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TARTALOM : Haviszemle I. — De conferentiis Pa-
storalibus. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Nem lehet kizárni, nem lehet kitiltani az Istent 
a társadalomból. Az ő müve ez, müvének birtokát 
mindég megtartja, ha kitagadtatik, mindég visszafog-
lalja. Kizáratott egykoron a pogány társadalomból, 
a bűnnek természete levén elszakitani, a mi együtt 
volt; netu záratik ki többé, midőn természetfölötti 
uton a társadalomba visszajött. A közleik ismeret til-
takozni fog a legisták hamis tételei, az államárok me-
rész rendeletei ellen ; a köznyomor kényszeriteni fogja 
őket, hogy a mi az Istentől elszakítva megrontatott, 
gyógyításul az Istennek visszaadassék. Az Istennek 
müvét rontani lehet, mivel a mii nem Isten; elrontani 
nem lehet, mivel az Istennek müve. A köznyomor, az 
egyetemes sülyedés gyakran a legisták müve, az ál-
lamárok merénye, az Istennek e földön hatalmas szö-
vetségese. Cum tribularentur clamaverunt ad Domi-
num, cum occideret eos, quaerebant eum. Hanem du-
rum est contra stimulum recalcitrare. 

A korona tanácsosai egykoron papok voltak, a 
polgári osztályok elseje a papság volt. Nem mint tu-
dósok, de mint papok. Ez volt az Isten országának e 
földönbevallása. A szabadságlevelek, melyeknek alap-
vonalain a politikai és polgári szabadságok teljes re-
ményben fejlődtek, mig a 16'-ik század vallásos for-
radalma mindent megrontott, a müveit osztályok vá-
gyai, de a püspökök müvei voltak. Most a pap kizá-
ratik a törvényhozásból Francziaországban, kizáratik 
a követválasztásból Piemontban, mennyire lehet, be-
folyása a választásokra kizáratik Belgiumban. Három 
franczia érsek és négy püspök ahozzájok intézett kér-
désekre páratlan és feddhetetlem higgadtsággal nyilt 
választ ad a maj. 31-i választásokat illetőleg, a nyílt-
levél ellen azok se szóltak, kik a püspökök szavait 
fent agyarakkal szokták fogadni; de az egyház első-
szülöttjének kormánya azt, mint visszaélést, az állam-

tanács elé terjeszti. Puebla bevételeért ez az ő Te 
Deum-a. Üdvözöljük a franczia hadak győzelmét, mi-
vel nyomain a romba döntött egyház ifjabb erővel 
fog emelkedni; de van gond reá, hogy örömünk za-
vartalan ne legyen. A törvényhozást, az Istentől el-
szakítják, annak alakulásától a papságot kizárják, és 
igy a laicus állam, könnyen teljesen atheus állam 
lesz. Szabad polgár a pap, de csak ugy, ha szabadsá-
gaival nem él. — Nincs, ,Veni Sancte' a törvényhozó 
ülések megnyitásakor Turinban, elhanyagoltatik Pa-
risban, Brüsselben, mivel ez által az államot az Isten 
hatalma alá hajtanák, mivel az Isten törvényét sza-
bályul vallanák, azért teljesedik rajtok: ,sine tuo nu-
mine, nihil est in homine;' nem mondják: ,veni Cre-
ator' mivel uj társadalmi alapokat s rendet akarván 
teremteni ösztönszerűleg érzik, hogy semmit se te-
remtenek, semmit se rendeznek. Az éjszaki Egyesült-
államok semmi egyes vallást nem vallanak, még is 
az ülésszakot a számosabb követőkkel biró vallások 
főszolgáinak imádságával nyitják meg; Európában, 
hol a szabadkőmivesség hatalomra jutott, Lissabon-, 
Turin-, Brüssel-, Parisban Isten nélkül folyik a munka, 
hogy ellene folyhasson. Turinban Űrnapján erőszak-
kal ülést akarnak tartani, mivel „különös jelenet volna, 
ha a romai naptár előtt a kamara meghajolna, miu-
tán Romából a kiközösítés által oly nagyon megtisz-
teltetett;" *) nem volt ülés, de meg volt az óvás, hogy 
ez nem az ünnep, hanem a bizottmányi munkák nagy 

