előtt husz évvel özvegy nőt vett feleségül, 
pappá szenteltetett ; valamint azt is , hogy gyakrab-
ban legyen alkalmuk vendégeskedni, némelly papok 
az utolsó kenet szentségét többnyire az egész ház 
egészséges családjának kiszolgálják ! Pedig e tények 
csakugyan a Pravila tiszta, és világos rendelete ellen 
vannak. S miután illy kihágások történnek a másik 
részen, illő volt e egy unitus írótól, az ellenfél tábo-
rában költött alaptalan rágalmakat elősorolni?! 

De még azzal is indokolja czikkiró aggodalmát, 
hogy : „a házas papok elől végkép elzárvák a maga-
sabb méltóságok" stb. Tehát csakugyan az átalános 
aggodalmak közt, mellyeket Erdélyben némelly 
egyesült nős papok egyházunk autonomiája ellen 
táplálnak, még azon aggodalom is érintetik: „ho-
gyan lehetne a házas papok előtt föltárni a maga-
sabb méltóságok (a latinizált kanonokságok) kapuját?" 
Ekképen a restaurált román gör.-kath. hierarchiá-
ban először tartandó zsinat elé, némellyek óhajtása 
szerint, talán épen ennek kellene első, és fő kérésül 
vitetnie? ,0 tempóra, o mores'! Ámde értelmes érsek-, 
és püspökeink, valamint kedvetlenül vették a czikk-
iró éretlen állításait, ugy ők a sz.-irás mondása sze-
rint: „Capite nobis vulpes parvulas, quae demoliun-
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tur vineas" (Cant. 2, 15.) vigyázókká lettek; és ama 
Pravila-ellenes kérést kereken elveteudik. Igenis, mert 
tudják ők, hogy a kereszténység első öt századában 
mind a latin, mind a görög szertartású papság vagy 
a) nőtelen, vagy b) özvegy volt; vagy c) ha némel-
lyek mint házasok fölszenteltettek is, a fölszentelés 
után, az egyház fegyelmi törvénye által, a nejeikkel 
való együttéléstől jövőre eltiltattak. És igy az ős 
korban már el voltak a nős papok előtt a magasabb 
méltóságok zárva! 

S hogy ezen állitásom nem légből kapott, több 
görög szent-atyákat mellőzvén, utasitom czikkirót, 
olvassa meg sz. Epiphaniust, a kiről csak fólteheti, 
hogy nálánál jobban ismerte a görög egyház fegyel-
mi törvényeit; ő pedig (ifi Expos, fidei Cath. num. 
21.) igy szól : „Sacerdotium ex Yirginum ordine 
praecipue constat, aut si minus ex Virginibus, certe 
e monachis, aut si minus Monachorum ordine, ex his 
creari soient Sacerdotes, qui a suis Uxoribus conti-
nent, aut secundum uiias nuptias in viduitate versan-
tur," stb. Hasonlóul sz. Hieronymus, ki nagyobb ré-
szét életének napkeleten töltötte, azt mondja: „Epi-
scopi, Presbyteri , Diaconi, aut Virgines eliguntur, 
aut Vidui , aut certe post Sacerdotium in aeternum 
pudici" (in Apol. pro libr. adv. Jovinian.). Yenné kezé-
be a ,Maros mellőli' czikkiró akármelly régi Pravilát, 
s olvassa benne az első nieaeai egyetemes zsinatnak 
3-ik canonát; és jegyezze meg magának, mit mond 
az: „Interdicit per omnia magna Synodus, non Epi-
scopo, non Presbytero, non Diacono, nec alicui omni-
no, qui in Clero est, licere subintroductam habere 
mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut 
amitam, vel eas tantum personas, quae suspicionem 
effugiunt." Nem számitja tehát a canon a püspökök, 
vagy presbyterek, vagy akár diaconok nejeiket ama 
nőszemélyek közé, kiket megtartani szabad volt. És 
igy 325-dik évben a házas clerusnak a nejeikkel való 
együttlakás tiltva volt. Mi hogy azután másképen 
történt volna, azt az ellenzők nem tudták, de nem is 
tudják soha bebizonyitani. 

S ezek előadása után bátorkodom kérdezni a 
czikkirót: nem az ős Pravila értelmében cselekszik-e 
tehát a gör.-kath. egyház, midőn a nős papok előtt a 
magasabb, és legmagasabb méltóságok ajtaját zár-
va tar t ja? 

II. 

Minthogy pedig a hatodik század vége felé több 
helyeken visszaélések történtek, 692-ik évben meg-
tartatott Konstantinápolyban a hires trulláni nem-
zeti zsinat; és ha szinte a 13-ik canon szerint meg-

engedtetett is a fölszentelés előtt nősült papoknak, 
fölszentelés után is a nejeikkel való együttélés, melly 
szokást a latinok egyesség és békeség okáért eltűr-
ték (mi azon időtől fogva napjainkban is áll; és a 
romai egyház szívesen enged a gör.-kath. egyház-
nak e pontban is): de azért a magasabb, és legmaga-
sabb méltóságok mindig zárva maradtak a nős papok 
előtt a görög egyházban, és mai napig is, igen ritka 
kivétel mellett (akkor is előbb szerzetessé kell len-
nie az illetőnek; mint például Photius egy napig volt 
szerzetes), csak szerzetes-rendi személyekre ruháztatja 
föl a magasabb, és legmagasabb méltóságokat. Szer-
zetesekből választatnak az archimandriták, püspö-
kök stb. : s mindez annak bebizonyítására történik, 
hogy csakugyan a görög egyházban is a nőtelenség 
lehetséges, tiszteletes, és kitűnő képességű állapotul 
tartatik ! 

Es e szigorú megtartása az ős fegyelmi rend-
szernek, nem válik-e inkább dicsőségére a görög-kath. 
egyháznak, és szerencséjére az alsó clerusnak ? Én, 
mint özvegy pap, szivemből őszinte igennel felelek. 
Ne is engedje Isten, hogy valaha a román hierarchia 
e szokástól (mivel úgyis az egész román hierarchiá-
ban tudtommal csak három szerzetes bazilita van 
Balásfalván,) eltérjen; mert félő, hogy egy uj di-
sciplina sem a Pravila, sem a Jus Canonicum sze-
rint nem vinné szerepét: hanem minden bizony-
nyal egy hasonló szőrű anglicana Pravila kereked-
nék belőle, és az eddig áldott Pravila prava vil-
lá-vá válnék! És akkor valóban nekünk román uni-
tusoknak a görög-kath. név nem csak nem szolgálna 
ürügyül a csufolkodásra : hanem épen akkor tombol-
na öröme teljében az ellenfél, kinek ügye mellett 
rántott kardot a ,Maros mellőli' czikkiró! 

Mindezekből tehát kiindulva, én is sz. Ambrus-
nak azon mondásából: „Bonum coniugium, per quod 
est inventa posteritas successionis humanae ; sed me-
lior virginitas, per quam regni coelestis haereditas 
acquisita, et coelestium meritorum reperta successio" 
(S. Ambr. Epist. 81. ad Syn. et 82. ad Vercel.), a nőte-
lenségi egyházi disciplina irányában még ezen követ-
kezéseket hozom fel : 

III. 
Hogy a romai anyaszentegyház elejétől fogva 

az ő szűz Megváltójának (ki szűz anyától született), 
és a sz. szüzek legtisztább vőlegényének tanácsát (a 
szent-irás mondása szerint: „Ut exhiberet ipse sibi 
gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut 
rugam, aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta, et 
immaculata." Eph. 5 , 27.) annál tökéletesebben kö-



vethesse: a nőtelenség szigorú disciplináját mindig, 
mindenütt, és közönségesen megtartotta, s megtar-
tatni parancsolta mindazok által, kik magukat kész 
akarattal az egyházi szolgálatra elszánták, és mai 
napig is parancsolja; mivel a romai egyház meg van 
győződve arról, a mit sz. Hieronymus (Libr. I. con-
tra Jovin. c. 7.) mond: „Ubi consilium datur, offe-
rentis arbitrium est; ubi praeceptum, necessitas ser-
vientis." Sed (Id. Epist. 22. ad Eustoch. de cust. Vir-
gin.) „maioris mercedis, inquit, quod non cogitur, 
et offertur." 

És valóban, a nagyobb mennyei jutalomért 
nem csak az apostolok, kik Krisztus urunk ama ta-
nácsára: „e tomnis , qui reliquerit domum etc., aut 
uxorem" (Mát. 19, 29.), feleségeiket elhagyták, és 
követék őtet, sz. Péter mondása szerint is: „Ecce 
nos reliquimus omnia, et secuti sumus te" (Mát. 19, 
27.): hanem ezer meg ezer szent életű egyházi szol-
gák, az isteni kegyelem bőségéből eredt malaszt ere-
jével, „quae quotidie datur credentibus, petentibus, 
quaerentibus, pulsantibus" (S. Aug. Lib. 6. Conf. c. 
11.), ama szigorú fegyelmet megtartották, és tart ják! 

Méltán mondhatjuk tehát a romai szentegyház-
ról: „Tota pulchra es amica mea"; mivel nem csak a 
hit és vallás szentséges tanítására, de még fegyel-
mére nézve is , szeplőtelen dolgokat igényel ; és az-
ért, „macula non est in te." (Ének. 4 , 7.) Oh bizo-
nyára nem ; mert ha szinte magáról érti is Salomon 
énekének e szavait: „Nigra sum" (kívülről, a men-
nyiben elleneim ócsárolnak), „sed formosa" (belül-
ről) , „sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomo-
nis." (Ének. 1 , 4.) 

Végre bezárván ez észrevételemet sz. Ágoston 
ezen mondatával: „Ecclesiae nolle primas dare , vel 
summae impietatis, vel praecipitis arrogantiae" (Libr. 
deutilit. ereden, c. 17.), a ,Maros mellőli' czikk iróját 
kérem, ne terjeszszen ezentúl epés czikkek által hi-
básvéleményeket: s a romai kath. egyház tekintélyét 
jeles tisztelettel, fiúi hódolattal, és erős védelemmel 
becsülni tanulja. Emlékezzék meg a czikkiró arról, 
mit a közönséges anyaszentegyház emlit magáról : 
„Nolite me considerare, quod fusca sim; quia decolo-
ravit me sol" (az iszonyú üldözések, mellyekkel en-
gem ellenségeim üldöznek). „Filii matris meae pugna-
verunt contra me." (Ének. 1 , 5.) Oh tehát legalább 
mi katholikus papok ne szomoritsuk édes anyánkat, 
az ellenséges sajtó által terjesztett gyűlöletes czikkek-
kel ! nehogy a Megváltó ellenünk, mint az egyház 
szolgái ellen, szentegyházunk nevében e panaszra 
fakadjon: „Vulnerasti cor meum soror mea, sponsa 

mea,vulnerasti cor meum.. ." Annál is inkább, mivel 
épen a jelenkori viszonyok közt, illy fohászokkal 
panaszolkodik az anyaszentegyház, az ő látható feje 
személyében: „Invenerunt me" (az egyház üldözői) 
„custodes, qui circumeunt civitatem: percusserunt 
me, et vulneraverunt; tulerunt pallium" (az anya-
szentegyház örökségét) „meum mihi." (Ének. 5 , 7.) 
Különben a ,Maros mellőli' czikkiró „aut sit catholi-
cus, aut mutet cognomen." Moys Pap Sándor, 

beéli gör.-kath. pleb. és alesperes. 

A lelkipásztor nehéz helyzete 
a polgárilag akadályozott házasságok tekintetében. 

(Vége.) 

Már ha sz. Jeromos, Ambrus, Ágoston, és a sz. 
zsinatok állítása nyomán ,matrimonium consensus fa-
cit', ha a tridenti zsinat a titkos egybekeléseket ,ve-
ra et rata' házasságoknak tekinté, mellyekről XIV. 
Benedek mondja: „Nunquam patres illa vera et rata 
dixissent, nisi scivissent esse sacramenta"; ha ugyané 
zsinat, mellőzvén minden polgári s katonai befolyást, 
csupán ,coram parocho' igényli a szerződés kijelen-
tését; habár „cum fraude et dolo ad id vocato, sive 
etiam expresse dissentiente aut fugiente,aut per vim 
detento, suas aures claudente" (Pallavicini, c. 59.); 
miután a kijelentés valóban megtörtént, s a világi 
hatóság ellenszegülésének daczára is a jegyesek (?) 
együttélnek: — valljon valódi házasságnak tekin-
tendő-e szövetkezésök? Beirandó-e az anyakönyvbe? 
Vagy a gyermekek törvénytelenekül tekintendők-e? 
De hiszen mit vétettek ezek, hogy , ha anyjok ava-
t á s r a jön , őket Istennek be ne mutathassa? Valljon 
áll-e illy esetben a püspökileg föntartott szabály: 
„Concubinarii absolvi non possunt, nisi dimittant con-
cubinam?" Concubina-e az illy anya, s jobbat tenne-e 
a lelkipásztor, ha folytonos lelkismereti aggodalom-
ban tartván a különben becsületes szülőket, elvá-
lasztaná a szegény anyát és gyermekeket az atyától,, 
és a kétségbeesés következményeinek vetné áldoza-
tul , önmagát pedig a gyűlölet- és bosszúnak? Mire 
valók azok az ,Independentia ecclesiastica' felől szóló 
könyvek stb., ha nem egyházi rendeletek uralkod-
nak az egyház joga fölött? Nem müködhetik-e az 
egyház saját körében függetlenül, a polgárilag aka-
dályozott egybekelések szentségi elismerésével, a 
nélkül, hogy a bureaucratikus hátiratokat bevárni 
kényszerülne? *) 

*) Fő ezélunk a t. értekező felszólalásának közlésében 
nem az volt, hogy az e kérdésekre adandó felelettel hasábo-
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Valljon a legkegyelmesebben adott ,constitu-
tio' üdvözlendi e a magyar egyházat is régi jogai-, 
s függetlenségének visszaállításával, a házasságok 
érdekében ? 

kat töltsünk be; miután azok kimerítőbben, és jobban tár-
gyaltatnak az e vizsgálódásokkal foglalkozó jogtani szakmü-
vekben : hanem hogy tért nyitva a sokak által nem ismert, 
vagy kicsinyelt, de a lélekismeretes lelkipásztort mondhatlan 
részvét- és fájdalommal betöltő bajok nyilvános bepanaszolá-
sára, ezzel a segítséget és orvoslást könnyítsük és siettessük. 
Ez ugyanis a folyóiratok és hírlapok tulajdonképeni hivatása, 
kötelessége. Azért közölve a tényállást, csaknem hajlandók 
voltunk a fönebbi kérdéseket egyszerűen mellőzni : miután 
azokra már annyian, és olly jól megfeleltek, hogy fölöslegesnek 
tarthatnék, iránta még több szót vesztegetni Egyet mégis 
korszerűnek hittünk : azt tudnillik, hogy jelen mozgalmas idő-
ben, a kedélyek megnyugtatására mi is minden lehetőt meg-
tegyünk .részünkről a fogalmak tisztázására: s ennélfogva a 
különben fölöslegesnek látszó felvilágosítást se kerüljük. Egy-
némelly kétség eloszlatására talán ez is fog használni A va-
lódi bajon pedig segitendenek, a mennyire lehet, azok, kik-
nek ez hatalmukban áll, és a jogos kivánatok betöltésében, 
befolyásos állásuk boldogító előjogát örvendve látják. — At . 
értekező nem fog, ugy hiszszük, kételkedni róla, mikép vala-
mint a polgári jóllét, ugy a vallás szempontjából is kívánatos, 
hogy a házasságot mindkettő, állam és egyház, legfontosabb, 
és szentebb kötésnek (kath. elnevezés szerint szentségnek) 
tartsa. De épen azért, mivel ez mindkettőnek érdekében áll, 
mindkettőnek is közre kell munkálnia, hogy kölcsönös közre-
hatásukkal mind polgári-, mind egyházilag föntartsák az irán-
tai tiszteletet ; s valamint az egyház kiméivé itél az a körül pol-
gári szempontból hozott rendeletekről, nehogy az államtör-
vények hitelét csökkentse : ugy a polgárzat se engedjen meg 
semmita s z e n t s é g i méltóság csorbítására elkövettetni. Ama 
nagy és fönséges czélt, mellyet a házassági kötések rendezé-
sével egyház és állam elérni akarnak, csak illy kölcsönös egyet-
értés utján lehet elérni, nem pedig keserű kifakadások-, és 
szemrehányásokkal. Hogy az állam részéről is lehetnek, és van-
nak legnagyobb fontosságú okok, a házasságoknak, mint pol-
gári kötéseknek, bizonyos személyek közti meggátolására, azt 
mi legalább nem vonjuk kétségbe : s ennélfogva kétségkívül 
az államnak is szabad kezet és tért kell engedni a neki 
szükségesekiil látszó intézkedésekre; föltéve, hogy viszont 
az állam is ugyanezt teendi maga részéről az egyház irányá-
ban, a házasság szentségi oldalát illetőleg. Azon daczos elvá-
lást az állam- és egyházi hatalom közt, melly a kettőnek egy-
mással nem gondolását eredményezi, s végre nyilt ellenséges-
kedésre vezet, mi soha sem tartottuk valami nagy állambölcse-
ségnek ; de jól értett egyháziasságnak sem. Ha pedig az egyet-
értés kívánatos, mit alig fog józan észszel bárki tagadhatni, 
ugy az azt lehetővé tenni képes módokat is használnunk kell; 
s ez minden képzelhető alkotmány és kormányforma mellett 
egyforma kötelesség marad ; és mindig a kölcsönös előzékeny-
ség-, és egy czélrai szives közremunkálásban, az idegenkedésre 
okot adó féltékenység kerülésében álland. Az egyház bizo-
nyosan nem mulasztandja el ezután is hivatását az által tel-
jesíteni, hogy a házassági összeköttetésekbeni s z a b a d s á -

Én , bármilly loyalitással viseltessem is a ma-
gas kormány iránt: de hazám javát , s az egyház 
változhatlan, jogszerüleg senki által sem korlátoz-
ható szabályait szem előtt tar tva, tiszteletteljesen 
fölkérem az oltár t. cz. nagyja i t , miszerint a lelki-
pásztorok aggodalmait kegyesen szétoszlatni, s a 
terjedő erkölcstelenségnek lehetőleg gátot vetni mél-
tóztassanak. Lapsinszhy János, 

egri főmegyei plébános. 

g o t , mint azoknak egyik legfőbb elemét, és életföltételét, 
minden alaptalan korlátozástól megóvni törekedjék; és ké-
szebb legyen a polgári előnyökről is lemondani inkább, mint 
a szentség méltóságát, és hitének erre vonatkozó czikkeit 
sértetni engedje De más részről nem is fog mindaddig sza-
kításra gondolni, valamíg csak e l v e i t , a végső eszközökhez 
nyúlás nélkül is megmenthetni reményli. Rövidlátó eszélyte-
lenség lenne, a házasság szentségi méltóságának megőrzésére 
államilag nyújtott biztosítékot olly könnyeden elvetni Vagy te-
hát jobb lenne-e, ha az állam (maga szempontjából), nem te-
kintve az egybekelteket házasőkul, és mit sem törődve a 
s z e n t s é g g e l (mint némellyek kívánják, hogy az egyház ne 
gondoljon az államtörvényekkel), az abban részesülteket (de 
általa polgárilag házasokul nem tekintetteket) szabadon hagy-
ná más szövetségre lépni ? Vagy csak a polgárilag törvényte-
len házasok nem fogják egymást soha megunni? Csak ezek 
nem fognak elválási kedvet később érezni, s kedvezőbb össze-
köttetések kinálkoztával, a csupán Isten és egyház színe előtt 
tett esküt megszegni? Vagy azt akarjuk-e, mit a polgári há-
zasságot elfogadott több prot. államok kénytelenek látni, s a 
jobbak érzékenyen meg is siratnak, hogy a többé vallással 
nem gondoló, polgári törvény által pedig nem fékezett felek, 
évenkint változtassák feleségeik-, és férjeiket? S hogy ne 
csak porosz lapok hozhassanak fel, mint minap is, olly esetet, 
miszerint a tánczvigalomban játékasztalhoz ülő férj három olly 
nővel mulathasson , kik m i 11 d nejei v o l t a k : egyikök még, 
ez időben legalább, tettleg is az lévén. A nehézségeken azzal 
nem esünk tul, hogy egyoldaluakká válunk ; és tűrni, viszo-
nyokhoz alkalmazkodni nem tanulunk. Az állam és egyház kö-
zötti kapcsok nem csak régiebbek, és szentebbek, hanem szük-
ségesebbek is, hogy sem olly könnyeden felbontani jó lélekkel 
akarhatnék. — Mi pedig a t. értekező egyes kifejezéseit illeti, 
azokat csak azért hagyjuk szó nélkül, mert mindenki tudja, pél-
dául: hogy „a titkos egybekeléseket" a tridenti zsinat is ,vera et 
rata' házasságoknak tekinté ugyan a múltra, de szigorúan el-
tiltá, s illetőleg érvény telenité a jövőre nézve ; hogy Patrimo-
nium consensus facit' ugyan, de ennek kellőleg, annak rendje 
szerint, s a törvény által előirt módon kell kijelentetnie ; hogy a 
tridenti zsinat ugyan mellőzött minden kül befolyást, de azért 
a polgári hatalom jogát a házassági viszonyok rendezésében 
nem tagadta; hogy az illető plébános és tanuk előtt, jóllehet 
amannak akarata ellen kötött házasság, szentségileg érvényes 
ugyan, és kötelező : de az azt ekkép kötők azután maguknak tu-
lajdonítsák törvénytelen eljárásuk következéseit, stb. Hogy illy 
esetben a lelkipásztor mit tegyen, azt az iskola tanitja; s 
még bővebben értesiteni fogja egyházi elöljárósága: mellynek 
csak fel fogja, hiszszük, az illy rendkívüli esetet jelenteni, 



—••> 373 c« 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 12-dikén. A győri mélt püspök ur által me-

gyeileg köröztetett főpásztori tudósitás, nov. 22-dikén, értesit 
a szertartások romai sz. gyülekezetének május 24-dikén ho-
zott ama határozata felől, miszerint ő szentsége IX. Pius pápa, 
a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának dec. 8-dikára eső ün-
nepét ugyanazon kiváltságban részesité, mellyel a Gyertya-
szentelő és Gyümölcsoltó Bold. Szűz ünnepei birnak ; vagyis, 
hogy a nevezett ünnep, olly években, midőn az vasárnapra 
(Advent 2-dik vasárnapjára) esik, az erre közvetlenül követ-
kező hétfőre tétessék által, daczára az ugyanazon napra eső 
hasonló fokozatú ünnepnek. — Szinte győri tudósításokból érte-
sittetünk a megyei hivek buzgó részvéte felől a syriai üldözött 
keresztények sanyarusága iránt, mellyet az adakozó községek 
nov végéig 372 frt 93 y2 krral a. é., és 1 pengő frttal enyhí-
teni buzgólkodtak. 

BALASSA-GYARMAT. Az a n g o l - k i s a s s z o n y o k 
gondviselése alatt levő, itteni nő-növeldéről következőleg ér-
tesittetünk : ,.A balassa-gyarmati kath. nő-növelde, nógrádi 
egyes katholikusok által kezdeményezve, és bold, esztergomi 
érsek, és Magyarország herczeg-primása, Kopácsy József ál-
tal gyámolitva, ő főmagassága, bibornok-herczegprimás és ér-
sek, legkegyesebb főpásztorunk, nagykéri S c i t o v s z k y Já-
nos urnák bölcs gondoskodásából és áldozataival 1851-ben at. 
angol-kisasszonyok gondviselésére bizatott, és 1857-ben egy 
uj házzal, mellyben a leányok számára polgári elemi-iskola 
rendeztetett, szintén ő eminentiája kegyességéből gyarapodva, 
folyó évben ugyan ő főmagasságának az egyházias nevelés 

még ha „önmagát gyűlölet- és bosszúnak" tenné is ki, stb. Azt 
azonban sehogy sem értjük, mint lehet az egyházi és polgári 
törvények vakmerő átliágóit olly ,becsületes', és különös rész-
vétre méltó emberekül tartani: kik annyit legalább jól tud-
nak, hogy ez eljárásukkal, egészen ártatlan lelkipásztoruknak 
mennyi bajt és lelki kínt okoznak. A szegény gyermekek két-
ségkívül szánakozásra méltók : de az egyház nem hallgathat 
törvényeinek hozása- és végrehajtásában egyedül az irányuk-
bani részvétre (mellyet egyébiránt azoknak más utoni kegye-
lése, és engedvényei által jól ki tud úgyis elégítní); mint már 
a laterani zsinat sem ügyelt rá, midőn kimondta : „Si quis 
vero huiusmodi clandestina vel interdicta coniugia inire prae-
sumserit in gradu prohibito etiam ignoranter : soboles de tali 
coniunctione suscepta prorsus illegitima censeatur, de pa-
rentum ignorantia" (annál kevésbbé ,malitia') „nullum ha-
bitura subsidium." Az egyház anyai gyengédsége az élő, 
és hü fiak millióinak üdvét is tekinti, s nem egyedül a 
törvényszegők szánandó áldozatait veszi figyelembe. Külön-
ben nem akarunk felbátoritást írni olly lépések könnyebben 
tevésére, mellyeket nem rosszalnunk lehetetlen : azért e tárgy 
bővebb fejtegetését mellőzzük. Egyedül abban hiszszük a t. 
panaszkodó felszólalását jogos-és alaposnak, mi a kath egy-
háznak e honban is bevett régi szokásait, a házasulandók 
szabadságát illetőleg, olly gyászos eredményeket okozva, nem 
üdvösen korlátozza. Az e tekintetbeni gyors orvoslást kérni 
bizonyosan nem csak joga van az erkölcstelenség terjedését 
vérző szivvel látó kath. papságnak (mert illy panaszokat más 
oldalról is hallottunk), hanem szoros kötelessége. S z e r k . 

emelésében is kifogyhatlan, s eléggé csak Isten által jutalmaz-
ható bőkezűségéből, ismét uj, tágasb és diszesebb házzal bő-
vitve, kellőképen fölszereltetett. — Az intézetnek czélja, a 
növendék nőnemnek példa, oktatás, szoktatás és anyai fegye-
lem utján, hivatásszerű, igazi kath. nevelést biztosítani ; s azt 
képessé tenni azon magasztos föladatok megoldására, mel-
lyektől a kath. családi, és polgári élet ideig és örökké tartó 
boldogsága függ — Az Istenben helyezett bizodalommal tett 
szerény kezdeményezés, főpapi áldozatok és áldások harma-
tával öntözve, a kath. hit-erkölcsi nevelés- és oktatásnak ör-
vendetes gyümölcseit megtermé eddig is : mikép erről a nö-
vendékek folytonosan növekedő számában a t. szülők bizodal-
ma tanúskodik ; és bízunk Istenben, hogy a helyiségeiben 
gyarapodott intézet még gyarapodni fog üdvös eredmények-
ben is. — E növeldében van tápintézet (pensionat), és pol-
gári elemi nőiskola. Az intézetbeli belső (táp-) növendékek, 
éveken át szerzett tapasztalás javaslatára, a külső (elemi is-
kolai) tanonczoktól teljesen el lesznek különözve ; de valamint 
a belső növendékek, ugy a külső iskola tanonczai is szakadat-
lanul a nevelőnők éber őrködése, s anyai gyöngéd gondvise-
lése alatt állandnak. — A b e l s ő n ö v e n d é k e k n é l a ren-
des tantárgyak: a vallástan, bibliai s egyháztörténet, vallási 
szertartások, magyar, német és franczia nyelv, számtan, 
szépírás, földleirás, természetrajz és természettan, hazai s 
világtörténelem, és női kézimunkák. Ezek tárgyalásában, va-
lamint a növendékek szakadatlan anyai fölügyeletében is, a nő-
nem hivatása szerinti elme és kedélynövelésre különös figye-
lem lesz forditva. A tannyelv magyar és német. — A rajz-, 
zene-, ének- és táncz-tanitásban csak az illető szülők kívánsá-
gára, s külön díjazás mellett vesz részt a növendék. — A 
k ü l s ő i s k o l a i t a n o n c z o k az elemi nőtanodák számára 
előirt tantárgyakban, és női kézimunkákban nyerendnek czél-
szerü oktatást. — A belső növendék tartozik magával hozni : 
12 inget, 12 harisnyát, 18 zsebkendőt, 6 éji fejkötőt, 6 tö-
rülközőt, 4 lepedőt, 4 vánkoshéjt, 4 éji zubonyt, 6 nyakken-
dőt, 3 téli, 5 nyári szoknyát, 6 nadrágot, 6 ingelőt, 6 asz-
talkendőt, 2 abroszt, 1 köpenyt, mollruhát, viganót, kék 
kalapot, szalmakalapot kék szalaggal, ágyneműt, melly szal-
mazsák-, madrácz-, vánkosok- és takaróból álljon, 6 fehér 
tányért, ezüst kanalat, kést, villát, levestálat, gyümölcstá-
nyért, ivópoharat, mosdóedényt. S minthogy az intézeti nö-
vendékek egyenszövetü és szabású ruhát, meg kötényt visel-
nek , a t. szülők e szokás tekintetbe vételére kéretnek. — A 
tápintézetbe lépő növendékért egy évre, félévenkint előlege-
sen leteendő, 200 a. é. forint fizettetik. A növendék reggelire 
kap kávét, ebédre 4 , vacsorára 2 tál ételt, uzsonnára házi-
kenyeret és gyümölcsöt. — Mellékes szükségekre a t. szülők 
félévenkint 26 a. é. forintot tesznek le az intézeti főnöknőnél ; 
mellyekről azonban pontos számadás adatik. A netaláni be-
tegség okozta kiadások a t. szülőket illetik. — Az intézetbe 
lépő, ment legyen minden föltűnő testi bajtól. — A kilépést 
három havi fölmondás előzze meg ; a ki pedig az intézetet 
rögtön elhagyná, köteleztetik a három havi járandóságot be-
fizetni. A növendék esetleges távollétében is, a szabott dij le-
vonás nélkül fizetendő. — A növendék keresztlevél és oltási 
bizonyitványnyal ellátott legyen. Rajz-, zene-, ének- és táncz-
ért külön fizettetik, és pedig : énekért, hetenkinti 2 órával, 
félévre 6 frt; rajzért, hetenkint 4 órával, 12 frt; zongoráért, 
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naponkinti 1 órával, 36 frt; tánezért két téli hónapon át 
10 frt a. é. Az intézet igazgatósága." 

AUSTRIA. Az angol-kisasszonyok fejedelem-asszonya 
St.-Pöltenben, M aj 1 á t h Julia grófnő, ki mint illyen, vala-
mennyi, austriai birodalomban illy név alatt létező hasonló in-
tézetek főnöknője, mult hó 21-dikén ünnepié rendi fogadásle-
tételének ötvenedik évnapját. Az intézeti templomban maga 
a megyés-püspök ur mutatá be a hála-áldozatot, s tarta be-
szédet az ünnepre vonatkozólag. (,W. Zeit.') 

KÖLN, dec. 5-kén. Ő eminentiája a bibornok-érsek nov. 
12 dikén kelt főpásztori levelében, megyéjének hiveit a szent 
atya részére nyújtandó rendszeres segélyek fölajánlására nem 
hiában és sikertelenül hivta föl Az e végre alakított egylet 
sz. Mihály neve és pártfogása alatt, a város legkitűnőbb egyé-
neinek vezetése mellett az érseki palotában már gyűlést is tar-
tott, mellyen maga a főmagasságu bibornok-érsek vitte az 
elnökséget. Mint megyei bizottmány, elnökül Dr. Broix ka-
nonokot választotta a gyűlés , Esser tanácsost pedig másod-
elnökül. Németország minden érseki s püspöki székei követni 
fogják a Francziaországban máris adott példát ; és biztositand-
ják a catholicismust ama piritó megszégyenités veszélye el-
len, melly a hitben közös atyának magárahagyatásából az 
egész kath. hivői közönségre háramlanék. Ugyancsak a kölni 
érsekről irják, hogy az ottani egyházellenes lapot a főpásztor 
olly nyilatkozat kiséretében küldte a szerkesztőségnek vissza, 
melly figyelmeztető intésül vehető, azon eljárást illetőleg, 
mellyet az egyházukhoz hü fiaknak világszerte követniök kel-
lene , nehogy saját és egyházuk folytonos gyaláztatását pén-
zen vegyék, és részökről is elősegítsék. 

— A kath. egyházat szent művészete miatt egykor olly 
szenvedélyesen kárhoztató protestantismus önmagán tapasz-
talja, mikép ,az élet kineveti a (rossz) logikát.' Berlini lapok 
telvék olly vallásos ábrázolatok ajánlásával, mellyek a kará-
csom nagy ünnepre vonatkoznak, és arra szánvák, hogy a 
szemlélőkben ajtatos érzelmeket gerjeszszenek. (Hiszen ez 
volt, s nem egyéb, a kath. egyháznak is czélja, midőn temp-
lomaiba a sz. képeket, szobrokat stb. bevette.) A művészeket 
gyámolító egylet transparensek kiállítását hirdeti, mellyek 
sz. történeti tárgyakat ábrázolnak ; minők : ,A három Mária 
a sirnál: Krisztus urunk megkisértetése ; Jézus a szélvész 
dúlta tengeren; Jézus az olajfák hegyén; a pásztorok imá-
dása' ; stb. Az ,evangelikus egylet' házában pedig (Oranien-
strasse, 106. sz.) mindaz látható, mi a gyermekded szi-
vet édes örömre inditani képes, művészileg készitett ala-
kokban előtüntetve. Láthatni itt ragyogó fényben úszva 
a bethlehemi csillagot, és sugaraiban az angyalok seregét ; 
a kis Jézust a jászolban; a pásztorok csoportját, melly az 
örömhírt álmélkodva hallja; a templombani bemutattatást; 
a bölcsek imádását ; az egyptomi futást Mindezt az evan-
gélikus egylet házában, egy protestáns egyleti tag által muto-
gattatva, kétségkívül kétszeresen érdekes lehet a kath. szem-
lélőre nézve ; ki e tényben a legszebb vallomást látja egyhá-
zának ős tanát és gyakorlatát illetőleg. Csakhogy örökké kár 
volt ugy e miatt olly keserű harczot folytatni. 

TÖRÖKORSZÁG. Beyrutból nov. 17-dikéről szomorú 
tudósítást közöl a ,N. Preuss Zeitung' a syriai keresztények 
állapotára nézve. A levéliró a szerencsétlen menekültek sor-
sát leirhatlanul keserves- és vigasztalás nélkülinek mondja. A 

nyomor olly iszonyú, az inség olly átalános, hogy az ahhoz 
képest fölöttébb csekély alamisna, mint csepp viz vész el a 
tengerben. Mintegy százezer embert kellene 18 hónapig el-
tartani : s nincs miből ! Mert az elpusztitott tartomány, melly 
jelenleg műveletlenül hever (az elvetésre szükséges magot 
és eszközöket is nélkülözvén a szerencsétlen lakosok), csak 
1862-ben Ígérhet aratást! A Beyrut, Baalbek, Damascus,. 
Hashbeya és Saida közötti, 70 négyszegű mérföldnyi területen 
sem város, sem falu nem létezik többé, melly a száműzött la-
kókat a téli esőzés és viharok ellen védné ; a házak elégetve, 
lerombolva, minden gazdasági eszközök, még a szeder- és 
olajfák is megsemmisítve, a házépítéshez szükséges anyag is 
teljesen hiányzik. Az angol-amerikai, segítséget nyújtó bizott-
mány hetenkint 12—14,000 tallért költ 27,000 menekült ápo-
lására (Beyrutban 17, Saidában 10 ezeren vannak) : de né-
hány hét múlva a hideg a többi, még élő nyomorultat is ide 
fogja hajtani; hol pedig számukra sem lakás, sem egyéb ellá-
tás nincs elegendő. Az e tekintetbeni leverő viszonyokat még 
ijesztőbb kilátást nyújtókká teszi a bebizonyultnak tekintett 
árulás, mellyel a török hatóság és nép a keresztényeket végső 
pusztulásnak szánták. Az olly nagy zajjal hirdetett igazság-
szolgáltatás csak a legalantibb osztályú gonoszok néhányát 
érte ; és még a damascusi kormányzó , Achmet basa kivégez-
tetését is egyedül annak tulajdonítják, mert féltek az illetők, 
nehogy e gyenge ember vallomásokat tegyen, és fölfedezze a 
tervet, mellynek kivitelére eszközül hagyta magát felhasznál-
tatni. A kirablott keresztények némi kártalanítására mi sem tör-
ténik; minden csak odavan irányozva, hogy az európai ker. ha-
talmasságok beavatkozása fölöslegesnak mondathassék. Két-
ségtelennek iratik, hogy egyedül a törökök hitszegése nyújtott 
a rabló druzoknak módot arra, hogy a török és franezia sere-
gek elől a hegységbe menekülhessenek ; hogy a druzok a tö-
rök arzenálból lőszereket kapnak ; hogy Fuad basa megérkezte 
óta, keresztényeken elkövetett több mint harmincz gyilkosság 
büntetlenül maradt; és a keresztények ellenségeinek lefegy-
verzése merő csalás. E közben a franezia sereg tétlenül hever, 
és fogyasztatik a betegségek által : az időt bor- és kávéházak-
ban, az erkölcsiség nem nagy előnyére, töltvén. Es még igy is, 
irja a tudósító, csak Ők tartják fön a reményt az üldözöttek-
ben ; mert ha ők elhagynák Syriát, valamennyi európaiak ki 
fognának velők együtt e szerencsétlen földről költözni. (S rat 
lenne akkor a benszülött keresztényekből?) 

IRODALOM. 
,WAS IST ROM, WAS ITALIEN UND EUROPA ohne das 

Papstthum?' (Vége.) 
A mi a protestánsoknál a kereszténységből még fön-

áll, azt, akarják elismerni, vagy nem, a pápaságnak kö-
szönhetik. Ha nem lenne többé a világon kath. egyház, 
mellynek feje és köteléke a-pápa; ha nem léteznék többé 
egyház, melly az egész, igaz kereszténységet, hitével, 
fegyelmével, hierarchiája- és cultusával együtt őrzi: — ak-
kor maga a keresztény eszme is, ezer meg ezer darabokra 
szaggatva és rongyolva, kialudnék a világon ; mert kétségenki-
vüli, hogy a dissidens felekezetek nem bírják azon bizonyos 
valamit, mi azt föntartja. A biblia soha sem ád kielégítő és vi-
lágos választ azoknak, kik azt elferdítik. Ezen secták, mint-
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hogy Önmagukban nincs tekintély annak föntartására, a mi 
náluk a kereszténységből még megvan ; és minthogy magukon 
kivül már a eatholicismus sem léteznék, mellyben a kinyilatkoz-
tatott igazságok összege őriztetik, és mindenkor ismét feltalál-
ható : — igen, ezen már magukban megszaggatott secták még 
jobban meg fognának oszolni, s ezen töredékek egészen a végte-
lenségigporrá fognának morzsolódni; mint ezt már Amerikában 
láthatni, és mi fölött maguk az őszintébb protestánsok is pa-
naszt emelnek : bizonyára illy módon sem a tanitmány telje, 
sem bármilly alakja valamelly vallási társulatnak nem fogna 
többé lenni. A kereszténység végkép kiveszne, és vele együtt 
sok más egyéb, mire méltán büszkék vagyunk, s mit a keresz-
ténység nélkül épen olly kevéssé tarthatnánk meg, a milly ke-
véssé szerezhettük azt meg önmagunk nélkül. Ennek alapja 
abban rejlik, hogy az emberi civilisatio mindent a keresztény-
ségnek köszönhet. Üssétek fel a civilisáltlan világ térképét, s 
látni fogjátok, hogy ott a haladás és religio ugyanazon fokon 
állnak. Mindaz, a mi Krisztustól távol van, árnyban fekszik; és 
mindaz, a mi Krisztushoz közel áll, világosságban él : a világ és 
a történelem a kereszt által két részre van osztva. Már pe-
dig az egyház az, melly a hivők hitét föntartja; tőle kapták a 
protestánsok is a megváltó Krisztusróli eszmét; és ismét az 
egyház az. melly számukra ezen hitet föntartja; végre az egy-
háznak köszönhetik a deisták is a teremtő Istenről való fogal-
mat. Es ime, illy szellemi hatalomnak üzennek napjainkban 
hadat! Azonban felhagyok a további fejtegetéssel, mert siet-
nem kell a bevégzéshez. Nem látszik előttem valószínűnek, 
hogy Europa tíz év alatt republicanus lesz ; a mi pedig a ko-
zákokkal való fenyegetődzéstés egy szakadári, meg c s á s z á -
ri p á p a s á g o t illeti, e miatt mint katholikus nyugodt va-
gyok. Isten meg fogja őrizni egyházát. De valljon megfogja-
e őrizni Európát is ? Azt nem tudom ! Nem gondolhatok ret-
tegés nélkül a jövőre, ha Europa a pápák világi fejedelem-
ségének bukását nyugodtan fogná nézni ; melly souverainitás 
olly igen szükséges nem csak Olaszország függetlensége- és 
szabadságára, hanem az európai egyetemes civilisatióra nézve 
is. Meg lehetünk győződve , hogy azon mélységbe , mellyet 
a pápaság és eatholicismus, eltűntekor maga után hagyna, a 
forradalom árja olly dühhel és erővel fogna rohanni, minőről 
a történelem eddigelé példát nem mutathat föl; és még most 
semmikép sem lehet meghatározni, milly gát fogna ellene 
emeltethetni. Végre, legyen szabad olly terhen könnyiteni, 
melly már régtől igen nehezen nyomja szivünket. Mély fáj-
dalommal szemléltük, mint engedték magukat jó szándékú, 
sőt itt-ott keresztény gondolkozású emberek is, szánandó csa-
latkozásokra ragadtatni. Felötlő irói könnyelműséggel hatá-
roztak ezen nagy kérdések fölött ; a legkényesb ügyeket tu-
datlanoknak dobták oda megvitatásul, és azokat igen veszé-
lyes nyilvánosságra juttatták, s hallatlan önhittséggel áldoz-
tak föl olly érdekeket és elveket, mellyeket maguknak a püs-
pököknek is egész gyülekezete csak reszketve érintene, és 
félve, mintha csak a szentély oszlopait rázkódtatná meg. A 
romai szentegyház kétségkivül lebeghet ég és föld között, és 
senki sem tarthatja a földön jobban fön, mint azon láthatlan 
kéz, melly azt hordozza. Meglehet mindenesetre, hogy Jé-
zus Krisztus helytartójának , mint vándornak , ne legyen egy 
köve sem, mellyre fejét hajthatná: mint nem volt Krisztus-
nak , holott a rókáknak is megvan üregjek, és a madaraknak 

fészkök ; és ezen állapotot kétségkivül eléje kellene tennünk 
annak, mellyet egy hirneves röpirat inditványozott. Ámde 
azon hitsorsosaink, kik illy gondolatra jutottak , és illy esz-
mét táplálnak, engedjék meg azon észrevételt tehetnem, 
hogy ők egy kissé könnyelmű és fölületes nézettel barátkoz-
tak meg. Azon meggyőződésnél fogva, hogy utolsó órájok-
ban találandnak menhelyet és áldozárt, ki az utolsó áldást 
reájok adandja, elfeledték, milly nagy és megmérhetlen ér-
dekek veszélyeztettetnek illynemü calamitások által, és szemök 
elől tévesztik, hogy a szeretet és öntudat senkinek sem en-
gedhetik meg hidegvérrel fogadni azon borzasztó jövőt, mel-
lyet a romai egyház szerencsétlensége Romának, Olaszország-
nak, és egész Európának előkészítene. Hiszen nincs már arról 
szó, hogy e tekintetben még több tapasztalatot gyüjtsünk ; 
hanem mindnyájunknak, a mint vagyunk, legalább annyit 
föl kelle fognunk, hogy a gondviselés intelmeit, és azon ret-
tenetes csapásokat, mellyekkel bennünket fölriasztott, hasz-
nunkra forditsuk. Olly sok vihar és rázkodtatás, a léleknek 
olly sok tévelygése után , azon pillanatban, midőn a föld lá-
baink alatt inog és sülyedez, v i s s z a k e l l e n e t é r n ü n k 
az i g a z i a l a p e l v e k h e z . Vissza kell ismét térnünk a 
rend örök törvényeihez ; ragaszkodnunk kell a társadalom 
sérthetlen és lényeges életföltéteihez. El kell ismernünk, hogy 
a souverainitásnak, maguknak a népeknek érdekében is, van-
n a k j o g i g é n y e i , mellyek a nemzetek életét és védbás-
tyáját képezik. El kell ismernünk , hogy a n y i l v á n o s ha-
t a l o m n a k vannak jogai; és hogy irányában vannak kötel-
mek és apostoli parancsok, mellyek az engedelmességet és 
tiszteletet teszik kötelességül ; hogy az apostolok nem voltak 
utópisták, vagy hiu fecsegők, ha például sz. Pál azt mondja: 
„Mindenki alávesse magát a felsőbb hatalomnak" (Rom. 13,1.); 
vagy midőn az a p o s t o l o k fejedelme megtiltja, hogy valaki a 
szabadságot csalfa álarcz gyanánt használja, melly alá go-
noszságot és forradalmat rejthessen (I. Pét. 2, 16.); vagy mi-
dőn szent Júdás azon gonosz embereket bélyegzé meg, kik az 
elöljáróságot megvetik , és a fensőbb méltóságokat káromol-
ják (Jud. 8 ) ; hogy végre, mint Bossuet megjegyzi, az Isten 
fia volt, a ki mondá: „Adjátok meg Istennek, a mi Istené, és 
a császárnak, a mi a császáré." Nem lehet tagadni, hogy egy 
időtől fogva ezen elvek rútul félreismertetnek. Hogy a té-
velygő lelkek Europa egyik végétől a másikig ismét magukba 
térjenek, azon hatalmas megrázkódtatások, mellyeknek 60 
év óta tanúi voltunk, talán szükségesek voltak. (Rettenetes 
s z ü k s é g ! mondá Bossuet.) Vagy akarják-e, hogy ezen 
alapelvek képviselőjének legmagasztosabb személyében, a 
souverainek legszelidebbikében, legatyaibbjában még egyszer 
megsértessenek? Hagyjuk legalább abba, olly renditő, és olly 
rettenetes tanitás után, az álchristianismus nevében való meg-
tapsolását minden uj forradalomnak , melly Europa téréit 
megrendíti; ne átkozzuk azon kormányokat, mellyek magu-
kat védeni merik , és a jogot a rend szolgálatára fölhasznál-
ják: mert illyesmi által részesévé tennénk magunkat egy vég-
telen merénynek, — ez legkevesebb, a mit mondhatunk, — ré-
szeseivé az evangeliumi parancsok mély megvetésének, ré-
szeseivé és bűntársaivá azon gyűlöletes gondolkozásmódnak, 
mellyek minden forradalmi szenvedélyekbe vegyülnek. Adja 
Isten, hogy annyi vihar után, a nyugalom ismét visszatérjen 
a keblekbe ; hogy ezután az egyszerű és hatalmas igazság az 
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emberek elméjét és szivét megóvja, hogy olly nagy fajdal- Kegyes adományok: 

mak végre mindenkire nézve a vezeklés gyümölcseit terem- Pápa ö szentsége részére : 
]ék, és a bölcseség-, rend- és békéhez, a szabadság és igazság Egycsanádmegyei plébános (33=1860 ) e jeligével : J ' . , , . , P°st g a 111 cantum dum fleret Petrus amare, 
ösvényén való visszatérést valósítsák. Pollák J. Respexit eum Dominus 7 frt 9 kr a. é. 

A ,Religio' kath. egyházi folyóirat 1861-ben is folytattatni fogván, az előfizetés rá szokott módon 
és föltételek mellett jövőre is elíógadtatik : félévre helyben, házhoz hordással, 4 frt 90 kr- , vidéken pedig, 
postán küldéssel, 5 frt 25 ki jávai austr. értékben. — Az előfizetés, további rendelkezésig, ezután is eddigi 
helyen, Pesten, a Beimel és Kozma-fele nyomda irodájában (Dunasoron, kegyes-rendiek épületében), és a 
cs. kir. posta-hivatalok utján történhetik. A czimeket, az utolsó posta kitevésével, tisztán és hibátlanul kérjük 
följegyeztetni : hogy az expeditio-hivatal, mellyet a nevezett nyomda vitt eddig, minden (sok esetben 
csak az olvashatlanul irt nevek hiányos voltából eredt) tévedéseket kikerülhessen. (Legjobb e végre a 
használt czimszalagokból, ha változtatást igényelne, k i j a v i t o t t példányt csatolni a megrendeléshez.) 