„Se la camera non tenesse seduta domani (jun. 4.) 
darebbe lo spettacolo stranissimo d'inchinarsi dinanzi al calen-
dario romano, e ciô dopo avere avuto l'altissimo onore di es-
sere scomunicata dal Papa." Ricciardi jun. 3-án. (Atti uíF. n. 
13. p. 45. Arinonia 132. sz. 6. jun. 1863) Fugiunt, qui ode-
runt te, a facie tua. (Num. 10, 35.) Múltévben, midőn Tecchio 
elnök kérdést tett, akarnak-e jun. 19-én, Űrnapján, ülést 
tar tani? Ricciardi fölkiáltott: „Credo, che la camera non sa-
rebbe punto logica, se rispettasse domani la festa del Corpus 
Domini, la quale non proviene dalla tradizione biblica, bensi 
dalla corte di Roma, contro cui testé potestammo." (Atti ufF. 
n. 659. p. 2546. Armonia 145. sz. 24. jun. 1862.) Turin városa 
az Oltári-szentségnek van fölajánlva, főkapuján irva van: 
„S3mo Eucharistiae Sacramento " 
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halmaza miatt történik. Az istentelenség már inger-
kedik, daczol az Istennel, alkalomra les, hogy meg-
vetését iránta nyilváníthassa. — Az iskolából az egy-
ház kizárva, a házasság az egyháztól elvéve, az ajta-
tos alapitványok részént megtiltva, részént akadá-
lyozva, a papság a birtoktól letiltva, a jótékony inté-
zetek az államtól kezeltetve, Belgiumban a kath. e-
gyetem álapitványai elkobozva, most a templom, en-
nek pénzei, a temető világiasittatása foganatba véve. 
Soktól a társadalomban a papot letiltja az egyház, a 
többitől letiltja az államhatalom, nem lehet az egy-
házat megdönteni, legalább minden befolyástól az ál-
lamra és a társadalomra kell őt kirekeszteni. Ada-
kozni az Isten nevében tiltatik, a szegénynek csak a 
caesar és az állam iránt szabad hálásnak lenni. Mint 
tényező az egyház mindenütt üldöztetik, az egyén 
lelkismeretére szorittatik, és ha itt uralkodik, kőmi-
ves levén a miniszter, ily egyén az állam hivatalaiból 
kizáratik. A vallásos buzgalom embernek egyedüli 
joga van az állam terheit viselni, a javakat mások él-
vezik. Elszakadt az államhatalom az Istentől, elsza-
kittatik általa a társadalom az egyháztól. Quiescere 
faciamus dies festos Dei in terra. 

Kerülik a vallást, még is mindenütt bele ütőd-
nek. Nem volt korszak, melyben a religio oly hord-
erővel lépett volna ki. A nagy izgalom az egész vi-
lágon vallásos mozgalom. Nena-Sahib vallásos szónok-
latai halált szórtak az angolokra; Japanban Micado 
vallásos fejedelem forrongást indit a világi fejedelem 
ellen, mivel a kikötőket az idegenek előtt megnyi-
totta; Tu-duc, Huenak zsarnoka, vallást üldöz, Lée, 
trónkövetelő, vallásszabadságot igér; Juarez az egy-
házat elpusztította; Puebla bevétetett, a száműzött 
püspökök újból szervezett megyéjükbe visszatérnek; 
a keleti kérdés csomója a szent-sir birtoka; Angliát a 
,no popery' düh emészti ; a lengyelek vallásért küz-
denek ; a muszka kormány a papok fölakasztásával, 
Felinski érsek fölidézésével, a kath. egyház kiirtását 
ennek megbecstelenitésével tetézi, a lengyelek legyil-
kolásából fáradtan hazatérő raskolnikikat megdicséri; 
Loulé, portugalli kormánynak feje, a szerzetes nők 
kiűzéseivel uralkodik; a belga kormányt az egyház 
elleni intézkedés tartja főn, a solidarisok pártját az 
egyház gyűlölete fűzi össze; a párisi kormány egyik 
oldalra vallásos arczot mutat, másik oldalról, hogyan 
zaklassa az egyházat, mindent föl kutat ; Poroszország-
ban, a német fejedelemségekben vallás a főkérdés. 
Jöjjünk-e még közelebb? Kézzel tapintunk mindent. 
Italia? Az egyházat üldözik, még is jun. 7-én áldását 
kérik. A kierőszakolt áldás istenkáromlás, az énekelt 