Többet talán fölösleges is a lap érdekében, és a tisztelettel kért hő pártolás kinyerése végett mon-
danunk: miután a lap e g y h á z i , vallásos szükségeket elégit k i , s egy, korunkban főleg Europaszerte an-
nyira veszélyeztetettszent ügyet, a catholicismust képviseli s védi honunkban : legalább ezt tenni törekszik, 
és legszebb hivatásának nézi.... De a tisztelt olvasó közönség irányában köteleseknek érezzük magunkat már 
most, mielőtt róla bővebben is nyilatkozhatnánk, kijelenteni, mikép azt, a mire már fél év előtt el voltunk 
határozva, e végre a szükséges előintézkedéseket is megtévén, hogy tudnillik a lap szerkesztését és kiadá-
sát erőteljesebb, legalább kevésbbé fáradt kezeknek engedjük által, az év végével tettlegesiteni eltökélet-
tük. A lap kiadásához szükségelt anyagi tehetség, de a szerkesztői bajok elviselésére megkívánt testi erő 
hanyatlása is, ezt elengedhetlen kötelességgé teszik. Nem szabad ugyanis titkolni, mivel ez sokaknál saj-
nos eredményű csalódást szülhetne, hogy a lap kiadása még mindig több költség- és áldozattal j á r , mint 
mennyit az előfizetések után nyert összegek kiegyenlíthetnének. Ennél fogva igen kívánatosnak látszik, 
hogy a lap szerkesztősége körül teendő változás is némi ösztönt, legalább alkalmat nyújtson a közös ér-
deknek köz erőveli nagyobb gyámolitására. Mit bizton remélnünk azon körülmény jogosít föl, hogy a lap 
szerkesztését nagytiszt. tek. és t. Pollák János egyetemi tanár úrra valánk szerencsések, a legfelsőbb enge-
dély megnyerésének reményében bizhatni; kinek, egyes betűkkel jelelt czikkei által, e lapokban is tanúsí-
tott erélyes tevékenysége, vallásos buzgalma, s tudományos képzettsége és összeköttetései legjobb zálogul 
szolgálhatnak azt illetőleg, miszerint az általa szerkesztett lap mind a kitűzött főczélnak, a kath. egyház 
javát előmozditólag megfelelend, mind pedig egyéb tekintetben a t. olvasó közönség méltányos várakozá-
sát kielégitendi. Mi részünkről Isten oltalmába ajánljuk az ügyet, mellynek jó szándékú hivei voltunk; vala-
mint annak lelkes pártolóitis, kikhez a lap megjelenhetését föltételező nmélt. püspöki kar után, főleg az azt 
becses dolgozataikkal gyámolított , és mint nem kételkedünk, ezentúl is gyámolítani kész t. munkatársak, 
de minden egyes előfizetők is jogosan számitandók. Az ég jutalmazza meg az érte s nevében hozott áldoza-
tokat , és tegye maradandó áldásaikban i t t , és az öröklétben gyümölcsözőkké ! 

Kelt Pesten, dec. 4-dikén, 1860. Somogy! Károly s. k. , 
a ,Religio' kath. egyházi folyóirat szerkesztő-kiadója. 

A t. cz. szerkesztő ur fönebbi nyilatkozatához jelenleg csak annyit bátorkodom tájékozásul csatolni, 
hogy igenis, e becses lapok szerkesztését jövő uj-évtől kezdve, fensőbb jóváhagyás reményében, elvállal-
tam. Az ekképen rám nehezült teher teljes tudatában, és ama hitből, melly testvérekként fűz mindnyájun-
kat össze, fakadt bizalommal folyamodom a t. cz. olvasóközönséghez, e folyóirat eddigi, minden rendű 
munkatársaihoz, barátim- és ismerőseimhez; őket a szent ügynek , előfizetés, és illetőleg szives közremun-
kálás általi pártolására hiván föl. Alakjával együtt, az egyházi ügyekben e lapokat eddig átlengő egyhá-
zias szellem is megmarad. A napi események folytán fölmerülő egyházi kérdések megvitatása, tudományos 
főczikkek, egyházi rövid, szeretni fogjuk, ha minél gyakoribb, tudósítások, az irodalomnak, a milly fárad-
ságos, ép olly hasznos ismertetése, állandó rovatok leendnek. A „Vegyes" czimü hasábok az egyháziakat 
is érdeklő hazai s külföldi napi eseményekről is rövid, minden politikai vélemény-szinezet nélküli, szüksé-
ges tudomásul elegendő értesítést fognak közölni. — Az előfizetési dijak s bérmentes levelek hozzám (bel-
városi plébánia lak), vagy a Beimel és Kozma-féle nyomdai irodába (Danasor, kegyes-rendiek épületében) 
küldendők. — Pest , december 4-kén, 1860. Pollák . J á l l O S s. k . , 

m. kir. egyetemi hittanár. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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PESTEN, December 15. 48. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 fr t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozraaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Közerkölcsösségi adatok. — Papi párbér. 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar- és Olaszországból. 

Közerkölcsösségi adatok. 
I. Előttünk fekszenek a hivatalos lapokban kö-

zölt adatok Magyarország bűnvádi statistikájához az 
elmúlt évekre, különösen 1859-re. Az adatok hitele-
sek; legalábbollyanokul kell azokat vennünk: mert 
hivatalos kimutatások után készültek, s e részben a 
rovatos hivatali rendszer meglehetősen pontos volt. 
E statistikai adatokhoz egy kis commentárt akarunk 
irni, mennyire azt e vallási lap hatásköre megengedi. 
A mi ezen kivül esik, azt úgyis elmondottuk, és, ha 
Isten segit, elmondani fogjuk ,Erkölcsi viszonyaink' 
czime alatt az ,Idők Tanujá'-ban. Itt csak annyiban 
akarjuk ez adatokat fölhasználni, mennyiben azok 
egyszersmind sok tekintetben a vallásosság fokmé-
rőjéül tekinthetők, és annak s ü l y e d é s é r ő l tanús-
kodnak. Igenis, s ü l y e d é s é r ő l ! Mert mi is azon elv 
mellett harczolunk, hogy ,qui non profiéit, deficit' 
S ez adatok valóságos ,deficit'-ről tesznek szomorú 
tanúságot. t 

Átalános a panasz, hogy a vallástalanság ko-
runkban nagy előhaladást tett. Lehetne okát is el-
mondani: de mi ez alkalommal épenséggel csak a 
tetteket mutatjuk fel, mellyek a vallástalanságot iga-
zolni látszanak. ,Ex operibus eorum cognoscetis eos'; 
vagy ha ugy tetszik, ,ex fructibus' . . . És e gyönyörű 
gyümölcsök bizony szépecskén megtermettek ko-
runkban, és hazánkban is, ha csak a hivatalos ada-
tokat tekintjük is; nem is emlitve azon sok erkölcsi, 
és vallásellenes rosszat, a mi nincs meg a statistikai 
adatok rovataiban, mert nincs rá büntető paragra-
phus : minők, az ünnepszegés, káromkodás, részegség, 
és a többi. — Szomorú, de igaz. Már 1859-ben 713 
b ű n t e t t e l több Ítéltetett el, mint 1857-ben ; épen 
igy van a v é t s é g e k - , és k i h á g á s o k k a l . Ez olly 
világos adat az erkölcsi sülyedésre, hogy lehetetlen-
ség fölötte el nem borzadni az embernek. Pedig e 
713 szám nem is az e l i t é l t egyének, hanem ugyan-
annyi b ü n t e t t e k száma ! 

Fölvilágositásul szabad legyen némellyek ked-
veért, kik talán nem tudnák, megemlítenünk, hogy 
a Magyarországba 1854 óta behozott osztrák bün-
tető törvénykönyv, három fokozatra osztja a bünte-
tésre méltó cselekményeket: legsúlyosabbak a b ü n -
t e t t e k ; azután jönnek a v é t s é g e k , és végül a 
k i h á g á s o k . Mennyire helyes e felosztás, nem tar-
tozik körünkhez, vitatni; sem azt , hogy miért lett 
például a h á z a s s á g t ö r é s egyike a legutolsó, és 
csak is b i z o n y o s esetekben büntetendő, némelly 
esetekben pedig épen nem büntethető cselekmények-
nek— a k i h á g á s i , tehát legcsekélyebb osztályban: 
midőn a rágalmazás, sőt az öt forinton fölüli lopás 
b ű n t e t t , némelly mezőn vigyázatlanságból ered-
hető cselekedet pedig v é t s é g ; vagy miért a részeg-
ség csupán akkor büntetendő, kihágásképen, ha be-
lőle bűntett származott ? Elegendő, hogy e felosztás 
megvan, és a szerint vannak az adatok is összeállít-
va ; s mi azokat követni kénytelenek vagyunk, 

íme tehát a kimutatás ; és legelsőben is a 

B ü n t e t t e k : 1857. 1858. 1859. 
Felségárulás, felségsértés 101 103 132 
A császári ház tagjainak megsértés e 1 5 4 
Közcsend-háboritás . . . . 11 13 45 
Zendülés, lázadás 3 74 
Nyilvános erőszakoskodás 365 473 495 
Hivatalos hatalommali visszaélés 35 23 22 
Erre való csábitás . . . . 12 3 26 
Pénz-, és hitelpapir-hamisitás 
Vallásháboritás 

30 9 56 Pénz-, és hitelpapir-hamisitás 
Vallásháboritás 12 22 18 
Fajtalanság 60 46 54 
Gyilkosság 98 65 92 
Gyermekgyilkolás, kitevés . 65 74 60 
Agyonütés 163 160 161 
Magzat-elhajtás 20 14 5 
Súlyos testi sértés . . . . 800 995 1097 
Párviadal . . . . . 3 3 — 

Gyújtogatás 47 36 37 
Tolvajság 6970 6974 6976 
Sikkasztás 191 179 185 

221 219 197 
526 688 687 

Kettős házasság 6 5 3 
Rágalmazás 21 26 32 
Büntevők elősegélése 27 54 40 

Összesen : 9785 10192 10498. 

II. Tehát évről évre s z a p o r o d á s ! Olly szaporo-
dása a bűntetteknek, melly két év alatt 713-matmu-
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tat föl, és ez csupán a legsúlyosabb gonosztettek-
ben ! De tebát igy van az, mikor maga az előbbi 
hivatalos lap czikkirója, midőn például eljajdul azon, 
hogy a fólségsértés biine nálunk Magyarországban 
sűrűbben fordul elő, mint az összes birodalom többi 
részeiben együttvéve : e tüneményt, ez abnormitást 
a magyar népnek k á r o m k o d á s r a való hajlamával 
m e n t i ; s igy olly erkölcsi roszszal, mellyre még csak 
büntetés sincs a codexben szabva! Hozzá teszi pedig, 
hogy e káromkodás nem mindig r o s s z szándékkal 
j á r ! Mintha bizony a rossz te t t , azért, mert már 
szokássá vált, büntetést nem érdemelne, vagy beszá-
mításra méltó nem volna! 

Kinek ne tűnnének fel a közlött kimutatásban, 
különösen némelly bűntetteknél, a tetemes szaporo-
dások? Olly bűntetteknél, mellyek nem politikai 
okokból, de az összes emberiség által erkölcsileg 
rosszukul ismert elvekből erednek, s mellyeket csak-
ugyan nem lehet semminemű szokásos hajlamból 
származtatni. íme , a n y i l v á n o s e r ő s z a k o s k o -
d á s é r t elitéltek száma, két év alatt 130-al szaporo-
dott, Világos jele annak, hogy a felebaráti szeretet, 
más vagyonának, más jogainak tisztelése háttérbe 
szorult; s az önkény, mellyel vélt jogainkat mások 
irányában még nyilt erőszakkal is érvényesitni tö-
rekszünk , a törvény iránti figyelmetlenség elhara-
pódzását igazolja. Hogy ne is említsük különösen a 
z e n d ü l é s , l á z a d á s miatt elitélteknek 71-el mu-
tatkozó szaporodását, mi sokszor elkeseredésből, tu-
datlanságból ered; mint például midőn tagosítások 
alkalmával a föld népe, földjének elvesztése miatti 
aggodalomból fölzendül, vagy a rossz, legjobb eset-
ben tévesztett eljárás ellenhatást szül, stb.: csak a 
c s a l á s büntetteért elitéltek számát emeljük ki , 
melly két év alatt 161-el szaporodott. Már e bűn-
tettnél nem lehet ingerült kedélyállapotról, nem 
tudatlanságról szó ; sőt ellenkezőleg, kiszámítás-, 
furfangosság-, előleges meggondolásról van szó, s 
a csalóban a legvilágosabb erkölcsi elvetemültsé-
get kell föltételeznünk. — Nem olly sok esetet, de 
aránylag mégis tetemes szaporodást látunk a g y e r -
m e k - k i t e v é s n é l , melly (általunk egy rovatba 
foglalva a gyermek-gyilkolással) magában, elkü-
lönözötten véve, két év alatt 6-ról 20-ra, s igy 
14-el szaporodott. Valamint átalában a gyermek-
gyilkolás, kitevés, és magzat elhajtás összesen véve 
238 esetet mutat föl három év alatt : mi, e bűn-
nek természetellenes voltához képest, nagy szám, 
és tetemes erkölcsi sülyedésre mutat. 

De tehát ki ne szörnyedne el a lopás, a t o l v a j -

s á g o k iszonyú számán! Majd harminczezer lopás 
(csak t e t e m e s e b b lopás, bűntett e nemben) három 
év alat t , csupán Magyarországban ! Nem mutat 
ugyan föl e rovat szaporodást, igaz: de az is világos, 
hogy a bűntett e neme, évenkint majdnem egészen 
egyenlő arithmetikai számban fordul elő ; s ez a va-
gyonbátorság felől, valamint a tízparancsolat hetedi-
kének tiszteletben tartása felől is szomorú képet nyújt. 
— A r a b l á s o k száma utolsó évben valami kevéssel 
alábbszállott ; legalább 24 egyénnel kevesebb volt 
elitélve, mint két év előtt. De azért mégis 637 rab-
lásért büntetett gonosztevőt mutat fel a bűnvádi sta-
tistika: s ez már igen nagy szám három évre, olly-
annyira, hogy némelly megyékben rögtönitélő bíró-
ságnak kell e részben a személybátorság fölött őr-
ködni; s talán csak is ez az oka, hogy e bűntett apa-
dóban van , bár az apadás nem kielégítő. Tetemes 
ezeken kivül még a g y i l k o s s á g - , és a g y o n ü t é -
s e k száma; ezekben az elitéltek száma évenkint 
majdnem egyenlő: mégis 739 azok száma, kik em-
beréletnek erőszakosan ejtettek véget; és alig hibá-
zunk, ha ezen számból majd 700-ra teszszük azok 
számát, kik emberkéz által, erőszakosan multak ki a 
világból, mint az emberi elvetemültség, a feleba-
ráti szeretetlenség, az erkölcsi sülyedés szomorú 
példái. T—i. 

P a p i p a r l e r 1 ) . 

Magyarország legtöbb plébániáiban a lelkészi 
dotatio egyik főrészét azon részint készpénz-, részint 
termesztményekben kimért adány teszi, mellyet a 
plébániához tartozó hivek évenkint a lelkésznek fi-
zetnek; s minthogy ez adányok nem a község köz-
pénztára, hanem a házaspárok által fizettetnek, in-
nen kölcsönözé eme tartozás ama nem épen jó hang-
zatu nevezetet , p á r b é r ' , v a g y , mint némelly he-
lyen közönségesen nevezni szokták, á g y b é r , p a p -
b é r . — E lapokban többször történt már e tárgyban 
felszólalás ; Írattak ellene, de mellette is értekezések. 
Nem e vitát megújítani, hanem az ugy nevezett p á r - , 
vagy á g y b é r n e k keletkeztét szándékom előadni; 
számítva most is arra, hogy más avatottabb toll , ér-
tekezésünk netaláni homályait majd földeritendi. 

Az 1359-dik évi,Religio' I. félévi 19—20. számaiban 
a ,P l'e b á n i a i f ö l d e k'-ről irt értekezés itt-ott lelkész tár-
saim által örömmel fogadtatván, hasonló reményben kisértem 
meg most a plébániai jövedelem másik ágának, az ugy neve-
zett p á r b é r nek leirását ; melly hogy honunkon kivül, olly 
alakban , mint itt, szerepel-e ? nem tudom. 
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Hogy a lelkészek sz. Is tván, első apostoli kirá-
lyunk idejében nem voltak e párbérre szorítva, ki-
tetszik a XXXIV. türvényczikkböl, melly szerint tiz 
helység tartozván egy plébániai egyházat építeni, 
ugyanezek a lelkész ellátására két jobbágytelket , a 
hozzá szükségelt ló-, és igavonó marhával, hat ökröt, 
két tehenet, és 34 darab kisebb marhát tartoztak át-
adni. F e j é r 1) szerint a kisebb marha, kecske-, juh-, 
és disznóból került ki ; ezekből összesen 34 darab. — 
Később azonban, a hivek számának szaporodtával, a 
plébániák és templomok számát is szaporítani kellett. 
Minő ellátást nyertek ezen később keletkezett paro-
chiák, bizonyosan nem tudjuk ugyan: de kétkedni 
alig lehet arról, hogy a plébániák dijazása nem igen 
lehetett más, mint a minőt az első apostoli király 
kitűzött. — Törvénykönyvünkből lát juk, hogy a 
lelkészek még a tizedet, és a sedecimát is birták több 
helyeken; sz.László törvénye szerint a püspöki tized 
n e g y e d e is őket illette: ugy hogy később a papi 
sessio-íöldön kivül, mellynek sz. István törvényénél 
fogva, ugy látszik, majd mindenütt birtokában vol-
tak , a tized és tizenhatod is képezte a lelkészek jö-
vedelmét; és ha talán a tized bérlet, vagy elfoglalás 
következtében, vagy más u ton, némelly helyeken 
idővel a földes-urnak jutott is kezeibe, a lelkész saját 
sessiója, és szőlleje terméséből tizedet nem tartozott 
fizetni a földes-urnak; sőt ez a beszedett tizedből a 
sedecimát tartozott a lelkésznek kiadni 2). 

Volt-e a lelkészeknek ezen, most emiitett jövedel-
mök mellett más, és minő ellátásuk a hivek részéről 
is? meghatározni bajos. Ugy látszik azonban, hogy 
a XVI., és XVII. századbeli zavaros körülmények 
miatt, a lelkészek itt-ott a tized-, és sedecimának ön-
kényes elfoglalása által kiesvén annak élvezetéből, a 
lelkészi ellátás terhe a plébánia hiveire ment által. 
Legalább az 1647-dik évi 12. t.-cz., ugy látszik, már 
illy esetről szól ; azt rendelvén, hogy olly vegyes 
vallású községekben, hol a kath. plébános jobbágyok, 
zsellérek, malom, szőllő, föld, és ezek után járó jö-
vedelem birtokában nincs, és egyedül ,,e solutioni-
bus personalibus, seu sessionalibus" kellene élnie: 
— a községi biró beszedvén lakos társaitól az ille-
téket , ennek felét a katholikus, másik felét pedig 
az evangelikus lelkésznek kézbesítse— Miből ál-
lott e fizetés? bir tokarány, vagy pár után fizette-
tett-e? nem tudhatni; annyi bizonyos, hogy a most 

*) ,Initia Relig. apud Hungaros', 152. lap. 
2) 1548: 60.; 1557: 12.; 1546: 55. ; 1563: 69 ; 1574: 

22.; 1575: 8.; 1647:95 . ; sz. László 33.; 1498:50.; 1504: 
13.; 1557: 12. 

divatozó párbérre nézve a legrégibb okmány, mel-
lyet ez ideig láttunk, az 1714-dik évi p é c s i z s i n a t 

Itt lőn elhatározva, hogy a pécsi püspök megyé-
ben a lelkész ellátására minden, ugy anya-, mint, fiók-
helységben lakó házaspár is tartozik fizetni; még pe-
dig: I. A f ö l d d e l b i r ó h á z a s p á r , a) k é s z p é n z -
ben huszonöt dénárt , vagy 5 garast; b) t e r m e s z t -
m é n y b e n 40 oka 2) közönséges búzát, vagy en-
nek váltsági árául 1 frtot. Pénz hiányában vagy meg-
felelő munkát tenni, vagy rozsot, árpát, zab-, kukori-
cza-, bab-, lencse-, köles-és pohánkát tartozott megfe-
lelő arányban érette adni. A földdel biró ö z v e g y e k , 
nemi különbség nélkül, ugy a nőtlen, és hajadon 
örökösök is, ha a földet öröklötték, f e l é t tartoz-
tak fizetni annak, mit a házas párok fizettek ; ugyan-
ennyit voltak kötelesek fizetni az idegenek is, és 
mind azok, kik valamelly sessio-földet elfoglaltak, 
és mezei gazdasággal, vagy szőllőmüveléssel foglal-
koztak. II. F ö 1 de 11 e n h á z a s - p á r o k , zsellérek, 
ha lovuk és ökreik voltak, épen annyit fizettek, mint 
a földes-párok ; ellenben ha igavonó marhájok nincs, 
akkor 10 oka búzát, és 12 dénárt fizetnek, ezen ki-
vül egy napszámot. A zsellérek ö z v e g y e i , nemi 
különbség nélkül, 22 dénárral, és két napszámmal já-
rultak a lelkész ellátásához. III. S z ü r e t alkalmával 
a szőllős gazdák öt pint mustot, az özvegyek és zsel-
lérek, ugy a nőtelen és hajadon örökösök is, annak 
felét, 2 % pintet fizetnek. IV. A plébániai föld müve-
lése szinte a parochiabeli hivek kötelessége volt; ne-
vezetesen a) minden, az anya- s fiókhelyeken lakó 
földes-pároknál találtató k é t e k e tartozott ő s z k o r 
egy holdat, háromszori szántás után, a lelkész által 
adott egy kila búzával bevetni, beboronálni, s annak 
idejében feltakaritni; t a v a s z i s z á n t á s és vetés 
alá szinte egy holdat, b) Igavonó marhával és eké-
vel nem biró zsellérek, a szántás helyett egy nap-
számot adtak, c) Kocsival biró házas-pár k é t kocsi, 
mások, kik összefogva birtak csak kocsit állítani, 
e g y kocsi fát tartoztak évenkint a plébánia udva-
rába fuvarozni; mellyet az igavonó marhával nem 
biró zsellérek vágtak fel. d) A földes-párok tovább 
szénakaszáláskor e g y , az özvegyek fé 1 napszámot 
adtak; mellyet a lónélküli zsellérek félgyüjteni , a 
földes párok pedig a plébánia udvarába behordani 
voltak kötelesek. Végre a plébániához tartozó szőllő 
mindennemű munkája, szinte a plebániabeli hivek-

!) P é t e r f f y , Concil. II. 413. 
Egy oka 2 1

4 font lévén, ugy látszik , hogy a buza-
adány, a régi mérték szerinti p o z s o n y i m é r ő , vagyis két 
véka = félköböl. 

48* 



— « 380 

hez tartozott. Ha pedig a plébánia nem volna föld-, 
vagy szőllővel ellátva, akkor a földes-uraság-, és 
tisztjeinek kikért közbejötte mellett, más módon ki-
ván a zsinat a hívekkel a lelkész ellátása végett a 
fönebbiekre nézve egyezkedni 1). 

A zsinat a fönebbi lelkészi párbéri tartozások 
beszedésére vonatkozólag azt rendeli, hogy minden 
lelkész igyekezzék azt behajtani magának (quilibet 
parochorum sibi erit providus ac bonus) ; a templom 
atyját küldvén házról-házra annak behajtása végett. 
Sőt az egyházi szószékről is felszólíthatja hiveit a fi-
zetésre: minek ha sikere nem volna, a makacs adó-
sokat előbb az uradalmi tisztség által , és ha ez sem 
vezetne czélhoz, akkor a vármegyétől kérendő, s meg 
is nyerendő végrehajtás utján szorítsa a fizetésre. 

Igy lőn a b. N e s s e l r o d e Ferencz-János pé-
csi püspök alatt Pécsett, 1714-dik évi mart. 13-án 
tartott megyei zsinatban a p á r b é r megállapítva ; 
melly kisebb-nagyobb módosítással csakhamar más 
megyékbe is átszivárgott, és meghonosult. Yolt-e 
már a pécsi, vagy más püspöki megyében ezelőtt a 
párbér divatban; vagy csak a pécsi zsinat találta azt 
fel legelőször? okmány hiányában nem merjük ha-
tározottan állítani : annyit bizonyosan mondhatunk, 
hogy a zsinatban megállapított, vagy ha talán vala-
mivel előbb is már itt-ott divatozott párbér itt is, mint 
más megyékben is, csak csekély kárpótlása volt ama 
biztosabb lelkészi jövedelmeknek, mellyeknek élve-
zetéből a lelkészeket a török uralom, ugy a vallási 
villongások alatt a hatalmasabbak kiütötték. 

Egyébiránt meg kell jegyeznünk azt is , hogy, 
mivel a protestánsok a törvény által kijelölt helye-
ken birtak csak ez időben szabad vallási gyakorlat-
tal : az ugy nevezett n e m - a r t i c u l á l t helyeken 
lakó protestánsok, az illető helybeli kath. plébános 
joghatósága alá voltak a törvény által helyezve; ki 
irányukban a lelkészi hivataloskodást teljesité is: 
ugyanazért a törvény rendelete szerint ők is tartoz-
tak a kath. lelkész ellátásához épen ugy járulni, mint 
a kath. hivek ; és igy stólát és párbért is kötelesek 
voltak fizetni: mitől csak 1791-dik évben szabadit-
tattak fel. Azonban III. Károly császár- és királynak 
1714-diki april 28-án 2) kiadott rendeletéből látjuk, 

]) Meg kell itt még azt is jegyeznem, hogy itt csupán 
a lelkész által birt földek müvelése felől van szó : mert ha az 
egyháznak is voltak földjei, a zsinati végzés szerint ezeknek 
mindennemű művelési terhe a községet illette ; s eme földek 
jövedelmeit a lelkész, a községi elöljárókkal együtt, a temp-
lom szükségeire tartozott forditani. 

*) Codicillus Jur. et Lib. Eccl. Cath., 326. 

hogy ezen járandóságokat a protestánsok sok helyen 
megtagadták a kath. lelkészektől; más helyeken pe-
dig a prédikátorok előre beszedték azt alattomban 
meglátogatott híveiktől : mit Károly fön idézett ren-
deletében megtiltott , és őket eme fizetések teljesíté-
sére kötelezte. E rendeletben, ugy a József által 1710-
diki nov. 10-kén *) majdnem hasonló tárgyra nézve ki-
adottban , hivatkozás történik bizonyos, a nép részé-
ről járó lelkészi jövedelemre („eiusmodi parochis 
eorumque ludimagistris Catholicis Evangelici stolam 
et solitos animales proventus,etquasvisantehacprae-
stari consvetas obventiones ulterius solvant"). Lehet, 
hogy itt már a párbér rejlik : de bizonyosan nem 
merjük állítani; elegendő azt tudnunk, hogy Károly 
1731-dfki mart. 21-kén 2) kiadott rendeletében, újó-
lag azt parancsolván, hogy a nem-articulált helye-
ken a protestánsok a kath. lelkészektől nyerjenek 
lelkészi szolgálatot, azokat felhívja, miszerint na-
gyobb stólát nem fognak tőlök követelni, mint saját 
híveiktől. Oltványi Pál. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, Karácsonhava 8-kán. A bő kegyáradat, melly e 

napon mennyből az egész földre, s igy ránk is leszármazott, 
sokkal dúsabb vigasztalást,nyújt, sokkal nagyobb örömre he-
víti keblünket, hogy sem ezt magunkba fojtani képesek vol-
nánk. Azért szabad kifolyást engedünk árjának ; s e lapok ked-
velt hasábjain följegyezzük az egyházi életnek , nálunk illy 
érzelmeket előidézett némelly mozzanatait. E szent nap az 
egyházi évkörben ragyogó csillagcsoportok egyik legtündök-
lőbbike, s a szentek virágaiból fűzött dicskoszoru legválasztot-
tabb, titkos értelmű rózsája, mellynek kellemillata eget és földet 
betölt : igazán tiszta, sértetlen liliom a tüskés tövisek közt, és 
ránk nézve egészen az, mi a duló zivatar süvöltései közt a bé-
kehirdető szivárvány. Napjaink zavaros homályában, meteor-
ként tünékeny életünk bizonytalanságában, bármerre fordult 
is békesovár lelkünk, deritő fény-, és vigasztszülő nyugpontra 
máshol nem talált, mint Mária eme nagy napján, az Ur hajléká-
nak szentelt csarnokában , Mária kegyzsámolyánál ; hol keb-
lünknek a zajongó világ szélvészei által előidézett hullámai min-
dig csillapulnak, a félelem és habozás ködfátyola szétoszlik, azo-
kat édesebb, szentebb benyomások váltván fel IIa valamikor, 
bizonyosan most jótékonyan hatott ránk a világ nyugtalan 
szellemével homlokegyenest ellenkező templomi béke, a sziv-
re ható kath isteni-tisztelet, a lelkek fagyát felolvasztó, s vilá-
gitó sugárt széthintő sz. beszéd : annál is inkább, mert mind-
kettőt hőn szeretett főpásztorunk végzé, szokott kenetessége-, 
és magával ragadó áhitatosságával... Vannak azonban vigasz-
taló örömeink a templom falain kivül is. Ezek egyikét ugyan 
még csak kis mustármagnak nézhetni, melly csirájában van ; 
de ha Isten tenyészetet ád neki, fává erősödhetik, és százszo-
ros gyümölcsöt hozhat; valamint hogy hozzon, ohajtásom. 

' ) Fejér , 317. — 2J) Fejér , 339. 
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Tágas püspöki megyénk mindkét papnöveldéjének lelkes nö-
vendékei, jókor fölfogván papi hivatásuk szentségét, és nagy-
szerűségének megfelelő kívánalmait, korunk sokoldalú igé-
nyeihez képest, kis körükbe egyenkint, felsőbb jóváhagyással, 
magyar egyház-irodalmi iskolákat alapitának. Ugy hiszem, na-
gyon is ideje van, hogy valahára az eddig feledés homályá-
ban levő seminariumok is napfényre jöjjenek rejtekeikből, s 
magukat a világnak bemutassák, mint ollyanok, kik élnek, és 
m u n k á l k o d n i szeretnek. Ideje már, hogy a nem megvetendő 
szerencse, egyház-irodalmi iskolával birni, melly eddig ugy 
szólván, csak a központi papnöveldéknek volt, kevés dicsére-
tes kivétellel, részint érdemök, részint és még inkább előnyük, 
lassankint az egész magyar egyház minden illy intézetének 
közös kincsévé legyen. Igy fog azután az egyház-irodalom rop-
pant mezejének még parlagon heverő nagy része is mihama-
rább hangyaszorgalmú lelkes mivelőkre találni. Mig ma ho-
nunkban az aratás nagy, de a lelkes munkások még mindig 
kevesek! Az egyház-irodalmi iskolák hasznát indokolnom nem 
szükséges : hol tények tanúskodnak, ott fölösleges az okosko-
dás. Nem ismeretlenek hazánkban azon jelesek, kik a pesti nö-
velde magyar iskolájából az élet mezejére átültetve , olly él-
vezetdus gyümölcsöket adnak. Nyujtsunk ifjainknak alkalmat 
az önképzésre : s rövid idő alatt roppant előmenetelt tapasz-
talandunk. Hol nem a kényszer vas-szigora, hanem a tudo-
mányvágy ád ösztönt a cselekvésre, ott ismeretlen vendég a 
hanyag leverettség, és a lankadt renyheséget száműzetve lát-
juk. Könnyű pedig ezt kivinni : mert legtöbbnyire elegendő 
az első lökést megadni, hogy a hasznos munkásság átalánossá 
váljék. Ám lépjünk a győri nagyobb püspöki papnöveldébe : 
mindenekelőtt a külcsin, a tisztaság az, melly az intézet min-
den lakosztálya-, s bútorzatán kitűnik : nem csak azt hirdetve 
fönnen, milly bölcs vezetők állnak a nevelés ügyének élén, ha-
nem azt is tettleg bizonyítván, milly rend- és békeszeretg, s mi-
velt keblű lakosok azok, a kik itt szállásolnak. De még kelleme-
sebben elégíttetik ki feszült várakozásunk, ha a fensőbb hitélet 
választottjait látjuk, kik miatt a ház, minden jeles intézményei 
vel együtt, áll. Szópen megközelíti itt a czélszerü papnevelés 
eszményképét minden : csak hogy erről tüzetesebben szólani 
nincs szándékunkban. Ezúttal csak az irodalmi iskola ékesen 
földiszesitett tanácsteremébe lépünk , annak első , a szokásos 
magánértekezéseknél ünnepélyesebb gyűlésére; mellyre a 
szép törekvést melegen pártoló elöljárókon kivül, még néhány 
pap vala hivatalos. A ,Sz. Imre' herczeg nevét viselő társulat 
elnöke, üdvözlő beszéddel szerencsésité a jelenvoltakat, és 
társait; szerény szavakkal megköszönvén a bizodalmat, mely-
lyel őt kisded egyletök vezetőjévé választák : jól kiemelvén 
ugyan a kezdet nehézségeit, és a vállaira nehezedett terhet, 
de azért kellemes ékesszólással üdvözölvén a napot, melly 
léteit adott e szép reménységre jogositó társulatnak ; melly-
nek czélja, legelőször is az irodalom m e g i s m e r é s e , hogy 
utóbb annak mivelésére törekedhessék. A szép, jóllehet fá-
radságos vállalat, mellynek kivitelére szentelte magát az uj 
ültetvény, bölcs elöljáróinak ajánlása nyomán abban áll, 
hogy ez évfolyam alatt sz. Salvián áldozárnak remek müvét, 
,De gubernatione Dei', magyar nyelvre forditsa, és ha Isten 
ugy akarja, nyilvánosságra is bocsássa. — A mü tartalmát Dr. 
Fessier Pairologiája szerint adva elő , a jó íorditás kellékeit 
is kiemelte a szónok. Az értekezést szavalás követé, neveze-

tesen Mindszentynk remek darabja : a ,Szentek unokáihoz' ; 
ezután a jegyzőkönyv olvastatott fel, és egy eredeti, sikerült 
beszély annak birálatával együtt; végre a könyv-, és pénz-
tárnok jelentései. Az első máris 200 darab, rendelkezése alatt 
álló könyvet, utóbbi 67 a. ért. frtot volt képes felmutatni : 20 
p.frtot egy magát nevezni nem akaró jóltevő, s 47 frtot a nö-
vendékek rögtönözött adakozásából begyült áldozatfilléreiből. 
Befejezésül a növendékek egyike saját készitményü alkalmi 
verset szavalt el az ünnepély tárgyáról, a zsenge egylet men-
nyei pártfogójának tiszteletére; melly magának a köztetszést 
nagy mértékben kivivta. Valóban sokat merek magamnak 
ígérni az egyház szebb jövendőjéről, ha a papjelöltek a kitű-
zött irányban haladnak czéljok felé, s a rendes foglalkozástól 
ment perczeiket nem hasztalan időtöltésre, hanem szorgos 
méhekként, a tudományok szép virányin fejlő illatos virágok 
mézporának gyűjtésére , s a szónoki müvészetbeni maguk ki-
képezésére fordiiják. De nem akarok többet mondani, mig a 
kedves növendékek, szavaimat tettel is be nem váltandják. A 
nagyobb püspöki növeldéről csak egyet akarok még megje-
gyezni : hogy tudnillik ft. R o m e r Floris, sz. benedekrendi 
főgymnasiumi tanár, a 3- és 4-dik évi hittan-hallgatóknak he-
tenkint 1 óráig (csütörtökön délután —V26-ig) előadáso-
kat tart az egyházi régiségtanból, az egyházi styl-, öltözet-, 
és minden egyéb ezekkel rokon tárgyú tudnivalókról ; mellyek 
érdekességéről az is tanúskodik, hogy az érintett egélytan-
hallgatókon kivül, azokat a fiatal áldozárok közül is többen 
gyakorolják. — A győri papnöveldének van egy kis öcscse is; 
ez a kis-, vagy gyermek-papnövelde, melly jó bátyjától nem 
szivesen szeretne elmaradni : azért a hol lehet, nem tágit ; 
minek következtében elöljárói felügyelet mellett szinte alapi-
tott magyar egyház-irodalmi iskolát, csak hogy amannál még 
sokkal zsengébbet ; és minthogy tagjai is csak növendékek 
még, a társulat a ,Kis Jézus' védelme alatt áll. Ennek most 
még nem czélja, a nyilt tenger sikjára kiszállni : hanem csak 
a kikötő békés ölében maradva gyakorolni magát az irodalom 
tengerén egykori evezésre. Itt semmi tulcsigázott erőmegfe-
szitésnek nincs helye : minden csak zsenge, a zsenge erők- és 
tehetségekhez mérve; de czélja, hogy az ifjú korán megsze-
rezze magának a kellő kulcsot a tudományok kincses-ládájá-
hoz, és Isten fönséges ajándékát, a nyelvtehetséget jól kiké-
pezze ; hogy abban könnyűséget szerezve magának, általa 
egykoron a szivekre hasson. Továbbá csak ez uton remél-
hető, hogy a papjelelt nem csak a beszéd-, hanem az irály-
ban is elsajátitja magának a kellő gördülékenységet, és ve-
tekedhetik az irodalom harczi síkján az óriási ellennel. Föl 
tehát ifjak nemes vetélyre, föl ! Ébredjen föl mindenki a 
lelki tespedés mámorából : szedje ki szive mélyéből az ott 
csilogó drága gyöngyöket, hogy koszorúba fiizze ! Van mit 
pótolnunk, van mit helyreütnünk! Tudunk magyarhoni, ma-
gyar földön nevelt egyháziakat, kik hazánk nyelvét tör-
delni sem birják ! S tudunk esetet, hogy a szegény hivek 
a fiók-egyházban hosszas ideig nem hallgathaták az Isten 
igéjét, mert a segédlelkész nem volt képes nekik az élet ke-
nyerét honi nyelven tördelni. Minthogy Isten akaratából püs-
pöki megyénk nagyobb része magyar, Győr egészen, Sopron 
megye % része, Mosony % része, minket pedig, a győrit kivé-

' ) A könyvtá r szaporí tásához f t . D e á k y püspök ur ő méltósága, 
a pesti növendékpapok összes munkálatainak adományozásával já ru l t . 



ve, ugy szólván mind német gymnasiumok környezének (mil-
lyen a kőszegi, soproni, pozsonyi, m.-óvári) : azért kellett a ma-
gyar irodalmi iskolát felállítani; mellynek egyébiránt a növen-
dékek ösztönözésére, heti közlönye is van. ,Reménysugár' név 
alatt, s hetenkint másfél íven, elég nagy alakban jelenik meg; 
azonban korán sem elegendő a dolgozatok sikerültebb darab-
jainak fölvételére. Tartalmaz eredeti költemények-, regék-, 
balladák-, beszélyek-, epigrammok- és meséken kivül, jól si-
került fordításokat is. Pénzalapról az intézet bölcs tapintatu, 
nagylelkű kormányzója gondoskodott; egyszersmind a könyv-
tár alapját is szíves ajándékaival megvetvén. Ennyit előre 
megjegyezni elegendő volt e tárgyról ; nehogy a levélirás ha-
tárait túllépni láttassam. — 

TÖRÖK-SZENT-MIKLÓS, november közepén, I860*). 
„Én nem vagyok Loyola követője, nálam a czél nem szente-
síti az eszközt!" E szavakat adja egy reform, prédikátor szá-
jába egyik legolvasottabb és legtermékenyebb regényköltőnk ; 
persze hogy csak is a „protestantismus szülte humor" kifo-
lyásából, midőn őt egy dúsgazdag báró igazságtalan tett 
végrehajtására, nagyszerű alapitvány tevésének Ígéretével 
akarja csábitni. Ezen, és hasonló czélzások, természetesen 
csupa keresztény felebaráti szeretetből, arra kívánják a jó-
hiszemű olvasót figyelmeztetni, hogy tudja meg, mi módon 
keletkeztek a kath. alapítványok Mert megszoktuk már 
a mai időben, hogy a mit elleneink a catholicÍ3musra átalában 
kenni akarnak, azt a jezuiták rovására faragják **_). Nem 
akarom én itt azt fejtegetni, hogy valljon mi nagyobb dicső-
ség, Loyola követőjének lenni-e, vagy pedig Luther-, Calvin-, 
és másokénak; annál kevésbbé szándékom, a fönebbi, légből 
kapott, képtelen , számtalanszor megczáfolt, és csak is a Don 
Quixotte-féle szélmalom elleni harczhoz hasonlítható ráfogást 
bonczkés alá venni : hanem csak a fölötti csudálkozásomat 
akarom nyilvánitani, hogy miképen lehet akár Garibaldi-, akár 
követőinek, kik mindenütt, a hova férhetnek, a jezuiták javait 
erőhatalommal elfoglalják, és őket hazájokból száműzik, a ne-
kik rágalmazólag tulajdonított, és bennök annyira rosszalt (!) 
elvet : „a czél szentesíti az eszközt", olly tanok- és tényekkel 
vallani, mint a minőket a szerencsétlen Olaszhon felmutat-
hat ; hol épen a legfőbb vezérek szava, és gyakorlata szerint, 
sem rablás, sem orgyilkosság nem rosszalt eszközök a kitűzött, 
vajha szentebb czél elérésére Ők proclamatióikban nyiltan 
kimondják, hogy rablást, csalást, gyilkolást, lázitást, anne-
ctálást, mindent szabad, és föl k e l l használni; mert ezeket 
mind szentesíti a czél, mellyre Garibaldi törekszik, tudnillik 
Olaszország fölszabadítása : de vajha legalább édes honunkban 
mindazok, kik annyiszor és olly szép szavakban emlegetik és 

*) Nem a mi hibánkból , elkésett. S z e r k . 
**) Valamint azt is , hogy a szabadságot monopolizálni, tehát 

maguknak k i v á l t s á g o t , de nem másoknak is javára szolgáló, 
k ö z ö s nyereményt biztositni kivánó ,népbarátok', a szólliatás első 
jótéteményét arra fo rd i t j ák , miszerint a jezuiták ellen lármázhassa-
nak, óket a gyűlölet- és kilátásba helyezett üldözésnek tévén ki. Nekik 
ez a szabadság : az egyháza t , a catliolicismust (mellynek pedig a je-
zuiták rendje szinte egyik főbb, a többihez egészen hasonló tisztelte-
tést követelő, jogos, és helyeselt intézete) elnyomhatni. Ki má3, habár 
vele nem egy gondolkozású, de a kath. egyház szellemébea jogosan 
működő, egyének szabadságát nem képes csak ugy is , mint a ,No po-
pery ' angol , vagy szilaj északamerikai e l tűrni , az átalában nem érett 
meg a fensőbb politikai, s társadalmi életre. S z e r k . 

magasztalják a felekezetek kibékülését, az engesztelődést, és 
ajánlják a vallási türelmet, maguk jó példájokkal mozdítanák 
elő mindezt ; és korunkban , mellyet a haladás , az egyesülés 
korának neveznek, szűnnének meg azon elavult, és a hivői ke-
délyt keserítő kifakadások és megtámadások, uton-utfélen, a 
politikai és családi körökben, a komoly irányú munkákban ugy, 
mint regényekben , mellyek a kath. egyház rendeletei, intéz-
ményei, szokásai, főképen szerzetes-rendjei ellen intéztetnek ! 
Valóban szomoritó volt csak imént is olvasni, milly kár-
örömmel hirdették a lapok, hogy a „fölvilágosodott" (! ?) 
Zágráb a jézus-társasági atyákat nem akará befogadni— Hát 
még az irgalmas, vagy szürke nénikék gondviselésére bizott 
bécs-wiedeni kórházban történt állítólagos visszaélésekkel és 
rendetlenségekkel mint tele kiabálták az egész világot*)! 
íme ez jutalma a nénikék önfeláldozó szeretetének és buzgal-
mának ! Erősen meg vagyok róla győződve , miszerint a vizs-
gálatból is csak az fog kisülni, hogy ,parturiunt montes'  
Bizony nagyon korán dicsekszünk azzal, hogy prot. atyánkfiai 
megtanulják a szenteket tisztelni, meg a holtakért imádkozni : 
mig tankönyveikben, pedig a nép számára Írottakban, a szent-
mise maiglan „átkozott bálványozá^-nak mondatik, mig gyer-
mekeiknek a szentek és képek ,,imádásától;' (sic) visszaret= 
tentő irtózat, zsenge koruktól fogva becsepegtetik ; mig lel-
készeik az országos normanapon, a nagy nemzeti ünnepély 
daczára (sz. István király ünnepén), egész napon át nyomtat-
nak és szórnak ! Ez pedig történt az idén is **) ; a helyet, a 
személyeket is megnevezhetném. Mi csak annak tanúsága, 
hogy az, a miből már 30 évvel ezelőtt Borsodmegye országos 

*) Mi a bécs-wiedeni , sz. Ferencz harmadik rendjéhez tartozó, 
tehát nem átalán u g y nevezett ,irgalmas szüzek' gondviselésére bizott 
kórházban állítólag fölfedezett hiányokat illeti, ezek még mindig vizs-
gálat és pör t á rgyá t képezik ; ámbátor az egészből végre is az tetszik ki, 
hogy fciányok ugyan minden, még legszentebb czélu emberi intézetek-
ben is vannak : de hogy ama kiáltó visszaéléseket a wiedeni kórházban 
is csak a kath. egyház rendszeres ellenségei és gyanusitói fedezték fel; 
valamint esak is ők nagyi t ják, és kürtölik azokat olly kárörömmel, mel-
lyet aljasságára nézve csak a hálátlanság érhet utói, melly a betegek ápo-
lásával foglalkozó apáczák irányában, a vallástalan vulgusban vi lág-
szerte undoritólag nyilatkozik. Legalább olly hanyagságot a szegény 
apáczákr-ak, philanthropikus üldözőik sem vethetnek szemökre , minőre 
példát a nem apáczák főlügyelése alat t levő, ugyancsak bécsi főkórház 
imént szolgáltatott ; dec. 3-dikán a fürdőkádban halván meg egy ma-
gára hagyot t beteg (Wolper t Sebestény), még pedig ugy, hogy ki-
múlása csak tetemesb idő után vétetett é sz re . . . . De természetesen ezt a 
fizetéses őröktől könnyebb eltűrni, mint olly egyénektől, kik ker. sze-
retetből szolgálnak , és túlságos gazdálkodásból, a betegek ágyainak 
szalmáját nem elég gyakran változtatják stb., vagy az ablakokat meg-
nyi tn i ollykor elfelejtik. ,Culicem excolantes , et camelum glutientes. ' 
(Mát. 23, 24.) Különben a pörről , ha be lesz végezve, többet is Iehe-
tend, és talán érdemes is lesz szólni. S z e r k . 

**) Ezen mi fön nem akadunk : pedig szemtanúi valánk magunk 
is épen ez évben , és az országnak egészen más vidékén ; ini az á ta lá-
nosságot bizonyítja. Ám ne adjanak prot. atyánkfiai a kath. meggyő-
ződésre semmit : csak azt engedjék meg , hogy ini a magunkét szaba-
don , és bántatlanul követhessük ; hogy a kath. egyház, mellynek jo-
ga i valóban nem tegnapiak e honban , akadálytalanul fejthesse ki 
szellemét, tevékenységét, és mindazon intézeteit , mellyeket isteni czél-
ja inak valósítására szükségesekül hisz, és hinnie kell Magyarországban 
is, miután az egész világegyház köztanitása- és fegyelme-, szokásai- és 
törvényeivel egyeznek. Mi csak annyi t kivánunk, hogy a valóban kath. 
hitű s érzelmű magyarnak ne kelljen vallási szabadságának élvezhetése 
miatt más, a szabadságot jobban értő s liivebben gyakorló államokba 
vágyódnia. Ez megalázás lenne a szeretett honra nézve. S z e r k . 
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gravament csinált, pillanatnyi, s helyenkinti lelkesülés által, 
nem változik meg ; mint nem is válhatik a prot. nézet kath. 
dogmává. S hogyan is, főleg napjainkban, midőn már dogma 
nem is lesz; midőn mindegynek tartatik, akármit higyjen va-
laki, csak legyen ,becsületes ember!' Pedig de nagyon kü-
lönbözők és ingatagok a becsületességrőli fogalmak, főképen 
azok közt, kik magukat a miveltek osztályába sorozni annyira 
szeretik : ugy hogy aggodalmat keltő módon szaporodnak az e 
sajnos fogalomzavar előidézte szomorú következmények, és 
kétségbevonhatlanul bizonyítják ama régi axióma igazságát: 
„kinek millyen a hite, ollyan a becsülete!" — „Az igaz a hitből 
él", mondja a sz. könyv; azért minden gondolatát, szavát, cse-
lekedét, szóval egész életét a hitágazatokból folyó erkölcsi sza-
bályokhoz alkalmazza; s tudván azt, hogy „a ki benne bizik, 
nem csalatkozik", hogy „nem hagy minket az Ur erőnkön fölül 
kisértetni ; hanem épen ez által erőnket is, a kegyelmet is gya-
rapitja", érje bár a legsúlyosabb csapás, fenyegesse a leg-
végsőbb veszedelem : égre Vetett szemekkel, Istenben helye-
zett bizodalommal nyugodtan fogja bevárni, mit a Gondvise-
lés számára kimért. Mig a csupán becsületes, mivelt, és bölcs 
világfi , nyomasztó körülményei közt, a feje fölött tornyosuló 
vész alatt nélkülözvén a hit üdvhorgonyát, cserben hagyatva 
álbölcselete által, az előtte tátongó örvénybe remény-, és 
eszevesztetten rohan, és csak öngyilkosságban keres menedé-
ket! Igen korszerűnek kell tehát vallanunk az e becses lapok-
ban közlött fejtegetéseket korunk sajgó sebe fölött, mellye-
ket a legnagyobb élvezettel olvasok ; de szabadjon nekem is 
csak egy kitűnő és kedvencz irónk ide vágó nyilatkozatát le-
írnom : „Az öngyilkosság nagy bün ; mert Istenen áll kiszabni 
az élethatárt, melly a léleknek szükséges, hogy e földön az 
öröklétre képessé váljék; s ki az életet e határ előtt meg-
szegi , ollyat cselekszik, mint ki a bimbózó virágot metszi el, 
mielőtt levelei kifejlenének." (Eszther szerzője.) Engedjen meg 
t. szerkesztő ur, hogy illy nagy feneket kerítettem a dolog-
nak, s ennyire eltértem tulaj donképeni czélomtól : egy nagy-
lelkű tényről, egy nemes áldozatról kell értesítenem, melly 
egyrészt követésre méltó például szolgálhat másoknak is, 
másrészt pedig ujabb bizonysága annak, hova szokta a ma-
gyar kath. papság sokak által irigyelt „dus" jövedelmeit 
forditani. Ez hozta önkénytelenül eszembe ama szókat is, mel-
lyekkel soraimat kezdtem Félévnél több mult el , mióta 

utolsó levelemet irtam ; azóta sok mindenféle történt váro-
sunkban , és pedig szellemi ugy, mint anyagi tekintetben. A 
legnevezetesebb esemény egy község életében mindenesetre 
az, midőn lelkipásztora bármi módon távozik, és helyét uj 
váltja föl. Szépen hasonlitja magát Üdvözítőnk a pásztorhoz, 
hiveit a nyájhoz, és mondja: ha elűzetik a pásztor, elszélednek 
a juhok. Pásztor kell tehát a nyájnak, az főleg korunkban, ki 
arra hivatva, állhatatos, kitartó s körültekintő legyen ; ki lel-
két adja juhaiért, és őket semmi veszélyben el ne hagyja! 
Illy pásztora volt immár hat éven keresztül Török-Szent-Miklós 
városának ; ki is ezen, és már azelőtt az egyházmegye kor-
mányzása körül szerzett érdemeiért, a Gondviselés által ma-
gasabb polczra állíttatott : hogy ezentúl fényes tehetségei ál-
tal az Isten dicsőségére, egyházunk és hazánk javára, még na-
gyobb körben üdvösen működhessék. Es ez nagys. és ft. P á n-
t h y Endre egri kanonok ur ; ki, hogy volt hivei iránti szere-
tetét és ragaszkodását bebizonyitsa, nem csak az ő hozzájá-

rulásukkal a város egyik nagyobb terén diszes Sz.-Háromság-
szobrot állíttatott fel (mellyet azóta, hozzánk lefáradván, maga 
személyesen föl is szentelt), mi által hivei szivében ércznél 
maradandóbb emléket emelt magának: hanem azonfelül az 1000 
a. é. frtot megközelitő amaz összeget is, mellyet a városi pár-
bér-tartozások (minek behajtására hat év alatt soha kemé-
nyebb eszközhez nem nyúlt), képeznek, Török-Sz.-Miklós kath. 
községének ajándékképen ollyformán engedé által, hogy az 
beszedetvén, következő czélokra fordittassék : 200 frt a kath. 
templom tornyába vásárlandó uj Lecjmerféle órára (a régi 
mű becseréltethetvén, összevéve körülbelül kiadandja az újnak 
árát); 150 frt a felállított Sz.-Háromság-szobor költségeinek 
fedezésére ; a többi 600 és néhány frt pedig a plebánia-lak és 
iskolaház melléképületeinek helyrehozására : mi eddig már 
nagy részben végbe is vitetett. Bocsásson meg nekem a mé-
lyen tisztelt szerény férfi, kinek balja nem tudja, mit jobbja 
cselekszik, hogy én akarata ellen e nagylelkűségét az egész 
magyar egyházi közönséggel tudattam : de a sz.-irásból tudom, 
hogy Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az emberek-
nek; Isten szava pedig: „sic luceat lux vestra coram homini-
bus, ut videant opera vestra bona, et gloriíicent Patrem ve-
strum, qui in coelis est !" Helyébe plébánosunk, az egyház-iro-
dalmi, nevezetesen a régészeti téren eredménydus munkálko-
dásairól lionszerte ismert ft. s tudós I p o l y i - S t u m m e r 
Arnold ur, eddig zohori lelkész és magyar akadémiai lev. tag 
lett; ki ő szentsége által csak nem régen azon kitüntetésben 
részesittetett, hogy őt tiszteletbeli kamarási méltósággal ruliázá 
fel. O még julius közepe táján a kun-sz.-mártoni kerület rend-
szerinti alesperese és tisza-püspöki plébános, ft. K o v á c s ó -
c z y István ur által, remek beszéd kiséretében,hivatalába tör-
vényesen és ünnepélyesen beigtattatván, eddig is tanusitott 
buzgalma, s tapintatteljes működése által jogos reményeket 
kelt, hogy elődének nyomdokaiban járva, annak szellemé-
ben, melly az egyház valódi szelleme, áldásdusan kormányo-
zandja nyáját *). Alföldi. 

OLASZORSZÁG. Romában a ,nagy hét', a s z e n v e-
d é s napjai, még mindig tartanak; mellyeket előreláthatólag 
a keserűség poharának fenékig kiürítése követend a sz. atya 
részéről: de követend egykor a siralomnak örömre, a meg-
aláztatásnak dicsőséggé változása is ; mellyet az elnyomók nem 
fognak az által meggátolhatni, hogy annak lehetőségében 
n e m hisznek. Lapunkat a találgatott jövő iránti combinatiók-
kal, és az ezeket indokolni látszó egyes jelenségek elősorolá-
sával betölteni soha sem akartuk : azért Isten szent akaratá-
bani elszántsággal, és a végeredmény iránt hivőileg meg-
nyugtatva vártuk, és várjuk az eldöntés pillanatát, s az a fe-
lőli biztosabb tudósitásokat. A mit jelenleg közölhetnénk, még 
mindig merő hir ; melly minden pillanatban a megczáfoltatás 
veszedelmének van kitéve. Mit bizonyosnak tartunk, az, hogy 
Olaszország sorsának e perczben intézője egyedül abban kö-
vetkezetes Önmagával, miszerint a körülményeket czéljaira 
mindenesetre ügyesen felhasználja, s mindent merő eszközül te-
kintve kezében, egyéneket és népeket egyaránt kész föláldozni 
ama terveknek, mellyeket agyában a nagyravágyás gondo-
lata, s a dynastiája ellenségein veendő bosszú érzete szőnek. 
A napokban, irják Romából nov. 29-dikéről, ismét vagy 20 

*) Az igen tisztelt levelező becses költeményeit a szerkesztőség 
jövőre is köszönettel veendi. S z e r k. 
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zuáv (franczia önkénytes) érkezett az örökvárosba (mint min-
den nap jönnek illyenek), kik mindannyian Francziaország 
legelőkelőbb házaihoz tartoznak ; köztük van Aldobrandini G ' 
herczegnő fivére is, ki mint közlegény akar a religio s kath. 
egyház védelmében szolgálni. Mindannyian kérték, hogy a sz. 
atyának mutattassanak be. Mint előre látható volt, a leg-
atyaibb jósággal fogadtattak; azonban a sz. atya elérzékenyült 
hangon kérdé tőlök : ,Mit akarnak itt önök? Nem látják-e, hogy 
minden el van veszve ?' „Am legyen", felelék mindnyájan ; „mi 
eljöttünk, hogy szentséged lábainál haljunk meg." Azonban 
ott, hol annyi szeretet és önfeláldozás van még, nem lehet 
minden elveszve, mond az ezt közlő lap. A pápa vitézei el-
hullhatnak ugyan, mint Castelfidardonál legyőzettek : de az 
elestek véréből csak annál dicsőbben fog a pápai szék dia-
dalma kikelni. E hit és legbensőbb meggyőződés felől tanús-
kodik a castelfidardoi hősök emlékeül vert érem is, melly e föl-
iratot viseli : „Haee est victoria, quae vincit mundum, fides no-
stra'; és: ,Pro sede Petri.' — Daczára a szükségnek, mellyben 
a pápai pénztár van, IX. Pius a fővárosi népnek maga süttet 
kenyeret; és a fölállított 12 közkemenczéből, tizfontos kenye-
ret 26 bajocchiért (39 kr.) kaphatni. Isten övéit nem hagyja 
el a látogatások napján, még ha erős próbára teszi is ki béke-
türésöket A vigasztalások azért nem hiányzanak. A Péter-
fillérek a világ minden részeiből meglepő mennyiséggel jönnek. 
A Belgium által adott példa mindenütt utánzásra talált. S 
Amerikából dec. l-jén másfél millió frank érkezett. De Pié-
mont, a lombardi királyság, és az elfoglalt pápai tartományok 
sem maradnak el ; és a határokat elállott ellenség hiában zárja 
el a szeretetnek eme bizonyítványai elől a rablott országot. 

— A nápolyi blbornok-érsek, Riario Sforza, a bitorló 
kormány kivánatára, s a sz.-szék beleegyeztével, olly föltéte-
lek alatt, mellyek a főpásztor-, és kath. clerusnaklélekismereti 
szabadságot biztosítottak (ezek közé tartozván egyenesen az 
is, hogy Victor-Emanuel, és a sardiniai kormány részére teen-
dő semmiféle demonstratiókra se kényszeríttessék, még csak 
,Te Deum laudamus' tartására sem ; és az elfogott püspökök 
stb. szabadságba helyeztessenek), nov. 30-án visszatért főváro-
sába, s a hivő nép valódi diadalmenetben fogadta. Hanem a bi-
torló hatalmat és nem-hivőket épen ez bántotta ; s azért olly 
ellendemonstratiót készítettek, melly ahitszegéshez legjobban 
illett: az érseket palotájának felgyujtásával fenyegetve kény-
szeritékaz erkélyeni megjelenésre, hol a piemonti zászló tüze-
tett ki. Különben, hogy a főpásztort végsővel fenyegető nép, 
mellyik részéhez tartozzék a fővárosi (?), vagyis inkább odacső-
ditett közönségnek, mutatja a folytonos harcz, melly a piemon-
tiak, ős a mazzinistákkal egyesült Garibaldi-párt közt mindig vé-
rengzőbbé lesz. Nem a piemonti kormány iránti rokonszenv az, 
a mi itt a százezerek által örömmel fogadott érsek ellen mű-
ködik: hanem a közös gyűlölet az egyház és vallás ellen; 
mellynek Victor-Emanuel csak ugy nem kell, mint Napoleon, 
Vagy bármelly hatalom, mihelyt az a religiót nem akarja 
végkép kiirtani és lábbal tapodni. A bibornok-érsek a várost 
ujolag elhagyni készül. 

^ S ^ ^ ^ c O -

Előfizetési fölhívás a 
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1861-clik évi folyamára. 

A „Katholikus Néplap" jövő 1861-dik évben is 
a szokott előfizetési föltételek mellett , ugyanazon 
i r ány-és szellemben fog megjelenni, minden héten 
egyszer , csütörtökön. Föladatunk a jelen viszonyok 
küzt, midőn egy szebb jövő hajnala derült föl hazánk 
lá thatárán, annál terjedettebbé vált. Miért is Isten 
segítségével, lelkes munkatársaink közreműködése 
mellett minden törekvésünket megkettőztetve, a val-
lásosság- és erkölcsiségnek, melly nélkül egy jobb 
kor előteremtését képzelnünk nem lehet, terjesztésére 
s ápolására fordítani igyekvendünk. — Midőn e leg-
szentebb szándokunk gyámolitására a tisztelt közön-
ség pártolását hazafiúi bizalommal ezennel fölkérjük, 
szeretetteljesen megkeressük egyszersmind t. cz. ügy-
feleinket, főleg pedig a Szent-István-Társulat tiszte-
letbeli tag ja i t , hogy körükben Néplapunk iránt mi-
nél melegebb részvétet gerjeszteni, s előfizetőink szá-
mát lehetőleg nevelni szíveskedjenek. A t. cz. g y ű j -
tőknek ez érdembeni fáradozásait a szokott tisztelet-
példánynyal némileg meghálálni , ezentúl is kedves 
kötelességül tartandjuk. — E l ő f i z e t é s i á r : Buda-
pesten, félévre 1 frt. 31 kr . , egész évre 2 frt . 62 kr. 
a. ér. ; v i d é k r e postán, félévre 1 frt. 66 kr., egész 
évre 3 frt. 32 kr. a. ér. Az előfizetési pénzek a Szent-
István-Társulat ügynöki hivatalába (Lipót-utcza 8. 
sz. a.) b é r m e n t e s e n , és pedig, hogy a fölösleges 
példányok nyomtatásával járó költségek megkímél-
tessenek , minél előbb küldendők be. A c z i m e k , 
l a k h e l y és az u t o l s ó p o s t a hibátlan s olvasható 
följegyzését kérjük. A béke és szeretet Istenének áldá-
sa legyen mindnyájunkon ! Pesten, dec. 5-én, 1860. 

Kádas Rudolf, felelős szerkesztő. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

A syriai keresztény rokonaink számára, a s 
püspöki-megyében következő adakozások tétettek : 
Mélt. S z e n c z y Ferencz, szombathelyi püspök ur 
A főtisztelendő káptalan . . . . 
Mélt. R o s e n g Karolina bárónő 
Mélt. B a t t h y á n y Ludovika gróf-kisasszony 
Mélt. B a t t h y á n y Iván ifju-gróf . 
Csákányi plébános . . . . . 
Ugyan Csákányból . . . . . 
Iíemenes sz.-péteri esperes-plebános és hivei 
Hideg-kuti plébános . . . . . 
Salfai plébános és hivei . . . . 
Letenyei kerületből . . . . . 
Szalonaki plébános és ilivei 
Rába-hidvégi plébános és hivei . 
Dozmathi plébános és hivei 
Szombathelyi esperes-plebános és hivei 
Egervölgyi esperes-plebános és hivei . 

(Vége következik.) 

z o n i b a t h e l y i 

adott 30 f r t a. é. 
35 f r t a. é. 

1 Napoleondor. 
1 cs. arany. 
I cs. arany. 

4 f r t 40 kr a. é. 
6 f r t 60 kr a. é. 

4 f r t a. é. 
1 f r t a. é. 

16 fr t a. é. 
3 f r t a. é. 

12 f r t a. é. 
12 f r t a. é. 

9 f r t a. é. 
4 f r t 20 kr a. é. 

I I f r t a. é. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, December 19. 49. II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S 11*013 ALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , posta'n küldéssel 5 írt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületéhen). 

T a r t a l o m : Papi párbér. (Folyt.) — A monarchia bel-
államjogi viszonyainak rendezésére kibocsátott császári diplo-
ma. II. — A ,Magyar Sajtó', és a bécsi wieden-külvárosi ir-
galmas-nénék. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar- és 
Olaszországból. — Irodalom. 

P a p i p á r b é r . 
(Folytatás.) 

A fön érintett pécsmegyei zsinatot hirdető le-
vélben keservesen panaszkodik a püspök, hogy a le-
folyt szomorú idők viszontagságai miatt megyéjében 
minden, de különösen a parochiák állapota is össze-
vissza van zavarva. L e o p o l d ugyan 1701-dikiaug. 
9-én kiadott rendeletében *) kötelességévé tette min-
denik földes-urnak, mint egyszersmind kegyúrnak, 
hogy a kath. plébánost, tanítót, és harangozót illő 
jövedelemmel lássa el (competenter sustentare); s 
a püspökök is a s e d e c i m á t a lelkészeknek kiad-
ják ; valamint az 1715-diki60. t.-czikkben K á r o l y , 
Leopoldnak fönebbi rendeletére hivatkozván, azt 
mintegy megújította: — mégis, ugy látszik, semmi, 
vagy csak igen csekély sikere volt e felszólításnak ; 
mert az 1723-diki 71. t.-cz. újra kénytelen volt a 
püspököket és patronusokat arra felhívni, hogy a 
lelkészek illő eltartásáról mihamarább gondoskodja-
nak; és (talán hogy hamarább czél éressék.) az utób-
bi törvény megengedi a kegyuraknak azt is, hogy 
ott, a hol szükséges, a népet is szoríthassák arra, mi-
szerint a lelkész ellátásához ez is hozzájáruljon. Végre 
rendeli, hogy a s e d e c i m a mindenütt, a n y o l c z a d 
pedig ott, a hol eddig divatban volt, a fönálló törvé-
nyek értelmében, a kath. plébánosnak adassék által. 

Azonban, ugy látszik, itt-ott nem igen siettek 
az illető kegyurak, a lelkészek részére kiszolgáltatni 
azt, mit a törvény rendelt: legalább M á r i a - T h e -
r e z i a 1748-diki febr. 3-án , és 1766-diki febr. 
25-én 2) keservesen panaszkodik, hogy igen sok he-
lyeken sem a még Leopold által 1701-ben a földes-
urak által kiadatni rendelt lelkészi sessio, sem a se-
d e c i m a ki nem adatott; azért az illetőket a megyék 
által ohajtá erre szoríttatni : azoknak egyúttal köte-

J) Fejér, 291. 1. — 2) Fejér, 371. és 398. lap. 

lességökül tevén azt , hogy a híveket is szorítsák a 
lelkész számára adandó illetékek iránti szerződések 
kötésére („annua quoque conventio pro more illarum 
partium ineatur; et rite observetur"). 

Említve volt már előbb, hogy a nem-articulált 
helyeken lakó protestánsok is fizették a kath. lel-
késznek az ágybért és stólát, ugy, mint a katholiku-
sok: azonban az 1791-diki ?6. t.-cz. fölmenté őket 
jövőre e tehertől. E törvényjavaslat ellen az ország-
gyülésenjelen volt kath. rendek 1790-diki nov. 30-án 
kelt feliratukban J) megjegyezték, hogy miután ez 
által a kath. plébánosok jövedelmökben tetemes cson-
kítást szenvednek , a király jelölje ki azon alapot, 
mellyből azok e veszteségűkért kárpótolást nyeren-
denek. A király kijelenté, hogy ez iránt majd a hely-
tartóságot fogja megkérdezni: hanem az ellen eleve 
is tiltakozott, hogy e kárpótlással akár a szegény 
adózó nép, akár a kamarai kincstár terheltessék. Az 
1791-dik évi országgyűlés 67-dik t.-czikke által kikül-
dött országos egyházi bizottmány feladatául jutot t 
tehát mind ez ügy, mind a romai és görög kath. plé-
bániák jobb elrendezése felől javaslatot adni az or-
szággyülésnek ; melly munkáját egészen, és tökélete-
sen be nem végezhetvén, az 1827-dik évi 8-ik t.-cz. ál-
tal kiküldött egyházi bizottmány tanácskozott róla. 
Az evangélikusok által eddig fizetett, de a törvény 
által megszüntetett párbéri, és stola-fizetésekért a val-
lástárból igértetett a kath. lelkészeknek kárpótlás. — 
A kath. plébániák jobb elrendezésére kiküldött 1 791-
dik évi országos bizottmány, a p á r b é r i illetékre 
nézve azon jó véleményben volt, hogy ezt a biztos 
plébániai jövedelmek közé sorolta, és ennek további 
meghagyását azon kikötés mellett sürgette, hogy a 
kellemetlen czivódás kikerülése végett, annak besze-
désétől a lelkész mentessék föl: ez a falusi biró köte-
lességéhez tartozván ; és ha a párbéri illetéket a hi-
vek meg nem fizetnék, szabad legyen a plébánosnak 
a híveket a vármegyétől kikérendő 2), s ez által meg 

!) Fejér, 457. 1. 
2) Már 1789-diki mart. 25-én, i a 8 0 / m 5 i . sz. a. kormány-

rendelet intézkedett az iránt, hogy a lelkészeknek hátrama-
radt járandóságai soha katonai végrehajtás, hanem a mind 49 Cà - .> 
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is adandó végrehajtás által a fizetésre szorítani. Az 
országos választmány továbbá szabadságot ád a plé-
bánosnak, hogy ezen párbéri illeték megváltása iránt 
is egyezkedhessék egyesekkel is , vagy összes hí-
veivel. 

Az 1802-diki jan. 15-kén, 327. szám alatt ki-
adott királyi leirat, egész terjedelmében helyben-
hagyta a bizottmány javaslatát ; és az 1803 dik évi 
sept, 27-én, 20,967. sz. a. ezt tudató helytartósági 
körrendelet csak azt kívánta, hogy az i l ly, a lelké-
szi párbéri járulékokra nézve kötendő átalán szerző-
dések (aversionales contractus) mindig az egyház-
megyei , s vármegyei kiküldött , és az uradalmi tiszt 
közbejötte mellett jöjjenek létre ; s az illető községi 
elöljárók tartozzanak az illy szerződés biztosságaért 
jót állni. 

Az 1827-dik évi országos egyházi bizottmány, 
melly az előbbinek javaslatát és munkálatát ujolag 
tárgyalás alá vette, a párbéri illetéket ugyan to-
vábbra is meghagyandónak vélte : hanem az átalán-
szerződéseket, ugy mint az előbbeni bizottság java-
solta, rosszalta; és csak azt vélte megengedhetőnek, 
hogy e megváltási szerződések csak i d e i g l e n e -
s e n , az illető plébános személyére, s annak élete 
napjaiig, vagy más helyre átköltözéséig köttesse-
nek, nem pedig ö r ö k ö s szerződésekké váljanak. 

Ujabb időkben is történtek a párbéri illeték 
iránt a kormány részéről intézkedések. 1848-dik év-
ben honunkban az úrbéri szolgálat, és papi dézma is 
megszűnvén, itt-ott a párbéri illetéket is nem igen 
szívesen fizetni szerető hivek, azon véleménynek ad-
tak örömest helyet , hogy a párbér is amazokkal 
együtt megszűnt. E félreértés azonban, a kormány 
részéről nyújtot t felvilágosítás folytán csakhamar 
megszűnt: de más tárgy volt, mellyben a kormánynak, 
véleményünk szerint, már régebben kellett volna in-
tézkednie. 1802-dik évben honunkban, épen a főn 
érintett 1791-diki országos bizottmány sürgetése 
folytán is , a kath. parochiák jövedelme, hatóság 
közbejötte mellett, Összeiratott; melly rovatos össze-
írásba a párbéri illeték is fölvétetett, a mint az kész-
pénz-és termesztményekben egyes pároktól ki járt ; 
néhol pedig az átalán-szerződésekben kitett pénz-
mennyiség íratott abba. Az összeíráskor talált, és 
följegyzett készpénzi párbér teljes értékű pénz lévén, 
a bekövetkezett devalvatiók által az ezüst lábu pénz 

esetben nyújtandó tiszti-kari segédkéz eszközlésével hajtassa-
nak be. Szintigy rendelkezik az 1840-dik évi april 28-dikán 
kelt kir. leirat is. 

ugy nevezett bankó, vagy váltó lábra szállott le; s 
noha az 1836-diki törvény szellemében ő Felsége 
nov. 8-dikán, 33,138. sz. a. helytartósági rendelet 
által a vallás-alaptárból díjazott, vagy fizetési pót-
lékkal ellátott lelkészeket azon kedvezményben isré-
szesité, hogy 1836-dik évi nov. 1-től kezdve az eddig 
váltó pénzben kimért összeget ezentúl pengő pénzben 
kapják k i : a többi, nem a vallási alaptárból díjazott, 
hanem a földes-uradalmi, vagy községi pénztárakra, 
vagy párbéri illetékre szorított lelkészek, sok helyen 
azt most is csak váltó czédulában voltak kényszerítve 
kivenni, s a stolabeli járandóságot szedni. Ez nem 
volt igazságos: azért ő Felsége 1852-dik évi april 
21-kén kiadott rendeletében, törvény gyanánt meg-
állapitá, hogy az 1802-dik évi parochiai összeírás 
alkalmával készpénzben fölvett párbéri, és stola-já-
randóság, ugyanazon mennyiség és kitétel szerint, 
1852-dik évi julius 1-től kezdve pengő pénzben fizet-
tessék az illetők által ; a termesztményekben ugyan-
akkor fölirt párbéri illeték pedig ezentúl is természet-
ben szolgáltattassék ki. — Különben történeti emlé-
kezet okáért megjegyezzük, hogy már előbb, mind-
jár t a forradalomnak elviharzása u tán , b. G-e r i n -
ge r , Magyarország polgári kormányzója,2 7 6 ^G. szám 
a l a t t , , O k t a t á s a f ö l d n é p é h e z ' czim alatt ki-
adott utasításában, mind a népet felvilágosítani tar-
tozásai i ránt , mind az illető hatóságokat teendőik 
iránt, kellőleg tájékozni akarta. Ez oktatásban, mi-
után előszámitvák a megszűnt úrbéri terhek, foly-
tatólag ez áll: „Minden egyéb itt, föl nem számlált.... 
bármi néven nevezendő szolgálatok, tartozások 
jövendőre is épen u g y , mint eddig léteztek, föntar-
tandók, és pontosan teljesitendők Mi végre a mi 
a lelkészek irányában teljesítendő szolgálatokat és 
tartozásokat illeti, ezek iránt megjegyeztetik, hogy 
a főpapság lemondása következtében, az u g y neve-
zett papi tized örökre megszűnik ugyan , minden 
egyéb : az illető canonica visitatio szerint a lelkésze-
ket, és iskolamestereket illető, és szokásos tartozások 
azonban, ezentulra is fönmaradnak ; mi különbséget 
sem tévén, hogy azok akár stola-dijakból, akár ga-
bonapénzből, vagy mezei munkákból állottak légyen ; 
és ezen tartozások ezentulra is az illető visitatio ér-
telme, s a törvényes gyakorlat szerint pontosan tel-
jesitendők, és kiszolgáltatandók." (Vége köv.) 
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A m o n a r c h i a 
bel-államjogi viszonyainak rendezésére kibocsátott 

császári diploma. 

II. 

Ugyanezen czim alá foglalhatók ama fölségile-
iratok is, mellyek a legfelsőbb oklevéllel ugyanazon 
napi keltűek, és egyszerre hirdettettek ki: habár 
azok nem magában a császári diplomában, mellyet 
főbb egyházi mozzanataiban az I. alatt már érintet-
tünk, fordulnak is elő. 

A) A legfelsőbb leiratok egyik legjelentéke-
nyebb tartalma, hogy Magyarország alkotmányos 
intézményei, s az ezen országot számos törvények, 
hitlevelek és biztosítékok alapján illető közigazgatás 
és igazságszolgáltatás, újra helyreállíttatni rendel-
tetvén, egyszersmind ő Fölsége gondjai közé számítja, 
hogy az 1741-diki 11-ik t.-cz. értelmében, a magyar 
ügyek magyarok által kezeltessenek, és ugyanazon 
ügyek általuk az államministeriumban is képviselve 
legyenek. A Corpus Juris több mint egy-két törvény-
czikkelyben tanúsítja: mennyire változhatlan, és 
mindig ugyanaz volt Magyarország érzülete abban, 
hogy az országot illetőleg sem egyházi, sem világi 
hivatalok idegenekre ne ruháztassanak. Ő Fölsége 
nyilatkozata tehát, bizonyosan az ország óhajtásának 
kifejezése. Yanazonbanaz idézett 1741-diki 11-ik t.-
czikkben még más is előhozva, mit kapcsolatban a 
tá rgygyal el nem hallgathatunk. Ott áll tudnillik 
egyenesen, hogy midőn nehezebb dolgok volnának 
tárgyalandók, azok az ő Fölsége által e végből meg-
hívandó o r s z á g p r i m á s s a l is, nádorral, stb. köz-
lendők. A magyar hierarchia főpapjának ezen nyo-
matékos befolyása az, a mi miatt azt egyházilag kü-
lönösen kiemelnünk kellett. 

B) A Rechberg grólhoz czimzett kibocsátvány 
szerint, visszaállíttatván a magyar királyi udvari 
cancellaria, az 1848 előtti időkből az ugy ismeretes, 
mint a hazánkra nézve legfőbb politikai kormány-
szék. Minthogy e legmagasabb dicasterium teljes is-
mertetése az egyháztéren tul esik, csak is egyházi 
oldalról kivánunk arról némi emlékeztetésekbe bo-
csátkozni. Mindenekelőtt tehát felhozandónak talál-
juk, amit Fényes statistikájában (1843. II. köt. 119. 
1.) olvasunk : „Cancellaria és cancellariusok a király 
oldala mellett az ország alapításától kezdve mindig 
voltak. Azonban a régibb századokban a világiak 
csekélyebb miveltsége miatt, a cancellári diszes hiva-
talt rendesen egyháziak viselték. Törvényeink és ok-
leveleink a XIV. század ó ta . . . . a főcancellárt, és a 

titkos cancellárt pontosan megkülönböztették; s az 
utóbbik vala az, kit törvényeink (1486: 68; 1492: 
42.) az ország rendes birái közé számitnak, s ki az 
1486: 18-ban personalis praesentia regia 'czimmel 
neveztetik. Néha, különös királyi kegyelemből, mind 
a két cancellári méltóság egy személyben egyesi tte-
te t t : de a XVI. századtól fogva állandóul mind a 
két czimet az esztergomi érsek és p r i m á s viseli; ki 
azonban a királytól távol lakván, jelenleg csak a 
kettős királyi pecsétet őrzi: mellyel maiglan is , az 
érsek ajánlatára, nemesi-levelek adatnak ki; s e pecsét 
minden primás halálával a királyhoz felküldetvén, 
csak az ujon kinevezett főpapnak szokott, utasítás 
mellett, visszaküldetni. Ellenben a valóságos cancel-
lári hivatalt , az udvari főcancellár viseli, ki 1731 
óta szakadatlanul a világi fő méltóságok közül ne-
veztetik ki ő Fölsége által." — Hogy sok századokon 
keresztül csakugyan főpapok voltak a királyok can-
cellárjai: a végzemények utáni conclusiókból is, a 
Corpus Jurisban, láthatni. Egyházi jogiróink szerint 
az esztergomi érsekek a fő és titkos cancellári hiva-
talt Zsigmond király alatt nyerték. II. Mátyás ki-
rály conclusiójában (Deer. I. a. 1608. art. post co-
ron.) Lépes Bálint nyitrai püspök mint udvari can-
cellár, ghymesi Forgách Ferencz primás pedig ugy 
is, mint fő titkos cancellár fordul elő. — Régente az ud-
vari cancellaria nem volt u g y rendszerezve, mint 
későbben let t , és akkor az udvari cancellár, ki ma-
gyar szempontból a király Írnokául nézetett, habár 
maga is főpap, mint cancellár nem volt annyira jelen-
tékeny, hogy sem a titkos cancellár, az esztergomi ér-
sek. Utóbb a cancellaria politikai hatáskörben mind-
inkább szélesbülvén, az udvari cancellár, mint illyen, 
lényegesebbé vált, hogy sem a fő és titkos cancellár, 
szintén mint illyen. De azért Magyarország prímásai 
folyvást megtartották, és máig is viselik a fő, és titkos 
cancellárságot; s mint illyen őrzi a kettős királyi pe-
csétet (Mariae II. Deer. an. 1751. art. 3.) egyszers-
mind az udvari cancellariánál ; hova az alkalmas 
egyéniségek megválasztásában , a clerusra is figye-
lemmel kell lenni (Mariae II. D. I. an. 1741. art. 13. 
§. 2.). Egyházi férfiú szokott ennél fogva alkalmaz-
tatni tanácsosul és előadóul a kath. ügyekben. A can-
cellaria terjeszti ugyanis legfelsőbb királyi intézke-
dés alá a fölterjesztéseket, többi között a kegyelmekre, 
adományozásokra, az egyházi javadalmakra, s mind-
azon egyházi rangok- és hivatalokra, szóval kine-
vezésekre vonatkozólag, mellyeknek osztása ő Fölsé-
gének van fóntartva. Hasonlóképen a megszüntetett 
vallási és közoktatási ministeriumnak közigazgatási 
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ügyei is a nevezett cancellariára bizvák hazánkra 
nézve. (Ugy hiszszük azonban, valamint az iskolai, 
u g y minden hivatali viszonyaiban, az egyház irá-
nyában, tekintettel a concordatum tartalmára.) 

C) Az ország beligazgatását illetőleg, a magyar 
királyi helytartó-tanács, az 1723-ik 97, 98, 101, és 
102. t,.-czikkek értelmében, az 184% t.-cz. által az 
ország lakosainak minden osztályaira kiterjesztett hi-
vatal-képesség figyelembe-vételével, helyreállittatik. 
Az 1723-diki 97. t.-cz. szerint a helytartósági taná-
csosok közé „ex Statu Praela torum" is fölveendők; 
kiket ugyanazon helytartó-tanács kijelölése után ő 
Fölsége nevez ki. Az egyházi-rendből, a prímáson 
kivül , ki ott a hazai egyházat képviselte, korábban 
rendesen még más két egyházi személynek volt he-
lye, a kath. egyházat érdeklő ügyek előterjesztésére. 
A helytartó-tanács ugyanis bent az országban fő po-
litikai kormányszék, melly előterjesztéseit egyene-
sen a királyhoz intézi, csakhogy az udvari cancella-
ria utján. A ki e kormányszék hatáskörét a múltból 
bővebben ismerni k ivánja , azt Fényes statistikájára 
utaljuk (1843. II. köt. 124. 1.). Kiemeljük mégis külö-
nösen e ket tőt : 1-ör az átalános felügyeletetközpoli-
tikai szempontból, a vallási, egyházi, s tanulmányi 
ü g y r e ; 2-or az egyházi alapítványok, és iskolai ja-
vak kezelésébe való befolyást. Többiben ezúttal 
csakis rövid,tájékoztató ismertetés levén föladatunk, 
hivatkozunk kiválóan a concordatum 6, 7, 8, 9, 19, 
25, 27, 29, 30, 31, 32, és 33-dik czikkeire; mellyek, 
szemben a helytartó-tanács hatáskörével, különösen 
figyelemre méltók. 

D) A Rechberg grófhoz, és Y a y báróhoz szóló 
leiratokban kimondatik, hogy az igazságügyi tár-
gyakra , s az igazságszolgáltatásra nézve, Magyaror-
szágban a királyi curia Pesten visszaállittatik. — E 
törvényszéknek két ága v a n : a) A hétszemélyes tábla, 
mint legfőbb törvényszék. Az 17.15: 24. szerint e 
törvényszékhez az egyházi-rendből 3 püspök, és egy 
apát-kanonok neveztetett. Az 1723: 24-ben elhatá-
roztatott 8 személylyel többiteni az ülnökök számát, 
kik között 2 praelatus legyen. Az 1741: 24-ben is-
mét 4-el határoztatott szaporittatni az ülnökök szá-
ma , u g y , hogy egy a praelatusok közül legyen. A 
primás, mint egyike az ország rendes bíróinak, e mi-
nőségénél fogva tagja a hétszemélyes táblának (Math. 
D. 6 : 68. Ulad.D. 1: 42.). A hétszemélyes tábla tag-
jait ő Fölsége nevezi ki. — b) A királyi tábla, mint 
fő törvényszék. Ennél helyet foglal két praelatus. 
(1559: 38. 2. §.) Magyarország prímása ez itélőszék-
hez két primási ülnököt nevez ; kik egyenlő szava-

zattal birnak a többiekkel, és fizetésöket a királyi 
kincstárból húzzák (1557: 13 ; 1567: 26.). A többi 
tagokat a király nevezi ki ; valamint primás nem lé-
tében a primási ülnököket is. 

E) Mint már fónebb is érintetett , a vallásügyi 
ministerium, mint átalános központi hatóság meg-
szüntettetvén, a vallási és közoktatási ministerium-
nak közigazgatási ü g y e i , hazánkra nézve, az illető 
cancellariára bízattak ; egyút ta l azonban , ugy mond 
a legfelsőbb leirat , egy közoktatási tanács fog ala-
kí t ta tni , melly a tudományos tanodai t á rgyakka l 
foglalkozni, és azokat képviselni fogja ; s a mi-
nisteri tanácsnak, mint minden közigazgatási ható-
ságoknak e tekintetben segédkezet nyuj tand. A pesti 
egyetemnéli közoktatásra nézve elvileg kijelentetvén, 
hogy az 1848-dik év előtti tényleges állapot szol-
gáljon kiindulási pontul , miután a magasb tudomá-
nyos oktatásnak átalános érdekei mélyebben beható 
megfontolást és méltánylást igényelnek : a bibornok-
pr imásnak, és az illető tanári testületnek meghall-
gatása u tán , a magyar k. helytartó-tanács e tá rgy-
nak végleges elintézésére nézve ő Fölségének alapos 
javaslatot fog tenni. A középtanodáknáli közoktatási 
nyelvre nézve pedig rendeltetik , hogy a k. helytar-
tó-tanács az illető egyháznagyokat és politikai ható-
ságokat , valamint szintén ezen oktatási intézetek ta-
nítói testületét , azon kérdés fölött hallgassa meg: 
vall jon, és minemű módosítások mutatkoznak az 
azoknál divatozó közoktatási nyelvre nézve szüksé-
gesekül , vagy kivánatosokul, és ennekutána javas-
latait a k. cancellaria utján ő Fölsége elé terjeszsze. 
Egyszersmind megrendeltetett , hogy a városi és fa-
lusi községek, egyházi és tanodai ügyekben a hiva-
talos nyelv használatát szabadon választhassák. 

F ) Ő Fölsége az országgyűlés összehívását si-
ettetni k ívánván, annak legközelebbi összeállítása 
formáját és módját illetőleg, az 1608-diki 3. törvény-
czikk szabályai (az azóta későbbi törvények által 
szélesbitett követküldési, és választóképességi jognak 
tekintetbe-vételével) jelöltetnek ki alapul. A nevezett 
1608 diki 3. t.-czikkben semmi sincs előhozva arról, 
hogy kik az országgyűlés tagjai : de igen a koroná-
zás utáni 1. czikkben (Math. II. D. I. anni 1608. post, 
coron, art. 1.); mellynek tar ta lmát , a mennyiben az 
egyháziakra vonatkozik, egész terjedelmében ide Ír-
juk. ,,§. 3. Regnicolae sub praesenti Generali Diaeta 
decernunt: ne sua Mnjestas Regia , praeter hos Ordi-
nes , quempiam in Greneralem Regni Diaetam, per 
R e g a l e s s u a s 1 i t e r a s ad vocari faciat. §.4. Prae-
latorum autem statum hunc esse volunt: Ut quicun-
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que E p i s c o p o r u m , Capitulum suum, cum Prae-
posito suo, sub sua Jurisdictione Episcopali, aut lo-
ca Residentiae sua habuerit; ex tunc idem Episcopus 
in Conventu Dominorum Praelatorum et Baronum, 
pro sua persona propria, locum et vocem habeat: 
Nomine autem Capituli, Praepositus una cum Capi-
tulo inter Regnicolas, pari ratione unam et coniun-
ctam vocem habeat. §. 5. Demum Praepositi , qui 
nulli immediate Episcopatui subiacent, sed absoluta 
suae Praepositurae annexa habent Capitula, et Con-
ventus ; ii etiam a suis Capitulis et Conventibus non 
disiungantur, sed pariter unice coniunctam vocem 
habeant. §. 6. Denique, si qui Praepositorum et Ab-
batum Infulatorum, et Privilegiatorum essent, qui 
sua Jura possessionaria Praepositurarum et Abba-
tiarum in Regno habuerint, iisque potirentur; ii quo-
que sub nomine Statuum et Ordinum Regni compre-
hensi, vocem suam inter Regnicolas, iuxta Constitu-
tiones Yiennenses habeant. (§. 7. Sic Generali quo-
que Ordinis Divi Pauli primi Eremitae, una vox 
conceditur.)" 

G) Magyarország alkotmányos intézményei is-
mét életbe léptettetvén, szándéka ő Fölségének, az 
ország államjogi viszonyainak végleges rendezését 
mielőbb a törvények értelmében, h i t l e v é l k i b o -
c s á t á s a , és k o r o n á z t a t á s a á l t a l megpecsé-
telni. Tudnillik magyar törvények szerint apragma-
tica sanctio kiegészítő értelméhez tartozik: a) a ki-
rályi hitlevél; b) a megkoronázás; c )a királyi eskü. 
Ez alkalommal tájékozás végett elegendőnek tartjuk 
röviden megérinteni, hogy a magyar király, mielőtt 
megkoronáztatnék: az ország jogait és szabadságait 
megerősítő hitlevél kiadása által szokta magát a nem-
z e t n e k lekötelezni. (Y. ö. 1723: 2. ; 1 7 9 1 : 3 ) Az utolsó 
koronázási hitlevelet lásd az 1836: l-ben. Hogy a 
megkoronázás a magyar törvények szerint (1791: 3.) 
mennyire lényeges, kitetszik az 1791: 32-ből; melly 
egyenesen megszabta, hogy a meg nem koronázott 
király privilégiumai egyedül a megkoronázot.tnak 
megerősítése után birnak erővel. A mi végre az es-
küt illeti, koronázásakor a király kettőt szokott le-
tenni, egyházit és polgárit: amazt a templomban, a 
kath. vallás- és egyház szolgái- és javainak oltalma-
zására; ezt a szabad ég alatt, az ország minden rendű 
polgárainak jogai és szabadságai megőrzésére. Ez 
utóbbi olvasható az 1830: l-ben. —i. 

A ,Magyar Sajtó', és a bécsi wieden-külvárosi 
irgalmas-nénék *). 

A fön emiitett napi-laptól, mellynek 274-dik számában 
a „hazai közintézetek és egyletek" rovata alatt velős egyleti 
beszédek, diszes közebédek, és szebbnél-szebb felköszöntések 
(többek közt: „minden polgárnak, nemzetnek, vallásnak jog-
egyenlőség", és „vallásbeli türelem ! Éljen a vallástürelem !") 
olvashatók, nem vártuk volna a 273-dik számban a „vegyes 
újdonságok" között, egy három csillagjegyü névtelen Írótól 
hozott, következő furcsa hirt : „(A bécsi, wieden-külvárosi 
kórházra felügyelő ,irgalmas-nénék' ellen) emelkedett komoly 
vádak folytán, törvényszéki vizsgálat van folyamatban, melly 
a nénék i r g a l m a s s á g á r a nagyon kedvetlen és sivár vi-
lágot vet. Isten irgalmazzon az illyen irgalmas nénék kezére 
került beteg embernek !" — Igen „a bécsi, wieden-külvárosi 
kórházra felügyelő nénék ellen emelkedett komoly vádak foly-
tán , törvényszéki vizsgálat van folyamatban", melly nem a 
nénék irgalmasságára, hanem a „vegyes újdonságok" Írójá-
nak intelligentiájára „nagyon kedvetlen és sivár világot vet." 
— A ,Religio' mint ker. kath. folyóirat, kötelességének tartja, 
az egyház, állam, és a szenvedő emberiség javára a legna-
gyobb áldozatokkal működő, a ,Magyar Sajtó' által pedig 
pelengérre kitett egyházi intézet mellett szót emelni, s azt 
védelmezni, nem epés kifakadások-, vagy egyéb csúfos és al-
jas fegyverekkel, hanem a nyájassággal párosult ker. igazság-
szeretet védokainak használata által. 

Mindenek előtt helyreigazítást kíván : „a bécsi, wieden-
külvárosi kórházra felügyelő" ,irgalmas-nénék' elnevezése; 
mennyiben nem Wieden, hanem Gumpendorf külvárosban 
van kórházuk az ,irgalmas-nénéknek' ; a wieden-külvárosi 
kórházban felügyelő apáczák pedig sz. Ferenczről nevezett 
tertiáriusok, vagy salesianiták. Az ezen tertiárius-féle apáczák 
ellen emelkedett komoly vádak folytán, már folyamatban lévő 
törvényszéki vizsgálat eredményéről még mit sem tudni; 
tudja meg azonban legalább azt a t. olvasó-közönség, mikép 
az ezen tertiárius-féle apáczák ellen emelt komoly vád több-
nyire zsidó, és más keresztényellenes orvosokból álló sy-
nedrium munkája. Különben magát az ur Istennek legszen-
tebb Fiát is , ki a betegeket meggyógyitá, s a zsidókat legna-
gyobb jótéteményekben részesité, Pontius Pilatus, törvény-
széki vizsgálat következtében kereszthalálra itélte ; a zsidó 
synedrium .feszítsd meg, feszitsd meg'-et kiáltozván. A na-
gyon helytelen (talán gonosz is) észrevételre : „Isten irgal-
mhzzon az illyen irgalmas-nénék kezére került beteg ember-
nek !" pedig azt mondjuk : máskép beszélnek és irnak az in-
carnatus kereszténygyiilölő zsidó orvosok, és bécsi zsidó la-
pok , máskép szól a részrehajlatlan világ az ,irgalmas-nénék-
ről.' Szolgálhatunk a három csillagjegyü névtelen Írónak, meg 
a ,Magyar Sajtó'-nak , mint a vallási jogegyenlőség trombitá-
sának, egy pár auctoritással is... Íme egy, e dologhoz értő, 
hozzá részr, hajlatlan, jólelkű protestáns orvos következőleg 
szól az irgalmas-nénékről. „Az irgalmas-nénék (soeurs de 
charité) intézete bár fönségesen és dicsőn áll, ugy mond Dr. 

*) Mult számunkban tett rövid észrevételünk nem vonatkozván 
az általunk nem is olvasott ,M. Sajtó' ra, ezen , imént vett fölszólalás 
közlésévei a tőlünk méltán megvárt igazságszeretetnek teszünk eleget. 

S z e r k . 