.Te-Deum' istenkísértés, egyházárulás. A forradalom 
kifárad az üldözésben, a papság ki nem fárad az ül-
döztetésben. A száműzött, a börtönözött 63 püspökök 
számát jun. 11-től Arnaldi, spoletoi érsek, IX. Fiús-
nak az érseki széken utódja, szűz Mariának inkább 
szerető gyermeke, semmint tisztelő hive, szaporitja. 
Elfogatik, érseki városában, hogy érzékenyebben sér-
tessék, ítélet elé vitetik , naponként a szent misétől 
megakadályoztatik, nagy kegyelem volt a csendőr 
századostól, hogy elfogatásakor hajnalban házi kápol-
nája küszöbére letérdelve három ,Üdvözlégy Mariát' 
mondhatott. „Az egyházat sárba kell fojtani; nem 
csak, — hanem megbecsteleniteni,"Mastrix 16-ik szá-
zadi hithagyott szájának szólama, a mai kőmivesség-
nekszabályja, czélja, iránya. A vallásos türelemről tar-
tott félszázados szónoklatok vallásháborút szültek? 
Kerülni akarták az Istent, mindenütt föltalálták; sza-
badságot pengetnek, a lelkismeret szabadsága fölött 
sirt emelnek; futnak az Istentől, nem menekülnek ha-
talmas kezétől. Si ascendei'o in coelum tu illic es; si 
descendero ad infernum, ades. Vallást kerülnek, s 
vallást üldöznek; sokat kezdenek, mindenben sülyed-
nek; a köznyomor az Isten szövetségese e földön. 
Malum et amarum est deseruisse Dominum Deum. 
Hanem durum est contra stimulum recalcitrare. Az 
üldöztetés egyedül papi testületünk osztályrésze. Si 
de mundo essetis, mundus, quod suum est, diligeret 
utique; sed quia non estis de mundo, ideo odit vos 
mundus. Scitote, quoniam me prius odio habuit. 

A mult törvényhozói ülésszak végén száz iparos 
kérvényt nyújtott a franczia senatushoz, szüntetné 
meg az állam vasárnapokon az állami közmunkákat. 
Theyer jelentése a kérvényről rokonszenvvel fogad-
tatott. Egyedül Francziaország az, hol vasárnaponként 
dolgoznak. Másutt nyugszik a kéz, alszik a gyár; 
Francziaország nagyobb városaiban Húsvét első nap-
ján is szökik a tű, csörög az orsó, ordit a pőröly. So-
kat elfogadott Europa a franczia nemzettől, de a va-
sárnapok megszentségtelenitését el nem fogadta. Az 
iparosok egyletbe állottak, hogy vasárnapon boltjai-
kat bezárják, a munkát megszüntetik. Parisnak sok 
boltajtain olvasható: ,itt nem árulnak vasárnap.' A 
vallásos visszahatás a nép képviselőinek atyáskodása 
ellen a népből keletkezett. A vasárnapi nyugalom 
vallásos, erkölcsi, politikai, gazdászati, egészségi s 
nemzetiségi nyereményeit kiki ismeri. Proudhon is 
vallja; de nem dolgozni vasárnap az Isten hatal-