Fischer, bár átalános elismerésre talált is ujabb időkben, 
mindezek daczára nincs ellenfél nélkül. Ez már a világ sorsa. 
Ugy látszik, mintha egy emberi intézkedés sem sikerülhetne 
oppositio nélkül, és hogy az embert ellentétek által kell föl-
serkenteni. De folyvást küzdjön-e az erény a gonoszsággal ? 
Állandóan bemocskoltassék-e az, a mi tiszta? Ha meggyőzetnék 
a bün, talán ellankasztatnék az erény ? Az irgalmas nénék el-
len is beszélték, hogy szófogadatlanok az orvosi rendelések 
iránt ; hogy háztartásuk sokba kerül, stb. Ellenvetések, mel-
lyeket , mint reménylem, eléggé megczáfoltam a gyógytudo-
mány számára Poroszhonban kiadott orvosi lap mult évi 17-dik 
számában. De még azt a gyanút is nyilvániták, hogy az irgal-
mas-nénék által kezelt betegápolásnál, a más hitvallást köve-
tők veszedelemben forognak, saját hitökben ingadozókká té-
tetni. Mint protestáns , és egy olly intézet orvosa, mellyben 
különféle vallású betegek ápolása az irgalmas-nénékre bíza-
tott , kötelességemnek tartom tehát megvallani, miszerint én 
a v a 11 á s i gondolkozásmódot illetőleg, gáncsolodó, vagy til-
tott befolyást, a gondnokságukra bizott más hitűek irányában 
soha sem tapasztaltam náluk. Minden, a mit tesznek, abból 
áll, hogy naponkint Istenhez folyamodnak enyhülésért szen-
vedő betegeik számára : minden különbség nélkül, legyenek 
azok katholikusok, protestánsok, vagy zsidók, stb." 3). Dr. 
S c h m i d t berlini orvos pedig imigy ir : „Midőn a kath. kór-
ház Berlinben elrendeztetett, azonnal fölkerekedett a hirlapi 
varjusereg fellege, aljas varjukárogásai által gyanusitván a 
szeretet müvét : ,Jezuiták más modorban ' A jezuita befo-
lyás teljesen elüzé az irgalmas-nénék szerzetéből a ker. szere-
tet szellemét. Mindazáltal a fénykerülő aggodalom kénytelen 
volt végre is lecsillapodni. Gyengesége érzetében képtelen 
volt a minden szem előtt látható munkásságot megakadályoz-
ni, vagy behomályositani. Miért is a keletkező fergeteg mo-
rogva vonult vissza rejtek helyére, hol titokban költhet" 2). 
A ,Münchner politische Zeitung', 1839-diki november 19-én 
kelt számában pedig, a müncheni zsidó község nyilatkozik az 
irgalmas-nénékről : „A tiszt, irgalmas-nénéknek a városi kór-
házban. A jámbor önfeláldozás és kitartó bátorság, melly által 
a nagyon tisztelt, és tiszt, irgalmas-nénék a sinylődők ápolását 
és felügyelését a városi kórházban magukra vállalták, átalán 
el van ismerve, s minden érzékeny szivnél a legbensőbb há-
laadást vonja maga után, az ez által az emberiségnek nyilvá-
nitott jótéteményért. A zsidó vallásbeliek is, kiknek betegei-
ket a tiszt, nénék, nem tekintve a valláskülönbséget, ugyan-
azon gondoskodásban részesítették, illy érzelmektől lévén át-
hatva, az alulirt igazgatás könyörög, miszerint legérzékenyebb 
háladatosságának gyenge kifejezését szívesen elfogadni, s 
mély tiszteletének igen csekély jeleül az ide mellékelt órát, 
mint emléket, elfogadni méltóztatnék: azon meggyőződéssel, mi-
kép minden időben és órában szeretetteljes müködésökről meg-
emlékezendik a tiszt, irgalmas-nénék legháladatossabb s leg-
alázatosabb zsidó vallású község-igazgatósága. Manz. keres-
kedelmi tanácsos, és előljáró. Hirsch József, első ülnök" 8). 
Még a törököknél is, kik a kereszténységet gyűlölik, legna-
gyobb tiszteletben vannak az irgalmas-nénék. A konstantiná-
polyi, vagy smyrnai „kórházra felügyelő irgalmas-nénék ellen 

*) ,Erster Jalxres-Bericht über das Josef-Hospital zu Waren-
dorf. ' 29. lap. - J j ,Historiscli-politisclie Blat ter . ' XXI. Köt. 570. lap. és 
XXIV. Köt. 93. lap. — 3) L . ,Die barmherzigen Schwestern. Mainz, 1842.' 

emelt komoly vádakról" mit sem hallott még az ember. Részletes 
tudósítások erről a ,Neue Sion'-ban (1847. 81. lap.) is olvas-
hatók. De még az istentagadó Voltaire is, kinek jelszava ez 
volt: ,Ecrasez 1' infame', bámulva az irgalmas-nénéket, azt 
mondja: „Nincs talán nagyobbszerü valami a világon, mint a 
testi előny-, ifjúkor-, és gyakran magasabb származásnak áldo-
zata , mellyet egy gyengéd nem hoz, hogy a mindennemű, s a 
kórházakban egyesitett nyomort enyhítse, mellynek megpillan-
tása gyengeségünkre olly megalázólag, elpuhultságunkra olly 
felháboritólag hat " Igen , ránk nézve is igen felháboritólag 
hatott a ,Magyar Sajtó'-nak helytelen és gúnyos észrevétele 
az irgalmas-nénékről. Ugy látszik, a vallási jogegyenlőség mel-
lett színleg harczoló, de elvét tettleg megtagadó pesti,Ma-
gyar Sajtó' is a bécsi zsidó lapok varjuseregéhez csatlakozott, 
hogy az irgalmas-nénék által gyakorlott irgalmasságot káro-
gásával, Dr. Schmidt mondásaként, Pesten is kürtölhesse: 
talán azért, mivel Pesten is működnek az irgalmas-nénék a 
nevelés terén, és pedig a legnagyobb áldással *). (p) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi dec. 13-dikáról kelt legfelsőbb 

határozatával S c h i r g 1 E n d r é t , az esztergomi érseki káptalan kano-
nokát komáromi, s gróf F o r g á c h Ágostont , ugyanazon káptalan 
kanonokát , sasvári főesperessé legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott. (Sürgöny.) 

PEST, dec, 18-án. Országunk főmagasságu herczeg-pri-
mása, kit jelenleg honunk jóllétének gondjai kétszeresen el-
foglalva tartanak, főpásztori buzgalmában mit sem lankadva, 
különösen a legfölségesebb Oltári-szentség imádására alakult 
jótékony egylet terjesztését hordja szivén. Erről ismételve 
tanúskodik ama, nov. 30-dikán kiadott főpásztori körözvénye 
is, mellyben a főmagass. bibornok-érsek, főmegyéjének ösz-
szes papságát fölhívja az ezen egyletbe lépésre; nagyobb 
ösztönül, az egylet által ez ideig épen e főmegye szegényebb 
templomainak irányában, templomi sz. ruhák és egyéb kész-
letek ajándékozásával tanúsított jótékonyságot méltóztatván 
kiemelni. — Ugyancsak ő eminentiája, a magyar Akadémiá-
nak honunk pontosabb ismeretére irányzott munkásságát tel-
hetőleg gyámolitandó, dec. 8-dikán kelt magas iratában, arra 
hívja föl a főmegyei pásztorkodó papságot, hogy a nyomta-
tásban mellékelt rovatokat betöltve, jövő évi mart. végéig 
tudósítsa a főmegyei hivatalt : minőnek találtatott a hivek lét-
száma 1861-dik évi mart. utolsó napján ; egyszersmind „az 
egyházi hivataluk körében levő más felekezetbeliek számát 
is" bejegyezvén, „a mennyiben erről biztos tudomásuk van." 
„E kimutatásnak egyik főczélja a magyar korona birodalmai-
ban tettleg élő népek nyelv szerinti különbségének t u d o -
m á n y o s földerítése : a t. cz. lelkész urak pedig legjobban 
tudják, hogy liiveik közt hány magyar, tót , német stb. ajkú 
van ; azért a tudomány érdekében fölkéretnek" arra is, hogy 
„szíveskedjenek legelsőben is saját híveikre nézve a jegyze-
tek' rovatában kiténni, hány közülök magyar, tót, német, ro-
mán, horvát, szerb, ruthen stb. ajkú"; a mennyiben pedig er-
ről a többi felekezetbeliekre nézve is biztos tudomásuk volna, 
az azok számára vonatkozó adatokat is bejegyezni. 

*) Minden esetre különös, hogy a ,Pesther Lloyd' mai (291.) 
száma u j vádat hoz , a salzburgi ,irgalmas nénék' ellen. S z e r k . 
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— Mi sem lehetvén az egyházi egyleteknek olly nagy 
előnyére, mint ha azok által pártoltatnak, kiket püspököknek 
rendelt a Szentlélek az Isten anyaszentegyházának legelteté-
sére , mellyet tulajdon vérével keresett : a pesti Oltár-egylet 
igazgatósága legédesebb kötelességei közé számitja, az egy-
lettagok lelki örömére hálatelt szivvel nyilvánítani, hogy neki 
főtisztelendő G i r k György pécsi püspök ő méltósága, e hó 
7-én kelt kegyes főpásztori sorai mellett, a megyéjében általa 
gyűjtött egyleti tagok, részvevők és jótevők névsorát, kiknek 
élén saját neve ragyog, ezeknek ez évi járulékával együtt hi-
vatalosan átküldeni méltóztatott. Az egylettagok esdve ké-
rendik az Urat, hogy azon áldás, mellyet ő méltósága drága so-
raiban az egyletre mondott, rá százszorosan visszaháramoljék. 

PÉCS, dec. 16-án. ,Laudetur Jesus Christus'! A pécsi 
irgalmas nénék temploma, jótevők adakozásaiból megujittatott. 
Ezen ősrégi egyház, melly valaha török mecset volt, igen 
szükségelte már a javítást. A buzgó nénék mindent elkövet-
tek, és nem nyugodtak addig, valamig Istennek e háza föl nem 
diszesittetett. Isten áldja meg a jótevőket — Főispánunk 
megérkezett. Midőn a clerus tisztelgett ő méltóságánál, sziv-
rehatólag mondá, hogy ő lelke mélyéből, és egész meggyőző-
déséből katholikus, és az is akar maradni. ,E jelvény, mond ő 
a Krisztus-rend jelére mutatván, nem csak külsőleg díszlik, 
hanem szivemben is gyökeredzik. Az egyház hü fia akarok 
maradni örökké !' Lelkes éljenek követék e szép szavakat. 
Több illy katholikust az egyház- és hazának ! — Egy magán-
körben azon indítvány tétetett, hogy czélszeríi volna olly vá-
rosokban, hol több pap van, egy papi casinót alakítani ; melly-
nek fő czélja volna : kölcsönös eszmecsere egyházi, vagy poli-
tikai ügyekről. Az olvasáson kivül, a napi tárgyak jó szellem-
beni meghányatása, az elvek szilárdítása, mindenesetre a szel-
lemi miveltség emeltyűje gyanánt tekinthetők.... Megyénk-
ben több plébános kellemetlen helyzetbe jött a hivatalnokok-
kal, egyedül azért, mert népök mellett az igazság érdekében 
szót emeltek ; de felsőbb helyre appellálván , diadalmasan 
győztek ! Kisdedovodánk jó karban van : de kívánatos volna, 
hogy a város magáévá tenné az ügyet ; mert nem minden 
szülő győzi a költséget. — 

ROMÁ-ból érkezett tudósitások szerint, ott a sz. atya 
iránti hő ragaszkodásának dec. 7-dikén ujolag nagyszerű bizo-
nyítványát adta a nép ; a templomból Vaticanba visszatérő pá-
pát olly roppant sokaság özönölvén körül, hogy a pápai kiséret 
csaknem zavarba jött a nem várt jelenet tulajdonképeni je-
lentősége iránt : mignem a légrenditő ,evviva'-kiáltások, és 
az egyszerre szőnyegekkel ékesített ablakok stb. minden két-
kedést eloszlattak. Lehet, hogy a fejedelméhez hü nép ama 
hirek általi megilletődését akará kifejezni, mellyek ujolag ter-
jesztetnek a sz. atyának Victor-Emanuel és hatalmas pártfo-
gója által tett ajánlatokra nézve; mellyeknél fogva a pápa az 
egyTházállam uralkodója lenni megszűnnék , és egyedül a lel-
kiekbeni felsőségre szorítkozva, a világi hatalom kezelését, 
mint ,vicarius'-ára, egészen Victor-Emanuelre bizná. (Gyö-
nyörű vicarius !) 

— A kath. papság sorsa: minden politikai párttól felhasz-
náltatni (mellyek majd kicsalt, majd kierőtetett helyeslésével 
kérkednek, míg arra szükségök van), és elhagyatni, vagy épen 
üldöztetni, ha nélküle is czélt érhetnek. Midőn az olasz forra-
dalom elhírhedt vezérei Sicihát, Nápolyt, a pápai tartomá-
nyokat elfoglalták, minden lap telve volt a clerus sympathiá-

ját hirdető tények elősorolásával ; mint még legújabban is a 
piemonti királynak a palermói érsek által lett fényes fogadta-
tásával : ma pedig mindenütt, ugyanazon clerus a reactio szí-
tója , a ,fellázított' nép vezetője, s természetesen a szabad-
ság' és ,haza' legfőbb (jó még, hogy ,fizetett'-nek nem rágal-
mazott) ellensége. A ,N. Preuss. Zeit.',leghitelesebb' tudósitá-
sok után irja Nápolyból, hogy az ellenmozgalom terjed; hogy 
„az alsó clerusnak a forradalom-, és Victor-Emanuelhezi ra-
gaszkodása" egészen alaptalan ráfogás ; „sőt inkább ő épen 
az, melly a reactionalis kísérleteket a falusi nép közt legin-
kább éleszti, részint vezeti is. E clerus az, melly Victor-Ema-
nuelt kiközösitettnek hirdeti, kivel bármikép érintkezésbe lépni 
annyi, mint az egyházi átkot magára vonni; melly a királyt 
atheusnak festi, s ollyannak" (daczára, hogy Palermoban sz. 
Rozália ereklyéjét megcsókolta?) „ki a kath. egyházat kiirtani 
szándékozik...." Tehát hova lett amaz állitólagos sympathia ? 
(Melly még a hires Gavazzit is börtönbe vezette, s a forra-
dalmi kormánynak bizonyosan nem igen buzgó férfiait arra 
kényszerité, hogy a hittagadó szerzetest Nápolyból mielőbb 
kiigazítsák.) A híresztelt sympathiák helyett mindenfelől csak 
a bepörölt, és elzárt püspökök felől érkeznek hirek. Mint leg-
újabban, egy tiltakozása miatt, az urbinoi érsek Pesaroba vi-
tetett fogva; a fermoi bibornok-érsek is hasonló okból lévén 
még mindig bezárva. — A jezuiták généralisa, P. Beckx, a 
rendnek Victor-Emanuel által elkobzott javait visszakövetel-
ve , tiltakozást igtatott a turini ,Opinione' czimü félhivatalos 
lapba: de ez az okiratot szokása szerint nem hiven adta s a 
generalis azt a ,Civiltà Cattolicá'-ban kénytelenittetett újra 
kinyomatni. 

— A ,Religio' is megilletődve emlékezett (272. 1) an-
nak idejében azon áldozárról , kit a fölkelők Perugiában 
agyonlőttek „a nép — örömrivalgása között ;" mivel egy pár, 
embervéren hizó istentelennek tetszett ráfogni, hogy az 
,olasz királyság' egyik katonájára lőtt a város bevételekor... 
A vérszomjas ,szabaditó sereg'-nek áldozat kellett : ki lehetett 
volna ennélfogva alkalmasabb erre, mint egy kath pap ? Cial-
dini megmondta (1.,Religio' 184.1.), hogy: „A mégbosszulatlan 
Perugia bosszút kér: és ez, habár későn is, meg'fog neki adat-
ni." — Most a lapok azt írják, hogy még egy Pepoli igazságsze-
retete (!) sem viselheté el az égbe kiáltó orgyilkosság büntetet-
lenül maradását : és a megrendelt törvényes nyomozás csakha-
mar világosságra hozta, mikép a szelid pap, S a n t i plébános, 
soha még csak fegyverhez sem nyúlt életében, nem hogy har-
czot folytatva lövöldözött volna ellenséges katonákra. Az ár-
tatlan plébános a sátáni rágalom áldozatául esett el. A hamis 
tanú, mint mondják, 18 évi fogságra ítéltetett... Santi ugyan 
meghalt : de az i g a z s á g napfényre jött ! Igy fog napfényre 
derülni előbb-utóbb ama temérdek rágalom és ráfogás alapta-
lansága is, melly a kath. egyház, és annak látható feje ellen 
szóratik : és ha még több ártatlannak keilend is miatta áldo-
zatul esni, az igazság végre is győzni fog... És az igazság méltó 
az érette hozott illy nemes áldozatokra. Az ,igazság koroná-
ja' csak is egekben, és illy küzdelem után adathatik meg. 

IRODALOM. 
Elhagyta a sajtót, és kapható szerzőnél: 

,EGYHÁZI BESZÉD, mellyet a r é v - k o m á r o m i sz.-And-
rás főtemplomának főmag. bibornok herczeg-primás, nagy-
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kéri S c i t o v s z k y János ur által végbevitt ünnepélyes 
fölszentelésekor oct. 18. 1860. mondott R e n d e k József, 
Gúta mezővárosi esp. pleb. Komárom, I860.' 8-r. 12 1. Ara: 
10 kr a. é. 

Az e, vallásos buzgalommal párosult honfias érzelmeket 
tanusitó, jeles beszéd kiadásából várható tiszta haszon , a fö-
nebbi templom javára van szánva. „Ha évek multával unokái-
tok kérdeni fogják : mikor és ki által épült a templom ? mond-
játok el nekik", hirdeti szónok, „hogy ezt a j e z u i t á k épitették 
1748—1761-ig; Sajghó Benedek, sz.-mártoni főapát tevén le az 
alapkövet; de — már 1763-ban egy borzasztó földrengés által 
romba dőlt. 1768-ban tehát újra kezdek épiteni, és 1771-ben föl-
szenteltetvén, részben az isteni-szolgálat benne megkezdetett. 
Majd 1848. sept. 17-én atüzveszély, melly e város legnagyobb 
s legszebb részét fölégeté, ennek is fedelét, tornyait, harang-
jait leroskasztá, oltárait, és egész belsejét elhamvasztá—" 
Függelékben az újraépítést lehetővé tett kegyes adományok 
jegyzéke adatik; mellyek közt a nem-helybeliek részéről föl-
emlittetnek : Ő cs. kir. apóst. Fölsége I. Ferencz-József a budai 
várerősségi pénztárban létező 47,000 frt; V. Ferdinand és 
fois, neje ő Fölségeik magán-pénztárukból 5565 frt ; Albrecht 
főherczeg ő cs. kir. fönsége a Lichtenstein-féle adakozásból 
1050 frt; főmagass. nagykéri Scitovszky Ker. János bibornok 
hg-primás ő eminentiája saját pénztárából 3150 frt, másoktól 
összegyűjtve 2219 frt; nmélt. kis-apponyi Bartakovics Béla 
egri érsek ő excell. 100 frt; ft. Haynald Lajos erdélyi püspök 
ő nméltósága 52 frt 50 kr ; mélt. Farkas Imre székes-fej érvári 
püspök 50 frt; mélt. Roskoványi Ágoston püspök 52 frt 50 
kr; mélt. Girk György püspök 30 frt; mélt. galánthai b Fe-
kete Mihály vál. püspök 100 db cs. aranyat ; mélt. Rimely 
Mihály főapát 100 frt; esztergomi ft. főkáptalan 500 frt, ft. 
zirczi prépost ő nagys. 105 frt ; gr. Waldstein János ő mélt. 
1052 frt 50 kr; gr. Nádasdy Lipót örökös főispán ő mélt. 105 
frt; tek. Konkoly Lászlóné 210 frt 30 kr; tek. Czúzy Jánosné 
100 frt 80 kr; tek. Jókai Jánosné 105 frt; tek. Konkoly The-
ge Miklós által rendezett hangversenyből 257 frt; tek. Ja-
nicsáry Ignácz 200 frt; tek. Halek Pál 105 frt; tek. Magdics 
N. 61 frt 95 kr ; tek. Blázsovics Péter 52 frt 50 kr ; tek. Dóra 
Szilárd 52 frt 50 kr; tek. Bodán N. 44 frt 50y2 kr a. é. stb. 
(A példányok a gutái plébánián kaphatók.) 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s ! 
Három évtizede, hogy a magyar közönség szerény egy-

letünk egyház-irodalmi működését ismeri ; ismeri azon köte-
tekből , mellyeknek száma az egylet létezésének évszámával 
egyenlő : s azért az irányról, mellyet a müvek megválasztá-
sában követünk, bővebben szólni fölöslegesnek tartjuk. Elég 
legyen e sorokban az érdekelt közönséget röviden figyelmez-
tetnünk , hogy az egyház és haza iránt önkényt elvállalt, s 
azért kedves kötelességünknek ez idén is eleget tenni aka-
runk , midőn sz. Ágoston „De c i v i t a t e D e i " czimü mü-
vének forditásából a 3-dik kötetet kiadni, s ezzel az egész 
müvet bevégezni szándékozunk. — Midőn a most említett kö-
tetre , melly körül-belül 30 ívig terjed, és a rendes (Medárd-
nap) határidőig minden bizonynyal megjelenik, 1 frt 30 krjá-
val előfizetést nyitunk : tisztelettel kérjük ki a t. közönség, 
különösen ügyfeleink szives részvétét és pártfogását. 

Pest, I. bizottmányi gyűlésünkben, dec. 9-én 1860. 
A pesti növendékpapság m- e. i. iskolájának ez évi tagjai. 

Megjelent, és Temesváron, a ft. püspökmegyei hivatalnál 
kapható : 

,ACTA SYNOD ALIA. Collecta per Paulum O l t v á n y i , 
Dioecesis Csanádiensis Presbyterum, Parochum Földeákien-
sem , Consistorii Episcopalis Assessorem. Temesvárim, 
1859.' 8-r. VIII, és 116 1. Ára, fűzve : 80 kr a. é. 

Tartalmát e jótékony czélra szánt munkának a követke-
zők teszik : I. részben, a Pozsonyban, 1822-ben megtartott 
nemzeti zsinat rövid története ; II. részben, az 1821-dik év-
ben megtartott csanádi megyei zsinat actái s rendeletei. Ezek-
hez járul függelékül : a) Engl Antal gróf és egykori csanádi 
püspök főpásztori instructiója 1763-ból, és b) Christovics Imre, 
szinte csanádi püspök rendelete az Oltári-szentség tiszteleté-
re alakult egylet számára. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

(A syriai keresztény rokonaink számára, a 
püspöki-megyében begyül t adakozások vége.) 
Samfalvi plébános és hivei . 
Csémi plébános és hivei 
Nagy-kölkedi plébános és hivei . 
Mura-szombati esperes-plebános és hivei 
Inczédi esperes plébános és hivei 
Lékai esperes-plebános és hivei . 
Győrvár i esperes-plebános 
Felső szénégetői plébános és hivei 
Ori-szentpéteri plébános és hivei 
Kis-czelli lelkészek és hivek 
Óbéri plébános . . . . 
Alsó-őri plébános 
Stináczi lelkész 
Német-szent-mihályi plébános és hivei 
Pinka-miskei hivek . 
Lődösi hivek . . . . 
S t e g m ü l l e r testvérek . 
Nádasdi plébános és hivei . 
Felső-lendvai lelkész és hivei 
Kéthelyi esperes-plebános és hivei 
Nyőgéri plébános és hivei 
TÍ3sinai plébános és hivei . 
Komeáti plébános és hivei . 
Turnischáról . . . . 
Pinka-szent-királyi plébános és hivei 
Körmendi plébános és hivei 
Szent-tamási apát-plebános 
Német- keresztúri lelkész és hivei 
Pertócsai plébános és hivei 
Csényei esperes-plebános és hivei 
Rumi plébános és hivei 
Felső-szilvágyi plébános . 
Szombathelyi püspöki udvari papok 

s z o m b a t h e l y i 

3 fr t a. é. 
5 f r t a. e. 

10 f r t a. é. 
10 f r t a. é. 
5 f r t a. é. 

15 f r t a. é. 
2 f r t a. é. 

. 4 f r t 3 kr a. é. 
2 f r t a. é. 

37 f r t a. e. 
4 f r t a. é. 
2 f r t a. é. 
1 f r t a. é. 

. 28 f r t a. é. 
6 f r t 50 kr a. é. 
1 f r t 40 kr a. é. 

3 f r t a. é. 
6 f r t a. é. 

11 f r t a. é. 
5 f r t 60 kr a. é. 

6 f r t a. é. 
25 f r t a. é. 

5 f r t a. é. 
4 f r t a. é. 

. 10 f r t a. é. 
5 f r t a. é. 
5 f r t a. é. 

12 f r t 30 kr a. é. 
5 f r t a. é. 
5 f r t a. é. 

. 15 f r t a. é. 
2 f r t a. é. 

3 f r t 97 kr a. é. 

Összesen : 413 f r t a. é., 1 Napoleondor, és 2 cs. arany. 
Pápa ő szentsége részére : 

Ugyancsak a szombathelyi megyéből, letenyei kerületből 5 f r t a. é. 

IGAZÍTÁS. Lapunk 48-dik számában 383.1. 2. h. 2. sorb, alulr. : 
„költeményei" helyett olv. „ k ö z l e m é n y e i t " ; 384. 1. 1. h. 8. s. al. 
„ős" h. olv. : „és" stb. Utólagosan ide teszszük azt is , hogy 350. 1. 2. h. 
26. s. föl. ,magasztos' li. olv. ,malasztos érzettel', és u. o. 7 sorral alább, 
,szegénység' h. olv. „szerénység." 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, December 22. 5 0 . II. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 fr t .00 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az öngyilkosság okairól korunkban. — 
Papi párbér. (Vége.) — IX. Pius kínszenvedése. — E g y h á -
z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olaszország- és Északameri-
kából. — Irodalom. 

Az öngyilkosság okairól korunkban *). 
A felvilágosodás százada fölött sötét felhőként 

terülnek el olly bűnök, mellyek gyászos árnyat vet-
nek az anyagi érdekekben (mit el kell ismernünk,) 
óriási léptekkel előrehaladó korszakra— Több olly 
bünt tudnánk elősorolni, mellyek a haladást, mivelt-
séget, tudományt , de kivált az ember nemesebb ré-
szét, a halhatatlan lelket érdeklő tudományt , és igy 
a léleknek Istenhez jutását akadályozzák, s nem csak 
egyesek, hanem egész néptömegek, alkotmányos 
nemzetek tönkrejutását is hatalmasan siettetik, egye-
sek ugy, mint egész nemzedékek sirját ássák meg. 
i g y , mig a népek földi, anyagi létét annyira törek-

*) Igéretünkhez képest örömest csatoljuk mintegy kie-
gészítésül, e czikket is (jóllehet csak kivonatban) az e tárgy 
körül már előbb közlöttekhez. Valóban korunk e szomoritó je-
lensége felől nem lehet eleget, és elég nyomatékkal irni 
Legközelebb is egyik bécsi lap, közölve azon szerencsétlenek 
számát, kik Bécsben 1859-dik év folyta alatt, mint öngyilkosok, 
a közönséges kórházba vitettek (31-en, köztük 12 nő), köztük 
egy 15 éves czipész inast is említ, ki némi csekélyebb lopás mi-
atti (különben érdemlett) büntetését kikerülendő, tett torkán 
két metszést; mig egy másik, 19 éves kőmives flu, a szülői fe-
nyítés elől harmadik emeletről ugrott le, s ugy halt meg... Vég-
re tehát a szülők, mesterek, elöljárók, ne is büntessenek sen-
kit: nehogy öngyilkosságra birják a gőgös, és semmi aláren-
deltséget, érdemlett megaláztatást, büntetést tűrni nem aka-
ró nemzedéket .. De valljon lehet-e, szabad-e ezt az erkölcsi-
ség, és közjóllét érdekében tenni ? — Innen a számtalan panasz 
minden olly szenvedés miatt, mallyet a vétkesnek esetleg 
tűrnie kell ; mig a bűnös kihágások áldozatain, kik sokkal na-
gyobb fájdalmat, veszteséget, csakhogy ártatlanul szenvednek, 
ki sem tartja méltónak, szánakozni. Arról kellőleg, néha túl-
ságosan is van gondoskodva, hogy a gonosztevő, biztosítva 
legyen az őt érhető bántalmak ellen : de hogy a védtelen jám-
boroknak ne kelljen a vakmerő bűntől rettegniek, azt eszközölni 
nem látszik korunk humanitása- és civilisatiojának követelmé-
nyei közé tartozni. Büntetés által akarni a gonoszt e l i j e s z t e -
n i a rossztól, embertelenségnek tartatik : de a gonoszok által 
gyakorolt rettegtetés méltatlanságát korunk nem érzi Szerk. 

szik biztosítani, a jövő mennyei, és szellemi élet jól-
létét gondtalanul elhanyagolja: tehát homok-alapra 
épit; melly épületnek józan észszel senki fönmaradást, 
és tartósságot nem Ígérhe t— A vallástalanságnak, 
mint fő forrásnak, egyik mellék ága, s kifolyása az ön-
gyilkosság is. Az önfentarthatási ösztön minden érző 
lénybe bele van öntve. Tapasztaljuk ezt kivált az 
oktalan állatoknál. Még a legkisebb rovarka is vé-
delmezi, őrzi, s igy szereti életét. Ha egy fészekben 
ülő tehetetlen galambfiuhoz nyulunk, felduzzasztja 
begyét , és védő állapotba helyezi magát : mert éle-
tét félti S az értelemmel, és szabad akarattal fel-
ruházott ember, az állatok ura, e tekintetben, mond-
hat juk, alább sülyed az állatoknál. Ha az értelmes, 
Isten képére alkotott embernél történik az, mit az 
oktalan állatnak ösztöne nem enged tenni, ugy ez 
,Crimen laesae divinae Maiestatis.' Minek bebizonyí-
tására elegendő legyen felhozni sz. Pál apostol, ro-
maiakhoz irt levelének 14-dik részéből a 7-dik, és 
köv. verseket: „Mert közülünk senki nem él önma-
gának , és senki nem hal meg önmagának. Mert ha 
élünk is, az Urnák élünk; és ha meghalunk is, az 
Urnák halunk meg. Akár éljünk azért, akár meghal-
junk, az Uréi vagyunk. Mert azért halt meg, és azért 
támadott fel, és él megint Krisztus, hogy mind az 
élőkön, mind a holtakon uralkodjék." — Az embert az 
Istenség szikrája jellegezvén , lelkére nézve az Isten-
hez lőn hasonlóvá. „Teremte tehát Isten az ő képére 
embert; az Isten képére teremté azt" (I. Mózs. 1, 
27. *). S a bün, az öngyilkosság bűne, őt a barmok-
nál is alantibb fokra sülyeszti. De ha egy pogány 
meggyilkolja magát , azon még nem volna okunk 
annyira csudálkozni : mert nem bir Jézus üdvözítő 
vallásának ismeretével ; nem fogja föl a Megváltó 

*) Csakhogy mit használ a népet a kinyilatkoztatott hit 
alapigazságaira tanitani, s emlékeztetni : ha a nép miveltjei, 
az irói tekintélyek, mind merő hazugság- és mesének nyilvá-
nítják azt, mit a papság hirdet ? Egyik erdélyi lap, a ,Korunk' 
(9. sz.) csak legújabban is ugyanazt, a mire a t. értekező mint 
csalhatlan isteni tekintélyre hivatkozik, „héber mondá"-nak 
nevezi.... Ez az oka, hogy a legbuzgóbb iskolai s templomi ta-
nításnak is olly csekély, vagy semmi sikerét sem látjuk. Szerk. 

50 
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szent ajkairól hangzott ama szavak értelmét : „Iugum 
meum svave est , et onus meum leve." „A ki utánam 
akar jönni, tagadja meg magát, és vegye föl kereszt-
jét, és kövessen engem." Azonban ha egy, Krisztus is-
kolájában felnőtt keresztény, elég vakmerő, az élet és 
halál Urának jogaiba vágni, s önéletét szándékosan 
elvenni: ez iszonyú lelki vakságra, s judási kétség-
beesésre mutat , mellyen méltán siránkozhatunk *). 
De mellőzve jelenleg a vallástalanság-, és ebből fo-
lyó élv-, rang-, és más kóroknak pusztító hatását, 
egyedül az elharapódzó f é n y ű z é s t említjük. 

Hol vagytok ti régi időknek egyszerűn öltözött, 
de jámbor erkölcsű fiai s leányai? hagy j mutassalak 
be titeket fényűző unokáitoknak! Boldog idők vol-
tak azok, midőn még apáról fiúra maradt a dolmány, 
anyáról leányára a zsinóros mente. Megbecsülték ők 
az őseiktől rájok maradt ruházatot, erényeikkel 
együt t . Ekkor a szívnek kevesebb vágyai voltak, 
mint jelenleg; egyszerűbben ruházkodtak az embe-
rek, mint most: de a keresztény vallásosság-, becsü-
letesség-, és erényességben is előbb állottak a mos-
taniaknál. Napjainkban a fényűzés dühe olly rop-
pant mérvben szállotta meg az embereket, mint más-
kor soha. Divatosnál divatosabb ruhákat kapnak föl. 
Egy dajkán, vagy szolgálón nagyobb a fény, mint 
volt azelőtt egy érdemes uri asszonyságon. A mint 
kivetkeztünk őseink egyszerű öltönyéből, ugy kivet-
keztünk a jámbor erkölcsiség- és vallásosságból, és 
igy az őseinktől öröklött becsületességből is. A meny-
nyire czifrázzák az emberek a testet, annyira szeny-
nyezik a lelket. Ugy van : a szegényebb sorsuak utá-
nozni akarván ruházatukban a gazdagabbakat (kiknél 
azonban a szükségtelen fényűzés csak ugy kárhozatos, 
valamint a szegényeknél,) czéljok elérése végett, miu-
tán anyagilag kevéssel rendelkezhetnek, legdrágább 
kincsöket, tisztaságukat, és igy lelkök üdvösségét 
bocsátják áruba.... Vagy nem hallunk-e szegény, de 
romlott lelkű anyákat , ruházatért rimánkodó leá-
nyaiknak illy utasítást adni : .,Keressetek magatok-
nak; elég nagyok vagytok már." S ha a mód iránt 
tudakozódnak, panaszolkodva, hogy hiszen ők min-
dig munkálkodnak, de fáradságuk bére az élelemre is 
kevés, saját anyjoktól kell hallaniok : „Hát X. Mári, 
vagy Y. Ágnes hol keresi a szép ruhára valót?" Illy 
intések után nagyon is jól kiismerik a forrást, melly-
ből a ruhára való kerül. Lesz is szép ruha: de elköl-

*) A judási bün , a pénzvágy, hitetlenség, és Krisztus 
tagadásának bűne, csak judási halált is vonhat maga után. 
Ezért annyi öngyilkosság, önző, nyereségsovár, és Krisztus-
tagadó korunkban. S z e r k . 

tözik a szívből a szűzies erény. Nincs többé megelé-
gedés, sem béke a háznál: eladták ezeket, és czifra 
ruhát vásároltak ra j ta . . . S a czifra ruhára pazarolt 
szűzies tisztaság elköltöztének, és a család kebelébe 
furakodott elégedetlenségnek, egyik leány halála lett 
szomorú következménye... Hulláját egy reggelen 
a Tiszából fogták ki a halászok... Hogy miért vete-
medett öngyilkosságra, ugy tartom, nem szükséges 
bővebben magyarázgatni. Oh! hány családot ragadott 
már a kétségbeesés örvényébe a fényűzés, melly 
tantalusi szomjúsággal epeszti a gazdagabbak után-
zásában érdemet és tekintélyt kereső boldogtalano-
ka t ; és az őket utói nem érhető nyomorultat, az adós-
ságok miatti véginségre juttatja. Ismertünk atyát, ki 
a fényűző felesége-, s leányaira fölszedett adósságot 
fizetni nem birván, kétségbeesve főbe lőtte magát. 
Iveket kellene összeírnunk, ha a szomorú öngyilkos-
sági példákat elősorolni akarnók, mellyek a kárho-
zatos fényűzés gyászos következményeiül nézendők. 

Hát a r e g é n y e k olvasása felől mit szóljak? A 
regényirodalom az , melly korunkban kiválólag ter-
jeszti a rosszat; beoltván ifjaink szivébe az elégedet-
lenséget, a rajongást, és a hiu ábrándozást. Hány 
regényt olvasunk, hol a fiatal nőnek udvarlója, csak 
a^ért, mert kedvesével tiltott szerelmi viszonyát sza-
badon nem űzheti, meggyilkolja magát; vagy sok-
szor mindketten áldozataivá lesznek az öngyilkos-
ságnak? És illy tények fölött a regényíró még he-
lyeslését nyilvánit ja; őket mint valódi hősöket ma-
gasztalja! Csuda-e azután, ha ifjaink illyesmiket ol-
vasván, beszívják a mérget? Mind a két nemen lévő 
ifjaink már 14—15 éves korukban annyira űzik az 
érzékiséget csiklándoztató regények olvasását, hogy 
a komolyabb, és nekik az életre sokkal hasznosabb 
könyvekről tudni sem akarnak. Csak az örökös ábrán-
dozások, a czifránál czifrább szavakba öltöztetett sze-
relmi viszonyok foglalják el őket; annyi ra , hogy 
18—19 éves korukban már ők is Írhatnának egy 
szerelmi kalandokkal telt regényt önmagukról. J a j 
annak a solid jellemű férjnek, ki illy regénybolond, 
ábrándos leányt vesz feleségül. Ritkán lesz abból 
férje- és gyermekeinek gondját viselő hü feleség, 
és jó anya : de lesz sok esetben szerencsétlen ön-
gyilkos. 

Tapasztalás után tudjuk, hogy e bűnös me-
rényletre korunkban már gyermekek is hajlandók ; 
minek oka csak is a szülői gondatlanságban,és rossz 
példában keresendő : „Exempla trahunt." A gyerme-
kek élénk képzelődéssel birván, nagyon megjegyzik 
azt, a mit hallanak ; és majmolják a mit látnak. (Pél-
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da rá egy alföldi város, hol egy 12 éves gyermeknek 
igen szépen sikerült az akasztott embert utánozni.) 

Nem akartuk ,statistice' kimutatni (a mennyire 
tudnillik lapokból, vagy más könyvekből tudomá-
sunkra jött,) milly mérvben harapódzott el egyik, 
vagy másik országban évről-évre az öngyilkosság : 
hanem annyit apodictice állithatunk, hogy a millyen 
mértékben halad elő a népek v a l l á s t a l a n s á g a , és er-
kölcstelensége, szintolly mértékben terjed és szapo-
rodik az öngyilkosok száma is. 

Elmondva, bár fölületesen, a mit tudtunk az 
öngyilkosság okairól, mellyeknek antidotumait igen 
könnyű lesz föltalálni, hihetőleg azt is megvárják t. 
olvasóink, hogy szóljunk valamit az öngyilkosok 
,eltemetése' felől is. — Hogy becses várakozásuknak 
megfeleljünk, megpróbáljuk ezt is : de ha talán el 
nem mondanánk mindent, előre is bocsánatot ké-
rünk Az egyházi ,canonok' az öngyilkosok teme-
tését érdeklőleg illy utasitást adnak: „Non possunt 
ecclesiastice, i. e. solenniter sepeliri suicidae, qui se-
ipsos sponte, ex desperatione, taedio vitae, alioque 
simili affectu occiderunt, nisi fors mente capti fuis-
sent." (Porubszky, Jus. Eccles. p. 577.) Ezen egy-
házi törvényt a m. közoktatási ministeriumnak egy 
rendelete, melly 1857-dik évi nov. 30-kán, 1420. 
szám alatt látott napvilágot *), igy módosítja: „Sui-
cidae imputationis incapaces ritu Ecclesiae in locis 
sacris, sive coemeteriis sepelientur ; imputationis vero 
capaces absque ritu ecclesiastico, extra loca sacra tu-
mulabuntur." Hogy pedig ez kitudassék, és meghatá-
roztassék , minden egyes öngyilkossági esetben ve-
gyes, a politikai hatóság által kinevezett tekintélyes, 
jó jellemű, és bizalomra méltó férfiakból, plébános-, 
és orvosból álló bizottmány alakuljon; melly Ítéletet 
hozand róla, valljon az öngyilkos akkor , midőn ma-
gát meggyilkolta, ,imputationis capax' volt-e, vagy 
nem? És igy eltemethető-e egyházi szertartással, 
vagy sem? Ha a plébános a világi bizottmányi ta-
gokkal ellenkező véleményben volna, e körülmény 
a megyefőnöknek följelentendő ; ki a megyés-püs-
pökkel közlendi az egész tényt. Ezek azután együtt-
értőleg fogják eldönteni, valljon az addig temetőn 
kivül elásott öngyilkos hullája a temetőbe, vagyis 
a szentelt helyre egyházi szertartással áttehető-e, 

*) A rendelet tulaj donképen 1857-diki oetober 30-dikán 
kelt ; s valamint a t. értekező által itt felhozott szám csak a 
m e g y e i lehet, mint volt a már korábban közlött más czikk-
ben (Rel. 44. sz. 348. 1.) az 1437. szám : ugy a k e 1 e t is nem 
az eredeti okmányra vonatkozik, hanem a főpásztori köröz-
vényre. Innen a különbözések. S z e r k. 

vagy sem? Ez az öngyilkosok temetését érdeklő, s 
az egyház erre vonatkozó ,canonait' módosító fel-
sőbb rendelet veleje : — mellyre csak azt jegyezzük 
meg, hogy e rendelet születése előtt az öngyilkost, 
minden egyházi szertartás nélkül, a temeíön kivül 
ásták el; és csak ritka kivétel volt, ha pap kisérte ki. 
Most pedig már az tartozik a nagy ritkaságok közé, 
ha valamelly öngyilkos ,capax'-nak nyilváníttatván, 
nem egyházilag temettetik. Én legalább az emiitett 
uj rendelet életbe-léptetése óta valaminyolcz öngyil-
kossági esetet tudok : de mind egyházilag megtisz-
telve ; melly körülményből szabadjon már azt a szo-
morú következtetést vonni, mikép napjainkban sok-
kal nagyobbaz ő r ü l t e k (mentecapti) száma, mint 
volt annakelőtte ! ! ! 

Miképen hozhat a plébános az öngyilkos ,capa-
citás'-a, vagy ,incapacitás'-ára vonatkozólag Ítéletet, 
erre legjobb utasitást nyújt egy tudós főpásztor, a 
fonérintett felsőbb rendeletet kisérő levelében: „Por-
ro occasione hac ad id quoque reflectendos censui 
DD. Curatos: quod in decisione quaestionis, num vi-
delicet hic, vel ille suicida imputationis morális ca-
pax sit? cumprimis ad anteactam ipsius vitám respi-
cere oporteat. Siquis enim durante vita pium, reli-
giosum, ac fidelem Ecclesiae filium semet exhibuit, 
nihilo minus tamen vitám suam praedicto miserando 
modo violenter finivit : de tali certe praesumendum, 
supponendumque est, quod factum idmodi verosimi-
liter in absentia mentis, ac non deliberate perpetrave-
r i t — Et ex adverso, si talis, qui per totum vitae 
suae curriculum a via Mandatorum Dei deflexit, qui 
notorie immorális ac impius Ecclesiam nusquam ad-
ivit, officia religionis contemsit, usum Sacramento-
rum respuit, doctrinam ac instituta Ecclesiae palam 
sugillare et irridere nihili duxi t , si inquam talis no-
mine tantum christianus et catholicus, ast quoad opera 
sua gentili deterior, violentas sibimet manus iniiciat : 
factum ipsius pro funesto vitiorum moralium, cor-
rupti cordis, sceleribus foedatae vitae, ac irreligio-
sitatis consectario magis, quam pro sequela turbatae 
mentis haberi debet." 

Történik, hogy egy némelly végrendeletet tesz, 
családjától elbúcsúzik, ezt elrendezi, még a plébá-
nosnak is hagy egy levelkét, mellyben meggyónik: 
azután pedig veszi a puskát , és főbe lövi magá t . . . . 
Valljon eltemethető-e ennek hullája egyházi szertar-
tással? Feleljük: nem! Nem pedig azért, mert ő ké-
születeket tett e gyalázatos halálra : tehát eszénél 
volt. Mert az őrül t , esztelen ember, nem hogy ren-
dezne valamit , hanem inkább mindenfelé a legna-

50* 
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gyobb rendetlenség nyomait hagyja maga után. A 
ki pedig józan észszel pártot üt Isten ellen, megta-
gadja iránta a köteles engedelmességet, szabad aka-
ratát örökké szent jogainak megsértésére használja 
föl, Istenben nem hivése, az irántai bizodalmatlanság 
által elszakítja magát a hivők seregétől: — az nem 
méltó, hogy holt teste egyházilag megtiszteltessék. 
De hiszen ő ezen jogáról önkényt le is mondott, mi-
dőn megvetve a vallás vigasztalásait és Krisztus Jé-
zus legszentebb tanítását, szántszándékosan vetett 
életének véget. A ki a íejedelem ellen pártot ü t , azt, 
mint illyent kivégzik ; a katonát , ha elhagyja űrál-
lomását, vagy megfut az ellenség előtt , bizonyára 
nem díszítik föl érdemjellel : hanem mint ol lyat , ki 
tovább szolgálni s harczolni nem akar , sőt még tár-
sait is rossz példája által hűtlenség-, és engedetlen-
ségre csábítja, főbe lövik. Nevetséges annakokáért 
azt kivánni, hogy a gyáva keresztény, — ki az élet 
terheit, mellyek alól egy ember sincs kivéve és föl-
mentve, tovább hordozni nem akarván, szándékos 
öngyilkossá vál ik , — csak u g y , mint ama jámbor 
hivő, ki az Ur Jézus tanai által ajánlott kitartó béke-
tűréssel viselte az élet nyomorait és szenvedéseit, 
egyházilag takaríttassák el, és tiszteltessék meg. Hja! 
de a mostani világ elveül, természetesen csak k ü l -
s ő l e g , és azokban, mik az egyház rendeleteit sér-
tik , szokás örökmindig az emberbaráti szeretetet, a 
,philantropiát' emlegetni. Pedig ha ezt kellőleg értel-
mezni akarnók *), hiszem, hogy beusülnének. Mert 
,ex fructibus eorum cognoscimus eos.' Az öngyilkos 
csak szerettetni akar: de szeretni nem. ,A humani-
smus ! Az emberiség' ! kiáltják ők ,Minő scanda-
lum, milly embertelenség, és kegyetlenség a kath. 
egyház részéről: azt a szegény, nyomorult em-
bert , ki telve adóssággal, testi-lelki nyomorral, be-
tegség* , és szenvedéssel, hogy mindezektől szaba-
dulhasson , öngyilkossá lesz, el nem temetni szo-
kott egyházi szertartással, hanem ugy hagyni el-
ásatni, mint valamelly dögöt, és eb hulláját'**). 

*) Ugy találnék, miszerint az emberi-nem iránt épen a 
kath. egyház, még pedig az által tanusitja legnagyobb szere-
tetét, mivel az emberiséget annyira meggyalázó, s olly sokak-
nak vesztét okozó bűntől, visszatartani törekszik az embert. 
És hogy épen azok követik el a legnagyobb szeretetlenséget, 
kik ez iszonyú vétség legyezgetése, vagy épen dicsérő kieme-
lése által, az öngyilkosságok számát szaporítják; kik e bűnt 
kevésbbé félelmes-és visszaijesztővé tenni igyekeznek. Szerk. 

**) Ezt illetőleg nagy fogalomzavar uralkodik A kath. 
egyház, mint illyen, nem akadályozhatja az illetőket, hogy az 
öngyilkost is a véleményök szerint őt megillető temetéssel ne 
tiszteljék meg: csak azt ne kívánják,hogy ahhoz az egyház, val-

Illyen , és ehhez hasonló nyilatkozatot többször is 
hallottunk már, mellyek egy részére az értekezés 
folytán megfeleltünk. Arra pedig, hogy valakit a 
tetemes adósságtól szabadulhatási remény visz az 
öngyilkosságra, igen könnyű, még pedig a hánytor-
gatott ,humanitás', és emberbaráti szeretet elvéből 

l á s i szertartásokkal járuljon, mellyek csak a ker. h i v ő t 
(nem pedig a hitöket megtagadott egyéneket) illethetik joggal. 
Ki az egyháznak végetlenül nagyobb l e l k i kincseit, tanitását, 
szentségeit, megveti, s mellőzhetni véli, az csak a legnagyobb 
ellenmondás és oktalanság következtében sürgetheti olly igen 
az általa megvetett, kinevetett beszentelést, és halotti imádsá-
got. A ki merő külsőre, világi fény-és pompára tekint csak, és ezt 
kívánja még holta után is, midőn szerinte mindennek vége van, 
a lelki javakra pedig mit sem ád : ám részesittessék földi di-
csőségben, a csak földnek élők által (ha a polgári társaság ebben 
mi rosszat sem lát és veszélyest magára nézve) : ez ellen az 
egyház nem tehet ; de az ellen méltán tiltakozik, hogy őt olly 
tiszteletnyilvánitásokra kényszerítsék, mellyeket szivből, és 
meggyőződése szerint, nem adhat. Igy őt arra is lehetend szo-
ritani, hogy a megátalkodott bűnöst feloldozza, hogy a mél-
tatlanokat az Ur asztalához bocsássa, stb Az, mit az öngyil-
kosság védői olly embertelenség gyanánt tüntetnek föl, a kül-
disz megtagadása, nem az egyház-, hanem a polgárzatlioz 
tartozik. Az illem mindenben megtartható, és tartandó. A mi 
e tekintetben eddig polgári büntetés volt, mint sok egyébre, 
ugy, fájdalom! az öngyilkosokra nézve is megszűnt alkalmaz-
ható fenyítés lenni. A polgárzat, és mai társas élet a részegsé-
get, káromkodást, fajtalanságot stb. sem engedi többé egyházi-
lag fenyittetni... Am lássa a polgári társaság, mit nyer vele, ha 
a vallásos indokokat, és bűntől visszatartó eszközöket mellőzi; s 
igy az egyház az öngyilkosság irányában is kénytelen lesz az el-
lene fegyelmileg mit sem tehetés terére visszavonulni: de ez azt 
soha sem fog megszűnni kivánni, hogy az illyenek eltemetéséhez 
járulni ne kényszeríttessék. Mi a dög-testre stb. vonatkozó nagy 
szavakat illeti, ez nem egyéb, hatásra számitott szinpadiasság-
nál. A lélek halhatatlanságát tagadóknak nem kellene illy ,ha-
szontalanságok'-kal törődniek. Az embernek a kath. egyház ál-
tal Szentlélek templomául tartott testét illyenné csak is az örök 
életbeni hit teszi : ezt elvetve, ugyan miben különbözik az egyik 
test a másiktól? A hitetlenek azok , kik az embert lelki-, és 
testileg lealacsonyítják. Ok azt jól tudhatnák, hogy a ker. te-
metés magasztossága nem a külpompában áll ; s hogy némelly 
jámbor h i v ő , mi a k ü l s ő t illeti, nagyobb egyszerűség-, 
ne mondjuk elhanyagoltsággal tétetik sirba, mint sok dög-
test (például,megsiratott' öleb, vadászkutya, vagy ló,) melly-
nek sirja fölött talán márvány-emlék diszelg... De persze a 
h i v ő nek teste más hittel, és reménységgel lőn az egyház 
megható könyörgéseit elmondó pap, és néhány (sokszor vajmi 
kis számú) rokon lélek imája mellett koporsójába (ha mégis 

abba) fektetve, mint ama .nemes' állat ! Ki ezer meg ezer 
,testvérét' a csatasikon, vagy kórházakból eltemettetni látta, 
kik pedig sokszor az egész emberi-nem méltó tiszteletére tart-
hattak volna számot : az nem fog olly idétlen sopánkodásokon 
megindulni, minőket az öngyilkosság mentegetői, az elmaradt 
egyházias fény miatt sokszor képmutatólag emelnek. S z e r k . 
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válaszolni. Ugyan kérem szépen, az a valaki, ki az 
adósság miatt önmagát meggyilkolt hullájának részére 
az anyaszentegyház által olly gyakorlatba akarja 
vétetni a ,humanitast,' az emberbaráti szeretet elvét, 
mit mondana rá, ha történetesen ő volna épen hitele-
zője annak a bizonyos öngyilkosnak ; föltéve, hogy ez 
előre kinyilatkoztatná neki bűnös szándékát, mellyet 
végrehajtani csak azért készül, hogy az adósság-, és a 
hitelezőnek örökös zaklatásaitólszabadulhasson? Nem-
de igy okoskodnék: ,Türj,szenvedj édes barátom ! Ipar-
kodjál, és dolgozzál : szorgalmas munkálkodásodat az 
Isten megáldja; s megtakarított filléreidből lassan-
kint lefizetheted adósságodat is.' És csakugyan, ez 
k ö t e l e s s é g e is az adósnak, legalább Krisztus urunk 
parancsainak értelmében. Ellenben ha ő nem gyako-
rol ,humanitást', emberbaráti szeretetet, midőn elfe-
csérli, eldombérozza a soha megadás fejében kölcsön 
vett pénzt; s midőn már senki sem ad neki, mert 
hazug, és csaló, midőn már nem dőzsölhet többé 
más pénzére, hogy hitelezőitől szabaduljon, nem te-
kintve, mikép egész családokat jut tat talán koldus-
botra , erőszakosan véget vet életének: — kérdjük 
egész szerénységgel, ki követelheti ennek részére 
olly igen az emberbaráti szeretet gyakorlatba véte-
lét? A világ Ítélete és gondolkozása nem egyez meg 
az anyaszentegyház ítéletével, és gondolkozásával. 
Az anyaszentegyház minden tényében következetes : 
a világ nem igy. Hogy az öngyilkosokat nem temeti 
el az egyház szertartással, ezt azért teszi, hogy a jobb 
lelküeket hasonló merényletektől visszarettentse, és 
hogy az illy tények fölötti rosszalását, nem-helyes-
lését nyilvánítsa. Az atya sem szeretheti ugy, mint 
a jót, vásott erkölcsű, neki sok szomorúságot okozó 
gyermekét. Az anyaszentegyház sem lehet közönyös 
gyermekeinek ferde magukviselete iránt. S lehet-e 
szivtelenségnek, botrány-, inhumanitas-, vagy akár-
minek nevezni, ha ő az anyai kebeléről magát erő-
szakosan letépett gyermekét jelenlétével meg nem 
tiszteli? Hogyan is imádkozhatná el hült teteme fö-
lött a ,quem vera fides iunxit fidelium turmis'-t? A 
kinek az igaz, és élő hit szelleme lengi át kebelét, az 
illy gyalázatos merényre, öngyilkosságra nem vete-
medik. A kinek szivében igaz erkölcsi érzet honol, az 
meggondolja az öngyilkosság bűnének iszonyatos 
voltát , mellyel különösen az Istent bántja meg, és 
magának gyalázatot, lelkének pedig kárhozatot sze-
rez. Ha a tya , vagy anya volt az öngyilkos, kárho-
zatos merénylete által a szülői, s házastársi köteles-
ségeket , mellyeknél fogva egyik házastárs a mási-
kat holtig híven szeretni, és semmiféle nyomorában 

el nem hagyni , gyermekeit pedig jámbor polgárok-
nak nevelni tartozik, alapjában felforgatja. Megsérti 
a felebarát iránti viszonyos kötelességet i s , midőn 
nem iparkodik a szükség idején kölcsön kapott pénzt 
visszatéríteni, hanem hogy e kötelességtől menekül-
jön, csúfosan vet véget életének. De vét a hazaszere-
tet ellen is, melly azt kívánja tőlünk, hogy vele 
együtt örüljünk, és sírjunk, őt nyomorában segítsük, 
és felvirágzásán, szellemi, s anyagi előmenetelén buz-
gón közreműködjünk: —ellenben h ü t e l e n ü l , s o h a 
el n e h a g y j u k . . . . Az illy, és ennyi szent érdekeket, 
isteni, és természeti törvény igényelte kötelessége-
ket vakmerőn megsértő, s lábbal taposó öngyilkos, 
megérdemli-e valljon, hogy őt még holta után is az 
egyház kitüntesse ? 

Megvalljuk, ekkorig az öngyilkosságról tüzete-
sen nem szónokoltunk. De még a jelesebb egyházi-
beszéd-iróknak sem jutott eszökbe, erről különös szó-
noklatot készíteni.(Én legalább nem olvastam illyent.) 
Mi ezen körülményt annak tulajdonít juk, mivel e 
vétek ritkább volt eddig a keresztények közt. De ha 
igy szaporodik az öngyilkosságok száma, ugy kény-
szerítve érezzük magunkat, hogy ezen gyalázatos 
bün ellen is különös csatát intézzünk; és különösen is 
villogtassuk az Ur szent igéjének kétélű fegyverét. 
Meg kell ismernünk, hogy a nép, melly nem szokott 
annyira behatni a dolgok mélyébe, látva az öngyil-
kosok hullájának minden kivétel nélküli, s egyhá-
zias eltakarítását, könnyen azon gondolatra veteme-
dik (mint már magunk is tudnánk rá példát felhozni), 
mikép az öngyilkosságok talán még a kormány, és 
egyház által is helyeseltetnek Az a rossz oldala 
is van tehát az egyházi , az öngyilkosok temetésére 
vonatkozó canonokat világi törvények által módosító 
eljárásnak , hogy még az egyházához híven ragasz-
kodó, legalsóbb osztályt is mintegy felbátorítja, s 
nem rettenti vissza az öngyilkosságtól. 

Azon meggyőződéssel teszszük le tollúnkat, hogy 
habár értekezésünk nem tartozik is azon tudomá-
nyosak közé, mellyek minden bírálatot kiállanak: 
mégis iparkodtunk megtenni, a mi gyenge tehetsé-
günktől kitelt. Iparkodjunk elháritani az okokat; jól 
tudván, hogy ,a kik hasonlókat cselekesznek, az Is-
ten országát nem birandják.' Tiszaparti. 

P a p i p á r b é r. 
(Vége.) 

A magyarországi polgári kormányzóság, a cul-
tus-ministeriumnak 1853-dik évi april 28-án, 27. sz. 



alatti rendelete folytán 1), szintén kijelenté, hogy az 
1802-dik év óta a lelkész és hivek közt a párbéri il-
leték megváltásavégett létrejött szerződések,ugy más, 
a canonica visitatioban sarkalló tartozások, ezentúl 
is épségben maradnak; s a természetben kikötött járu-
lékok az eddigi gyakorlat szerint, ezentúl is ter-
mészetben adandók meg: szabadságában áll azonban 
mind a lelkésznek, mind a községnek az eddigi, vagy 
a változtathatás jogával kötött egyezések helyett, 
u j szerződéseket kötni. Csak hogy erre egyik felet 
sem lehet kényszeriteni : hanem kölcsönös beegyezés 
u tán, az egyházi s polgári hatóság kiküldötteinek 
közbejötte mellett jöhet az csak létre. 

Végre az 1853-dik évi martius 2-án kiadott úr-
béri patens is vonatkozik a párbérre, mennyiben a 
23. §. kijelenté, hogy a templomoknak, parochiák-, 
és iskoláknak járó olly adók és szolgálmányok, mel-
lyek sem papi tizeden átalában, sem úrbéri kilencze-
den nem alapulnak, a megszüntetett úrbéri szolgál-
mányok közé nem tartoznak. 

Előadván a fönebbiczikkekben a p á r b é r iránt 
azt, a mi előttem tudva volt, ugy hiszem, a t. olvasó 
velem egyetért , midőn azt állitom, hogy a most or-
szágszerte divatozó papi pár-, vagy ágybér honunk-
ban alig idősebb két száz évnél ; és valószínűleg a 
szomorú vallási viszályok alatt született az : létét 
azon körülménynek köszönve, hogy a tized, nyol-
czad, negyed, vagy tizenhatod, ugy a földeik-, szől-
leik-, malmaik-, kaszálóik-, és egyéb, az 1647-diki 
12-ik t.-cz. által elősorolt jövedelmi forrásaiktól meg-
fosztott lelkészek, kénytelenek voltak hiveiknek eme 
szeretetadományára szorulni, s azt tőlök egész öröm-
mel elfogadni; mert az 1714-diki pécsi zsinat előtt 
is fordul már törvénykönyvünkben itt-ott elő olly 
kifejezés, melly annak mintegy már régibb idő ótai 
főnlétét gyanittatja. De mielőtt ezen, kissé hosszura 
is nyú l t , és e becses lapban sok más üdvösebb és 
hasznosabb tárgynak helyét ellopó értekezést befe-
jezném , még ké t , a párbérre nézve előfordult, és 
már hatóságilag is tárgyalt esetet hozok fel. 

I. Némelly parochiákban a lelkésznek párbéri 
illetéke, például búzában, nem a párok, hanem a tel-
kek száma után jár. Lehet, hogy vagy szerződés, vagy 
visitatio canonica szerint e tartozás akképen van ki-
mérve , hogy a lelkésznek minden jobbágyi telektől 
járjon egy, vagy két mérő. A most országszerte munká-
ba vett úrbéri rendezések által, a község telkei is szapo-
rodhatnak (mint szaporodott már 1840-ik évben egyik 

barsmegyei helységben a földek szabályozása által 
a jobbágytelkek száma). Kérdés már most, hogy a 
lelkésznek növekedik-e a szaporodás arányához ké-
pest párbéri búzája ? Igen is, e kérdésben az uri szék-
nek a lelkészre nézve kedvezőleg hozott Íteletét 
Barsmegye törvényszéke is helybenhagyta 1). 

II. Tudjuk, hogy a régi úrbéri rendszer mellett, 
a fóldes-uri parancs igen könnyen elmozdította a job-
bágyot az általa használt jobbágytelek élvezetétől, és 
ezt annak adta, kinek akarta; s előfordulván az eset, 
melly egyébiránt itt-ott nem épen a ritkaságok közé 
tartozott , hogy a kath. jobbágyok helyébe nem-ka-
tholikusok telepittettek le, a katholikus plébános ezen 
csere által, volt légy en párbére akár ház-, vagy föld-, 
akár pár-számra kimérve, igen sokat vesztett ama 
jövedelméből, melly ugy sem vala bőkezüleg kimér-
ve. A magyar királyi helytartósághoz kerülvén fel 
az illyféle panaszok, ez, 1824-dik évi május 27-kén, 
25,267. sz. alatt 2) kelt leiratában kijelenté, hogy mi-
után a katholikus jobbágyok helyét elfoglaló más 
hitűek miatt , a kath. plébánosok jövedelmeikben fö-
lötte megszorittatnak : ebbeli károsulásuk felsőbb 
helyre terjesztessék föl a püspökmegyei hivatal ál-
tal, melly a vallás-alaptárból (fundo Religionario) fog 
kárpótoltatni. Ugyanazon k. leirat azonban azt is ki-
jelenti, hogy azon járandóságok, mellyek valamelly 
alapitványi, katholikusokra szóló oklevélben gyöke-
reznek, a törvények értelmében, a vallás-alaptár meg-
kímélése tekintetéből, ezentúl is föntartassanak. 

Egyébiránt más kérdések és kételyek is merül-
hetnek föl e tárgyra nézve ; nevezetesen, ha a párok 
száma után jár a lelkésznek párbéri illetéke, és a 
földeket, mint itt-ott már divatozik, nem-katholiku-
sok veszik meg, vagy olly katholikusok, kik más he-
lyeken laknak, vagy olly helybeliek, kik már földek-
kel birván, azon véleményben vannak, hogy akár-
mennyi főidet összeszednek, a lelkészi párbéri illeté-
ket csak ugy, és olly mennyiségben tartoznak fizetni, 
mert pár után j á r , mint más, kevesebb földdel biró 
házas-párok. Minthogy a most fönforgott honi viszo-
nyok miatt ujabb időben gyakran történtek, és tör-
ténnek most is illy adás-vevések, mellyek a lelkészi 
jövedelmet nagyon fenyegetik : ugy hiszszük e kér-
dés itt-ott, ahol szükség mutatkozik, szinte hivatalos 
tárgyalás alá fog kerülni. Sok terhei voltak, és vannak 
a községeknek, mellyeket épen az tesz elviselhetővé, 
mert birtok-aránylag vettetnek ki : egyedül az egy-
ház szolgálatában a hivek javáért éjjel-nappal fára-

!) 1853. XIII. Kormánylap. 3) Extr. B. Res. Regiar. 19. — 2) Ugyanott, 11. lap. 
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dozó egyének ellátása az, a mi még e szabadalmat 
magának kinyerni nem tudta. 

A mi e tá rgy felőli véleményemet illeti, u g y 
hiszem, eléggé tudatom azt az olvasóval, kijelentve 
azt, miszerint Földeákon 1856-ban, a csanádi püs-
pöki , és békés-csanádmegyei hatóság kiküldött biz-
tosainak közbejötte mellett, a párbéri illeték megvál-
tására nézve átalán-szerződés jött létre, és az abban 
kikötött mennyiséget most a község pénztára fizeti. 
Egy évi párbéri illeték beszedése, mellynek jó része 
most is hátralék, érlelék meg a szerződést; mert ugy 
hiszem, velem együtt igen sokan aláirják Csanád-
megy e volt nagy tekintélyű, s bő tudományu püs-
pökének,— kit az Isten egyházunk és honunk, u g y a 
parlagon heverő, de általa szép kincscsel gazdagított 
irodalmunk javára még sokáig éltessen, — ama mon-
datát : hogy a párbérre szorított lelkész 11 hónapig 
kedves és kedvelt híveinél; csak a 12-dik hónapban, 
midőn fizetését szedi, vagy szedeti, akkor sokaknál 
megszűnik az lenni. Oltványi Pál. 

IX. Pius kínszenvedése. 
Jézus Krisztus isteni személyének földön látható kép-

viselője, az anyaszentegyház; az egyház pedig a pápával, sa-
lezi sz. Ferencz jeles mondata szerint, egy testet képez. 
A pápát illeti különösen, a Világmegváltó életpályáját keresz-
tülélni, s a szenvedés utján bemenni az ő dicsőségébe. 

Az első pápa, sz. Péter, szenvedéseiben igen nagyon ha-
sonlított Krisztushoz. ,Petrus passioni Domini a d a e q u a -
tur' , irja Tertullian J). S utána minden pápák ittak meste-
rök kinszenvedési kelyhéből, az egyik igy, a másik amúgy. 
Egyike azon pápáknak, kin Urunk kínszenvedésének ugyan-
azon körülményei legszembetűnőbben mutatkoznak, IX. P i u s . 
Ő elmondhatja valóban sz. Pállal : ,Adimpleo ea, quae desunt 
passionum Christi in carne mea, pro corpore eius, quod est 
Ecclesia.' (Koloss. 1, 24.) Néhány franezia s belga írók hirdet-
tek már könyveket, mellyekben Jézus Krisztus kínszenvedé-
sét, helytartójának személyén mint megujitottat fejtegeték ; 
mindenek közt legjelesebb azon kis kötetke, melly ez évben 
e czim alatt: ,A pápák keresztutja', Lafond Ödöntől Paris-
ban megjelent ; mellyben a szerző IX. Pius kínszenvedéseit 
leirja, a gethsemani kerttől fogva a feltámadásig. Megjelent 
Lüttichben is egy munka: ,IX. Pius az uton a kalvária-hegy 
felé, vagyis a XIV. keresztúti stácziók, IX. Pius ő szentségére 
alkalmazva' czimmel. Megkísértjük mi is e tárgy részletes 
fejtegetését, uralkodó pápánk megdicsőitésére : kinek nagy di-
cséretére válik, Krisztushoz hasonlónak lehetni a szenvedések-
ben ; meg a jó katholikusok megerősítésére, kik az ekkép türt 
szenvedések után minden bizonynyal várhatják a nem távoli 
húsvéti feltámadás napját. 

H o s a n n a. Mikor IX. Pius a pápai székre emeltetett, 
minő dicséreteket, milly tetszést nyert az italianissimi-féle 

olaszoktól ! Ő v o 11 az o l a s z g e n i u s t e r e m t ő j e , Gio-
berti szerint ; Gravazzi után , a n e m e s s z í v , a k i v á l a s z -
t o t t é s z , az á t a l á n o s r e m é n y ; Massimo d'Azeglio-
ként, n é p é n e k p r o f é t á j a : k i n e k s z a v a az e g é s z 
v i l á g b a k i h a n g z i k , é s i g a z s á g o t h i r d e t ; an-
g y a l , m e g v á l t ó v a l a a f ö n s é g e s é s h a l h a t a t -
l a n IX. P i u s ! A felmagasztalásnak összeesküvése volt ez, 
mint igen jól fejezte ki magát Falloux gróf; ez volt a Virág-
vasárnap , mellyre csakhamar következett a szenvedés pén-
tekje : mint ugyanazon pápa nyilatkozott, midőn az ünnepé-
lyektől elfárasztva, az ,Evvivá'-któl megsiketitve, s a képmu-
tatóktól gyötörtetve látta magát, kik föl nem hagytak áldá-
sát kérni. 

A v é g v a c s o r a . Minekutána IX. Pius minden ellen-
ségeinek megbocsátott volna egy fejedelemről addig még nem 
hallott jószívűségében: ezek szabadságukat visszanyerve, szín-
lelt jámbor ságuk és háladatosságuk jeléül, e jótéteményért az 
Ur asztalához akartak menni, s a pápa kezéből venni magukhoz 
az Oltári-szentséget. És IX. Pius odanyújtotta nekik az Oltári-
szentséget, mint egykoron az Ur az ő apostolainak azon vész-
teljes éjjelen, midőn elárultatott 

j B l z o n y m o n d o m n e k t e k , k ö z ü l e t e k e g y 
e l á r u l e n g e m ' . Ezt hirdeté Krisztus apostolainak; és azok 
közt, kik IX. Piustól amnestiát nyertek, és általa megáldoz-
tattak , nem egy volt, hanem száz meg száz , kik őt elárulan-
dó tták! Pius mellkeresztjére esküdtek ők, hogy hivek marad-
nak mind halálig : de talán ugyanazon pillanatban esküdtek 
meg arra, mikép őt megrontani fogják. 

C s ó k . A romai pápák története egy hosszú sora ahar-
czok-, szenvedések- és üldözéseknek ; de mi alig tudunk csak 
egy pápát is , a kivel barátság ürügye alatt olly méltatlanul 
bántak volna. Sokat kellett szenvedniök VI. és VII. Piusnak : 
kinzóik mindazáltal semmiképen sem praetendálták azt, misze-
rint m e g m e n t ő ik akarnak lenni. IX. Pius mondhatja egynek: 
„Barátom ! miért jöttél ? Csókkal árulod el az ember fiát ?" 
Majd ha egyszer föl lesznek fedezve az alattomos társaságok 
titkai : akkor nyilvánossá fog válni, hol tenyészett rejtekben 
az árulás, és ki ment a forradalmi férfiak körébe, igy szólván 
liozzájok: „Mit akartok nekem adni? s én kezetekbe adom 
őt !" S olvasható lesz majd az iszonyatos egyezkedés is, melly-
ben írva van : „Jelt adott az áruló , mondván : a kit én meg-
csókolok , ő az; fogjátok meg!" 

E l h a g y a t o t t s á g . „Elhagyák őt valamennyi tanít-
ványai , s elfutának", ugy mondatik sz. Máté evangéliumában 
a világ Megváltójáról, ki fönséges áldozatává lőn a n e m - i n -
t e r v e n i á l á s n a k . S íme a mai világban Jézus Krisztus 
helytartóját ugyanazon elhagyatottságban látjuk: minthogy a 
katholikus nemzetek részint conniventiából, részint félelem-
ből, martalékul adják őt ellenségei erőszakának. A földnek ha-
talmasai , kiknek védelmezniök kellene a pápát, mint a kert-
ben a tanítványok, kik nem virrasztottak, elaludtak ; mert 
„szemeik el voltak nehezedve." S mikor a hadi zaj fölkelté 
őket az álomból, elfutottak ijedtökben, hogy magukat a n e u-
t r a l i t á s szirtje alatt elrejthessék. (Vége köv.) (p) 

ctöv 

*) De praescriptione. Cap. 36. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 22-dikén. Örömmel veszszük a következő 

értesítést : A Lonovics-féle második pályakérdésre beküldött 
munkálatok közül, a birálók többsége által a dij azon dolgo-
zatnak Ítéltetett oda, melly a következő jeligét viselé : „Quae-
cunque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo." A 
hasonló jeligés levélkéből S b ü l l F e r e n c z nek, a szombat-
helyi megyében dolinczi plébánosnak neve tünt ki. — A pesti 
növendékpapok pályázására alapított Dercsik-féle jutalmat 
L ő z s a r d t F e r d i n á n d , csanádmegyei központi növen-
déknek következő föliratú munkálata nyerte el : „Nisi Domi-
nus aedificaverit domum" etc. Schopper György, 

a hit tani kar dékánja. 

— Az északamerikai missiók gyámolitására alakult Leo-
poldina-intézet, a már említett évenkinti jelentés szerint, ho-
nunkból következő adományokat vett által 1859-dik évben: 
Szombathelyi megyéből 120 frt 75 krt, vácziból 94 frt 50 krt, 
kalocsai főmegyéből 210 frt, esztergomiból (a ,Kath. Néplap' 
utján begyült 27 frt és 47 kron kivül) 231 frt, kassaiból 80 
frt, székes-fehérváriból 54 frt 7 krt, rosnyóiból 70 frt, Csaná-
diból 252 frt, nyitraiból 52 frt 78 krt, diakováriból 31 frt 50 
krt, nagyváradiból 158 frt 65 krt, szepesiből 330 frt, veszpré-
miből 100 frt, erdélyiből 20 frtot. Az összes kiadás ez évben 
2903 frt 67 krt tett a. é., s az intézet pénztárában 61,768 frt 
20 kr maradt fön a következő, 1860-dik évre. 

LOSONCZ, dec. 8-án. Azon reményben, hogy igényte-
len tudósításomnak most is megnyilnak e becses lap hasábjai, 
küldöm e lelkipásztori beigtatást tárgyaló sorokat, melly az 
itteni kath. hivek rövid ideig tartó lelki árvaságának örven-
detes véget vetett. Elvesztvén ugyanis azok nem rég egy év-
tizeden át erősen szivökhez forrott, önzetlen szeretet-, és tel-
jes bizalommal karolt lelkipásztorukat, nagys. S z t r a k a y 
János prépost, jelenleg rosnyói kanonok és plébános urat, 
Advent első vasárnapján lehetének szerencsések annak utód-
ját , illetőleg uj lelkipásztorukat, nt. B u c s á n s z k y József 
volt ragályi lelkész urat, a Jézus szive szerinti papot hivata-
los és ünnepélyes működésében először láthatni s hallhatni ; 
kit a fön kitett napon e kerület érdemes alesperese, ft. P e-
t y e r e c z András czimz. kanonok és rappi plébános ur igta-
tott be canonszerüleg, és a szokásos szertartások közt uj 
plébániája- s egyházának összes jogai- s javaiba. Az illy rend-
kívüli alkalmak, eltekintve attól, hogy ritkább voltuk miatt 
már magukban is képesek mélyebb nyomokat hagyni, kellő-
leg fölhasználtatva, kétszeresen is áldásdusakká válhatnak az 
illetőkre : mennyiben az illy alkalmaknál rendesen ünnepélye-
sebb a hangulat, feszültebb a figyelem, és készebb szokott 
lenni a kedély a hallottak-, és történteknek mind befogadására, 
mind pedig hü megőrzése-, és buzgóbb követésére. Miért is 
csak méltányolni lehet a föndicsért, érdemek- és jótettekben 
őszbe borult alesperes ur mély belátását és helyes tapintatát ; 
mellynélfogva alkalmi megható szónoklatában igyekezett igen 
korszerűen az emberiség erkölcsi érzületén ejtett, és naponkint 
veszélyesebbé váló sebre keresni szükséges gyógyirt, hol az 
leginkább, mondhatnám talán még egyedül föltalálható, tud-
nillik az egyház, különösen pedig az egyház szolgái, a pap-
ság iránti kellő, s őket méltán megillető engedelmesség-, és 

bizalommal párosult tisztelet- és szeretetben. Melly tisztelet és 
szeretet a milly mértékben hanyatlik, fogy, épen olly arányban 
fogy a hivek közt a vallás-erkölcsös élet szebb virágzása is, ter-
jed ellenben folytonosan a nép alsóbb rétegeiben, és erősebb 
lábra kap a vészes vipera-méreg, a minden nemesebb érzést, 
emelkedettebb gondolkozásmódot, felebaráti szeretetet, szóval 
minden keresztényi erényt és erkölcsöt köréből száműző hit-
hidegség, és az iránt, a mi szent és egélyi, egyaránt idegen-
séggel viseltető rideg vallási közönyösség. Pedig hogy rövid 
kitérést engedjünk magunknak, tapasztalás után szólva, nem 
csalatkozunk, ha állítjuk, miszerint addig lehet csak valamelly 
község boldog, sorsával anyagi tekintetben is elégedett, vala-
mig lelkipásztorához, ki vele kész minden ügyeit és bajait 
résztvevőleg megosztani, a fiúi bizalom és szeretet érzületé-
vel közeledik ; ki áthatva szent hivatásának fönsége-, s rop-
pant felelősségi terhének érzetétől, kész szivét, idejét, egész-
ségét, gondjait, sőt vagyonát és életét is mint a gondjaira bí-
zott hivekéit tekinteni. Nem is tesznek .azért Ítéletem szerint 
semmivel kevesebbet, hanem maguk alatt vágják a fát mind-
azok , kik a papot azért, mivel nem az, a mivé ők istentelen-
ségökben tenni akarnák, kiben Isten képviselőjét látják, ki 
vétkeiket kárhoztatja, s az Üdvözítő küldöttjét, kit hajmeresz-
tőleg káromolnak, és ki egykoron őket is megitélendi, — keserű-
en meg-, és elitélik. Mintha csak szivében olvasnának a pap-
nak , rásütik minden helyes ok és alap nélkül a rút tettetés 
és merő külsőség bélyegét, és hogy e tekintetben irányában 
a nép föltétlen bizalmát is megingassák, nem átalják tele to-
rokkal kürtölni: ,Hagyjuk a papot beszélni; hisz ugy sem érzi 
azt szívében, a mit ajakán hordoz ; ő maga sem hisz jóformán 
hivatásában : csupán kenyérkeresetből űzi, — mint ők vélik, 
szemfényvesztő, farizeusi munkáját.' S mint illyet, egyszerűen 
megvetésre, nem tisztelet- és becsülésre méltónak szeretik 
nyilvánitni ; s midőn vakmerő rágalmazásuk érvéül egy, vagy 
másik, hivatásáról megfeledkezett pap példájára hivatkoznak, 
nem veszik észre, hogy a szomorú k i v é t e l e k (miután egy 
kis fekete pont is nagyon felötlő a fehér öltözeten, mig a fe-
kete piszkos ruhán észre is alig vehető,) az e g é s z testület ér-
demességét emelik ki, s erősítik ; és igy akaratuk ellenére is 
a papi rend ártatlanságát, és szeplőtelen tiszta jellemét bizo-
nyítják. Különben ha komolyabb fontolóra veszszük a pap 
állását, viszonyait, és helyezetét, mellyet a világgal szemben 
szükségkép elfoglalnia kell : mi hamar azon meggyőződésre 
jutunk, hogy mindez máskép nem is lehet, és miut minden-
ben , ugy különösen e részben is igazak a szent könyv szavai : 
,A tanitvány nem lehet nagyobb mesterénél' ; és ha már Jé-
zust is Belzebub fiának csúfolták, azon sem ütközhetünk meg, 
ha az ujabb olaszhoni szabadság tömjénezett hőse, a pá-
pát nem Jézus, hanem a sátán méltó utódjának czimezte. 
A pap, feláldozása- és önmegtagadásaért mit sem várhat egye-
bet cserébe, mint legtöbbnyire gúnyt és gyalázatot. De azért 
elcsüggednie legkisebb oka sincs : miután egy gondolat szen-
vedései közepett, és futó pillanat isteni mesterének kereszt-
jére, már magában elegendők, enyhülést és édes megnyugvást 
szerezni önzetlen szivének ; egyszersmind hathatós ösztönt 
nyújtanak arra, hogy Isten malasztjával megkezdett tövises pá-
lyáján, a minden oldalról tapasztalni kényszerült hálátlanság 
daczára, mindig Istenben vetett bizalom-, fáradhatlan lélek- és 
törhetlen kitartással haladjon; következetes maradván minden 
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előforduló körülmények közt a kereszténység magasztos elvei-
nek amalegszükségesebbjéhez:,rosszért jóval fizess.'A mi hogy 
nincs máskép , azt megint a tapasztalás, és mindennapi élet 
tanitja. Közveszély és zavarok idején , a ragályos nyavalyák-
ban , midőn az ugy nevezett világ- és emberbarátok félre-
húzódva elnémulnak, a kath. pap egyedül az, a ki egészsé-
gét, életét teszi ki veszélynek felebarátja megmentése, és 
vigasztalása végett; mint AíTre párisi érsek a barrikádokon, 
borromaei sz. Károly a milanói dögvész alkalmával. De az-
ért a hálátlanok nem szűnnek meg keserűséggel árasztani 
el annak szivét, kit az inség napjaiban halálos ágyukhoz, 
mellyen a multak rémséges emléke, s a jövőnek félemletes bi-
zonytalansága alatt rendesen kislelküen hevernek, fognak 
meghívni : azt, ki megáldotta gyermekségöket, és ki nem szű-
nik meg értök imádkozni. Nem mondunk ennélfogva sokat, ha 
a legújabb mozgalmak- és szerencsétlenségeknek, mellyek né-
peket állítanak egymással szembe, számtalan családokat tesz-
nek tönkre, főbb okát szintén ezen, az egyházat és annak 
szolgáit megillető tisztelet és engedelmesség körüli, a hitet-
lenség által nagyban előmozdított ferde érzület- és balvéle-
ményben hiszszük rejleni ; mellynél fogva még az annyira val-
lásos Olaszföld is a kereszténység fejének , a pápának szám-
űzetése-, és a legtörvényesebb alapon birt, most pedig erő-
szakosan elrabolt vagyonának bűnös árán véli földi boldogsá-
gának épületét fölemelhetni. — Épen azért vélem kiemelendő-
nek a beigtató esperes ur alkalmi beszédét is ; mellyben az 
egyházat, és különösen annak szolgáit megillető tiszteletről 
szólván, midőn vallásos kedélyű hallgatóira e tekintetben a 
szent könyvből kölcsönözött, és meglepőleg alkalmazott idé-
zetekkel igyekezett leginkább hatni : azok ellenében, kik rit-
kán , legfölebb akkor szoktak az Ur hajlékába benézni, mikor 
az ó pap bucsut vesz, vagy az uj beköszönt, s kik épen azért 
a vallás, és annak hirdetői iránt annyiban viseltetnek csak 
tisztelet- és becsüléssel, a mennyiben azok jószívűségét, ven-
dégszeretetét, nagylelkűségét, saját érdekökben kizsákmányol-
hatják, az Isten igéjének kétélű fegyverével is, de leginkább a 
tapasztalati, s életből merített észszerű okokkal, elmét és szi-
vet egyaránt meggyőzőleg harczolt. — Utána az ujon beigtatott 
plébános ur emelé föl lelkipásztori szavát ; ama kölcsönös bi-
zalmat választván alappontjául hatályosan előadott remek 
beköszöntő beszédének, mellyel a híveknek, s illető lelkipász-
toruknak , ha üdvös czélt érni akarnak, egymás iránt okvetet-
lenül mindenben viseltetniök kell. Hiszen boldogság és meg-
elégedés, vegyünk bár egész nemzetet, társulatot, vagy csalá-
dot, ott honolhat csak állandóan, hol az alattvaló törvényes 
elöljárójához, a gyermek kedvelt szülőihez tisztelet- és szere-
tettel rokonult bizalomérzettel közeledik. Miután azonban en-
nek ott nem lehet helye, hol önkény, vagy erőszak játszák 
embertelen szerepöket: midőn azt szelid atyai bánásmódjával 
a szóló maga részéről legkomolyabb szavakban igéré kiérde-
melni, ugyanannak üdvös magvát Krisztusban híveiül most 
először nevezett hallgatóinak szivébe is törekedett elhinteni: 
jól tudván, hogy a nélkül hiveinek ideig, s örökkétartó javára 
czélzó, lelkipásztori gondoskodásai és aggodalmai siker nélkül 
enyésznének el , a számadás órája pedig, mellyel egykor a 
pásztorok pásztorának fog tartozni, fölöttébb megnehezitet-
nék. A bizalom, és szeretet angyala, fűzze mindinkább szoro-
sabbra a pásztor és nyája között amaz édes viszony szálait, 

melly a jó lelkipásztort szeretett hivei-, mint gyermekeiben, 
és viszont a híveket lelkipásztoruk-, mint atyjokban boldogí-
tani szokta! M Géza. 

BORSA (Erdélyben), dec. 4-én. A vallás volt mindig 
a miveltség legfőbb tényezője; s a ker. hit behozatala gyúj-
totta meg Európában a miveltség és fölvilágosodás szövét-
nekét. Adjuk meg az észnek azt, a mi övé : de ne tagadjuk 
meg Istentől, mit csak egyedül ő művelhet, s a miben kézzel-
foghatóig észrevehetők mindenható jobbjának nyomai! A 
ker. hit és ennek őre, az egyház volt a miveltség és tudomá-
nyosság menhelye még a sötétség századainak elnevezett leg-
mostohább időkben is. Ez kétségbevonhatlan. De minő emel-
tyűk- és segédforrásokra van szüksége a vallásnak, követke-
zőleg a papságnak is, hogy az emberiségre nézve olly nagy 
horderejű, magasztos hivatásának lélekismeretesen megfelel-
hessen ? Mindenekelőtt szükséges, hogy miveltek legyenek 
maguk a vallás szolgái, a papok ; azaz : hogy kellő tudomá-
nyosság- és szakavatottsággal birjanak. Ezt követeli a pap-
ságtól már maga az irás is : „Labia sacerdotis custodient 
scientiam, et legem requirent ex ore eius, quia Angelus Do-
mini exercituum est." (Malach. 2, 7.) A papi állás élő min-
tája pedig azt mondja : „Coecus si coeco ducatum praestat, 
ambo in foveam cadunt." (Mát. 15, 14.) Kimeritőleg szólnak 
salesi sz. Ferencznek, a nagy, és Krisztus szive szerinti pap-
nak szavai a pap kellékeiről : „Debet esse vir plenus chari-
tate, scientia, prudentia: et qualibet ex his q'ualitatibus défi-
ciente, res est plena periculi." (Philoth. P. I. c. 5.) Az Ur pe-
dig azokat, kik kellő készültség nélkül veszik vállaikra a pap-
ság nagy felelőséggel párosult terhét, igy feddi : „Quia tu 
scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi." 
(Ose. 4, 6.) A toledoi 8-ik zsinat pedig tüzetesen kimondja: 
„Nullus ad sacra veniat indoctus. Aliter ordinaturis et ordi-
nandis imminet Dei et Ecclesiae vindicta." — Az egyház, e 
jó , gyöngéd, és fiait hőn szerető anya, átlátván a tudomá-
nyos kiképzettség nélkülözhetlenségét a papság részéről, 
mindenkor és mindenütt azon volt, hogy megkívántató tudo-
mány- és szivmiveltséggel ellátott lelkipásztorok őrizetére bi-
zassék a ker. nyáj szellemi legeltetése. Roma volt a gyupont, 
honnan kilöveltek, nem csak a bit, de a tudományosság szikrái 
is, és az egész, keresztnek hódoló világot fölvilágosították. 
Elszakadván a keleti egyház az egység központjától, egy-
szersmind a tudományosság kutforrásától is eltávozott; és 
innen érthető, hogyan hanyatlott papságának szellemi mivelt-
sége is. Mig végre a sz. unió létrejötte által ismét uj, éberebb 
lendületet nyert a keleti görög egyház papságának szellemi 
állása. — A görög-egy. egyháznak azon része is, melly a je-
lenleg helyreállított magyar- és erdélyhoni román hierarchiát 
magában foglalja, valóban a romai egyházzali egységének 
köszönheti papságának mostani miveltségi fokát. Hogy eddig-
elé nem vergődhetett a gör.-egy. román papság a miveltség 
azon lépcsőjére, melly már magában a papság eszméjében rej-
lik , s mellyet magasztos hivatása és korunk előhaladása igé-
nyel: sem a volt főpásztorok elnézése- (kik minden erre szol-
gáló eszközt megragadtak), sem az alárendelt papság közö-
nyösségének , hanem egyedül az ezen nemzetet ólomnehez-
séggel sújtott szomorú sorsnak lehet betudni.... De hagy-
juk békében nyugodni a szomorú multat, és elégedjünk meg 
azzal, ha szánakozást keltő hamvaiból egy nemzet hierar-
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chiâja-, s az összes egyházra nézve reményteljes, nem mon-
dom, fényes bástyát, hanem szende épületet kelt föl a Gond-
viselés titokteljes jobbja. — S valóban máris könyörült a Min-
denható a gör.-egy. román hierarchiának eddigi hanyatló he-
lyezetén ; mert visszaállíttatván a szentséges romai pápa és 
kegyelmes Uralkodónk jóváhagyása- és megerősítéséből, a 
gör.-egy. román érsekség, a hierarchiai élet ezen gyémánt 
kapcsa: ollyan íőpásztorokat hivott meg a gondviselés e hierar-
chia élére, kikről el lehet mondani sz. Ágostonnal : „Quis 
comeditur zelo Domus Dei ? qui omnia, quae forte ubi videt 
perversa, satagit emendare, cupit corrigere, non quiescit, si 
emendare non potest, tolerat, gemit." (In. Psalm. L. 18.) 
Ugyanis főpásztoraink, köztük különösen a szamos-ujvári 
püspöki megyéé, gátot vetendők a papi áldásban olly vészes 
theologíai kiképezetlenségnek, megszüntették az úgyneve-
zett ,Morális tanfolyamot', mellyben csak a Dogmatica, Morá-
lis, Pastoralis, és kevés egyházi jog tárgyaltatott ; igy hozván 
magukkal a körülmények : miután gymnasialis, és bölcsészeti 
tanfolyamot végzett ifjak gyéren jelentkeztek az olly sanyarú 
anyagi ellátást ígérő papi pályára ; még alig az elemi tudomá-
nyokba is avatott iiju elme pedig hasztalan vezettetett volna 
a szervezett Theologia tág mezejére. Elvül kimondták tehát 
főpásztoraink, hogy többé az isteni tudomány négy-évi folya-
mát meg nem haladott papi jelölteket nem fognak az Ur 
szentélyébe vezetni. E szerint meg lenne téve a kezdet : a ki-
menet sikere pedig, az azt elősegítő eszközök hatálya-, s minő-
ségétől függ. A miveltség fő tényezői a tanintézetek. A sza-
mos-ujvári püspöki megye, ugyan csak ő Fölségének atyai 
kegyelméből, elvan látva egy igen czélszerii fegyelemmel ren-
dezett papnöveldével ; mellyben a négy évi tanfolyam, a hely-
beli káptalani tagok nagy részének kezelése, és lelkes főpász-
torunk közvetlen őrködése alatt végeztetik a papjelöltek ál-
tal. Illykép állván a dolog, remélhetjük-e, hogy mivelt papsá-
ga leend a gör.-egy. román hierarchiának, mind magyar-, de 
kivált erdélyhoni részében ? Igen is akkor, ha a román pap-
ságnak mai napig is sanyarú anyagi helyzete, fölfog segéltetni. 
A papnöveldei nevelés, a papság szellemi kiképeztetésének 
csak alapja; s arra csak a növeldébőli kilépte után emelheti 
föl tudományosságának állandó épületét. Hogy tartós legyen 
az épület, és daczolhasson az idő viszontagságaival, szilárd 
alapra kell fektetve lennie : de azért a tántorithatlan alap 
magában még nem bevégzett épület. Kell, hogy a papság tu-
dományosságának a növeldei nevelés vesse meg biztos alapját* 
de azért nem lép ki az ifjú a növeldéből mint szakavatott tu-
dományos pap ; hanem a nagy felelősséggel párosult hivatá-
sának megfelelő, szellemi kiképeztetést maga teszi magáévá, 
válogatott, és működési körébe vágó könyvek folytonos olva-
sása, és az olvasottak életbe léptetése által ; s e szerint a nö-
veldében megvetett alapra épit tulajdon fölfogása szerint: 
szem előtt tartva a papnöveldében elsajátitott általános elve-
ket. Szüksége van a papnak egy olly tudományra, mellyet a 
kereszt tudományának neveznek, s mellyet egyedül csak az 
isteni fönséges titkok, örök igazságok felőli elmélkedés által 
szerezhetni meg. Hogy szivhez szólhasson a pap, szivből is 
kell folynia tanításának: mi csak ugy történhetik meg, ha 
érzi szive mélyében azt, a mit tanit. Az olvasás megterheli az 
elmét az ismeretek halmazával : de az elmélkedés az, melly 
rendbe szedi, s az illetőnek mintegy élet-elemévé változtatja 

át a szerzett ismereteket. Lapozzon valaki egész könyvtára-
kat át, és töltsön egész éjjeleket a legkitűnőbb szerzők mü-
veinek kiaknázásában : mégis mindamellett tudománya velőt-
len, s előadása kenetnélküli marad — elmélkedés nélkül. Hova 
vonták meg magukat a sz. atyák, mint sz. Chrysostom, nazienzi 
sz. Gergely, Hieronym, Ágoston, Bernárd és mások, midőn bá-
mulatos munkáikat irták ? A sziv könyvtárába : s a feszület 
segélyével lapozván a lélek és sziv legbensőbb rétegeit, szer-
kesztették isteni ihletű munkáikat. Csak halljuk, mint szól az 
elmélkedésről sz. Bernárd : „Et primum quidem ipsum suum 
fontem , i. e mentem de qua oritur , purifîcat consideratio ; 
dein regit alFectus , dirigit actus, corrigit excessus, componit 
mores, vitam honestat, et ordinat, postremo divinarum pari-
ter ac humanarum rerum scientiam confert." (Libr. I. de Con-
sider. c. 7.) Sz. Hieronym pedig a következő szavakkal serkent 
minket az elmélkedésre: „Eligatur tibi opportunus, etaliquan-
tulum a familiae strepitu remotus locus, in quem veluti in 
portum, quasi ex multa tempestate curarum te recipias, et 
exeitatos foris cogitationum fluctus, secreti tranquiilitate com-
ponas— Tantum sit divinae legis Studium, tam crebrae cogi-
tationum vices, tam firma et pressa de futuris cogitatio, ut 
reliqui temporis occupationes facile hac vacatione compenses. 
Nec hoc ideo dico, quod te retraham a tuis, imo id agimus, 
ut ibi discas,ibique mediteris, qualem tuis praebere te debeas." 
(Ad Celant.) (Vége köv.) 

ROMA , dec. 8-kán. A ,Vaterland'-nak irják : „Hitelesen 
tudósithatom önt arról, hogy e hét elején egy tengerentúli 
küldemény érkezett a Vatican számára , részint arany rudak-
ban, részint pénzzé tehető váltókban; melly két millió s 
300,000 scudira menő tetemes összeget tesz , tehát mintegy 
negyedfél millió tallért A küldők, amerikai püspökök és 
világi egyletek, nem akarják magukat név szerint tudatni ; 
miért alig fog ezt illetőleg több nyilvánosságra jutni." A sz. 
atyát segiteni kész hi\\pi buzgalom eme kitűnő jelenségét öröm-
mel fogja a kath. világ üdvözleni : de annál méltóbb megve-
tésnek adandja át ama Rothschild-féle vonakodást, melly a 
pápai kölcsönre tett aláírásokat az által akará hitelöktől meg-
fosztani, hogy a lejárt kamatok kifizetését, mellyet magára vál-
lalt, eleinte megtagadta. Különben Victor-Emanuel jótállására, 
mellyről a lapok irtak, nem volt szükség ; és a pápai kormány 
sietett a még hiányzó részletet is megküldeni. A romai hiva-
talos lap dec. 11-én nyilatkozott ez ügyben; a fölötti csudál-
kozását erélyesen fejezve ki, hogy a párisi Rothschild-ház il-
lyesmit tehetett: jóllehet még a határnap bekövetkezte előtt 
birtokában volt a szükséges összeg legnagyobb részének ; és a 
pápai kormánynak alapos okai voltak, a nevezett bankártól, 
irányában nagyobb bizodalmat és hitelt várni. Kik a pápaság 
,védője', s az őt környezők (Pereire,Fould, Mirés, Goudchot, 
Niel, stb., megannyi izraeliták) közti viszonyt ismerik, azok az 
egészben olly politikai áskálódást látnak, mellybeu Cavournak 
van legnagyobb része Miután az alku egy ujabb kárpótlást 
illetőleg, Olaszország ,megszabaditói' között megköttetett : ter-
mészetesen mi sem áll a birtokfoglalás útjában inkább, mint 
a pápa, ki Romát még mindig sajátjaul nézi. Őt tehát arra 
kényszeríteni, hogy az örök várost kezeiből kibocsátva, az olasz 
egységnek Cavour értelmébeni valósítását lehetővé tegye : ez 
volt a nem sikerült rendszabálynak is, mint sok más nemtelen 
eszköznek felhasználására az inditó-ok ; melly azonban nem 
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csak a kath. hivek adakozási készségén tört meg, hanem a sz. 
atyának azon elhatározásán is, mellynél fogva a kereszténység 
fővárosát, és sz. Péter örökségének utolsó maradványát egye-
dül azon esetre hagyja el, ha onnan erőszakosan elvitetnék. 

ÉSZAKAMERIKA. Mint lehet a szabadság és egyen-
lőség dicsőitett honában is, a gyilkosok és rablók uralma alatt, 
törvényenkivüli állapotban élni, azt az északamerikai állapo-
tok közvetlen ismerői gyakran, és keserűn tapasztalják: de 
az mégis hallatlan volt eddig, mi Texas fővárosában oct. 2-di-
kát megelőző éjjelen történt; reggel ugyanis a város piaczán 
négyet a legtekintélyesebb polgárok közül felakasztva talál-
tak. Kétségkívül az általuk törvényszerüleg üldözött rablók 
szolgáltattak rajtuk illy ,igazságot': minthogy mindannyian 
tagjai voltak a grófsági itélőszéknek , még pedig olly tagjai, 
kik illy vad bosszúállásra okot nem szolgáltattak. A gonoszok 
szemében az épen a legnagyobb bün', ha valaki igazságos. 

I R O D A L O M . 
,GYÉMÁNT-E VAGY ÜVEG? S t o l z Albán után magya-

ritá K á d 1 ó c z y. A f. m. esztergomi érseki hatóság jóvá-
hagyásával Pesten, Ráth Mór tulajdona. Nyomatott Ba-
lassa-Gyarmaton, I860.' N. 16-r. 80 1. Ára,füzve? 

Mi e csinosan nyomott, és érdekes tartalmú könyvecs-
két következő sorok kiséretében vettük : „Egy lap az Oltári-
szentségről! kath. tant a 16-dik századbeli barátok látásainak 
következtében eredtnek hirdeté. Ezen körülmény arra indí-
totta Kádlóczy Jánost, hogy Stolz Albánnak jelen müvét ma-
gyarul adja ki. Szerző, ki jelenleg Badenben a Pastoralis ta-
nára , Németország legünnepeltebb egyházi Íróinak egyike. 
Naptárai százezer példányban keringnek. Az 1843 f-dikiból?) 
hozta már a ,Kath. Néplap' : .Orvosszerek a haláltóli félelem 
ellen', s átalános tetszést aratott. Szeretnők, ha jelen köny-
vecske is elterjedne; mert a kath. egyháznak sarkpontja, él-
tető eleme, gyémántja az Oltári-szentség.'-

Szívesen megerősítjük a névtelen ismertető által a 
könyvnek jelessége s ajánlhatósága felől hozott Ítéletet : de a 
részrehajlatlan igazság iránti tiszteletnél fogva, a fönebbi czim-
nek helyessége ellen (Kádlóczy m a g y a r i t á s á t illetőleg) 
emelt kétséget is nyilvánítanunk kell ; mennyiben erre a kö-
vetkező levél feljogosit, nemcsak, de kényszeríteni látszik : 
mit csak is a legnagyobb sajnálattal fog az irodalomnak min-
den őszinte barátja venni... Csak nem rég olvastunk egy angol 
munkának azon különös sorsa felől, hogy névtelenül jelenvén 
meg, egy hiu angol-egyházi prot.lelkész némi körülményeknél 
fogva ráhagyta magát hizelgő s álnok ismerőinek dicsérete ál-
tal biratni, miszerint a nevét eltitkolni akaró szerzőül magát 
vallja be: mi gyorsan közhirré tétetett; mig nem a valódi 
szerző , még pedig egy nő — föllépvén, az ünnepelt irathozi 
jogát ellenmondhatlanul bebizonyitá... Hasonló pöröktől örö-
mest láttuk volna szerény kiterjedésű irodalmunkat megkí-
méltetni : de mint látszik, az európai ,miveltség' olly átalánossá 
vált, hogy az azzal járó bajokat sem kerülheti ki egyetlen, 
ama czimre igényt tartó nemzet. Különben mi a vitába nem 
avatkozhatunk : egyedül a tiltakozást volt kötelességünk iro-
dalmi rovatunkba igtatni ; ezt is kihagyásával mindazon he-
lyeknek , mellyek az érzékeny fájdalommal illetett felszólaló 

egyéni meggyőződését, s nem azon lemondani tudó közönyös-
séget fejezik ki, minőt ez ügyben sok mások tanusittatni 
szeretnének. 