' ) De la célébration du Dimanche, considéré sous les 
rapportes de l 'hygiène publique, de la morale, des relations 
des familles et de cité. — Des bienfaits du christianisme p. 
553. Paris 1856. 
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mának bevallása, a 89-i elvekkeli fölhagyás lenne. 
Ha a munkást vasárnap a gyárból kieresztenék, az 
egyháznak, a papság erkölcsi müvelésének átenged-
nék. Az Istennek helyet engedni e földön nem engedi 
a forradalmi elv. A gyárost emészti a nyervágy, a 
munkást emészti a szakadatlan munka. Az idő pénz, 
a veszteglés veszteség ; a munkásnak a gyáros nyer-
vágya miatt vesztegelni nem szabad. Fájdalom, hogy 
éjjel nyugosznak a fáradt karok. A gyáros rövid idő 
alatt sokat akar gyártani ; a munkásosztály családi, 
s hazai erkölcsei romlanak, fölemésztetik testében, el-
tompul lelkében ; a kincsszomj mellett a lelki erő, az 
akarat hatályossága, minden munkának, s ebben min-
den tökélynek éltető szelleme kivész, a munkás gép, 
melyet használnak, mig össze nein törik. Pashley a 
gyárimunkások családjait csak harmadik nemzet-
ségig számíthatta, mivel itt ki szoktak veszni. *) S mi 
történik? Nem tartják meg az Istennek napját, meg-
tartják az ördögnek éjeiét 5 nem mennek vasárnap a 
templomba, mennek estve a korcsmába; nem halla-
nak erkölcsi vallásos oktatást, hallanak, és szórnak 
istenkáromlást; nem emelkedik föl a munkásnak lelke 
a religio, és a családiasság örömeiben, elfúl, elbutul 
az italok és erőtetésig vitt kicsapongások mámorai-
ban. Birja testét a gyáros, birja lelkét a pokol, pén-
zét pedig a serárus. Nincs vallásos öröm, van pokoli 
vigalom. Vasárnap éjjel iszik, hortyog hétfőn délig, 
délután képtelen a munkára, gépeket tisztit borongos 
kedélylyel. Nincs tehát szent vasárnap, van pokoli 
hétfő; a gyáros pénz-szomját nem fékezte a religio, 
fékezte a munkásban fölgerjedt szenvedély a nyuga-
lomra. A gyártmány halmazai nem nőttek, a munkás-
osztálynak erkölcsei mind elvesztek. Az emberi mél-
tóság, a testi egészség, az erkölcsiség van e kérdésben, 
megvédessék-e mind ez a gyáros pénzszomja ellen? 
A szegény, és munkás osztálynak legtöbb joga van 
az állam védelmére, mivel legtöbb anyagi hasznot 
nyúj t a közjóra. Lelki méltóságának védelmét kéri, 
testi szükségeiről gondoskodni fog ő maga. Angolor-
szág gazdagjainak fénye kizsákmányolta a szegényt. 
„Tekintsetek a fényűzés háta megé, mit lát tok? El-
nyomorodott népet," mond Pashley. 2) „Az alsó osz-
tály oly butaságra sülyedett, hogy minden sziv, ha-
csak nem kő, megindúl." :l) „Az angol társadalom 
ketté szakadt, gazdagra és szegényre; ezek egymást 

J ) Journal des économistes 2-me série t. XIX. p. 225 
2) Social condition of the people I. p. 425 
3J Church and state education' Edinburgh Revien july 

1850 p. 98. 

megvetik, gyűlölik," irja Johnston. *) London vasár-
nap nyugszik, e veszteglésben anyagi kárt nem lát; 
de szellemi haszna sincs, „mivel, úgymond Kay, vá-
rosaink legszegényebb részeit az államegyház szol-
gája meg nem látogatja, a munkások tizedike se megy 
templomba. Nálunk a religio csak a gazdagok szá-
mára van." 2) Francziaországban a kath. papság képes 
volt a munkásosztályt az angolszerü elbutulástól 
megóvni; de mit tegyen, ha a munkás vasárnap a 
gyárból el nem bocsáttatik, sőt munkára se vétetik 
föl, hacsak nem kötelezi magát, hogy vasárnap is dol-
gozni fog? Nem szabadságot általában, hanem a mun-
kásban az embert kell védeni a pénzszomj merényei el-
len. Megtennék ezt, de a 89-i elveket nem lehet föláldoz-
ni,a munkástegy napra nem lehet az egyháznak átadni. 
Veszszen tehát az emberiség, veszszenek az erények, 
csak maradjon az elv. Durum est contra stimulum 
recalcitrare. Érzik, titokban vallják, hogy az Isten 
törvénye ellen okosabbat létre nem hoznak ; várják, 
mig kénytelenek lesznek fölkiáltani: vicisti Cra-
lilaee! 3). 