„ O v á r , 1860. dec. 9 -en. Milly boldog az ember falun ! 
sóhajtja ollykor titkon, a zajos városok lakója. Milly boldog 
az ember falun ! Igaz, van a csendes falunak egy semmi által 
nem párvonalozható boldogsága : s ez a tomboló világ által 
nem háborgatott magányosság. Midőn kivált az öntudattal 
munkálkodó lelkipásztor, mint a gyöngycsiga, mellyet keve-
sen vesznek észre a futó homokban, saját szellemi életére 
utasítva, kedvesen szolgál Istenének. Midőn az ugy nevezett 
köznapiság fölé emelkedve, szent hivatása utjain magasabb 
álláspontot vivott ki magának a tömeg fölött, honnan Mózses 
csipkebokrát, s az Ur parancsainak tábláit hivő kebellel mu-
tatja a népnek. Mi dolog mégis, hogy az illy senkinek láb 
alatt nem levő, szerényen elvonult lelkek is ki vannak téve 
olly visszaéléseknek, minőket talán csak egy lármás főváros-
ban tapasztalhatni.... Ifjabbkori dolgozataim közül egy ki-
csiny , de érdekes és fontos munkát, Stolz Albán hittudor 
,Diamant oder Glas' czimü, nyolcz kiadásnak örvendő müvét 
magyarul, még 1855-ben benyujtám a ,Szent-lstván-Társulat' 
nak. De ott akkor még (vagy már) el nem fogadtathatván, 
barátilag megengedém t. Kádlóczy János urnák, hogy mun-
kámat magához vehesse, a könyvárusokkal fűzött bővebb is-
meretségénél fogva, számára kiadót szerzendő. Megengedém 
neki, hogy s a j á t j a v á r a eladhassa; fentartván irói ter-
mészetesjogomat: a mi magában, és magától értendő. De 
Kádlóczy János ur mit tesz? Nem elégszik meg a rá nézve 
igen előnyös jószivüséggel : hanem kapja magát, n e v e m e t 
a füzetből kimetszi, és ,sine me, de me' saját neve alatt fel-
küldi a fm. érsekmegyei hatóságnak, hol az az én előszóm *) 
mellett helybenliagyatik, és K. ur főpásztori kegyességgel 
megdicsértetik. E magas kegy eredeti tanúbizonysága, tudnil-
lik a főpásztori levél, az é n k é z i r a t o m h o z csatolva, jóizü 

' ) „A kath. anyaszentegyház minden időben ovakodott a vélemé-
nyek ingadozó szelétől; s óvá attól fiait is : az üldözések százados v iha-
rai közt sem szűnvén meg, hiven és állhatatosan csatlakozni isteni te-
kintélyéhez, mellyen az uj-szövetségi hit- és erkölcstannak egész rend-
szere, mint erős sziklán nyugszik. — Krisztus Jézus azért jö t t a v i -
l ág ra , hogy a mi elveszendő , fölkeresse ; hogy a sötétségbe merült és 
kárhozat rabságába jutot t emberi-nemet az ő isteni igaz világosságával 
az örök élet ú t já ra vezérelje ; hogy az egy üdvözítő religiot e földön 
megalapítsa. — Az igazságnak természete, a megoszolhatlan egység ; 
hol megállapodni, s mellyet föltalálni életünk föladata, s fő boldogsága. 
Ketten vitázhatunk az igazságról : s mégis csak egy lesz az igazság 
mindörökké. Ámbár pedig az igazság önerejénél fogva ollyan, mint 
a felhőkön áttörő nap : bebizonyítása mégis szükséges, nem ugyan ön-
magáér t , mint a mellynek diadala bizonyos; hanem az emberekért, 
kik előítéleteik bünálmából későn, v a g y csak az örökkévalóságban 
ébrednek föl. — Dr. Stolz Albánnak e könyvecskéje eddig (1852.) már 
nyolcz kiadást é r t ; mi , ugy hiszem, biztos előjele életrevalóságának. 
I t t találhatni föl az örök élet gyümölcsét az imádandó Oltári-szentség-
ben. Ebben van letéve a kath. anyaszentegyház őshite, ez által van 
biztosítva örök-lfju élete. — A czim kedélyes alkalmazásából a szerző-
nek világszerte ismert e r e d e t i s é g é r e vonván következtetést, e 
munkácska czélja valóban életérdekü minden keresztényre nézve, ki 
hitére valamit ad. Különösen pedig azokra , kiknek elveit az idő kese-
rűen megjátszván, gyenge sajkán lebegnek a világ örvényei fölött. — 
Nagy fólrezzenést idézett elő e munkácska a másik részen is. Es ez ál-
tal ünnepélyesen bebizonyult , hogy mi sem szilja föl inkább a hiúság 
bosszutüzét, mint ha szemében megmondjuk : ,Hiszen ez nem gyémánt, 
csak üveg.' S á n t h a Mihály (1855-ben.)." 
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mosolyt idézett ajkamra. Szegény fiu ! gondolám, ezt az utat 
is alkalmasnak tartja arra, hogy a közvéleményt tévedésbe 
hozván, irói névre tegyen szert ; vagy hogy a főpásztor előtt 
figyelmet nyerjen ! Én soha sem nyilatkoztattam senkinek, 
hogy Kádlóczy János ezt tette. Egy alkalommal értésemre 
adja, miszerint a , 0 y é m á n t-e v a g y üveg'-et eladta Ráth 
Mór pesti könyvárusnak. Jól van barátom ! mondám,legyen Is-
ten dicsőségére ! A nélkül, hogy bármilly csekélységet követel-
tem, vagy csak meg is kérdeztem volna, hogy adta el? Azon-
ban milly nagy lőn csudálkozásom , midőn 5 fűzött példányt 
kapok tegnapelőtt azon odavetett nyilatkozattal, hogy még 
e g y e t fogok kapni ; s látom, miszerint Kádlóczy ur mun-
kámat saját neve alatt, és saját előszavával adta ki!! Hogy-
hogy ? kérdém magamtól elpirulva, tehát már köztünk sem 
volna az erkölcsiségnek elegendő garantiája ? Ennyire meg-
vesztegetett volna bennünket a kor szelleme ? És — és — 
mi tagadás benne? — könyek tolultak szemeimbe— „Az 
egyház e dicső tanának illy vitázó előadásával nem hiszem, 
hogy vétenék (!) a f e l e b a r á t i s z e r e t e t ellen", irja elő-
szavában K. J. ur, „mellyel a nem-katholikusok iránt tarto-
zom ; annál kevésbbé : mert tapasztaltam, hogy valahányszor 
p r o t . b a r á t i m m a l itt követett modorban vitáztam , esz-
méink tisztultak, és a váltott gondolatok áldásos esőként hul-
lottak barátságunk n ö v e l é s é r e . K á d l ó c z y János." Ez 
a magyarító Kádlóczy ur előszava, s e g y e d ü l i munkája a 
könyvecskében. Vesse össze bárki ez eszmemenetet az enyim-
mel, és vizsgálja meg, valljon megegyezünk-e? Semmiképen. 
Olvassa bárki az egész könyvecskét, azt fogja mondani, hogy 
ez nem az előszót Írónak fordítása. Kádlóczy ur mást akart 
az előszóban, s mást a könyvecskében. Illy odadobott előszó 
illik-e az Oltári-szentségről szóló hittani értekezés elé ? Kád-
lóczy ur előszavát bizonyosan vagy kitörölte volna a biráló, 
vagy tetemesen módosította volna. Ezek után az egész eljá-
rás erkölcsi horderejét kellene megvitatnom. Ah! de inkább 
csak hallgatok én is Különben még az jönne ki, hogy 
Kádlóczy János más, ember, midőn a theol. facultástól pá-
lyadijt nyer ; más, midőn Zádory Armin név alatt természet-
istenitő imákat fordit és ád ki ; és ismét más, midőn az oltár-
egylet számára dolgozik : hogy a ,szellemi fegyverek' Írójának, 
vagy fordítójának polit, elveit ne is említsem. T. cz. Ráth 
Mór könyvkiadó úrtól egyedül azt kérem, hogy ő eminentiája 
bibornok-érsek primás kegyes főpásztorom eredeti helyben-
hagyásához képest, az én e l ő s z ó m a t K. uré helyett a 
könyvecske elé nyomatni, s ayboritékot megsemmisitni szíves-
kedjék, mielőtt a , G y é m á n t - e v a g y ü v e g ? ' bizományába 
átmegy. A t. olvasó-közönségtől pedig bocsánatot kérek : de 
elismerheti mindenki, hogy illy ügyben a hallgatás — csak 
megsemmisítő döfés leendett irói jellemem- és lelkismeretem-
nek, s talán ujabb fegyver a szerénység megtámadására. 

Sántha Mihály, plébános. 
Mi az egészet hajlandók levén könnyelműségnek tulaj 

donitani, alig tudjuk annak comicus oldalát, minden elismert 
komolysága mellett is, feledni, melly a világ n y o m o r ú s á g a 
fölött nevetni késztet (természetesen annak illy uton keresett 
d i c s ő s é g é t is beleértve) .. Azonban ennyi igazságszolgálta-

tást nem tagadhattunk meg egy á l n é v irányában mellyért 
épen nem lesz nagy kár, ha e sorok következtében erkölcsi 
halált szenved is (előrelátható levén, hogy alig fog az irodal-
mi téren e nevezet egyhamar ujolag föltűnni) : csak az igazi 
és becsületes név (mellynek megnevezésétől a czikk foly-
tában épen ezért tartózkodtunk,) meg legyen mentve. Az 
e tekintetben szenvedett veszteség ugyanis már nagyobb, 
és semmi fordítás, vagy akár eredeti mü által nem pótolható 
kár lenne. De reméljük. hogy ennyire nem is fog a dolog ke-
rülni. Hisz a kis Jézus ,békeséget hozott minden jóakaratú em-
bereknek a földön.' Mi legalább e sz. napok alatt rossz akaratot 
senkiben sem merünk föltenni. Különben a könyv jó, igen jó; s 
annak óhajtott elterjedését, a szerzőség fölötti vita ne gátolja. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége számára : 
T r ó c z o n f a l v á r ó l : E g y névtelen illy jeligével : ,Et si consistant 

adversum me castra, non t i m e b i t cor meum. (Ps. 26, 3.) D o m i-
n u s mihi adiutor : non t imebo, quid faciat mihi h o m o ' (Ps. 
117.) — f r t 50 kr a. é. 

E g y másik: ,Ne formides a facie e o r u m . E g o 
quippe dedi t e hodie in civitatem munitam, et 
in columnam ferream, et in murum aeneum . . . . 
et bellabunt adversum te, et non praevalebunt ; 
quia ego tecum sum . . . . ut liberem t e ' . . . . ( Jer . 
1 , 1 7 . - 1 9 . ) 1 f r t - k r a . é. 

E g y harmadik. ,Quiescite agere perverse — quae-
ri te iudicium.... E t restituam iudioes vestros, u t 
fuerunt p r i u s , et consiliarios vestros , sicut 
a n t i q u i t u s ' (Isa. 1.) . . . . — f r t 25 kr a. é. 

E g y negyedik : ,Lento gradu ad vindictam Dei 
procedit ira ; tarditatem suplicii, gravi tate com-
pensât" (Val. Max.) — f r t 50 kr a. é. 

E g y ötödik : , 0 te ferreum ! qui i 11 i u s periculis 
non moveris' (Cic.) . . . . . - - f r t 25 kr a. é. 

E g y hatodik: ,Simulacra gent ium: opera manuum 
hominum. Oculos habent, et non videbunt ; aures 
habent, et non audient, nares habent et uon odo-
rabunt ; manus habent, et non palpabunt ; pedes 
haben t , et non ambulabunt. Similes illis fiant, 
q u i faeiunt e a : et omnes qui c o n f i d u n t 
in eis' (Ps. 113.) - f r t 50 kr a. é. 

E g y hetedik : ,Qui cito dat, bis dat ' . . . — fr t 25 kr a. é. 
E g y nyolczadik : ,Quod differtur, non aufertur ' . — fr t 25 kr a. é-
E g y kilenczedik : ,Ecclesia vera non esset, si ho-

stibus careret. (Veritas enim odium parit .) Ec-
clesia triumphans non esset , si non haberet quo-
cum colluctaretur : ideo, oportet esse haereses' . — f r t 50 kr a. é. 

E g y tizedik : ,Calcari non po tes t , nisi i n f e r i o r ; 
sed inferior non est, qui quamvis corpore multa 
in terra sus t inet , c o r d e tamen fixus in coelo 
est.' (S. Aug.) - f r t 25 kr a. é. 

E g y tizenegyedik : ,Conscia mens rec t i , famae 
m e n d a t i a ridet ' (Ovid.) . . . . - f r t 15 kr a. é. 

Összesen : 4 f r t 40 kr a. é. 

A közbeeső sz. ünnepek miatt lapunk jövő szerdán 
nem jelenik meg. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODATAII FOLYÓIRAT. 

Hegjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési di j fé lévre , postán küldéssel 5 Irt 25 k r . , helyben 4 f r t 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Egy-két szó a maga idején. — Közerköl-
csösségi adatok. III. — IX. Pius kínszenvedése. (Vége.) — 
Verzireszky csak czimzetes, vagy fölszentelt örmény püspök 
volt Erdélyben ? — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, 
Olasz-, Francziaország- és Eszakamerikából. — Irodalom. 

Egy-két szó a maga idején. 
Az egyház láthatlan, és első látható feje, mind-

ketten kereszten végezték életöket, azon egy különb-
séggel, hogy az alapító „felmagasztaltatott, mint a ki-
gyó a pusztában", utódja pedig fejjel lefelé feszíttetett 
keresztre. S e két kereszt, ugy látszik, sőt semmi két-
ség benne, örökségül szállott az egyház látható fe-
jeire , s bennök az egész egyházra. Napjainkban is 
hol ledöntéssel fenyegetik a kőszálat, mellyen az 
egyház épülete nyugszik, hol ismét fel akarják azt 
emelni: de igy is, amúgy is egyre csak gúnyolják 
és káromolják az egyház fejét , mondván: „Másokat 
megszabadított, önmagát nem szabadíthatja meg!" 
Illy körülmények közt talán nem lesz korszerűtlen 
egy-két szó, még mielőtt édes hazánkban is az 1848-
diki viharos év újra egyházunk ege fölé kerülne 

Midőn damascusisz. János aképduló isauriaiLeo 
cselszövényeinek következtében fólségsértési bűnről 
vádoltatván, hivatalát, és jobb kezét elveszté, a szent 
férfi többi között igy szólt a zsarnokhoz: „Nem 
hallottál-e amaz athenei Cynaegirus bámulandó vi-
tézségéről, ki tengeri csata alkalmával olly hősiesen 
ragadá meg jobbjával az ellenfél egyik hajójá t? 
Jobbja azonban levágatott; és ő rettenthetlenül fogá 
meg azt baljával. Ezt is elvesztvén, fogai közé szo-
ri tá, s csak fejétől is megfosztatva ereszté azt el. 
Ezt cselekvé Cynaegirus csupán azért, hogy dicső-
séget vivjon ki a görög hajóhadnak : és én, a romai 
egyház hajójáért nem tennék-e hasonlót?" „Maiores 
certe sentio in pectore i g n i c u l o s , quam ut amissa 
dextera succumbere velim." 

, I g n i c u l o s ! ' Főleg most van szükségünk az 
e g y h á z - s z e r e t e t a m a s z e n t t ü z é r e , melly 
nélkül a pap nem egyéb lélek nélküli bálványnál, 
mellyről sz.Dávid azt énekli: „Os habent, et non lo-

quentur, oculos habent, et non videbunt, aures ha-
bent, et non audient " 

Istennek hála! még nem vesztettük el jobbun-
ka t ; de teszünk-e vele valamit a romai egyház hajó-
jáér t? főkép ollyasmit, a miről Üdvözítőnk azt mond-
ja, hogy ne tudjon felőle a balkéz s e m ? . . . Még nyel-
vünk is van; ugyan használjuk-e azt?... Bizony, bizony, 
tanulhatnánk ellenségeinktől!... „Non est sacerdo-
tale, quod sentiat, non dicere", ugy mond sz. Amb-
rus. „In uno tibi consentire non possum, ut me ca-
tholicum non probem. Si ista causa discordiae est, 
mori possum, facere non possum", irá sz. Jeromos. 

Vagy tehát mitől félünk? Midőn Eudoxia csá-
szárnő egy szegény özvegy asszony szőllejét elrablá, 
aranysz. sz. János kiközösité őt; s midőn ennek da-
czára is a szentegyházbajött, keményen megtámadta, 
és kiutasította őt , mondván: „Témplo pedem ne in-
fer; secus si feceris, nec ego praesentem sustinebo, et 
populus diífugiet, et ipsa sacra vasa, médius fidius 
trepidabunt, ne visa abs te sacrilege diripiantur. Au-
fer te igitur hinc, et nos obscoeno tuo libera con-
spectu." Majd azután rettenthetlenül imigy folytatja : 
„Quid est? quid furis? quid indignaris? quas iactas 
cervice minas? Putas me colubrina illa oculorum 
tuorum evibratione terrendum? fastuosa pedis sup-
plosione e sententia dimovendum? J o a n n e s s u m , 
H e r o d i a d e m n o n m e t u o ! I , p e r g e , per me li-
cet, inebria virum, et caput meum tibi in disco af-
ferri pete. Experieris non minus me habere animi ad. 
ardua tolerandum, quam ad te impietatis admonen-
dum. Gaudes iam potu e pauperis vinea maie par ta ; 
si corpus meum ferro obieceris dilaniandum, cibum 
quoque tuo congruum palato nancisceris." 

Valljon mit érzünk mi , a nagy apák törpe uno-
kái , illy hősies lélek szemléletére? Oh, ha találkozik 
pap, ki többre becsüli az arany lánczot a vasnál, ta-
nulja meg ugyanezen sz. Jánostól, miként: „Krisz-
tusért lánczra veretni nagyobb dicsőség, mint apos-
tolnak lenni." Tanulja meg, miként: „a ki szereti, s 
forrón szereti Krisztust, az inkább fog bilincset vi-
selni érette, mint mennyországba menni." Tanulja 
meg, miként: „a drága gyöngyök kel gazdag koroçu; 
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sem ékesíti annyira a főt , mint a vas láncz, mellyet 
Krisztusért visel valaki." Hall ja, miként sz. János, 
„ha szabadságára hagyatott volna, a mennyország 
és sz. Pál lánczai között választani, inkább ez utób-
bihoz nyúlt volna; s ha az angyalok társaságában az 
Isten királyi-széke előtt állhatott , vagy a lánczra 
vert Pállal börtönbe mehetett volna, inkább ez utób-
bit választandotta." 

Mondjuk el tehát mindnyájan; és egyenkint Fe-
neionnal : „Romai egyház ! Feledkezzék meg jobbom 
magáról, ha valaha terólad megfeledkezem ! Szájam 
padlására ragadjon nyelvem, és mozdulatlan legyen, 
ha nem te leszesz éltem utolsó sóhajtása, örömem és 
hálaénekem tárgya!" 

A ki azt mondja, hogy szereti Jézust, álljon a 
kereszt alá, hol a bold. Szűz, és sz. János áll: és ak-
kor azután hiszek szavának : különben nem 

Vox clamantis. 

Közerkölcsösségi adatok. 
III. Vannak azonban büntettek, mellyek kisebb 

számmal vannak a rovatokban képviselve. Illyenek a 
v a l l á s h á b o r i t á s , a g y ú j t o g a t á s , a h i v a -
t a l o s h a t a l o m ni a l i v i s s z a é l é s , b ü n t e v ő k 
e l ő s e g é l é s e . Ezekre nézve bátran merjük megje-
gyezni, hogyha a közéletben sokkal nagyobb szám-
mal fordulnak elő, s az e bűntettekért elitéltek szá-
ma aránylag mégis olly csekély: ennek oka magá-
ban a büntető törvényben rejlik, melly a bűnvádi 
eljárást annyira kedvezővé tette a bűnösre nézve, 
hogy csak igen nehéz épen az olly büntettet, minő 
például a gyújtogatás, kisütni; vagy pedig maga a 
bűntett , mint például a vallásháboritás, olly szűken 
van a codexben elősorolva, hogy csak kevés büntet-
tet lehet e nemben a törvény értelme és szava sze-
rint qualificálni. — Atalában véve, kénytelenek va-
gyunk bevallani, hogy bármennyire van is a huma-
nismus elveire az egész büntető törvénykönyv, és 
bűnvádi eljárás fektetve, mi különben az emberiség 
érdekében csak elismerést érdemel: még sem mel-
lőzhetjük azon közhiedelmet kiemelni, miszerint 
épen a büntető eljárásnak ezen túlságos szelídsége, 
sokban elősegítette a büntettek szaporodását *). íme 

*) Ali ez főleg a borzasztó istenkáromlásokra nézve, 
mellyeket uton-utfélen hallhat a végre már emberek közé 
lépni sem merő keresztény, de büntettetni, vagy csak meg is 
rovatni és tiltatni soha sem lát. Hasonlót mondhatni az an-
nyira eláradt fajtalanságot, s erre ingerlő magaviseletet, bot-
rányos beszédet, és példát illetőleg. Erre nézve a ,Pesther 
Lloyd' 291-dik számában igen tanulságosanemeltetett ki Dr. 

azonnal egy adat tűnik szemünkbe a hivatalos ki-
mutatásokból. Az elmúlt évben (1859-ben tudnillik) 
2714 olly egyén volt bűntettért elitélve, ki már egy-
szer vagy ismételve valamelly más, vagy ugyanazon 
bűntettért , vétség-, vagy kihágásért, már büntetve 
vol t ; vagyis az összes elitélteknek több mint ne-
g y e d r é s z e , ismételve került büntetés alá. S e rész-
ben, ámbátor már maga e szám is a legaggasztóbb, 
ismét szaporodást találunk az előbbi évekhez ké-
pest ; miután ez 1859-ben a mult évekhez képest 3 
százalékkal szaporodott: esvén minden 100 elitélt 
bűntettesre hárommal több, mint azelőtt, ki ismé-
telve bűnhődött Ismételjük, hogy még mindig 
csak a legsúlyosabb cselekvényekről, a b ű n t e t -
t e k r ő l van szó; s ez eléggé jellemző a közerköl-
csösségre nézve. 

Igen, ez fölötte leverő jelenet. A büntető tör-
vénynek nem csak az rendeltetése, hogy b ü n t e s -
s e n ; de , és különösen az, hogy j a v í t s o n is. És 

T o r ni a y ur statistikai munkájának azon része, mellyben az 
utálatos bujakórnak iszonyú aránybani elterjedése Pesten, 
kétségtelen számokkal van bebizonyítva. „Unter den verschie-
denen Krankheiten herrschten die Krankheiten der Genita-
lien mit 2381 pCt. vor, und besonders die Syphilis steigerte 
sich auf die e n o r m e H ö h e von 21.42 pCt. Seit 1842 ver-
mehrten sich die Syphiliskrankheiten in sehr auffälliger Weise; 
im genannten Jahre betrugen sie erst 7.71 pCt., im Jahre 
1859 aber schon 21.42 pCt. ; während in Wien im k. k. allge-
meinen Krankenhause die Syphilis im Jahre 1859 nur 12 pCt.. 
und während der letztverflossenen Jahre 8.78 pCt. betrug." 
(Haladunk !) „Im Rochusspital belief sich die Anzahl der Sy-
philisfälle in den letztverflossenen 10 Jahren auf 17.97 pCt., 
und beiläufig in demselben Verhältnisse herrscht die genannte 
Krankheit bei dem Militär." Illy szomoritó adatok birhatták 
ugyanezen lap napi híreinek iróját amaz észrevétel tevésére 
(289. sz.) : „Es war vor einigen 12 Jahren eine Zeit in Pest, 
wo unsere Stadt, was die öffentliche Sittlichkeit betrifft, derart 
fleckenlos dastand , dass sie mit jeder anderen den Vergleich 
rühmlich aushalten konnte : heute dagegen können wir den 
fremden Besucher bei hellichtem Tage nicht ohne Erröthen 
durch den Fischplatz, die Leopoldgasse, die Landstrasse 
führen. Wer Schuld an dieser sittlichen Decadence trägt ? 
wollen wir diesmal weder untersuchen, noch rügen : wir wol-
len nur die Aufmerksamkeit der regenerirten städtischen Be-
hörde auf diesen Uebelstand hinlenken, dessen energische 
Abstellung sicher den Beifall eines jeden Familienvaters er-
werben wird." Mi az erkölcsiség és vallás nevében mondott 
köszönetet csatoljuk a kilátásba helyezett közhelyesléshez, 
nem csak a megrótt és bepanaszolt romlottság fékezője, ha-
nem azon lelkes egyén számára is, ki ez undokság ellen vala-
hára kikelni, s nem-egvházi lapban nyilvánosan is felszólalni 
mert. Hogy az ,A. Alig. Z.' erre csak gúnyosan és élczekkel 
fele!, nem csudálhatni. A kórházi statistika minket komolyabb 
elmélkedésre késztet. S z e r k . 
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ime, egy negyedrészén a büntevőknek az előbbeni 
büntetés nem javított ! Itt már nem emberi gyarló-
ságról, de fölfokozott gonosz szándékról, teljes rom-
lottságról lehet szó; s igen sajnos lenne, ha még az 
illyenek büntetésénél is tulszelidség felől kellene pa-
naszolkodnunk: pedig e részben is tudunk példákat.... 
A mint hogy átalában nem is mondhatjuk, miszerint 
a büntető törvény kezelői kellőleg gondoskodtak 
volna a felől, hogy az illy megrögzött gonosztévők 
az emberiség részére egészen, vagy legalább minél 
hosszabb időre ártalmatlanokká tétessenek 

Ne is gondoljon ezért bennünket senki tulszigo-
ruknak: hanem inkább azt vegye fontolóra, hogy olly 
korszakból szólanak adataink, mellyben az egyház 
büntető hatalma külsőleg megszűnt; midőn csak a 
codexnek van joga, valakit büntetni, s midőn e jog 
sok olly esetre nézve egészen meg van szüntetve, hol 
az egyház, a vallás, büntetésre méltó cselekvényt 
lá t , mig a codex azt figyelembe sem veszi I l ly 
helyzetben a közerkölcsösség érdekében mindenek 
előtt, azután pedig a közbátorság érdekében is, olly 
szigort szükséges a polgári igazságszolgáltatásnak 
tanúsítania, melly igazságosan büntetve a tetteseket, 
fontartsa azon sú ly t , mellyet a vallás szabályai a 
közerkölcsösségre helyeznek. Miután az egyház fe-
gyelmi rendszere hatástalanná tétetett a közerköl-
csösség fölötti őrködést illetőleg, a polgári hatalom-
nak kell az erélyességet fokoznia, midőn a büntettek 
szaporodásban vannak. T—i. 

IX. Pius kínszenvedése. 
(.Vége.) 

P i l á t u s t ó l H e r ó d e s h e z . IX. Pius a főtanács elé 
vezetteték, hol összegyűlve valának ellenségei; s az egész 
gyülekezet hamis bizonyságot keresett ellene, hogy őt elitél-
hesse. Gróf Cavour bevádolta őt; ezt tette Villamarinais: 
és megvolt a két tanú, kik találtattak, hogy őt tönkre tegyék. 
De IX. Pius , mint Jézus , hallgatott. Némellyek mondának: 
,Nem felelsz-e azokra semmit, a miket ezek ellened állitanak'? 
S a pápa állhatatos maradt a hallgatásban. Azalatt gróf Wa-
lewski tettetve magát, megmosá kezeit ; egyszernél többször 
mondá utódja Thouvenel: „Ártatlan vagyok én ez igaznak 
vérétől ; ti lássátok." Ezután kiesufolák, mint Heródes, Jézus 
Krisztus helytartóját a protestáns angolok *), a keresztény-
ellenes írástudó újságírók, és zsidók. A kínszenvedés napjától 
fogva a franczia Pilatus, és az angol Heródes, egymás közt jó 
barátok lettek ; mert azelőtt egymásnak engesztelhetlen el-
lenségei voltak. 

*) Nem csak ők, hanem mások is. ClioiTé tanár franczia nyelven 
i r t a , és Stuttgartban adta ki már cziménél fogva is gunyteljes iratát : 
,La papauté aux abois, ou le christianisme vengé.' Hanem az igaz, hogy 
csak is az anti-catholicismus nyilvánít illy undorító kárörömet S z e r k . 

T ö v i s k o r o n a . Pár hónap előtt feliratot küldtek 
Limburgból a katholikusok a sz. atyának, 80,000 aláírás-
sal betöltve. A költséges borítékon látható volt egy kitűnő-
en szép, kicsinyded festett kép, a hires Schoof müve, melly 
a Boldogs. Szüzet ábrázolja, mint a sz. atya homlokáról el-
veszi a töviskoronát, és helyébe egy mást tesz föl rózsákból. 
Mikor IX. Pius a feliratot átvette , ujját a jelképre téve, 
mondá : „A rózsákból készült korona nem az, mellyet ez élet-
ben kapunk; mert itt tövisekből fontat kell hordoznunk." 
Mire mosolyogva tevé hozzá : „Ollykor azonban rózsák is ta-
lálhatók e tövisek közt ; és uraim ! önök küldöttsége , mint a 
hódoló, s nagylelkű belga katholikusok organuma, bizonyára 
egy szép rózsa töviseim közepette." Boldogok azok, kik szo-
morúságaiban vigasztalni tudják a sz. atyát! Jaj pedig az el-
vetemülteknek, kik a fönséges homlokot átdöfték, és azt be-
kerítették a szenvedés koronájával ! Előbb-utóbb ellenök for-
dulnak e tövisek, és magukat sziveikbe rémitőn bevágandják f 

E c c e H o m o . IX. Pius most már nyomorúságra jut-
tatva, birtokától megfosztva, barátjaitól elhagyatva, csufoló-
dások és rágalmak közt mutattatik be a népnek. Néhányan 
előtte térdhajtást szinlelve csúfolják ; mások megpökdösik, 
és fejét veregetik a náddal, mellyet kezébe adtak : sőt van-
nak némellyek, kik arczul is verik, és azután felhívják, hogy 
találja el azt, a ki őt megütötte. „Vajh! ki lerontod az Isten 
templomát, és azt három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg 
magadat. Ha Istennek lia vagy , szállj le most a keresztről," 
mondának gúnyolva Jézus Krisztushoz a zsidók ; és ezt ismé-
telik most annak helytartójával az elvetemült keresztények. 
,Európát felszabaditá a pápa a barbarság járma alól; és most 
nem tud önmagán segíteni! Istenben bízott: most, ha akarja, 
szabaditsa meg őtet.' 

S z á n a k o d ó a s s z o n y o k . Még a szitkok és kigu-
nyolások közepette sem hiányzanak a részvevő, jámbor lel-
kek, kik a sz. atyát vigasztalják, és mostoha sorsán el vannak 
szomorodva. O is fölemelte siránkozó szavát, és az 1860-ki 
jan. 19-ről kelt encyclicában elpanaszolja a kath. világnak, 
hogy milly nagy az ő szomorúsága, a s o k l e l k e k k á r v a l -
l á s á n a k l á t t á r a . A mint egy franczia püspök megjegyzi, 
minden pápa azon nap, mellyen eme legfőbb méltósággal fel-
ruháztatik, magára veszi az atyához illő nyájasságot is. IX. 
Pius még mielőtt pápa lett, atyai érzelmekkel volt eltelve. ,A 
l e g r o m l o t t a b b i d ő s z a k b a n ő a l e g j o b b sziv' , , 
mint mondja róla a spanyol Juan Gonzales. IX. Pius sir, és 
sírásra hív föl: de csak azon bajok fölött, mellyek Olaszhont 
érik; azon keresztények fölött, kik az örvénybe rohannak; és 
a veszélyek fölött, mellyek népeket, és kormányokat fenyeget-
nek. Magára nézve nem fél IX. Pius semmit. Sz. Patricius 
ünnepén az irhoni collegium növendékeihez Romában azt 
mondá: „Ti bánkódtok nyomorúságom miatt; védszentetek 
életében pedig azt találom , hogy háromszor esett rabszolga-
ságba : és rabszolgaságából háromszor menté őt ki az Isten 
karja. Az anyaszentegyház nem háromszor, hanem ezer-, meg 
ezerszer mentetett meg. Ezer-, meg ezerszer támadtatott meg 
a hatalmasok, üldöztetett a szenvedélyek, tiportatott lábbal 
az emberek által: és mind eme szorongattatások közt is sza-
bad volt az egyház; mert Isten oltalmazta, ki einem mulasztá 
soha, annak minden megaláztatását diadalommá változtatni." 

K i f o s z t a t á s a K a l v á r i a h e g y é n . Jézus Krisztus 
51* 
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varrás nélküli ruhát viselt: ez földi, múlékony jószág volt ; 
elvették tőle, és koczkára vetették. Krisztus fönmaradandó 
képviselője a pápa; s minthogy szellemi léte meg nem rövi-
díthető, és ki nem fosztathatik, azt mégis elrabolhatni tőle, 
a mi emberi benne és földi. Azok, kik e tekintetben lábbal ta-
podják jogait, és maguknak tulajdonítják birtokát, büntetést 
érdemlő nagy büntettet követnek el; és nem csupán a feje-
delmet bántják, hanem a pápát is : épen ugy, mint azok, kik 
az Urat ruháitól megfosztották, nem csupán az ember Fiát 
sértették meg, hanem az Istennek Fiát is, a ki emberré lett. 
— A gazdagok, és nemeslelküek arimathaeai József példáját 
követik, ki „vir nobilis, et ipse dives", Jézus meztelen testét 
fehérneműbe takará, és sebeire bőven önté ki a balzsamot. 
Nagy bátorság kellett ehhez : de ő birt azzal ; és az evangé-
lium azt mondja felőle: „Audacterintroivit."A Péteríillér ama 
fehérnemű, mellybe IX. Piust takarnunk kell. Fel tehát ti 
gazdagok; fel ti katholikusok! Bátran, és nagylelkűen vi-
gyünk segélyt sz. atyánknak, Jézus Krisztus helytartójának 
a földön. 

K e r e s z t r e f e s z í t é s . A pápákról szóló jövendölé-
sek közt, mellyeket sz. Malachias-, armaghi érseknek Irhon-
ban tulajdonítanak, az, melly IX. Piusra vonatkozik, imigy 
szól: „ C r u x d e c r u ce." Mi azt akarja jelenteni, hogy 
ezen pápa kettős keresztet fog hordozni. S a nélkül, hogy e 
jövendölésnek nagyobb fontosságot tulajdonítanánk, mint mi-
nőt az érdemel, minthogy mi csak a tényt veszszük tekintet-
be , azt látjuk, mikép IX. Pius kettős keresztet hordozott : 
egyiket Mazzini tette vállaira 1848-ik évben, másikat nap-
jainkban Cavour. Es IX. Pius kész , mindezen nyomorgatta-
tásokat elviselni: „Aspera quaeque et acerba perpeti, ac vel 
ipsam animam ponere , antequam Dei, Ecclesiae ac iustitiae 
causam ullo modo deseramus." — Krisztus pedig a földtől 
felmagasztaltatván, maga után vont mindent; IX. Pius, nagy-
szerű béketűrése, és erényeinek heroismusa által szinte dicsősé-
ges diadalt szerzend az egyháznak. Eljövend az idő, melly-
ben azok , kik most őt megtagadják , mellöket verve fogják 
mondani: ,Ez valóban Jézus Krisztus helytartója volt.' Ha 
majd elhomályosodik az igazság napja, s a népek a sötétség 
és a halál árnyékában fognak járni; ha a föld megrendül, s a 
királyi trónok omladozni fognak; ha majd a vészes háború a 
közjavaktól áttér a magán birtokra ; ha majd Olaszhon, ezen 
uj Jerusalem , tévedései és gonosztettei miatt bűnhődni fog : 
milly ünnepélyes szemrehányások, milly töredelmes fájdalom-
kiáltások , milly kedvező vallomások fognak akkor napfényre 
jönni ! 

F e l t á m a d á s . A pápa halhatatlan : gunynyal eltelve 
él ő a mult-, és jövőnek dicsőségei közt, mint a megfeszített 
Jézus az idők közepette, a teremtés és az utolsó-itélet napja 
között. Azt tartják sokan, a pápaságra nézve eljött a végső 
pillanat, és annak temetésére készülnek ; de ez itt olly halotti 
ünnepély, mellyből uj élet ömlik. „En egészen nyugodt va-
gyok", mondá imént IX. Pius : „ha megölnek , feltámadok is-
mét ; az örökkévalóságra támaszkodik a pápa ; ő meg nem 
hal." IIa eljövend az óra, mellyet az isteni gondviselés elha-
tározott, dicsőbben, mint valaha, feltámadni látandjátok ismét 
a pápát; látni fogjátok őt; és őrei, kik őt most őrzik, né-
mulásba fognak esni, lia majd széttöri a pecsétet, mellyel 
magát a diplomatia fárasztá, hogy sirköve biztosittassék. IX. 

Pius ellenségeinek mondhatjuk, egy szomorú színdarab költő-
jének szavaival: 

Où le conduisez vous ? — A la mort ! — A la gloire ! 
Hova vezetitek őt? — A halálra! — Dicsőségre! 

(Németből.) (p) 

V e n i r e s z k y 
csak czimzetes, vagy fölszentelt örmény püspök volt Erdélyben? 

A kérdés alatti ügyben, a ,Religio'-ban, 1860-ik évi maj. 
5-én, ,Ompolyi' aláírással, ,Egy kis előlegezés' jelent meg. 
Ámbár pedig az előlegezés utólagos folytatását nagyon óhaj-
tottuk , mégis nyolcz hónap óta máig hasztalan vártunk rá. 
Nehogy a kérdés, mellyhez kérés is csatoltatott, a jelen évből 
minden felelet nélkül menjen át a más évbe, vagy a történe-
lem hátrányára a felelet mindörökre elmaradjon: egy kis, fő-
leg korunkban talán nem épen érdektelen felelettel szolgálni, 
annál ildomosabbnak véltem, mivel az előlegező téves vélemé-
nyét vissza nem vonta ; sőt a ,történelem barátait, a történe-
lem érdekében' (a 35-ik számban) kétszer is feleletre, mint 
hiszszük, tanulékony lélekkel, felhívta : ő maga ugyancsak, 
mint elő-, és végszavaiból rémlik, odahajolván, hogy Verzi-
reszky csak czimzetes (electus) püspök volt ; kinek fölszentelt-
sége, fürkészet alatt levő tényül igen, de kétség alá nem jö-
hető történelmi tényül nem nézhető ; egyszersmind annak be-
bizonyítására , hogy Verzireszky fölszentelt erdélyi örmény 
püspök volt, ,adatokat' kiván, mellyek a ,diplomatika szabá-
lyai szerint', minden kétségen fölüliek. 

Legelőször is , e (,diplomatika szabályai') fontoskodó, de 
megfontolatlanul választott szavak, nem épen ide valók ; s ta-
lán csak azt akarák kifejezni, hogy olly történelmi adatok 
lennének felhozandók Verzireszky fölszentelt püspökségének 
bebizonyítására , mellyek a ,kritika' előtt megállhatnak. Hisz 
a diplomatika nem forrása a történelmi igazságoknak, hanem 
csak egyik segédeszköze ; a történelmi igazságok, nem csak, 
és nem is főleg a diplomákból, hanem a számos történelmi 
forrásokból meritendők. Ezt minden valamire való történet-
tanban olvashatni S valljon mik a diplomatika szabályai? 
Olly törvények, mellyek utasítanak, hogy mikép kell a régi s 
ujabb diplomák betűit olvasni, kifejezéseit érteni, s értelmezni. 
Valljon tehát illy betűző s értelmező szabályokból kell-e, s le-
het-e csak ; vagy, az e szabályrok szerint értelmezett diplo-
mákból lehet egyedül megmutatnunk, hogy Verzireszky föl-
szentelt püspök volt? Egy pápai okmány miatt, melly 1690-
ben Íratott, és Verzireszkyt ,electus'-nak irja, lehet-e kétség 
alá vonni, hogy Verzireszky, ki 1715-ik évben halt meg, föl-
szentelt püspök volt Erdélyben ? 25 év, szép idő. 

Megkísértjük, nem ugyan a diplomatika, hanem a kri-
tika szabályai szerint, csekély történelmi tudományunk szük 
tárházából, s jó és tiszta forrásokból bebizonyitani, hogy: 
Verzireszky nem csak választott, hanem fölszentelt erdélyi 
örmény püspök volt ; és ollyan, ki még a latin szertartásra is föl-
szentelte a papokat; és 25, olvasd, huszonöt évig volt fölszen-
telt püspök ; és mivel rendkívüli nagy tevékenységet fejtett 
ki, és sokoldalú s áldásos működéseivel tüntette ki magát Er-
délyben mint fölszentelt püspök, az eseménydús XVII. szá-
zad közepe óta : nem tudjuk, mit véljünk az előlegezőnek er-
délyi történelmi tudományáról, ha illy embert olly kevéssé is-



mer. Lássuk tehát az indokokat sorban, az ügyet illetőleg.— 
1. Hogy Verzireszky fölszentelt püspök volt, azt Ompolyi 
előtt mások már régen kifürkészték, és kétségtelen történelmi 
tényül elfogadták. Ompolyi ur fürkészete csak odáig jutott, 
hogy Verzireszky VIII. Sándor pápának 1690-iki oct. 3 án 
kelt okmánya szerint (miféle okmány? bulla, vagybreve? 
mert nem diploma) ,Vicarius Apostolicus' és ,electus Aladen-
sis' (Irlandban) iratik. Ha csak 10 hónapot számitott volna még 
Ompolyi tovább saját diplomatikájában, szépen rájött volna, 
hogy 1691-iki julius 30-án, Lembergben Hunanian Vartanus 
lembergi örmény érsektől Verzireszky fölszenteltetett püs-
pökül, és Erdélybe visszajött, itt a térítési mnnkát tovább 
folytatandó. L. Epistolae ad Eudoxienses (Toncliat) c. XII. 
pag. 101.: „Doctor Oxendius, Bocsanensis, Verzireszko dictus, 
collegii urbaniani alumnus, per me consecratus est in Episco-
pum Aladiensem anno Domini 1691., Aerae Armenorum 1140. 
die 30. Julii. Qui, reversus in Transsylvaniam, Armenos illius 
loci cum Sacra Ecclesia romana univit. Hoceodem anno, 1691. 
Dominus Elias Szucsovensis, Mendrul dictus, Archipresbyter 
per Moldáviám, hie Leopoli, coram me, lidem catholicam 
est professus." — Erdélyben Beszterczén , Verzireszky előtt 
schismatikus örmény püspök volt Doctor, vagy Vartabied Mi-
nas. Erről, kit a még csak áldozár Verzireszky téritett a ka-
tholika hitre, ugyanazon lembergi örmény érsek Hunanian 
igy irt : „Doctor Minas Eudoxiensis Csillifdar-Oghlu cogno-
minatus episcopus Moldáviáé, venit Leopolim, et coram Car-
dinale Palavicini, Innocentii 11-mi legato, catholicam profes-
sus est lidem, Anno Dom. 1686., Aerae Armenorum 1135". 
Minas püspök még azon évben meghalván Beszterczén, 1687-
dik évi február 13-án Hunanian lembergi érsektől, mig a ro-
mai szent-szék intézkedendik, erdélyi püspöki vicariusul és 
administratorul, Verzireszky kineveztetett (LásdBenkő,Trans-
sylvania , ,in Additamentis' ; hol az érsek levele, szórói-szóra 
olvasható.) 

2. Illyés András, latin püspök, kit az erdélyi hírneves 
protestáns vallástürelem szeretettel kérve és kényszerítve, 
hónából Magyarhonba száműzött, Verzireszky örmény erdélyi 
püspököt, alkalmasint pápai beleegyezéssel, felhatalmazta az 
erdélyi latin papok fölszentelésére : mi lehetetlen lett volna, 
ha maga Verzireszky már fölszentelt püspök nem vala. Lásd 
Verzireszky kortársának illy czimü munkájában : ,Ortus et 
progressus variarum in Dacia gentium et Religionum Claudio-
poli, 1744.', e czim alatt: ,Armeni'. Hogy Verzireszky, a föl-
szentelt örm. püspök, Erdélyben latin szertartásra is papokat 
szentelt, és az adott hatalommal élt, alább látni fogjuk. 

3. Verzireszkynek mart. 4-én 1715-ben aláirt végrende-
letében ezek olvashatók (Bécsben holt meg, hol a Leopold-
külvárosban, a misericordianusok templomának sirboltjában 
temettetett el) : „Deir.de, coram Deo recommendo, ut omnes si-
mul congregati, rogetisSacram Congregationem, ut vobis Vica-
rium et Episcopum consecret Reverenduni D. Stephanum Ste-
phanovics... Vae vobis, si e Turcia patria Episcopum ponerent 
vobis (t. i. schismaticust). Si Dominus Stephanus successor 
meus fuerit, praeter prius dicta.... lego ipsi duas Cruces  
Annulos duos." Verzireszkynek, ki Stephanovicsot oliajtá utó-
dául püspökké fölszenteltetni, bizonyára fölszentelt püspöknek 
kellett lennie. A haldokló Verzireszky püspök óhajtása szerint, 
az erdélyi örmény kath. községek, papok és világiak, Görgény-

ben, melly Torda vármegyében fekszik, püspökválasztás végett 
1715-ki május 20-án összegyűlvén, a választási okmányban 
ezt irták : „Oxendium, qui 25-e Annis Episcopatum inter nos, 
summa cum laude gessit, non nos elegimus. Neque ille nostra, 
sed Romanae Sedis auctoritate Sedem suam obtinuit. Quem 
igitur deinceps quoque Romanus Pontifex miserit, et nobis 
dederit Episcopum, hunc acceptabimus, illi parebimus." Tehát 
az örmény községek is elismerik, hogy Verzireszky Erdélyben 
köztük püspöki széket birt. (Lukácsi, História Armenorum 
Transsylvaniae. Viennae, 1859 p. 72—3.) 

4. Hivatkozik talán 0. ur Benkőre? (Transsylvania. 
Tom. I. pag. 487.) Nem különös tünemény-e, a történelmi igaz-
ságot épen onnan vonni kétségbe, hol az igazság megerősitve 
van? Ompolyi, a tudós prot. Benkőt megkísértette, ámbár 
hasztalan, saját tévvéleményére vonni. „Qui (Armeni)". irá 
Benkő az idézett helyen, „ad communionem Ecclesiae Roma-
nae accedentes, et Oxendium Episcopali insignitum honore 
reverentes, in eiusdem gremio Ecclesiae permanere etc." A 
tudós prot. Benkővel egy értelemben nyilatkozó Szeredai, er-
délyi nagy-prépost is megczáfolja Omp. ur okoskodását; ki a 
károly-fejérvári káptalan nevében, gróf Batthyáni Ignácz erd. 
püspökliez, 1786-ki sept. 14-én irt leveléban (ad primum) ezt 
irá : „Oxendii zelo et opera, tota gens illa Armeua, per Eliam 
quemdam suae nationis Sacerdotem, aliosque numero octo, 
Leopolim, ad apostolicum nuncium, Palavicini Successorem 
Cardinalem Cantelmum ablegatos, coram eodem, Romanam 
fidem publica professione amplexa est; orans ab Innocentio 
XI. Pontifice" (XII. Incze értendő ; mert ezen professio, mint 
az 1. pont alatt láttuk, 1691-ben történt: már pedig XI. Incze 
pápa 1689-ben meghalt), „ut Oxendium, de se se optime me-
ritum , Episcopali munere, et honore donaret, quod et factum 
est; ipsoque in Vicarium Apostolicum super totarn gentem 
constituto, qui subinde, Sede sua Bistricii fixa" (hol előde, Mi-
nas püspök, meghalt) „colebat gentem suam in spiritualibus 
gnaviter, obtentaque ab Imperatore Leopoldo venia, Szamos-
ujvariensi, nunc Armenopoli dicto oppido condendo, admovit 
manum, ac dum illi, iam suae Nationis populo utcunque ple-
no , Liberae civitatis ius Viennae procurât, ibidem vitae suae, 
apostolicisque laboribus, finem facit." Alább pedig olvassuk 
Szeredai prépostnál : „Praeter unum Oxendium, nullum alium 
ipsis (Armenis) praefuisse, sui ritus ac nationis Episcopum 
catholicum ; neque illum, ad titulum alicuius episcopatus vel 
Polonici, vel Armenici, verum Hybernici consecratum, fides 
praecitatae históriáé, utique e credibilibus monumentis elabo-
ratae, palam evincit." Ennyi, Szeredaiból elegendő; mert 
nyilvános, hogy ő Verzireszkyt, mint fölszentelt örm. püspö-
köt, okadatolva elismeri. 0 csak abban tévedett, hogy egye-
dül Verzireszkyt tartá fölszentelt örm. kath. püspökül : holott 
Verzireszky elődje is, Beszterczén, 1686-ikbán, mint fölszen-
telt örmény kath. püspök halt meg. Verzireszky után még Jo-
nas, sebastei fölszentelt püspök, mint Visitator Apostolicus, és 
Mártonfy György erdélyi latin püspök Suffraganeusa műkö-
dött az erdélyi kath. örmények közt : Erzsébet városát cano-
nice meglátogatván, az ottani örmény plébános, papok és hí-
veik ügyeit elintézvén, s 1721-ki junius 10-én Szamosujvárt, 
hová az örmény püspöki szék már 1700-ban áttéve volt, öt 
örmény papot is fölszentelvén. (Lukácsi, pag. 79—80.) Az ed-
dig mondottakból nyilvánul, hogy Verzireszky 1691-ik óta 
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1715-ig nem mint czimzetes, hanem 25 éven keresztül mint 
fölszentelt püspök működött. Jól tudván ezt 

5. A romai hitterjesztő Congregatio is , mellynek prae-
fectusa Sacripantes bibornok, 1719-ki február 27-én igy irt 
Mártonfy erd. latin piispökhez : ,,Innotuit Sacrae huic Con-
gregationi, inter Armenos istius Transsylvanicae Provinciáé, 
post vita functum eius Nationis Episcopum Oxendium Verzi-
reszky, sensim irrepsisse noxios errores, etc." Ugyanazon bi-
bornok ugyanazon erdélyi latin piispökhez, 1721-diki mart. 
17-én irva, meginté, és megdorgálta őt, mivel mint latin püs-
pök , egy idegen örmény pap sugallataira, az erdélyi kath. 
örményeknek régi böjtjeik megtartását eltiltotta. Ezek iránt 
a congregatio Mártonfytól felvilágosítást kivánt. Mikből nyil-
vánul , hogy Roma Verzireszkyt erd. örm. fölszentelt püspök-
nek tartotta, s a kath. örmények ügyeit a szent-szék intézte, 
a Congregatio de Propaganda által; ez pedig, majd a lem-
bergi örm. érsek, majd az erd. lat. püspök által. 

6. Gróf Batthyáni Ignácz, a tudós, nemzeti szükkeblü-
séget épen nem ismerő , sőt az örmény katholikusokat pártfo-
goló, erdélyi latin püspök, VI. Pius pápához 1787-ik évben 
irt gyönyörű levelében, hiteles kútfőkből merített okokkal be-
bizonyitá, hogy Verzireszky erdélyi örmény püspök, a szám-
űzött Illyés András erd. latin püspök megtalálása következté-
ben , latin papokat is fölszentelt az árvaforma erdélyi megyé-
ben. Batthyáni ugyanis , a viszonyosság szempontjából kiin-
dulva , kéré a pápát, hogy ő, az erdélyi latin püspök, pápai 
engedély mellett, örmény szertartású papokat is szintúgy 
szentelhessen, mint Illyés Andrásnak Erdélybőli száműzetése 
után, Verzireszky örmény erd. püspök, latin szertartású pa-
pokat szentelt. „Compertum habeo ex authenticis documen-
tis, Episcopum Armenum Oxendium, (Verzireszky, vagy Ver-
zár,) a sede apostolica hue missum, latinos quoque indiserimi-
natim ordinasse, ut patet ex accluso sub E). Postulat id ne-
cessitas Dioecesis meae, operariis destitutae ; postulat id utili-
tas Armenorum, cum ob angustiam loci sustentari nequeant 
omnes, qui ad Sacerdotium adspirant." Már hogyan szentel-
hette volna fel, nem csak az örmény, de a latin szertartású papo-
kat is Verzireszky, ha ő maga csak választott, czimzetes püs-
pök volt? 

Verzireszky élet-iratának kiegészitése és történelmeink 
földeritése végett, a mondottakon kívül, megjegyzendőknek 
véltem a következőket is. Auxentius Verzireszky, vagy Oxen-
dius Verzár, a XVII. század közepén született; családja azon ré-
szint kath., részint schismatikus örmény családokhoz tartozván, 
mellyek hónukból, a persa mozgalmak, és a török-tatárok elő-
nyomulása következtében, több tartományokon keresztiilMold-
vába menekültek; honnan Verzireszky Romába küldetett, 
1670-dikben, tanulmányainak folytatása végett: mellyeket ő, 
14 évig a hitterjesztő ,Urbanum collegium'-ban ugy folytatott, 
és végzett be, hogy a kath. hitvallás ünnepélyes bevallása 
után, örm. szertartású áldozárrá szenteltetett. Romából hó-
nába, s Erdélybe is visszaküldetvén, hova a két Apafi fejedel-
mek a vallás miatt üldözött örményeket szinte befogadták 
kereskedelem végett. Honunkban, a missionarius kötelmeit 
olly tudósán, buzgón, és áldásos sikerrel folytatta, hogy sok 
üldöztetések és szenvedések után, Beszterczén, Dr. Minas 
schismatikus örmény püspököt, s vele számos egyházi- és vilá-
giakat megtéritett. Fönebb már látók erdélyi püspöki vicarius-

ságát — Vicarius Apostolicus —, választott és fölszentelt püs-
pökségét, és áldásos befolyását a latin árvaforma erdélyi egy-
házmegyére vonatkozólag is. 

Verzireszky, 1697-dik évben Erdélyben, Beszterczén, a 
törököktől elfogatván, három évig foglyoskodott : de a karlo-
viczi békekötés következtében kiszabadult, és Leopold császár-
tól Szamos-Ujvár fölépítésére, nemzete számára felhatalmazva, 
Eleonora császárnétól pedig püspöki díszruhákkal és egyházi 
öltönyökkel megajándékozva, Erdélybe visszajött: hol főpapi 
kötelességeit tovább folytatta, nem csak az örmények, hanem 
a latin szertartású papok fölszentelése végett is. 1703-dikban, 
mint Csereinél olvassuk (,Ujabb nemzeti könyvtár.' II. Kia-
dás. Pest, 1852.' 326—7.1.), gróf Rabutin erdélyi főgeneráltól, 
Mikes Mihály háromszéki főkapitánynyal együtt, a székelyek-
hez követségbe küldetvén, Brassó mellett, Hermán-ban a Rá-
kóczy-féle kuruczoktól elfogatott, és mindkét követ Rákóczy-
hoz vitetett. „Ott (Magyarországon) Mikes csakhamar kuruez-
czá lőn. Az örmény püspököt is (Verzireszkyt) eléggé kény-
szerité Rákóczy, hogy az ő hűségére álljon ; de rá nem vehe-
té : sokáig raboskodtatá, utoljára elbocsátá, Bécsbe felmene, 
onnan Erdélybe vissza." 

A Verzireszky , s örmény katholikusoktól fölépített Sza-
mos-Ujvár, Armenopolis, székhelye az örmény püspöknek 
1700-ikóta, előbb mező-város, azután szabad királyi város lett, 
és illyenül az erdélyi országgyűlésen kihirdettetett : az ör-
mények az ország polgáraiul elismertetvén, és a magyarokhoz 
számíttatván. A nemzet e szép jogokra magát minden időben 
érdemesiteni nem szűnt meg. Valóban Erdély nem-magyar 
eredetű nemzeteinek egyike sem tanulta meg a szép magyar 
nyelvet olly örömest, hamar, és jól, mint épen az örmények; 
az ország baj ai-, s terheiben sem törekedett olly őszintén és buz-
gón részt venni, mint az örmény nemzet; sema magyar intéz-
ményeket megtartván, nemzeti nyelvet és isteni-tiszteletet olly 
bőkezüleg pártfogolni, mint az örmények : valamint Örmény 
nyelven irt történelmei által is, leginkább az örmény nemzet 
képes a magyar nemzet őstörténelmére, mint ezt a hires Hor-
váth István is elismerte, olly világot és fényt deriteni, mil-
lyent a két, egyesitendő magyar hazának egy nemzetétől sem 
remélhet a magyar történelem. És igy már csak a magyar ős-
történelem valódi érdekében is igen czélszerü, hogy a nagyon 
honfias érzelmű erdélyi örmény nemzetnek régi szamos-ujvári 
püspöksége (melly által az örmény nyelv, mellyen isteni-tisz-
telete tartatik, az örmény történelmi források fentartásával, a 
magyar ős-történelemnek is jó szolgálatot teend), visszaállit-
tassék, ápoltassék, és föntartassék. 

Már Verzireszky, 2-ik örmény erdélyi kath. püspöknek 
egyik utóda, a jeles Theodorovics Mihály, szamos-ujvári espe-
res és püspökhelyettes, a szamos-ujvári örmény püspökségre 
az által törekedett hatni, hogy III. Károly király-, és Erdély 
fejedelmétől a szamos-ujvári íiskal-uradalmat nemzete részére 
100,000 (száz ezer) forinton átvéve, ezen összegből a magyar 
király 12,000 forintot, az örmény püspökségnek jövedelme-
zendőket, a szamos-ujvári örmény község kezelésénél hagyott; 
fönliagyva magának és fölséges utódainak az örmény püspö-
kök kinevezését és praesentatióját. E szerződvény királyi ok-
levéllel megerősitetett 1738-iki január 30-án, mellyben e sza-
vak olvashatók : „No3 vero, ut Armenae in Transsylvania Na-
tioni, sanctae Romano-Catholicae Ecclesiae ibidem unitae, ut 
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ex suo pariter unito clero, Episcopus admittatur, Eiusderu 
Denominatione et Praesentatione Maiestati Nostrae semper 
reservata, clementer resolverimus, ac pro intertentione, seu 
mensaEpiscopali, annuatim sexcentos florenos Rhenenses pen-
dendos, pro reali, seu hypotliecario fundo autem, in capitali, 
duodecim mille florenos, ex suprafata centum millium floreno-
rum Rhenensium proDominioSzamos-Ujvárultimatim depen-
denda summa, prae manibus ipsius communitatis, quousque 
fiscalia bona, aut alius fundus eiusdem valoris occurreret, re-
linquendos constituerimus, vigore benignae Resolutionis no-
strae per Cameram nostram Aulicam, de dato in hacce civi-
tate nostra Vienna Austriae, die octava Mensis Maii Anni iam 
praeteriti Miilesimi Septingentesimi trigesimi septimi ad re-
giam Cancellariam nostram Regio-Aulicam Transsylvanicam 
intimatae , clementer danda, conferenda et inscribenda duxi-
mus." Ez történt Verzireszky fölszentelt püspök halála után 
23 év múlva, Theodorovics püspök-helyettes alatt, 1738-ban. 
Verzireszky után az erdélyi örm. kath. lxiveket, a romai hit-
terjesztő congregatio felügyelete alatt, néhány Apostolicus 
Visitator, minő volt Jonas, sebastei fölszentelt örm. püspök, 
látogatta meg. Erdélyi örm. Vicariusok is többen következtek 
egymás után : millyen volt a híres Theodorovics ; kinek idejé-
ben III. Károly király és erd. fejedelmünk alapitványt is tőn 
az armenopolisi örmény püspökségre, mint látók. De a józsefi 
idők Roma befolyását ez ügyben is zsibbaszták ; és nem várt 
akadályok még máshonnan is, fájdalom! tétettek a szent do-
log ellen. Örmény papok Romából, Lembergből jövének : né-
mellyek Erdélyben is szenteltettek fel (ujabb időkben, Lem-
berg- és Bécsben). Es miért ne szenteltethetnének föl Er-
délyben is, ha a szamos-ujvári örmény püspökség visszaállít-
tatnék ? Pedig könnyen visszaállittathatik. Hiszen e dolognak, 
mint látók, történelmi alapja van : némi pénz-alap sem hiány-
zik ; az örmény katholikusok rendezetlen állapota pedig, vala-
mint az összetartás és egyesítés végett egy homogen, és az 
örmény isteni-tisztelet-, nyelv- és történelemben jártas és eré-
lyes főnök alatti központositásnak szükségessége, a visszaállí-
tást igénylik, és sürgetővé teszik. A nemzet természetesen 
meghallgattatnék. Az ügy, a romai apostoli szent-szék, és a 
magyar apostoli királyhoz tartozik ; és talán tárgyalás alá jö-
vend, ha már eddig nem jött. S csakugyan, ha Erdélyben 
az unitus oláhok számára érsekség és püspökségek állíttattak 
fel; sőt már a disunitus oláhok is, ez ügyben, saját körükben, 
szabadon és bántalmatlanul mozoghatnak : valljon az erdélyi 
örmény katholikusok hason mozgalmai, valami nagy bün-e ; ha 
magyar hazafiak lenni tovább is óhajtván, nemzeti örmény 
püspökségök ügyében lépéseket tesznek ? Olly bün-e ez, mel-
lyet üldözni kell ? Vagy illik-e Verzireszky fölszentelt püspök-
ségét kétségbe hozni akarólag, indirecte oda törekedni, hogy 
elhigyék, miszerint a visszaállítandó szamos-ujvári örm. kath. 
püspökségnek nincs történelmi alapja? Ámde, mint látók, 
Verzireszky igen is fölszentelt püspök volt Erdélyben ; és 25 
évig viselte e hivatalt. S azok, kik Erdély történelmét jobban 
tanulmányozták, és elég őszinték egy becsületes, és hozzá 
még magyar érzelmű, s magyar ajkú nemzetnek, a jót igazsá-
gosan óhajtani, azok a szamos-ujvári örm. püspökségről ugy 
gondolkodnak, mint a hogy ezelőtt is sokan, és korunkban is, 
többek között egy , nem örmény ritusu, de nem is örmény 
sziiletésü, az erdélyi történelmekben tudós, jó lelkű, s Erdély-, 

és Magyarhon előtt is átalános szeretet-, és tiszteletben álló 
hazánkfia Irá Lukácsi szamos-ujvári esperes-plebánoshoz ; 
ennek köszönetet szavazván az ez ügyben irt, és megküldött je-
les könyvért. „Vix crederem(irá a tudós férfi, 1860-diki april 
22.) quod egregius Sermo, in quo Rsma D. vestra nationis 
suae vicissitudines, et imprimis gloriosam fidei constantiam, 
scite et nitide enarrat, per aliquem Compatriotarum meorum 
cum maiore compa3sionis et votorum affectu lectus, relectus-
que fuisset, ac î lie fuerat, estque, quem in me excitavit. Pro-
fecto Rsma D. vestra, hoc opere vulgato, insigne praestitit 
genti suae religionique catholicae solatium atque meritum. 
Me quod attinet, notum erit D. Vestrae me, inter armenos 
natum , educatumque esse . . . . qua scholaris , sacra, ritu ar-
meno celebrata frequentavi, orationes et cantilenas illorum, 

tantisper condidiceram Vel hoc ergo titulo, percharum 
fuit donum a Rsma D. vestra acceptum, pro quo , dum hisce 
maximas gratias referrem, ex corde opto ac precor, ut 
omni laude dignissimi conatus Rsmae D. Vestrae, in restau-
randa nationis armenae pietate ex voto succédant, atque Ar-
menopolis olim, sede episcopali nobilitata proprium gentis pa-
storem et ducem sibi redditum esse, quo ocyus gloriari 
queat." Mindezekből eleget érthetnek azok, kik a valót tudni 
akarják. Pax Domini sit semper cum Spiritu meo et vestro. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. Valamint helytelenítettük,Korunk' egyik kifejezé-

sét mult számunkban, a sz. könyvek iránti kellő tisztelet szem-
pontjából: ugy igen korszerűnek valljuk az olly figyelmezte-
téseket , minőt ugyané lapnak 12-dik száma, B a r c z a s á g i -
tól, az i r g a l m a s szüzeket illetőleg hoz. „Lapjaink óvakodja-
nak", mondatik ebben, „mindig az olly vallásbántó czikkek 
megjegyzés nélküli közlésétől, minőket például a Kr. Z." (hi-
hetőleg a brassói lap értetik; mivel a szintilly betűkkel jelel-
tetni szokott ,N. Preuss. Zeit.', vagyis ugy nevezett ,Kreuz-
Zeitung', jóllehet berlini, és protestánsok szerkesztik, a kath. 
hit és egyház irányábani sérelmektől jobban tartózkodik, mint 
sok, katholikusok által szerkesztett lap) „Prága czim alatt, a 
,Südd. Z.' után 196-dik számában minden észrevétel nélkül, 
Brassó értelmisége és tapasztaltabb, s Brassónál többet is látott 
része átalános botrányára közlött. Ismerjük mi is a pol. szabad-
ságot, szeretjük az igaz tolerantiát, valamint a sajtó szabad 
mozgását óhajtjuk : de azt hazánk, és az igazság nevében ro-
vás nélkül nem hagyhatjuk , miszerint az ,irgalmas nők' áta-
lánosan elismert munkássága, önhaszonlesés nélküli önfelál-
dozása , egyetlen hang után, nyugodt- és higgadtságot sze-
rető , kereső és követő polgárok között becsméreltessék. Min-
denki kinevette" (de ha mind nevetik az efféle rágalmakat, mi-
ért kedvelik mégis, és pártolják épen azon lapokat legjobban, 
mellyek illy hirek közlése után élődnek ?) „e miatt a Kr, Z. 
közleményét, s lia rosszlelküséget nem tulajdonita is átaláno-
san a közlőnek, de tapasztalatlanságot igen, hangosan igen. 
A legvéresebb forradalmak is kimondották az elvet, hogy a 
,nevelés' és ,betegek ápolásával' foglalkozó szerzetek marad-
janak meg. Mi. kik utazva láttunk országokat, intézményeket 
és külföldet, tudjuk, hányat ütött ez érdemben is az óra : tud-
juk , mit ér ez , vagy amaz éretlen ember viszketegsége, a mi-
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bői mindig csupán guny és érettségi hiány rí ki. Én csak a 
száraz igazság mellett szólok ; undorodva fordulva el mindig 
a szóvali türelem-prédikálás-, de ténybeli bántalmaktóL Mit 
gyalázni most" (de bármikor is ?) „e, vagy ama hitvallást, 
vagy annak intézményeit?"—S képzeljük az esetet, hogy kath-
lapok támadnák meg, és ócsárolnák, s tetéznék ocsmány guny-
nyal a protestánsok egyik, vagy másik, vallásosnak ismert, és 
általuk tisztelt intézetét : valljon a kikiáltott egyenlőség da-
czára , szintolly türelem-, és (sokak részéről gyávaság-, sőt 
árulásnak is mondható) közönyösséggel nézetnék-e el a mél-
tatlan eljárás, mint ez a katholikusok vallásos intézeteinek, 
szerzetes-rendeik- és kolostoraiknak, az irgalmas-szüzek- és 
jezuitáknak , sőt magának a pápaságnak , és tiszteletre méltó 
személyesitőjének irányában is történik? Örvendünk rajta, és 
hálát adunk Istennek, hogy illy ,paritas' köztünk, a megtá-
madásokat illetőleg nincsen , és nem is volt; mi e szerepet 
mindig szivesen azoknak engedjük által, kik az ellentáborban 
állnak; és inkább óhajtunk rágalmazottak, mint rágalmazók^ 
sértettek inkább, mint sértők lenni : de a meglepőn tanulsá-
gos tényt fölemliteni mégis igen korszerűnek tartjuk azokra 
nézve, kik a valódi türelmet, és evangeliumszerü ker. feleba-
ráti szeretetet ismerni akarják, és azt nem csak szóval pen-
gettetni, hanem gyakoroltatni is illőnek vélik. — A barczasági 
levéliró még ezt is hozzáteszi: „Most" (de máskor is) „egyet-
értés* , testvériesség-, és viszonyok kímélésére van szükség." 
(Az pedig örökké kötelessége lesz a b e c s ü l e t e s embernek, 
hogy azt, a mi jó, és szent, mindig, és ne csupán önzőleg, szá-
mításból, képmutatói nagylelkűségből tegye.) „A ki ellenkezőt 
prédikál, nem k ö z v é l e m é n y - o r g a n u m n a k való." 

— A ,Sürgöny' is közli a ,P. Hirnök'-nek a k á p t a l a -
n o k országgyűlési jogára vonatkozó következő sorait: „Az 
1848-diki 5. t.-cz. 1. §-a ünnepélyesen kijelenti ugyan, hogy 
„politikai jogok élvezetét azoktól, kik eddig annak gyakorla-
tában voltak, elvenni, a jelen országgyűlés hivatásának nem 
érezheti" ; de csakhamar átmegy a képviseletnek rendezésére, 
és a káptalanokat az 5. §-nak végén kicseppenti. Mondhatjuk 
ugyan, hogy az 5. t.-czikknek czime már „n é p k é p v i s e-
1 e t"-ről szól, melly már eo ipso a t e s t ü 1 e t e k jogait ki-
zárja; de hisz épen azért, mikép lehet egy országgyűlésnek 
Magyarországban , népképviseletet" felállítani, és mégis azt 
mondani, hogy: „politikai jogélvezetet nem akar elvenni"; 
minekutána itt eddig „ s t a t u s é s r e n d i", azaz : osztályzati 
képviselet volt? — H a azt mondjuk, hogy a káptalanok az or-
szággyűlési szavazatjognak „ g y a k o r l a t á b a n " már 1848 
előtt sem voltak , akkor mi azt kérdezzük : hát ki mondott le 
az 1848-diki országgyűlésen a papi tizedről? — A 13. t.-cz. 
szerint nemde az „egyházi r e n d ? " Vagy ez talán nem volt 
„ joggyakorlat?" íme tehát az 1848-diki 5. t.-czikket sehogy 
sem lehet a logikai bajokból kimenteni: mert bármikép nem 
vétettek is tekintetbe az 1848 előtti országgyűléseken a káp-
talanok szavazatai, ez csak mindig f a c t u m volt; már pedig 
„ f a c t a n o n f u n d a n t jura", mond a közmondás, és a 
káptalanok mindig törvényesen meghivattak , szólottak, nyi-
latkoztak. Ha nem számittattak, az nem j o g , nem t ö r v é n y , 
hanem ö n k é n y volt. Hiszen a királyi városok voksa is pre-
carius érvényű volt : de azért szépen beszámította az 1848-diki 
törvény őket, mert pénzre és katonákra szükség volt ; igen, 
de az érdek, a speculatio nem lehet a jognak mértéke. De 

föltéve, meg nem engedve, hogy a káptalanok csakugyan a 
jognak ,.gy a k o r 1 a t á t" is elvesztették volna, még akkor 
is a magyar irott jogeltörlesztési fogalmak szerint, —nem igy 
kicsusztatva, — de nyilvánosan, mint a lovagiasság igényli, e x-
a r t i c u l a t i o , kiczikkelyezés által kellett volna a káptalan 
jogát megszüntetni. Példát adott ebben maga az 1848-diki or-
szággyülés, melly a 4. t.-cz. 8. §-ában rendeli : hogy a „k i r á-
l y i t á b l a a k é p v i s e l ő k t á b l á j á n a k k i e g é s z i t ő 
r é s z e l e n n i e z e n n e l m e g s z ü n i k . " Pedig azt tart-
juk , hogy egy testület sem részesült olly kevés joggyakorlat-
ban az alsó-háznál, mint ezen régi birói institutio. De minda-
mellett szükségesnek látszott reá nézve a k i c z i k k e l y e z é s . 
Minthogy ez tehát a k á p t a l a n o k r a nézve nem történt, 
őket országgyűlési állásuktól jogosan megfosztottaknak nem 
lehet tekinteni. Ehhez járul : kivált ha talán a jövő országgyű-
lés is kedvet érez magában, majd „a közös és hitfelekezeti is-
kolákról" , „a kath. alapítványról" indítványokat szőnyegre 
bocsátani ; akkor a képviselő-liáz a káptalanokat kizárva, a 
fegyvertelen egyház ellen, az egyház nélkül, egy nagy hatalmi 
ténynyel igen, de nem j o g o s a n , nem a t ö r v é n y k o r l á -
t a i n b e l ü l intézkednék." 

— Szinte a ,Korunk' adja ezt is : „Egy (erdélyi) püspöki 
legújabb körrendelet, a kath. gymnasiumok tanártestületeit 
felszólítja, nyilatkozzanak a fölött: 1) képesek lesznek-e azon 
nem magyar ajkú tanárok, kiket egy részről a szükség, más 
részről egyéb okok miatt alkalmazni kellett, a jövő év elején 
magyar előadást tartani ; és 2) mikép lehetne az algymnasiumi 
osztályokban az átalános, vagy világtörténelem helyett, melly 
a felgymnasiumban úgyis tanittatik, s melly a hazai történe-
lem előadását annyira háttérbe szorította, Erdély- é3 Magyar-
ország földrajzát és történelmét már a jelen iskolai év máso-
dik felében sikeresebben előadni." 

— A ,Győri Közlöny'-ben olvassuk : „ S i m o r János ő 
méltósága megyés-püspökünk ismét magasztos bizonyitványát 
adta nagylelkűségének az által, hogy a ft. R ó m e r Flóris é3 
R á t h Károly akadémiai levelező tagok által kiadandó ,Győri 
történelmi és régészeti füzetek'-et pártfogolása alá vette. E 
füzetek részint a káptalanbeli, részben egyéb kiadatlan okle-
veleket , magyar nyelv-emlékeket, régészeti kutatásokat stb. 
fognak tartalmazni, mint erről a legközelebb megjelenő pro-
gramm fog értesiteni. — Pártfogolja tovább ő méltósága a ft. 
Rómer Flóris ur által kiadandó , diszes kiállitásu , m a g y a r -
o r s z á g i t e m p l o m o k a t á b r á z o l ó képekkel diszitett 
,Keresztény mürégészet'-et, és biztos reményt nyújt arra, 
hogy a megkezdett, s városunk diszére váló épitések bevé-
geztével, palotájának egyik szárnyát fölépítteti, s beléje a 
mintegy 20,000 darabra menő érdekes könyvtárát fogja felál-
lítani. Illy átalánosan a nemzetet, különösen azonban váro-
sunkat átkaroló munkásság ehsmeréseül, tömjénezés helyett 
arra kérjük Istenünket, kinek ő egyik leghívebb szolgája, so-
káig tartsa meg számunkra a n e m e s f ő p a p o t . " 

TEMESVAR-ról csak röviden, és előlegesen tudósít-
hatjuk t. olvasóinkat, hogy a c s a n á d i mélt. püspök B o n -
n a z Sándor urnák székfoglalási ünnepélye, folyó hó 18-dikán 
élénk örömnyilatkozatok közt ment végbe. 

BORSA (Erdélyben) dec. 4. (A görög-egyesült román 
clerus kiképezése felőli tudósítás vége.) A növeldében meg-
kezdett tudományos képeztetés folytatása- és bevégzésére, 
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jóllehet a jó pap holtig tanul, nélkülözhetlen kellékek a 
k ö n y v e k , mint a tudomány kutforrásai, s az olvasásra szen-
telendő idő . Mielőtt kinyujtanók az igazság mérvesszejét, 
megítélendők, valljon vagyon-e, s mennyire hatalmában az er-
délyi gör. egy. román papságnak, magát magasztos hivatásá-
hoz képest kimivelni, s a kor igényei szerint tökéletesíteni : 
vessünk egy pillantást az erdélyi gör. egy. román papság 
anyagi állapotára. Csak föliiletesen megitélvén e papság anyagi 
állását, elmondhatjuk róla az Írással : ,Vulpes habent foveas, 
passeres coeli nidos suos : űlius autem hominis vix habet ubi 
caput suum rechnet ;' mert nem csak szűken mért, de elmond-
hatjuk, igen is sanyarú jövedelemmel bir az erdélyi, sőt áta-
lában a gyula-fehérvári, számos-újvári, s lugosi ujon szerve-
zett püspökségek papsága. Es mire szoritkozik annak egész 
jövedelme ? A lelkészi föld-illetékre (portio canonica), melly 
majd sehol sem múlja föl az egy colonicalis sessiot, kevés 
helyen üti meg annak mennyiségét; és sok helyütt egy talpa-
latnyi föld-illeték sincs : annyira, hogy vannak Erdélyben olly 
gör. egy. román parochiák, mellyekben a 300 lelket kormány-
zó prot. lelkésznek egész telkü föld-illetéke van, mig ugyan-
azon községben az 1500 hiveket legeltető román papnak egy 
talpalatnyi földje sincs. Minek tulajdonítsuk a lelkészi föld-
illetékek e hiányát? mindenkinek Ítéletére bizom. Hogy e te-
kintetben jövedelmök legkisebb megrövidítése nélkül segít-
hettek volna a volt földes-urak, mit némellyek emiékök lial-
hatlanitására meg is tettek, nagyon természetes. „Sí potuerunt 
hi et hae, quare non tu Augustine." A hivek nem szakíthat-
tak ki a magukéból lelkészi illetéket; miután mint volt job-
bágyok, nem rendelkezhettek szabadon az általuk használt föld-
ről , mint földes-uraik vagyonáról. Hanem reméljük, hogy a 
folyamatban lévő legelői elkülönzések, és tagosítások alkal-
mával, be fogjuk tettel is bizonyítani, miszerint tudnak, és ké-
pesek tulajdonukból is áldozni az emberiség közös oltárára. 
De térjünk vissza a megkezdett tárgy fonalára : a lelkészek 
birtokában lévő föld-illeték sincs egy helyen, hanem szanaszét 
elszórva a határnak ollykor legtávolabb részeiben E csekély 
földet sem műveli a nép : hanem maga a lelkész, szent hiva-
tásának rovására. Ezenkivül a lelkészi jövedelemhez tartozik 
a párbéri (lecticale) illeték, melly minden családfő által, több-
nyire törökbuzában fizettetik. A papi jövedelem kiegészítő ré-
sze a tenyérnapszám is. A stolaris jövedelemre pedig majd 
mit sem lehet épiteni. Atalában a párbéri, napszámos és stola-
ris jövedelem nagyon csekély; miután a parochiák népessége 
közép számitásban 500—700 lélekre megy ; sőt vannak 200— 
300 lelket számító parochiák is, mellyeket affiliálni a hely mi-
nősége , és közlekedés nehézsége miatt nem lehet. Mindezen 
csekély jövedelem daczára, papságunk foglalatosságai igen 
bokrosak. És mostitélje meg mindenki, ezen csekély jövedelem 
hogyan szolgáltathatna papságunknak illendő, és hivatásához 
mért ellátást, egyúttal mivelődési eszközöket ? Hogyan kép-
zelhető, hogy illy fukarul kiszabott jövedelemből papságunk 
magát élelmezze, ruházza, és családját nevelje, s azonkívül 
még egyház-, és profán-irodalmi termékekét is szerezzen magá-
nak ; vagy pedig valamelly egyházi, s politikai folyóiratra elő-
fizessen ? Mivel ámbár tiltja a papnak hivatása, politikai ügyek-
be avatkozni : mégis nem teheti, hogy nélkülözzön épenséggel 
minden politikai lap-olvasást ; különben félszegüvé válik, és 
hivatási körében sem fogja magáttájékozhatni. Annyiraigénybe 

veszik papságunk silány jövedelmét a mindennapi szükségek, 
hogy sokan még a szorosan hivatásukba vágó theologiai köny-
veket is kénytelenek nélkülözni ; mert ha meg nem szerezték 
maguknak a papnöveldében, kilépvén az Ur szőllejébe, min-
den önmegtagadásuk mellett sem képesek többé azokat elő-
állítani. Elterjedt vélemény, hogy a gör. egy. román papság 
miveletlen. E véleményt átalánositani, nagy igazs ágtal anság vol-
na ; miután rendes theologiai tanfolyamot végzett, sőt a bécsi 
és pesti egyetemnél kiképzett lelkészeink is vannak : de saj-
nos, ezek is ugyanazon szomorú sorsban kénytelenek osztozni; 
mivel a legjobb reményű fiatal lelkész is, hiányával levén egy-
felől a czélszerü könyveknek, kénytelenitetvén másfelől a föl-
det túrni, csak hogy mindennapi verítékkel öntözött kenyeret 
törhessen szegény családjának, és igy nem levén alkalma ma-
gát kiképezni : könyteli szemekkel nézi, miként porlik szét a 
növeldében letett művelődési alap. Azért is mindaddig, vala-
míg papságunk nem örvendhet jobb anyagi létnek, ne köve-
teljünk tőle, ha igazságosak akarunk maradni, nagyobb mivelt-
ségi fokot: mert megmaradván jelenlegi szorongattatott he-
lyezetében, minden jó igyekezetének daczára is, hivatási mél-
tóságához mért miveltségre évtizedek múlva sem fog fölver-
gődhetni. A gondviselés csudaszerü müvének kell tulajdoni-
tanunk , hogy a terebélyes egyházfának ezen ága, melly olly 
sok dicső szent atyák által emelte a földi Jerusalem fényét, 
már régen le nem száradt : a mint hogy valóban meg is sem-
misült volna, ha csak éltető nedvet Krisztustól, az élő szőllő-
tőkétől nem nyer.... S mellyik lenne az egyedüli mód, a gör. 
egy. román papság sanyarú anyagi helyezetének fölsegélésére ? 
A parochiák rendezése, és a papság dijjazása. De honnan vesz-
szük a pénzt annyi pap illő eltartására? E kérdést vagy igen 
nehéz, vagy igen könnyű megoldani, a szerint, a minő látcsőt 
szegezünk a tárgyra. Félreismerhetlen tény, hogy a görög 
egy. egyház, következőleg a román hierarchia is, a romai egy-
házzal ugyanazon egy szelid anyától, a kath. szent egyháztól 
szült ikertestvérek. E két egyház, a romai s görög, ugyanazon 
kutforrásból meríti az általa tanitott örök igazságokat, t. i. 
Krisztusból, az élő kutforrásból. Mind a kettő hódol Üdvözí-
tőnk földi helyettesének, a szentséges romai pápának : szóval, 
hitöket tekintve testvérek a romai, s görög egyház szolgái. Az 
anya pedig nem szereti egyik gyermekét jobban a másiknál ; 
mert mind kettőt a százados üldözések fájdalmainak közepette 
szülte ; s azt akarja, hogy a gyöngéd keresztényi szeretet 
ugyanazon kötelme, melly az ő szivét fiaihoz csatolja, fűzze 
össze azok kebelét is egymással; s hogy valamint ő megosztja 
szivét két gyermeke közt, ugy ők is osztozzanak az élet terhei-
nek viselésében. Szóval, ha e két egyház, a romai s a görög, 
közös forrásból meríti szellemi vigaszát: miért zárná ki egy-
mást, mostoha testvér gyanánt, az anyagi lét terheit enyhitő 
segédforrásokból? Ha kézfogvást kisérjük Krisztust a Kalvá-
ria hegyére, miért ne lennénk testvérek a kenyértörésben is ? 
A világ is ugy fog bennünk testvéreket látni, ha anyagi jóté-
teményekben is részesítjük egymást. Értettem , hogy ő Föl-
sége kegyelmes uralkodónk , azon atyai Ígéretet tette, mi-
szerint legkegyelmesebben fog rendelkezni, hogy a szegény 
görög-egy. papság is dijaztassék; és valóban reméljük, hogy 
ő Fölsége kegyes atyánk, kinek kegyelmes jobbja már eddig 
is annyi jótéteményekkel halmozta el a román hierarchiát, 
nem fog elfelejtkezni ezen nemzet-, és egyházáról, melly mind 
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maga, mind papsága, örök hálával áldozand ő Fölsége emléké-
nek, s az atyáitól öröklött, és tettekkel bebizonyitott hűséget a 
fölséges uralkodó-ház irányában, valamig csak egy szikrája 
lappang benne az életelemnek, meg fogja szent ereklye gya-
nánt keblében őrizni. — A vallás az állam támpontja, s alapja; 
miután soha nemzet, vagy ország, oltár, vallás és papság nél-
kül nem létezett : a mint fön nem állhatott soha törvények, és 
czélszerü fegyelem nélkül. A törvényes fegyelem csak holt 
betű marad, hacsak önfeláldozó engedelmesség által a társa-
dalmi lét életelemévé nem lesz. Már pedig mi nyitja meg a 
népek szivét a törvények előtti engedelmességnek? A vallás ; 
és az engedelmességnek eme szent, titokteljes kulcsa a pap-
ság kezében van. Vallás tehát a népek és országok valódi föl-
di boldogságának főtényezője : ezen tényező hatálya pedig at-
tól függ, hogy mennyire felel meg a papság magasztos rendel-
tetésének. Szent hivatásának betöltésepedig sokat függ annak 
anyagi mikénti ellátásától ! Nem lehetne tehát csudálnunk, ha 
a gör. egy. román papság, a nélkülözlietlen anyagiak utáni 
sokszor sikertelen fáradozása közepett, szem elől tévesztvén 
n a g y h o r d e r e j ű hivatását, nem munkálhatna közre forró óhaja 
szerint az állam közérdekű czéljainalc létesitésére. Ha szivén 
fekszik az államnak a népek és országok boldogsága, minek 
eszközlése szent kötelessége, nem viseltethetik közönyösen a 
papság-, és következőleg a gör. egy. román hierarchia papsá-
gának anyagi léte irányában. De hiszem, hogy nem épitünk 
homokra, ha azt reméljük, miszerint virradand a jövőnek egy 
boldogabb hajnala, melly a román hierarchia anyagi állapotá-
nak régen sajgó sebeire is enyliitő balzsamot fog csepegtetni. 
Reméljük, hogy azok, kik az állam ügyeinek evezőit kezelik 
az élet tengerén , kimentik a román hierarchiát az őt elnye-
léssel fenyegető anyagi nyomor tátongó örvényéből. — Re-
méljük, hogy csendet fog parancsolni az Ur az árnak, és a 
szivek inség fölkorbácsolta viharjai is le fognak csillapulni. 

Bárboloviciu Alimp, görög-egy. román plébános. 
ROMA-ból a dec. 17-én megtartott pápai titkos consisto-

rium felől csupán annyit irnak, hogy az ő szentsége által a bi-
bornoki testülethez intézett allocutióban, a sardiniai bitorlás 
következtében idegen járom alá került egyházállam sorsa, a 
syriai, s cochinchinai keresztényekével állíttatik egy párhu-
zamba. 0 szentsége több megüresült püspökségeket töltött be 
ez úttal: de francziaországiakat, mellyek száma már hétre 
megy, most sem ; daczára annak, vagy talán épen azért, mivel 
III. Napoleon többeket önhatalmúlag nevezett ki. — G a u de 
Ferencz bibornok (1855-től) dec. 14-dikén, Romában, életének 
62-dik esztendejében, hosszas betegeskedés után meghalálozott. 

FRANCZIAORSZÁG. Darab ideig hallgattunk az innen 
érkező hírekről; mellyeket ha mind regestráltunk volna, ivekre 
leendett szükségünk : holott ha a valót, és tényeket akarjuk 
elősorolni, alig találunk valamit, utólagosan kipótolandót. A mi 
tudnillik az egyház, és annak sorsávalbensőleg foglalkozó ka-
tholikust leginkább érdekli, III. Napoleon magatartása, még 
mindig a régi, — önző politikájánál fogva csupán aggodalmakat 
kelteni, de megnyugtatást és biztosítékot nyújtani nem képes 
kétértelműségével. Ó a látszólag ellenállhatlan , s mégis elő-
készített események ereje által akarja a pápát kényszerítve 
látni arra, mit tervileg ki szándékozik vinni: s igy csak is 
a már megtörtént dolgok után ítélhetünk róla. Valljon azok, 
a mik eddig történtek, olly nagy reményekre jogositják-e fel 

a hívőt?.... Sőt inkább ellenkezőre ; s alapos félelmeit egyedül 
a rendületlen hit képes eloszlatni. Amaz előkészített események 
közé tartozik kétségkivül a schisma is, mellyel a napoleoni 
kormány alattomosan, és különféle nevek alá rejtődzve fe-
nyegetődzik ; s mellyről mi nem tartók érdemesnek , aggoda-
lomra magyarázható szót is tenni lapunkban. Ennek elitélé-
sére elegendő a kath. világ közhite, s Francziaország népé-
nek vallásos buzgalma : mihez a napokban a sz. atya kárhozta-
tása is járult. — Mi, s mennyi sikerülend az erőszaknak, a jövő 
mutatja meg: de mindattól, összetett kezekkel, és mit sem téve 
rettegni, a mi megtörtén h e t i k , a gyávák és kicsinyhitűek, 
vagy épen árulók dolga, s ezekhez tartozni soha sem akartunk. 
IIa valamelly rossztól méltán tarthatni, ugy azt erélyesen 
kell akadályozni, mig lehet : sopánkodó bevárása az elhárít-
hatott vésznek csak megvetendővé, de nem szánandóvá teszi 
az embert. 

— Francziaország, hir szerint, a Chinával imént meg-
kötött béke föltételei közé azt is beletéteté, hogy a kath. hit 
az egész birodalomban szabadon hirdettethessék, és a kath. 
egyháztól elvett templomok, iskola- s egyéb épületek vissza-
adassanak. Vajha kivánt sikere is legyen a papiron kikötött 
mentességnek minden további üldözéstől, és elnyomatástól! 
Csakhogy a chinai kormány ravaszságát és szószegését ille-
tőleg mindentől tarthatni. Különben a ,Times' csufolódásait, 
mellyekkel a kath. egyház nyereményeit rosszul takart irigy-
séggel kiséri, csak megvetéssel utasíthatni vissza ; mint sajnál-
kozást érdemel azon tudatlanságra mutató kétkedése is, hogy a 
katholikusok birtak volna Pekingben olly templomot, mellyre 
a kereszt, mint írják, azonnal feltüzethetett ; és a ,Te Deum 
laudamus' elénekeltethetett benne. A prot. Anglia talán csudál-
kozandik rajta, hogy a kath. egyház a chinai birodalomban is 
számlál híveket ; mig az angÜcanismusnak sehogy sem si-
került , becsempészett bibliáinak és Gützlaw eszélyes iparüz-
letének daczára is, proselytákat szerezni : de az egyház törté-
netét jobban tudó katholikusok ebben mi különöset sem talál-
nak ; nem is hiszik, hogy a ,mennyei birodalom' fővárosában 
csak most, és először hangoztatták volna nyilvánosan sz. 
Ambrus énekét.. . . Régibb századokat nem akarván felhozni, 
midőn magában a császári palotában is fényes templom volt 
a keresztény isteni-tiszteletnek emelve, csupán arra kell az 
illetőket emlékeztetnünk, hogy a kath. hit, üldöztetve bár, de 
mindig élt és gyakoroltatott azóta Chinában ; és hogy ugyan-
azon (nem „franczia áldozár", hanem) megyés-püspök, ki a 
,Te Deum'-ot a béke megkötése után hangoztatta, régóta le-
gelteti Pekingben és környékén Istennek nyáját. Ugyanazon 
Mouly (Martial), kit a lapok pontißcansul említenek, mint 
petchelii (Peking is idetartozik) püspök-helyettes hozatik fel 
az egyházi névtárakban már előbb (igy Kari statistikai év-
könyvében is, mellynek kivonatát első félévi 40-dik számunk-
ban adtuk). Sőt még coadjutora is, Arovilly Ker.-János. Va-
lamint Petcheli keleti részében Languillat, Chansiban De-
Moretta, Chensiben Ephise Chiais, Fokienben Calderon (coadj. 
Aquilar), Honanban Baldus, Hongkongban Feliciani, Hunan-
ban Navarro, Hupeban Spella, Huquangban Nizzolati, Kiang-
siban Danicourt, Koueitseuban Perny, Macaoban Ratta, Nan-
kingban Borgmet, Quangtongban Quillemin, Shangtongban 
Castellazzo, Sutchuenben Perocheau, és Desíleches, Thekiang-
ban Delaplace, Yunnanban Ponsot (Chaveau coadjutorral) 
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mint megannyi fölszentelt p ü s p ö k ö k , részint apostoli-he-
lyettesek működnek. China tehát számos püspöki megyével 
birt ezelőtt is : miért annál is inkább indokolva van, a biroda-
lom területén lakó kath. milliók egyházi s lélekismereti sza-
badságának a százados zsarnokság elnyomása és kegyetlensége 
ellen, valahárai biztosítása. Bár ugyanez történnék Cochinchi-
nában is, hova hir szerint a Chinából visszatérő franczia sere-
gek szállitandók. 

— Régóta hirlelik franczia lapok a bolgárok tömeges 
áttérési szándékát : de, mint látszik, ez áttérés inkább politi-
tikai czélokból kezdett alkudozás, mint a lelkek örök üdve felőli 
gondoskodás tárgyát képezi a franczia kormány élén állók 
szemeiben ; s igy a bolgár nép hite még a többet igérők zsák-
mánya, vagy a kényszerítés áldozata is lehet : miután a török 
és orosz kormány is mindent megtesznek, természetesen kiki 
saját anyagi érdekében. Mi részünkről más előkészületet kíván-
nánk olly nagy mü végbe vitelére tétetni, minő egy nemzet 
megtérítése ; és szeretnők azt minél távolabb állónak látni a 
politikai ármánytól. 