Victor király maj. 25-én, két évi hallgatás után, 
a kamarák megnyitásakor ismét szólott. Sokat senki 
se várt, azért senki se csalatkozott. E királyi beszéd 
csak alkotmányossági illem volt. A forradalom végső 
merényét meg nem tette, a belbékét meg nem alapi-
totta, a sértett népeket ki nem engesztelte, a pénzü-
gyet nem rendezte ; semmi vivmányt sem lehetett a 
királyi beszédben diadalul fölmutatni, tehát a mult 
idők kedves képein, a jövendőnek édes álmain kellett 
hintálodzni, „Italiának királya először nyitom meg a 
gyűléseket. Ti megerősítettétek a nemzet jogait a tel-
jes egységre, ezen jogokat föl fogom tudni tartani 
sértetlenül. A gondviselés elrabolta nagy emberünket, 
a ki engemet oly hathatósan segített újjászületésünk 
nehéz munkájában. A szabadság jólétet szült. Némely 
tartományokban a közbiztosság háborittatik ; Fran-
cziaország kész segédkezet nyújtani. Különösen aján-
lom figyelmetekbe a pénzügyet. A szabadság egysé-
get fog szülni ; emberi erő nem lesz képes elrontani, 
a mit már építtettünk, Italia rendeltetéséről biztos-
ságban vagyok." 1) Mindent igért 1861-kifebr. 18-án 
hasonló alkalommal, semmi nem teljesült; Romát nem 
emliti, mivel e név összezúz, miként Ferrari mondá; 

J) England as it is. ed Paris. 185 1. p. 48. 
2) Social condition p. 592. — Quarterly Review. Sept. 

1855. p. 445. — De la Richesse, Périn, T. II. p. 148. ed. 
Paris. 1861. 

3) Diet. d'Antiphilosophisme p. 468. Paris 1856. 
'•>) Gazetta uff. 25. maj. 1865. Armonia 123. sz. 26. maj. 
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csak jogokról beszél, s Cavourt dicsérve , Cavour tetteiben 
részességet vall. Hogy Cavour tetteinek folytatására egymást 
serkentsék, Cavour cultusát gyakorolják. E cultusnak hódol 
a király is. Mink is hozzá csatlakozunk, s ép azon tetteket, 
melyekben dicsőitek, a lekismeret itélő széke elé állítjuk : 
hogy Victor király ezekben részes, habemus confiten-
tem reum. 

A conspiratio tervének első pontja volt, az európai ha-
talmak előtt conservativet játszani; második, a sajtó által 
Austriát zsarnoknak kikiáltani; harmadik, Austria béketüré-
sét boszantásokkal kifárasztani ; negyedik a titkos társulato-
kat magához kötni. Austria hadat üzent, III. Napoleon a plom-
biersi egyesség szerént sikra szállt. — Az első fölvonás meg 
volt. — A villafrancai békekötés után a forradalom egyen-
ként tett mindent. — Conservativ játék mellett titkon ve-
zette azt; a titok fedezte, a merész gonoszság vezette. 