ÉSZAKAMERIKA. A Leopoldina-intézet által kiadott 
évenkinti jelentések érdekes, és Istennek hála! rendesen ör-
vendetes adatokat közlenek azon előhaladást illetőleg, mellyet 
a catholicismus tesz az északamerikai szabad államokban. A 
kereszténység első századaiba látja magát az olvasó visszahe-
lyeztetni, ha azon egyszerűség-, és eszközökbeni szegénységre 
gondol, mellyel itt egész ujon alakított püspöki megyék szer-
veztetnek ; s melly az élet ezerféle, többnyire fölösleges szük-
ségeit és kényelmeit megszokott tulmiveltség állapotában le-
vőket , agg Európánkban sokszor egy plébánia alapításától is 
visszaijesztené : mig ott a kezdeményezőket csak annál na-
gyobb erőfeszítésre s kitartásra buzdítja. Ott a legfőbb jö-
vedelmi kutforrás, mint a sikerülést biztosító legnagyobb tő-
ke : az isteni gondviselésben helyezett fiúi bizodalom. Csak 
is az illy biztosítékkal megelégedő apostoli szellem nem 
ijed vissza a kezdet nehézségeitől, és láthatja buzgalmát 
olly csudálatot érdemlő eredménynyel jutalmaztatni, mint 
Eszakamerikában ; hol jelenleg mintegy ötven érseki és 
püspöki megye létez, és a tartományi zsinatok a canon szabta 
időben rendesen megtartatnak. Illy tartományi zsinatnak 
(nevezetesen a cincinnatii érsekségben) 1858-diki maj. 9-én 
kelt levelét közli a Leopoldina-intézet ez évi (XXX) je-
lentése is : mellyben az egybegyűlt főpásztorok, megköszönvén 
a nyújtott, ámbátor ujabb időben megfogyott segedelmet, an-
nak mire használása felől tudósítják az adakozókat. Az ez in-
tézet utján nyert pénz azonnal templomok, papnöveldék és 
iskolák alapítására fordittatik. Illy adakozások képesiték a most 
már érseki megyét, a cincinnatiit is arra, hogy az 1829-ben, 
épen e főmegye akkori átalános-helyettese által életbe lépte-
tett Leopoldina-intézet gyámolitásával ne csak magát rendez-
ze, hanem az idő folytában belőle kivált détroit-, sant-st.-ma-
rie-, milwaukie-, chicago-, alton-, stb. püspöki megyéket is ré-
szesítse jótéteményében. A sant-sainte-marie-i püspök, mélt. 
Baraga Fridrik ur örömmel tudósítja az egyletet, hogy michi-
gani benszülött hivei közül az első indián nő jelentkezett nála, 
s kérte magát apáczául fölvétetni (az indiánok ugyanis hagyo-
mányos elveiknél fogva a nősülést olly vallásos kötelességnek 
tartják , mint a hajdani izraeliták) ; valamint azt is benső, és 
minden jó katholikust érzékenyen megillető örömmel irja, 

hogy az általa fölszentelt minnesotai templom még o r g o -
n á v a l is bír, az elsővel egész szegény püspöki megyéjében! 
(A cathedralis egyház még illyesmivel nem dicsekedhetik : 
hanem meg kell az orgona pótlékával, ugy nevezett melodeon-, 
vagy harmonikával elégednie.) Juncker Henrik altoni püspök 
(kinek megyéje az 1853-diki baltimorei, n e m z e t i zsinatban 
választatott el a chicagóitól, de csak 1857-ben szerveztetett, és 
nyert főpásztort), egyik saint-louisi t a r t o m á n y i zsinat vég-
zésénél fogva Quincyból Altonba téve át püspöki székét, irja, 
mikép átvételkor csak 18 papot talált benne ; a székes főtemp-
lom tulajdonképen csak egy, ideiglenes tetővel ellátott szín, 
puszta négy falat mutatott, melly vakolatlanul, és be nem bol-
tozva , csak egy deszka rácscsal zárathatott be. Papnöveldéje 
természetesen nem volt: hanem a megyét terhelő adósság annál 
több. Európába tőn tehát a püspök egy kirándulást, és Fran-
czia-, s Németországból 7 áldozárt, és 12 tanulót vitt haza ; 
kik közül fele már pappá szenteltetett. Most már 42 papja 
van, 64 templom- és kápolnával a megyében ; a székes-egyház 
is készen áll, ha mindjárt torony és harangok nélkül is : a püs-
pök maga még lakással nem bírván.... És mégis, e szegény-
ség mellett lángoló buzgalom Isten dicsőségeért, és örömtel-
es munkásság az egyház javára: mig az Isten áldását becsülni 

nem tudó népeknél, a lehető legnagyobb diszszel emelt, pom-
pás templomok is üresen állnak, és az épületességre számított 
fényes isteni-tiszteletre (melly még falun is túltesz az uj-világ 
nem egy cathedralisában megtartotton, hol arra még csak be 
sem harangozhatnak !) ki sem jelenik meg sokszor a meghívot-
tak ezerei közül Igy nem tudja az ember megbecsülni azt, a 
mivel bir : — mindaddig, valamig Istennek igazságos, és gyak-
ran javító látogatásai által, meg nem fosztatik tőle ; „et dabi-
tur genti facienti fructus eius." (Mát 21, 43.) Hasonló apos-
toli szegénység és lángoló hitbuzgalom által létesíttetett P. 
Wimmer Bonifácz, egykor matleni conventualis által Bajor-
országban , a bold. Grallitzin herczeg és missionarius által mi-
veltetni kezdett ős vadonban ama sz. benedekrendi anyaház, 
melly 1846 óta, midőn P. Wimmer 4 fiatal theologus növen-
dék- és 14 laicus fráterrel odajött, olly nagyszerű intézetté 
növekedett, hogy benne jelenleg 52 áldozár, 22 scholasticus, 20 
clericus, 14 novitius, 130—140 laicus testvér, és átalában 
150 növendék van. A szép apátság, csinos gazdasági épüle-
tektől környezve, malmok- és műhelyekkel ellátva, mellyek-
ben a kovács, kerékgyártó, asztalos stb. mint szerzetes dolgo-
zik , megújítja emlékezetünkben ama polgárosító befolyást, 
melly által Europa azzá lett, a minek jelenleg látjuk. Száza-
dok múlva talán Északamerika ,mivelt' közönsége is gúnyt 
fog űzni a ,haszontalan' szerzetesekből ; és irigyelve az annyi 
lemondás , áldozat, és megfeszített munka árán szerzett va-
gyont, a szép apátságot igen alkalmasul fogja egy gyár-, vagy 
börtön-épületnek találni : és a hónát polgárositott elemet 
száműzi boldog köztársaságából! Az emberi háládatlanság, és 
mások példáján tanulni nem tudó korlátoltság, világ kezdeté-
től fogva mindig egyforma volt, s hihetőleg marad is a világ vé-
gezeteig. Azonban ezt látva sok, nem-apostoli kényelemhez szo-
kott finnyás utód is megemlékezhetnék arra, mit ősei tettek ; és 
mérsékelhetné vágyait, szerényebben léphetne fel követelé-
seivel : azon lelkesekre vetve szemeit, kik érette szintigy fá-
radtak, és nélkülöztek, hogy számára tűrhető, vagy épen iri-
gyelt állapotot készitsenek. A st.-vincenti anyaházban, hol 

52* 
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megyei növendékpapok is képeztetnek, a pihenési időt olly 
hasznos munkával töltik, mellyet másutt a cselédekre szokás 
bizni. „A professorok-, mint rendtagoknak nincs fizetésök, és 
mint bármellyik tagtársaik, megelégesznek a sovány kolostori 
levessel, és szalmazsák-ágygyal. A liatalság részint maga is 
tanit az alsóbb iskolákban, és katechizál a községben, részint 
a konyhában, kertben és mezőn, a közjóra munkálkodva fog-
lalkozik. Sok olly, most már tiszteletre méltó áldozár, talán 
perjel, él valamelly ujon emelt házban, kit néhány év előtt 
még mint napszámost lehetett valamelly épületnél, vagy me-
zei munkában izzadni látni. Igy kell nekik, a helyett, hogy 
sétálni mennének, vagy más mulatsággal töltenék az időt, ar-
czuk verítékével keresni kenyeröket." Igaz, hogy ez nem he-
nye élet ; ez roppant feláldozás : de van is azután rajta Isten-
nek áldása Avagy képzelhetni-e elragadóbb valamit, mint 
azon öntudatot, mellyr az ekkép működő apostoli férfiakat el-
tölti , midőn ugy szólván semmiből, néhány év múlva vi-
rágzó kath. intézeteket hoznak létre, s maguk körül a hi-
vők , az általuk megtérítettek, ezreit mélyen megindító 
őszinte ajtatossággal seregelni látják; vagy (mint a még most 
is élő cincinnatii főpásztor, a tiszteletre méltó Dr. Purzell ér-
sek a sz. Tamás-egyház előtt) naponkint elmehet a templom előtt, 
melly egykor nem-katholikusoké volt, de az ő lelkes tanításá-
nak következtében, egész közönsége-, és pásztorával együtt az 
üdvözitő egyház kebelébe ment vissza ! (A nmélt. érsek is kihi-
va , sz. Tamás templomában, melly egykor a metliodistáké 
volt, diadalmasan vitatkozott a prot. lelkészszel, Dr. Campbel-
lel ; és a közönség ítélete nem csak a pillanatnyi dicsőséget, 
hanem az egész község szivét szerezte meg neki jutalmul.) 
Az egyesült államokban 1790-ben mindössze is egyetlen püspök 
volt, 20 áldozárral: s 1859-ben hét érseki tartományt muta-
tott fel, negyvenhárom püspöki megye-, s két apostoli-helyet-
tességgel; mellyekben 2108 pap, és 2334 templom, meg ká-
polna találtatik. — A fort-waynei püspök, Lüers János-Henrik, 
ugyan azt irja még 1859-ben, hogy 1857-ben keletkezett me-
gyéje csak 28 áldozárt, 33 templomot stb. számlál ; és hogy ca-
thedralisát, melly csak deszkából összeállított bódé, 4 lóval 
minden irányban tovavihetni : de hiszen a cincinnatii érsek-
nek is azt hozta, midőn püspökségének 25-dik évét (1859-
ben, jun. 23-án) a város nagy ünnepélylyel megülé, a szónok 
emlékezetébe, hogy midőn székét elfoglalta, egy német temp-
lom sem létezett a városban, holott most nyolcz van, min-
denik roppant kiterjedésű plébániával (Cincinnatiban a katho-
likusok száma haladja a 80,000-et); s a papnöveldén kivül, 50 
alumnussal, három collegiumot, négy férfi- s ugyanannyi nő-
szerzetesházat, 11 fensőbb leánynevelő-intézetet, 8 árva- és 
kórházat stb. mondhat övének. Maga az ezen édes emlékeze-
tet felujitó szónok, Wood püspök is, az érsek coadjutora, 
egyike a főpásztor által megtérített-, és keresztelteknek ! És 
ama kolostorok közül egy ajezuitáké: főiskolával, melly 1842 
óta egyetemi ranggal bir. (Ott tehát, a szabad köztársaság-
ban , nem féltik a kath. szülők gyermekeiket, a jezuiták általi 
képeztetéstől, sőt azt legnagyobb jótéteménynek nézve, há-
lásan fogadják ) Északamerilca catholicismusa fényes bizo-
nyítványa az isteni hit erejének. A mustármag közel két-
ezer év után sem vesztette el amaz életerőt, mellyet abba 
Istennek mindenhatósága letett, és folytonosan fejleszt : c=ak 
az emberek fásultsága ne gátolja annak, nemünk boldo-

gitására irányzott fejlődését. E növény egészen szellemi : 
azért a lelketlenség megöli. Daczol az anyagi szükség- és 
üldözésekkel, erőszak- és álnoksággal: de a közönyösség 
athmosphaerájában elsorvad, és bármilly kövér földbe ül-
tetve is kiszárad. Azért, például, a szorongatott sz. atya iránti 
részvétben is egészen más példát nyújt Északamerikának ezen 
még lelkes csemetéje, mint sok nyolcz-kilencz százados agg, és 
korhadt fa a minden egyebet illetőleg dúsgazdag ó-világban. 
Ott még nem fogadják gunynyal a szükség napjaiban gyer-
mekeinek szeretetéhez folyamodó, s arra hivatkozó atya szó-
zatát, akkép, mint például nálunk; hol a katli. népnek illyes-
mit nyújtanak olvasás- és utánozásul : ,,Antonelli bibornok a 
,Péterfillérek' gyűjtése ügyében levelet intézett az angol ka-
tholikusokhoz. Erre egy katholikus angol polgár a ,Times'-
ben fölszólítja polgártársait, hogy csak azon esetre adakozza-
nak , lia e pénz tisztán egyházi czélra fordittatik. Megrója, 
hogy ez adakozásra az egyházi szószékből hívják fel a papok 
a népet. ,Lám , ugyTmond, a garibaldiak részére is történtek 
j ó t é k o n y aláirások, de nem emlékszik, hogy az isteni-tisz-
telet számára szentelt helyen gyűjtötték volna azokat. Száll-
jon le, ugy mond, IX. Pius trónjáról bátran, hirdesse az evan-
géliumot gazdagoknak és szegényeknek, mint elődei, Péter és 
Pál apostolok : akkor a szent Péter fillére bőséggel foly, a 
nélkül hogy kérnék, és a sz. atya szeretetreméltó jelleme és 
fönséges tisztje nem lesz többé compromittálva egy kétes legi-
timitás koldusa által, minő az ő bibornok-ministere. E különb-
ségtétel szerint"(mellyet természetesen az ezt közlő ,P.Hirnök' 
minden megjegyzés nélkül elfogad, mint a corollarium is mu-
tatja) : ,,a pápa világi hatalma, nem többé az egyház épségé-
nek és sérthetlen voltának kérdése, de ugy tűnik fel, mint po-
litikai calamitás, ós nagyon emlékeztet Börne amaz éles sza-
vaira , mellyeket a zsidók vallásáról, azok polgári állását te-
kintve mondott, hogy az „nem is vallás, csak szerencsétlen-
ség." (,Pesti Hirnök.' 209. sz. Igen tanulságos lehet egy hitet-
len , egy atheus véleménye azokra nézve, kik vele egyet hisz-
nek, de ránk nézve Börne nem tekintély.) Azonban a közszel-
lem ott nem is a liitlenség és istentagadás rendszerei által ,kimi-
velt' journalismus termékeivel, nem a Börneféle teriték hulla-
dékaival , hanem kissé solidabb eledellel táplálkozik, legalább 
az elismert katholikusok részéről. Azért a szabadságot is más-» 

kép értelmezik ; és ajezuitákat a helyett, hogy száműzni akar-
ná, még közczélokra munkatársakul is hivja föl az állam (mint 
nem régen is a mormonok elleni expeditióban). Ok ott egyetem-
mel is birhatnak, a szabadság veszélyeztetése nélkül : mellyet 
kétségkívül az embertelen önzés, a rabszolgaságból gyaláza-
tos hasznot liuzó pénzvágy, jobban is fenyegetnek , mint az 
európai szabadságot és liberalismust aggasztó irgalmas-szü-
zek, vagy jezuiták intézete *). Ott a vallásos, és kath. czélok-

") Honunkban egyvalaki azzal avató föl a ,szabadság' u j kor-
szakát egy megyei gyűlésben , hogy a jezuiták létezése ellen , mint ki-
ket állitólag országos törvényeink proseribálnak , tiltakozott. Ha nem 
kellene is átalános szabadságot sürgető napjainkban idejét túléltül tar-
tani minden olly törvényt, melly a valódi szabadsággal össze nem f é r : 
legalább az 1848 előtti törvények nagyobb ismeretét, és hívebb alkal-
mazását kívánhatjuk meg azoktól, kik a kath. egyház szabadságát korlá-
tozó rendeletekre szeretnek még mindig hivatkozni.. . Ok egész készség-
gel tekintik a más vallásúak-, például izraelitákra vonatkozó , tagad-
iiatlanul országos törvényeket, nem létezőkül : hanem a kath. egyház, 
és általa helyeselt szerzetes-társulatok irányábani ellenszenv és részre-
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rai szövetkezések jótékony társulatok, egyletek, és szerzetes-
rendek keletkeztét csak olly természetes eredményeül tekin-
tik a társulati jognak, mint bármelly iparos egylet, vagy rész-

liajlás régibb kinyomatait, annál liivebben megőrzik szivök- és emiéke-
zetökben. A jezuiták birtokképességét illetőleg hivatkozhatni e , vagy 
ama törvényre Magyarországban is (helyesen, és milly következtetésre 
jogositólag? az más kérdés) : de azt csak nem fogja a magyar katholi-
kus, mig idegenül nem nézetik ez országban, tűrhetni, hogy az összes 
kath. egyház által megszentelt intézetek, a szerzetes-rendek, sz. hite 
gyakorlatának eme fő tényezői, mint valamelly gonosztévők száműzes-
senek ; és hogy meg ne engedtessék nekik egy olly jótétemény (az 
egyházias nevelés) gyakorlása,imellyre a kath. egyháznak,ha valamikor, 
most van legnagyobb szüksége: de ha szüksége nem volna is rá, joga 
örökre lenne. Kik illy zsarnokságot akarnak, azok Victor-Emanuel és 
Garibaldi szellemében igen, de a valódi szabadságéban, mint azt nem csak 
Északamerika, de mégap ro t . Anglia is értelmezi, nem működnek. Ajezui-
tákat illetői eg nem tudjuk, milly részreliajlás-e-, vagy eszélyes recitentiá-
val emlegetheti valaki az őket kizáró két törvényt : a nélkül, hogy meg-
említené , mikép azok erejét a későbbi gyakorlat és törvény kétségte-
lenül elvették : s hogy még ama két törvény is csak a birhatási jogot, 
de nem az országban lakás t , és tanitás-, vagy neveléssel foglalkozást 
vonta kétségbe , s akarta akadályozni. Csak akarta , mondjuk : mivel a 
bécsi Pacificatio 8-dik pontja , s az 1608-diki koronázás előtti 8-dik t . -
czikk kierőtetett határozata nem ment teljesedésbe. A jezuiták ugyanis 
valamint a thuróczi prépostságot, ugy egyéb javaikat is, zavaratlanul 
birták azután is ; mignem az 1687-diki 20. t.-czikk által Magyaror-
szágba bevettekül ünnepélyesen nyilvánít tat tak. Sőt az 1715-dik évi 
törvényczikkek 73-dika arra is feljogosit ja őke t , hogy az országgyű-
lésre két követet küldjenek. De még később is országos rendelkezések 
történtek a rendtartományt illetőleg , legalább vágyak nyilvánít tat tak, 
mellyek az illető szerzetes-rendnek épen nem kizárására , hanem in-
kább az országliozi annál szorosabb csatolására valának számitva. (L. 
1741: 33. ; 1751: 10.) Hahogy a k é s ő b b i törvényeknek az előbbiekre 
vonatkozó hatását, a korunkban, mint látszik, egészen ujjá teendő nép-, 
és államjog nem akarná elismerni, s az eddigi gyakorlattal ellenkező-
leg , a régebben hozottak birnának mindig érvényességgel , ugy mi az 
1608-dikiakr.ál is régiebbekre hivatkozhatunk. . . . U g y a jezuitákra 
nézve az 1599-diki 35-dik t.-czikkre fogunk hivatkozhatni , melly-
ben igértetik , hogy a szomszéd vármegyék még segítségül is lesznek 
a jezuiták házának fölépitése- és helyrehozásában. („Erunt praefati Co-
mitatus adiumento ipsis Patr ibus , in restauratione , et reaedificatione 
claustri".) Mi azonban a bevett jó szokáshoz ta r tva magunkat, az 1608-
diki törvényt eltörlottül tekintjük eme későbbi által : „Ut modo impo-
sterum Religio Societatis Jesu, nomine collectivo sumpta" (tehát, mint 
a törvény magyarázatában áll : , ,Proinde et novi t i i , et Scholastici, et 
alii , cuiuscunque gradus et nationis") , , . . . in hoc Regnum Hungáriáé, 
et Partes eidem a n n e x a s " (tehát Zágrábban is) „pro r e c e p t a , e t 
s t a b i l i t a habeatur , u n a n i m i t e r sancitum est." (1687 : 20.) Es 
ezt annál is inkább , mivel az 1806-diki békekötés 8-dik pontja csak 
egyoldalú rendelkezés volt ; a királyi megerősítés nem járulván hozzá, 
sőt világosan kiköttetvén a jezuitákra nézve, hogy : „Sua tamen Maie-
Stas, iuribus suis" (mellyeknélfogvaajezuitákatbehozta,)„i n h a e r e t . ' ' 
Az ujabb, és igy ránk nézve méltán legérvényesebbül nézhető törvény, 
az 1715-diki 73-dik t .-czikkbenekkép rendelkezik : „Statutum praeterea 
est , ut Patres Soi ietatis Jesu , veluti articulariter i a m d u d u m re-
cept i , et per Suam Maiestatem Sacratissimam ad hanc etiam Regni 
Diaetam Regalibus invitati , s e s s i o n e m cum v o t o , inter Status 
et Ordines, qua bonorum ad Abbatias et Praeposituras pertinentiuin, 
nctuales Possessores" (tehát nem zárhatta ki őket semmi törvény) „no-
mine collectivo duo nativi tantum , iique usque ad tempus duntaxat 
possessionis eiusmodi beneficiorum , ad sessionem admittantur." H a g y -
janak fel tehát már egyszer az örökké szabadságot és vallástürelmet 
emlegetők , a jezuiták üldözésével. A jezuiták az anyaszentegyháznak 
csak olly kedves, és anyai pártfogását méltán váró fiai, mint bármelly 
rend tagjai ; sőt korunk egyik legdicsőitettebb irója , s államférfia-, 
gr. Montalembertnek Ítélete szer int , azon kevesek közé tartoznak , kik 
az egyház fönséges kolostori intézetét koronkint megrontott alászál-
lásnak soha sem estek áldozatul. (,Die Mönche des Abendlandes. Re-

vénytársulat felállítását,' melly amazoknál sokkal alantibb, és 
kevésbbé közhasznú czélokat tüz ki, tudnillik magán érdekű, 
pusztán anyagi hasznot, s pénzbeli nyereséget. Ott ugyan szinte 
nem hiányoznak az erkölcsiséget aláásó,és hitlenséget terjesztő 
társulatok, irodalom, és pártok : de legalább szabad az egyház-
nak minden igazságos, mert szellemében működő ellenszere-
ket is használni ; ott a szabad-kőmivesek társulatát ellensú-
lyozza azon nyílt kath. testületi szellem, melly például magá-
ban Cincinnatiban a következő egyleteket hozá létre ; „Sz. 
Mihály egylete; sz. Alajos árvaház-egylete ; német rom.kath. 
segély-egylet; borromaei sz Károlyról nevezett olvasó-egylet; 
sz. Péter jótékony egylete ; sz. József árvaintézeti egylet ; a sz. 
családról nevezett kath. jótékony társulat; Xaveri sz. Fe-
rencz testvérülete ; sz. József-egylet ; sz. Alajosról nevezett 
ifjúsági társulat ; borromaei sz. Károly társulata ; sz.-Pál-egy-
let; calasancti sz. József olvasóterem-egylete; sz. Patrik se-
gélyegylete; sz. Péter, és sz. József szegényeket gyámolitó 
intézetei" stb. ; mellyek adott alkalommal, mint 1859-ben is 
az érsek tiszteletére rendezett ünnepélyen, nem félnek nyil-
tan, és testületileg föllépni : s mellyek a helyett, hogy szégyen-
lenék kath. irányukat, nevöket bevallani, ezt tehetni mindenkor 
dicsőségöknek tartják. Pedig Cincinnati a világon legszabadel-
vübb alkotmánynyal biró köztársaságban fekszik ; és a katholi-
kusok, népességének csak mintegy harmadát teszik eddig. Ez 
azután egyháziasság, vallásos élet ; melly milliókat tud annak 
idején a fenyegetett catholicismus javára áldozni : mig másutt a 

gensburg , I860.' CXLV. 1.) Vagy nálunk is valósuljon-e a dicső szer-
zőnek szerencsétlen hona fölött fájó szivvel kimondott amaz Ítélete : 
„Und doch wie viele dieser schwächlichen, mattherzigen Verfolger, 
die noch viel geistesblöder und böswilliger s ind , als ihre Vorgänger" 
(tudnillik a nagy franczia forradalom véremberei) , „haben wir nicht 
in Frankre ich , wie es vor wenigen Jahren noch w a r " (Lajos-Fülöp 
korát é r t i , midőn a jezuita-üldözés legszebb virágzásában v o l t . . . . A 
nagy hősök! Milly vitézek voltak a jezuiták ellen : és milly csömör-
iéiig gyávák, polgárkirályuk védelmezésében !) „so wie überall um uns 
her bis hin in das spanische Amerika gesehen, die ihre von Unwissen-
heit strotzende Feindseligkeit , ihre veralteten A n g e b e r e i e n z u 
n e u e n V e r b a n n u n g e n s c h ä r f e n ! " Hisz elég romokat mutat 
föl már országunk , melly pedig , mint sok más , önállóságát, ker. mi-
veltségét, fön maradását, ugyanazon kath. intézeteknek, a kath. egyház-, 
és szerzetes-rendeinek köszönheti legnagyobb részben. Nem elegendő 
hajdani kolostor és templom fordi t ta tot t -e még nyereségszomjas ipar-
üzlet szinhelyévé , gyár- és színházzá, vagy korcsma- és istállóvá? 
„Wie viele dieser Poli t iker" ( fo ly ta t ja még mindig a nemes gróf , for-
dításban adott előbeszédét), „dieser Gesetzgeber, dieser Magistrate 
konnten wir nicht nennen , welche gewillt wären, gegen jeden Versuch 
des christlichen Aufopferungsgeistes zur Herstellung klösterlichen Le-
bens , mittelst Plackereien , die einerseits dem Fiscus der römischen 
Kaiserzei t , und andererseits der spanischen Inquisition entlehnt schei-
nen , d a s s c h r e i e n d u n g e r e c h t e I n t e r d i k t hartnäckig 
aufrecht zu erhalten." (CCXIV. 1.) Az irgalmas-szüzek intézetei, a j ó -
tékonyság eme legszelidebb, és önfeláldozóbb gyakorlói ellen Európa-
szerte megkisérlett izgatások, a Lissabonban és Bécsben, Prága- , Salz-
burg- és Augsburgban stb., mindenütt a vallástalanság nyi l t kárörömé-
vel emelt igazságtalan vádak, arra mutatnak, hogy a catholicismus szel-
leme, h i t e az, a mi gyűlölet tárgyává, lett és üldöztetik ; és hogy az 
nem talál a liittelenek előtt még akkor is kegyelmet, ha az emberiség és 
polgárzat iránti legnagyobb jótéteményeket gyakorolva , önfeláldozó-
i g , a halálra vált betegek ápolásában , a dögleletes levegőt besziva 
hal is meg. E nemzedék nem képes többé az emberben azt , a mi legne-
mesebb , becsülni : mindent maga után itél meg ; és többé nem csupán 
közönyös a hit és istenesség iránt, hanem gyűlöli a z t , és halálos ellen-
sége Ez az erény és bün közti ellentét netovábbja. Miként vég-
ződik a hircz , csak a jó Isten tudja . 



4 1 8 

szerény fillérek gyűjtését is felpanaszolják.Hogy mellyik félnek 
van illy különböző eljárás mellett biztosabb, és szebb jövőre ki-
látása, azt könnyű megitélni : a lelketlenség még soha, és sen-
kit sem boldogított. — De Északamerikában a kath. hitélet foly-
tonos táplálása felől nem is feledkeznek meg az illetők. Az ol-
vasásvágyat már a fönebb idézett társulatok is eléggé tanúsít-
ják : de még inkább kétségtelenné teszi az ennek kielégitésére 
szolgáló egyházi lapok, és kath. folyóiratok sokasága. Az európai 
(franczia , német, angol) e nemű közlönyöket nem is véve te-
kintetbe , mellyek pedig oda szinte nagy számmal járnak, csu-
pán a szövetséges államok területén , a néhány millió katho-
likus számára, következő kath. lapok nyomattak 1859-ben: 
„1. Wahrheitsfreund. Cincinnati. 2. Catholic Telegraf and Ad-
vocate. Cincinnati. 3. Freeman's Journal, és Catholic Regi-
ster. New-York. 4. Tablet. New-York. 5. Metropolitan Record. 
New-York. 6. The Guardian. Louisville. 7. The Western Ban-
ner. St. Louis. 8. Catholic Standard. New-Orleans. 9. United 
States Catholic Miscellany. Charleston. 10. Catholic Herald 
and Visitor. Philadelphia. 11. The true Witnes, and Catholic 
Chronicle. Montreal. 12. Katholische Kirchenzeitung. New-
York. 13. Der Herold des Glaubens. St.-Louis. 14. Der See-
bote. Milwaukie. 15. The Monitor. San Francisco. 16. Die Au-
rora. Buffalo. 17. Catholic Sentinel. Buffalo." — Vajha ez élénk 
részvét látása másokat, és honunkban is hasonló buzgalom 
nyilvánítására ösztönözne ! Hiszen Magyarország még mindig 
több mint kétannyi katholikust számlál, hogy sem Északameri-
kának összes államai : s egyháza legalább is olly gazdag, hivei 
nem szegényebbek. Azt pedig nem rég vallotta népéről egy 
lapszerkesztő (kinek azt csak jól kell ismernie), hogy legolva-
sáskedvelőbb a világon ! 

I R O D A L O M . 
,MISSALE ROMANUM ex Decreto sacrosancti Concilii Tri-

dentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu edi-
tum. Clementis VIII. et Urbani VIII. Auctoritate recogni-
tum. Ad exemplar Romanum Anni MDCCCLVI. Novis in-
terim et a SS. Pâtre Pio Papa IX. ad hunc diem ordinatis, 
seu indultis Festis auctum, Initialibus Literis et Imaginibus 
splendidissimis exornatum. — Approbatio Emi. et Rmi. 
Domini Josephi Othmari Cardinalis Pincipis Archiepi-
scopi Viennensis, operi absoluto accedet. Vindobonae, 
MDCCCLX.' N. ivr. Eddig 4 füzetb. 39 kettős iv. Ára egy. 
egy füzetnek, a közönséges nyomásból : 4 frt 50 kr a. é. Az 
egészre pedig 45 frttal Írhatni alá. A disznyomatu példány 
ára: 150 frt a. é. (Vége.) 

Szándékosan elhalasztottuk az e költséges diszmü fe-
lőli, már régebben (160.1.) megkezdett tudósításunkat; hogy 
az ismételtnek vehető jelentés által annál nagyobb siker re-
ményével fordíthassuk t. olvasóink figyelmét e nagyszerű vál-
lalatra : melly a kath. egyházat liturgiái legszentebb könyvé-
nek egy drága bár , de a tárgyhoz képest soha sem túlságo-
san pazar fényű kiadásával gazdagítja. Ki a sz. mise-áldozat-
nak egy kath. papra nézve kifejezhetlen fönségli méltóságát 
képes átgondolni, s érzeni, az a sz. áldozathoz legszükségesebb 
könyvet örömest látandja minél fényesebb- és diszteljesebb-
nek. Az e kiadást eszközlő (R e i s s H. ur) évek óta készült e 
nagy munkához : s mit neki szorgalmas utánajárás és költ-

séges gyűjtés után felhasználandó anyagul, főleg a középkori 
ékesitvényeket illetőleg előállitani sikerült, âzt2 âZ egészbe 
hozandó egység, öszhangzat és egyöntetűség tekintetéből, 
szakértő bizottmány vizsgálata alá is vetette ; melly az egy-
ház több főpásztorainak pártfogása-, és közremunkálásával, 
még 1857-ben megalakult, és a tudós Hurteren, Phillipsen, 
Bockon, Baudrin stb. kivül, bel- és külföldön élő legtekinté-
lyesebb művészeket és műértőket sorolt tagjai közé (honunk-
ból ft. Schreiber László tr és kanonok, és ft. Ipolyi-Stummer 
Arnold urakat) ; gondoskodván arról is, hogy a Missaleban 
kifejezett müizlés szerint, illő k ö t é s is eszközölhető legyen; 
mire Habenicht Ágoston bécsi könyvkötő s tábla-gyár tulaj-
donosa vállalkozott : ki megkeresve, minden előfizető, vagy 
megrendelő számára elküldi a kivánt olcsóbb, vagy drágább 
készületü kötéstáblákat. Az árak ezeknél, egy példányban, 
10 frttól 50-ig változnak. Első rendű kötés ára: 10, vagy 
25 frt ; másodiké 37 frt 50 kr ; a diszkötésé pedig 50 frt a. é. 
(Boltja: Bécsben belváros, Singerstrasse, Nr. 877; gyára: Neu-
bau, Neustiftgasse, Nr. 100.) A munka fő becsét mindazonál-
tal annak teljessége képezi; mint melly az 1858-ban rendezett 
romai Directorium szerint készült és nyomatott ki. A művészi, 
s nyomtatási kiállítás sikerülte felől eléggé tanúskodik azon 
helyeslés, mellyben az addig megjelent részek az 1857-ben 
megtartott regensburgi ker. művészeti gyülekezetben, ugy 
szinte 1858-ban a kölniben részesültek. A szöveg hibátlansá-
gára kellő gond van forditva; s az egyes megyék ,Proprium'-
jainak kinyomatására a kiadó lehető legméltányosabb föltéte-
lek alatt kész ; ki a Missale styljében nyomatandó oltártáblák 
készítéséhez is megtette a szükséges lépéseket. Mi az Isten 
háza iránti köteles buzgóságból kivánjuk, hogy a kiktől függ, 
igyekezzenek a sz. áldozat épületes bemutatásához okvetetle-
nül megkívántató könyvről akkép gondoskodni, hogy az meg-
feleljen az, Istennek hála! itt-ott dicséretes készséggel kijaví-
tott templomok és oltárok fényének ; és ne engedjék a papot 
sokszor a leglényegesebb részeket, vagy legalább imákat nél-
külöző , rongyos, dísztelen, és a buzgóságot emelni épen nem 
képes mise-könyvek használatánál, neheztelő szomorúsággal 
eltelni, sőt meg is zavartatni. Mi igen jól tudjuk, hogy a 
diszkiállitásu mise-könyvek beszerzésére sok helyt nagyon is 
kevés alap van : de arról mégis meg vagyunk győződve, hogy 
a hol az isteni-szolgálathoz szükséges szerek kijavítása és 
megujitása, vagy beszerzése felől van szó, ott a mise-könyv-
nek semmi esetre sem szabad utolsónak, hanem nagyon is 
illik e l s ő n e k lenni. 
,ANALECTA ROMANA. Kirchengeschichtliche Forschungen 

in römischen Bibliotheken und Archiven. Eine Denkschrift 
von Hugo L a e m m e r , Doctor der Theologie und Philo-
sophie, Weltpriester derDioecese Ermeland. Schaffhausen, 
1861.' 8-r. VIII , és 158 1. Ára, fűzve: 2 frt 25 kr a. é. 

Jelen mű szerzője, a protestáns hittudós-, és már övéi 
által dicskoszoruzott íróból, nyomozásainak folytán , és Isten 
kegyelméből katholikussálettáldozár, — Laemmer Hugo; ki 
megtérése után kezdé csak egész teljében sz. Ágostonnak 
jelszóul is választott ama gyönyörű mondatát érteni : „In 
hoc saeculo, in his diebus malis, non solum a tempore 
corporalis praesentiae Christi et Apostolorum eius, sed ab 
ipso Abel, quem primum iustum impius fráter occidit, et de-
inceps usque ad huius saeculi finem, inter persecutiones mun-
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di, et consolationes Dei peregrinando proeurrit Ecclesia." (De 
Civ. Dei. L. XVIII. c. 51.) Szerző főleg az általa kiadott, Eu-
sebius egyháztörténetére vonatkozó kéziratok nyomozásával 
foglalkozván , a romai levéltárakban lelt egyéb okirati, s tu-
dományos kincsek felől is nagybecsű felvilágosításokat és ér-
tesítéseket nyújt eme, súlyra nem épen nagy füzetben ; mel-
lyet szerző ujabb alkalmul használ kath. meggyőződésének 
bevallására. Igy mindjárt az 1. lapon: „Vor meiner Heimkehr 
ins Gremium der una Sancta" etc.; és ismét: „Jetzt, da ich 
auf dem Tempelberg der heil. Kirche stehe, und täglich spre-
che : ,Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit 
mihi'; jetzt, da ich meine protestantische Vergangenheiterst 
in dem wahren Licht betrachten , und an ihre Beurtheilung 
den rechten Maszstab anlegen kann, muss ich die göttlichen 
Gnadenführungen auch in der Hinsicht je länger, je mehr 
anbeten und preisen, dass ich in meinen früheren wissen-
schaftlichen Arbeiten von der patristischen Zeit (die Logos-
lehre des Clemens von Alexandrien), in chronologisch-sachli-
cher Stufenfolge durch das Medium der mittelalterlichen 
Papstgeschichte (Nicolaus I. und die byzantinische Staats-
kirche seiner Zeit), und Scholastik (die Bücher ,Cur Deus ho-
mo' von St. Anseimus), zur Beschäftigung mit der vortriden-
tisch katholischen Theologie des Reformations-Zeitalters ge-
langt, und diese schlagenden A n t i t h e s e n gegen Lehre 
und Praxis des Protestantismus in seinen verschiedenen De-
nominationen überwinden, nach langen Kämpfen dem Zug 
der Gnade gefolgt, und in die Arme der, von den Vorfahren 
verlassenen himmlischen Mutter-Kirche zurückgekehrt bin." 
(5. 1.) Vajha illy hő kath. érzelemmel ragaszkodnának a men-
nyei anyaegyházhoz mindazok , kiknek nem vala szükségök a 
,visszatérésre.' 0 fortunatos, sua si bona norint ! 
,WIE STEHT ES MIT ROM? Von einem römischen Praela-

ten. Wien, I860.' N. 8-r. 15 1. Ára 10 kr ; s a bécsi legény-
egylet javára árultatik. « 

Ugyanazon ft. szerzőtől, ki legújabban Russel lordnak 
szintolly hazug, mint a leigázott Irland- és megtizedelt In-
diára gonoszul alkalmaztatott államjogi elvét, az által is meg-
czáfolta, hogy a Russel által rosszul idézett kútfőből hiteleseb-
ben meritett. 
,EHRE DEN TODTEN, die für die heiligste Sache gestor-

ben ! Trauerrede auf die Freiwilligen der päpstlichen Ar-
mee, welche bei der Vertheidigung des heil. Stuhles gefal-
len. Gehalten in der Domkirche zu Orleans am 9. Oktober 
von Felix D u p a n l o u p , Bischof von Orleans* Mitglied 
der franz. Akademie. Aus dem Französischen. Mainz, I860.' 
K. 8-r. 511. Ara, füzve : 35 kr a. é. 

,CHRISTEN THUM UND KIRCHE in der Zeit der Grund-
legung. Von Joh. Jos. Ign. von D ö 11 i n g e r. Regensburg, 
I860.' N. 8-r. VIII, és 480 1. Ára, füzve : 4 frt ? kr a. é. 

Ismét egyikét mutatjuk be t. olvasóinknak (a ,Heiden-
thum und Judenthum' szerzőjétől) ama jelentékeny irodalmi 
termékeknek, mellyekben olly gazdag a némethoni, franezia, 
stb. egyházi irodalom; s mellyről lapunk szűkre mért teréhez 
képest csak azért teszünk pár szóval említést (holott érdem-
leges méltányolása egész lapokat venne igénybe), hogy ne 
tűnjék le mégis egészen nyom nélkül (mint sok más, száz meg 
száz jeles könyv, mellyről még csak illy futólagos említést 
sem tehetünk), mindinkább meddővé váló egyházirodalmunk 
egéről ; mellyen (félni lehet tőle) lassankint a korszakot al-

kotó müvek fordításban sem lesznek ismeretesek, nemhogy 
eredetiekkel tétetnének nélkülözhetőkké. Tartalmát a ker. 
egyház szellemének tanulmányozása képezi, mellyet sz. az 
Ur Jézus tanítása-, és földi vándorlásából, ugy szinte az első 
ker. egyház élete- s intézkedéseiből igyekszik kiismerni, és is-
mertetni. Szintilly röviden figyelmeztetjük t. olvasóinkat a kö-
vetkező elmeszüleményre : 
,DER KIRCHENSTAAT seit der französischen Revolution. 

Historisch - statistische Studien und Skizzen von Dr. J. 
H e r g e n r ö t h e r . Freiburg im Breisgau, I860.' 8-r. XVI, 
és 359 1. Ára, füzve : 2 frt 32 kr a. é. 

A romai kérdést alaposan ismerni akaróknak ajánlható 
becses munka; melly lényegileg a .Hist.-politische Blätter' 
mult évi folyamában is volt közölve : de itt uj átdolgozásban, 
és tetemesen bővitve jelenik meg. 
,GYÉMÁNT-E VAGY ÜVEG ? Stolz Albán után magyaritva. 

Pest,RátliMór tulajdona'. 16-r. 80.1. Ára, füzve: 50 kr a. é. 
Nem hittük volna, hogy valaha a magas politikát űzők-

nél olly otthonossá vált ,már késő'-t kelljen akár jelszó-, akár 
mentségül e szerény irodalmi téren használnunk : és mégis ugy 
lett. A fönebbi czimet viselő könyvecske felől mult számunkban 
tett önkénytelen megemlékezés kötelességünkké teszi, hogy az 
alább közlendő nyilatkozatokat illetőleg mi is e szókat han-
goztassuk: még pedig a legőszintébb sajnálatot kifejezőleg. 
K é s ő n , tudnillik dec. 24-dikén délben kaptuk (mint erre a le-
velet postáról elhozató, s kiküldő t. cz. urak bizonyságok), a 
következő jelentést : 

„Kádlóczy János utólag jelenti, hogy a ,Gyémánt-e, 
vagy üveg' czimü könyvnek csak tulajdonos átdolgozója; ere-
detileg forditó S á n t h a Mihály plébános ur. Neve t é v e -
d é s b ő l maradt ki a cziinlapon." 

Ugyancsak dec. 24-dikén, és igy későn olvastuk az,Idők 
Tanujá'-nak azon számát is (294. sz ), mellyben e jelentés már 
előbb megjelent (hova tehát a levélnek is hamarább kellett 
érkeznie). Mondhatjuk, igen sajnáljuk a történteket : de re-
méljük egyszersmind, hogy a megrótt „ t é v é d é s" eme követ-
kezése nem fog haszon nélkül maradni mindazokra nézve, kik 
(minők pedig fájdalom ! igen sokan találtatnak napjainkban,) 
gyorsabbak az Írásra , mint annak meggondolására, hogy mi 
az, a mit a világ elé köztudomásul bocsátani szándékoznak. 
Bizonyára sokkal kívánatosabb, a mint hogy szentebb köte-
lesség is , hogy egy, a jelen és utóvilág számára kimondott 
szót, előbb, hogy sem nyilvánossá lett, vegyünk fontolóra, 
mint hogy a kimondottért bánkódjunk, és azt ki alig elégítő 
mentegetésekkel szépítsük. A közönség ítélete alól nehéz még 
a legjobban mentett t é v e d é s t is kivonni: s az egyenes, nyilt 
vallomás az, mi még legtöbbet használ... Szavak- és tettekkel 
játszani soha sem volt jó : de korunkban legkevesebbé taná-
csos. Napjaink komolyak, és egyenességben szilárd jellemeket 
kívánnak. Ki e nemben könnyeden tudja a dolgokat venni, az 
ne akarjon magának és másoknak vesztére, a nyilvánosság te-
rén , minő az irodalom is, föllépni. — Mi a dec. 9-én kelt óvári 
levél közlésével nem siettünk : hetek multak el ; és csak miu-
tán egy oldalról sem nyertünk a további hallgatásra felhívó 
okot (mivel illyenül az ügy maga épen nem szolgálhatott ; sőt 
az e tekintetbeni baj , az irodalmi nyegleség elharapódzása, 
nagyon is sürgette az ovószer alkalmazását); miután erre néz-
ve a kiadót is fölkerestük (jóllehet találkozni szerencsénk nem 
volt), vele szólani, s némi felvilágosítást kérni szándékozván, 



•M 4 2 0 

mint szóltunk iránta másokkal is ; miután az év vége közele-
dett , és a kellemetlen ügyet magunk, és lehető kímélettel 
akartuk inkább tudatni (a kihagyásokat is e miatt tevén), mint 
a más lapokbani föllépésre okot szolgáltatni, hol a kis munka 
figyelmet gerjesztőleg volt mindenütt K. János neve alatt be-
vezetve; s miután annak ajánlása nekünk is kötelességül tétetett 
(mert beküldetett) : csak azután szántuk el magunkat a gyű-
löletes provinciára, a valónak hivatásunkhoz méltó, azaz : lep-
lezetlen kimondására Mi tehát sajnálkozunk ugyan : de , 
megvallva az igazat, nem egyedül és főleg az illető felek iránti 
részvét okozza fájdalmunkat, hanem az, hogy t. olvasó-közön-
ségünktől illy szomoritó adat közzé tételével kelle megvál-
nunk ; melly az által semmivel sem leendett kisebb rosszá, 
ha most még ki nem tudatik. Fájlaljuk, nem annyira azt, hogy 
köztudomásra jutott, mint inkább, hogy megtörténhetett. Azért 
szavainkból visszavonni mit sem lehet : mivel a tényt illető-
leg a fönebbi nyilatkozattal mi sincs megmásitva. A figyelmet-
lenség, melly a ,tévedés'-t előidézte, kétségtelen: az pedig, mit a 
levéliró Zádory Ármint nevezve megró, még más, gyökeresb 
orvoslást is igényel, tudnillik a tévállitások visszahúzását. Hi-
szen hibázni emberi, s ezt bevallani még érdem is : melly be-
csesebb minden világi dicsőség-, és hizelgő közvéleménynél. 
Mindez ki vala már szedve, midőn a következq nyilatkozatot 
vettük, mellyet szinte közleni, kötelességünk. Egyedül azt kí-
vánjuk, hogy legyen ez elégtétellel (mert a ,nyilatkozat' való-
ban az) mind a két fél megelégedve. 

N Y I L A T K O Z A T . 
Egy időben fordítani kezdtem Sto lz Albán ,Gyémánt-e, 

vagy üveg' czimü iratkáját. Ugyanezt tevé Sántlia Mihály ur. 
Hogy ketten ki ne adjuk, m e g v á s á r o l t a m az övét. Az-
után engedelmet kértem S. M. úrtól az átdolgozásra; ugy 
hogy az irat egészen enyim legyen. Ezt meg is kaptam^ i r á-
s i 1 a g , de melly szerencsétlenségemre elhányódott. Átdol-
gozva tehát, kiadtam szokott álnevem alatt. E tényállásból 
már most ítélje meg az olvasó S. M. urnák a ,Religio' 50-dik 
számában foglalt csataráját (?) és denunciatióit.En jogérzetből, 

s nem birviszketegből tettem ki nevemet; mert hír-, dicső-
ségre néhány iv lefordítása nem elég. Ha azt tudom, hogy 
önnek e „könnyelműségemmel" „könyeket" facsarok szeméből: 
Isten a bizonyságom, hogy ezt el nem követem. No de azt 
sem érdemeltem, hogy botokkal s dorongokkal rohanjon rám. 
Egyébiránt küldjön még egyszer olly nagy könyvet, mint a 
,Gyémánt-e, vagy üveg ?' leforditom, ön kiadhatja, s én soha 
sem fogom követelni, hogy csak megemlítse valamellyik álne-
vemet, annál kevésbhé a valódit. 

J e l e n t é s 
Alzog összes egyházi történelme III. kötetének magyar fordítás-

ban megjelenéséről. 
Alulirt bátorkodik a t. cz. közönségnek részint megnyug-

tatásul, részint szükségelt értesítésül tudomására juttatni, mi-
szerint a fönczimzett történelmi mű III. kötete e napokban a 
sajtót elhagyá, s a példányok az igen tisztelt előfizető uraknak 
hiánytalanul kézbesittetni fognak. Fölkéretnek egyszersmind, 
kik még az előfizetéssel hátra volnának, vagy kik a munkát 
megszerezni óhajtanák , hogy járulékaikat, illetőleg előfizeté-
söket (4 frt 20 kr a. é.) a főtisztelendő egri érsek-megyei hi-
vatalhoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek. —- Egerben, de-
cemberhó 20-án 1860. Nagy Zsigmond, 

egermegyei áldozó-pap. 

Kegyes adományok: 
A Jézus sz. gyermeksége társulatának , egy nevezetlen . 1 f r t a. é. 
Az af r ika i missiók számára : „Is ten nevében" . . 3 fr t a. é. 

A lefolyt félévben ,Kegyes adományok ' czime a l a t t , a követke-
ző pénzbeli küldemények érkeztek a ,Religio' szerkesztőségéhez : 

Pápa ő szentsége részére , fiúi adományul , összesen: 408 f r t 8 kr a. é. 
bankjegyekben ; 3 darab os. a r any , 2 db Napoleond'ór , 4 db régi 
ezüst két-fr tos , 1 db régi ez. egy-fr tos , 5 db u j ez. fr tos , 1 db ez. 
r ube l , 33 db régi ez. húszas , és 3 db tizeg. 

Az afr ikai missiók számára : 3 f r t a. é. 
Jézus sz. gyermeksége társulatának : 35 f r t 84 kr. a. é. 
Pest- l ipótvárosi templomra : 1 ez. húszas. 
Syr ia i keresztényeknek : 413 f r t a. é. bankjegyekben, 4 db os. a r any , 

1 török a rany , 1 Napoleond'or. 
Sz. Bonifáoz egyletének : 2 f r t 68 kr a. é. 
Sz. sir őreinek : 21 f r t 98% kr a. é. 

Mindezen összegek az ő eminentiXja, főmagass. bibornok és he r -
czeg-primás által illy kegyes adományok átvételével megbízott nagys . 
és ft . S z á n t ó f f y Antal prépost és Pest-belvárosi plébános urnák, 
azonnal átadat tak. 

a ,Religio4 kath. egyházi folyóirat 1861-diki folyamára. 
E becses lapok szerkesztését jövő uj-évtől kezdve, fensőbb jóváhagyássa l , elvállaltam. Az ekké-

pen rám nehezült teher teljes tuda tában , és ama hi tből , .mel ly testvérekként füz mindnyájunkat össze, 
fakadt bizalommal folyamodom a t. cz. olvasó közönséghez, • e folyóirat eddigi , migden rendű mun-
katársaihoz, barát im-és ismerőseimhez; őket a szent ü g y n e k , előfizetés, és illetőleg szíves közremunká-
lás általi pártolására hiván föl. Alakjával e g y ü t t , az egyházi ügyekben e lapokat eddig átlengő egyhá-
zias szellem is megmarad. A napi események folytán fölmerülő egyházi kérdések megvitatása, tudományos 
főczikkek, egyházi rövid, szeretni fogjuk, ha minél gyakor ibb tudósítások, az irodalomnak, a milly fárad-
ságos , ép olly hasznos ismertetése, állandó rovatok leendnek. A „Vegyes" czimü hasábok az egyháziakat 
is érdeklő hazai s külföldi napi eseményekről is rövid, minden politikai vélemény-szinezet nélküli , szüksé-
ges tudomásul elegendő értesítést fognak közölni. — Az előfizetési dijak (félévre helyben, házhoz hordás-
sal, 4 fr t 90 kr - , Vidéken pedig , postán küldéssel, 5 fr t 25 krjával austr. értékben), s bérmentes levelek 
hozzám (belvárosi plebánia-lak), v a g y a Beimel és Kozma-féle nyomdai irodába (Dunasor, kegyes-rendiek 
épületében) küldendők; különben előfizethetni a nevezett nyomdában is , és minden kir. postahivataloknál, 
az eddigi módon. — Pes t , december 22-kén, 1860. Pollák János s .k . , 

m. kir. egyetemi hittanár. 
i — — — • — * 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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