Midőn Gr—i 1860-ban hajóra szállt, Cavour a turini hi-
vatalos lapban közzététette: „Alig tudatott meg az önkénte-
sek elmenetele, a királyi hajóhad parancsot kapott, hogy ül-
dözze a két hajót, s akadályozza a partraszállást." *) E pa-
rancs az önkéntesek üldözésére, nehogy Siciliában kiszáll-
janak igy hangzott Persano tengernagyhoz: „Gróf! Evezzen 
Garibaldi és a nápolyi őrhajók között ; remélem, hogy megér-
tett ." Persano válaszolt: „Megértet tem; megyek, de lehet, 
hogy e miatt Fenestrelle várába fog záratni." 2) Azon évmaj. 
26-án Cavour Canofari napolyi követnek Turinban ezen nyi-
latkozatot adá : „a (piemonti király) kormánya Garibaldinak 
bár mily tetteitől idegen, s nem tehet mást, mint rosszalni 
azokat." Jun. 19-ről pedig igy rosszalta G-i tetteit Lafariná-
hoz Palermoba intézett levelében: „Megkaptam a levelét. 
Ön mindent előre jól látott. Persano, a mint lobogónk eláru-
lása nélkül lehetséges lesz, legnagyobb segélyt adand. Jó 
volna, ha G—i Calabriába betörne. Sok pénzre lesz szükség; 
az utalványokon a siciliai (forradalmi) kormány fog állani, 
de a fizetést megteszszük mi." Mily jó segélyt nyújtott Per-
sano G—inak, Bixio 1863-ki maj 12-én bevallotta: „Mikor 
Palermoban voltunk, (sajnálom, hogy ilyeseket kell fölfedez-
ni), többször küldettem hozzá (G—itol), ő tudta, hogy lia a 
(turini) kormány tettei akkor napfényre jutnak, a dolgok me. 
nete megakadt volna ; de ő magára vállalt mindent, s hivata-
lának veszélyeztetésével megte t t , a mit mint katona, mint 
tengernagy, mint hazafi tehetett." 3) Az adott segélyt meg-
dicsérte Cavour is, mivel jul. 11-én igy irt Persanohoz : „He-
lyeslem viseletét, és köszönöm. Ön a haza előtt érdeme-
ket szerzett. Raj ta legyen, hogy G—i saját eszén ne 
járjon ; az egyetértés a legszükségesebb." Julius 28-án 
igy irt ismét a tengernagyhoz : „A millazzoi győzelemnek 
örülök, tolmácsolja G—i előtt őszinte üdvözletemet. Ő a ná-
polyi földre betör. Jó volna, lia a nápolyiak valamit kezdené-
nek; de miután nem akarnak föllázadni, tegyen G —i maga 
mindent. A munkát nem lehet félbehagyni, mig csak az 
adriai tenger királynéja (Velencze) nem lesz hatalmunkban." 
A pápai államokra is minden megtétetett. A castelfidardoi 

' ) Gazzetta ufíic. 1860. maj. 17. 
2 ) Il conte Camillo di Cavour , Docuiuenti in editi. Torino 1863. 

Gazzeta di Milano 119. sz. 30. apr. 1863. Arinonia 108. sz. 7. maj. 
3 ) Atti uff. nr. 1242. p. 4833. Armonia 114. sz. 10. maj. 1863. 

gyilkolás sept. 22-én tör tént , de Cavour már sept. 
7-én igy irt Persanohoz: „Evezzen egyenesen Anco-
nának. Ott tegye magát közlekedésbe Cialdinivel, hogy 
Anconát rögtön kézrekeritsék. A többit magukra bizom. Be-
széljen Nápolyban G—ival , ajánlja ismét az egyetértést ve-
lem; de az elevezés czáljáról hallgasson előtte." J) E furako-
dás 1849 óta folyamatban vol t , Cavour bevallotta, hogy 12 
éven át conspirált ; fő dolog volt, hogy rejtve maradjon, a 
titok minden összeesküvésnek ereje. Mi volt tehát a nyilvá-
nos tiltakozás G—i tettei ellen? Nem értett vele egyet? Sőt 
ra j ta volt. Az egyetértést mindég sürgette. Bixio jun. 19-én 
dicsekedve mondá : „segitett minket a kormány, miként ma is 
segitene, bár mint morogjon is a diplomatia, ba Roma föllá-
zadna." 2) A pokoli mü sikerült, mondták, hogy a nép ön-
kéntesen csatlakozott ; most a titok nem használ, a mult évek 
tetteit nyilván bevallják, s dicsekesznek vele. A közerkölcsi-
ség, a közbecsület soha sem sértetik annyira, mint mikor az 
aljasság egy királynak ajkain dicséretté válik. Ily ,uomo il-
lustre' halálát gyászolja Victor király, s hogy a kamaráknak 
kegyeit megnyerje, Cavour tetteiben a részességet bevallja. 
A világon egy korona igy nem beszélt. Nem erény, nem be-
csület, nem hazafiság, hanem uralkodási vágy, ravaszság, 
hazugság és megvesztegetés jelzi az olasz forradalmat. Ily tet-
tek szülték a jogokat Italia telj es egységességére, s rendeltetés-
ről beszélnek, hogy a furakodást ravaszsággal, vagy erőszakkal 
befejezzék. Miután Cavour cultusához a király is meghozta a vi-
rágocskát, szükséges volt Roma kifosztásának és Cavour be-
csületességének néhány bizonyságait fölhozni. Ünnepelték, 
dicsérték, cultusa nálunk sem maradt volna el , lia a szemé-
lyes erkölcstelenség magasztalásainak a szurony határt nem 
szab. Mi történt azóta Romában ? A gályarabságra itélt Fau-
sti és Venanzi pere mindent földeritett. Fausti pápai hiva-
talnok , havi fizetését a pápai pénztárból és Turinból egy-
szerre kapta. A titok itt nem sikerült, az úgynevezett romai 
nemzeti bizottmány a turini kormány által fizetett gyüldének 
bizonyult, melynek kiáltványai Turinban készülnek, Romában 
mennyire lehet, terjesztetnek. Merode erélyessége a pápai 
kormány, és a római nép becsületét az árulók elfogatása által 
szenytelenségben megóvta. Meddig szoktak a rablónak jogai 
terjedni, az erkölcsi törvények kijelezik. Mennyit szoktak érni, 
a ker. társadalom lelkismerete megmondja. Kárhoztatták 
Victor király kormányát Berlinben, Bécsben ; Carini s Pe-
trulla a nápolyi követek az illető helyekről táviratozták. A 
pétervári udvar legerélyesebben szólt: „A császár mélyen 
megilletődött. Büntetve vannak-e a genuai hatóságok ? Es 
G—i szárd tábornok ? GortsakofF." A czár saját kezével ezt 
tevé a távirati sürgönyhez : „c'est infame , et de la part des 
Anglais aussi." Maj 20-áróI pedig : „A czár a legnagyobb 
fölgerjedéssel beszélt Saulivei G—i tényéről, s tudatja Ca-
vourral, hogy ha szomszédállam volna , daczára a non-inter-
veritionak, anyagilag közbelépne." 3) Az egységes Italiának 

' ) M á r a u g . 26-án igy irt Gualterio Fülöphez : , , E g y e t é r t ü n k . A 
munka Umbriára nézve köze l i áll. É n nem csak e lőseg í tem, hanem igaz-
gatom ezt. Készüljetek az e s z k ö z ö k k e l . Annak idején nem kevesbbé l e -
s z e k merész , mint Bertani , de a m e r é s z s é g mel let t s z e m e s is l e szek 
Rivista cort. p. 66. — Civilta catt. 318. füz. 662. 1. — Armonia 125. s z . 
28. maj. 1863. 

Armonia 144. s z . 20 . jun. 644. 1. 
3) Armonia 108 s z . 7 maj. 1863. 
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tehát minden jogai Sándor czár két szavában pontosainak : 
,c'est infame.' Ezekről igéri Victor király : ,a (c'est infame) 
jogokat megtartom sértetlenül." 

Dörgött a diplomatia 1860-ban ; de mit c'est infame-
nak mondott, arra később szemet hunyt, kezet nyújtott. Du-
rum est contra stimulun» recalcitrare. Igaz lesz tehát mit 
Capefigue mondott : „a diplomatia indifferentismus , scepti-
cismus, egy föld hit nélkül, meggyőződés nélkül, elvek nél-
kül, hol a beburkolt szellem, a vértezett lelkismeret él nap-
ról-napra, a pillanat érdekében" ? *) 

De confereutiis Pastoralihus. 
Azon körlevélből, melyben a g y ő r i m. főpásztor a lel-

kipásztori értekezlet szükségességét és hasznosságát ecseteli, 
közöljük a következőket. Miután ő mlga több más zsinatok 
határozatait fölhozá, áttér a hazai gyülekezetek rendeleteire 
mondván : Ne vero quae domi nostrae hoc obtutu salubriter 
constituta fuerunt silentio praeteriisse videamur, juvat ea 
paucis delibare. Equidem jam in Synodo Szabolcsensi circa an-
num 1092 sub S. Ladislao rege, et in Strigoniensi circa annum 
1114, regnante Colomanno, celebratis, mentio fit kalenda-
rum ; sed quum illic diserte de collationibus nihil statuatur, 
nolumus inde praesidium argumento quod heic tractamus, pe-
tere ; tanto etiam minus, quod canon 47 Synodi Strigonien-
sis incertae sit lectionis ; neque proinde refragabimur, si quis 
de profanis et ludicris festivitatibus, quae kalendarum no-
mine veniebant, et plurimis Ecclesiae legibus confixae pro-
scriptaeque fuerunt, ') ibidem agi acrius contendat. Ast Syn-
odus Veszprimicnsis, quae a. 1515 a Petro Berisloo Epis-
copo Veszprimiensi coacta, praeside Joanne Statilio conse-
dit, in Constitutionibus synodalibus alia inter haec habet : 
„Mandantes omnibus et singulis Vice-Archi-Diaconis, ter 
in anno debeant facere congregationem in suis vicariis spe-
cialiter, pro publi candis praesentibus Constitutionibus, qui-
bus publicatis, debeant inquirere de moribus et vita plebano-
rum sibi subjectorum, et de occupatione rerum Ecclesiarum 
(sic) ac de ordinatis in Curia Romana, vei legati, aut alias 
extra Ecclesiam Veszprimiensem ; deinde omnia in scriptis 
sub sigillo mittere eorum Archi-Diaconis vel Vicario Vesz-
primiensi" Et post pauca : „Item quod sub poena excom-
municationis latae sententiae, et privatione beneficiorum, 
eos Arcbi- Diaconi praesentes per se, absentes autem per substi-
tutes suos teneantur et debeant sollicitare Vice-ArchiDiaco-
1103 ipsorum, ut tribus vicibus in anno faciant convocationem 
in vicariis eorum." Synodus vero provinciális Tyrnavien-
sis a. 1638 sub Emerico Losi habita, cap. 5. n. 7. decrevit : 
,,Expediet ordinationem fieri in synodis dioecesanis, ut in 
singulis districtibus Vice-Archi-Diaconatuum, si non singu-
lis mensibus, saltem in qualibet quarta parte anni congre-
gationes parochorum liabeantur, in quibus de casibus con-
scientiarum, de cura animarum, de cultu Ecclesiarum, de 
plebis aedificatione juvanda, de modo regendi Ecclesias, ad-
ministrandi sacramenta, ac de aliis ad promovendum cultum 
divinum pertinentibus, piae consolationes ac collationes fi-

*) D e la s a g e s s e populaire p. 197. Paris . 1855. 
J ) Dufresne , Glossar. 1. c. — 2 ) Car. PéterlTy, Sacra Concilia 

Kccles iae rom. cath, in regno Hung. Part . I. p. 237. — 

ant etinstituantur." Mirum fortasse cuiquam videri possit, 
in repetitis, quas immortalis memoriae Cardinalis Petrus 
Pázmány collegit synodis, nihil esse obvium, quod collatio-
nes servari praecipiat. Sed desinet mirari, qui perpendet, 
quanta ea tempestate patria nostra laboraverit sacerdotum 
penuria, quae quidem tanta fuit, ut ipsa synodus provinciá-
lis Tyrnaviensis anni 1633 in actis primae diei questa fuerit : 
„Praecipua calamitas spirituális Ecclesiae ungaricae ortum 
habere videtnr ex defectu sacerdotum. Nam in plurimis lo-
cis nulli habentur sacerdotes." a) 

Si ad tempóra viciniora nobisque proxima respicere 
lubeat, facile deprehendemus, solertiam et zelum in ordinan-
dis congressibus nedűm deferbuisse, verum etiam crevisse. 
Quod Concilium provinciale Romanum sub Benedicto XIII. 
a. 1725 celebratum monuit. 3) ,,Operae pretium ducant Epis-
copi, omnemque curam ac diligentiam adhibere non désis-
tant, quousque congregationes tum in civitatibns, tum in 
dioecesibus per omnes de clero, sacris initiatos habeantur" : 
id enimvero frequentissimis Episcoporum mandatis, et syno-
dorum decretis hac nostra recentissima aetate cumulatius 
fere ac umquam alias vulgatis, egregie praestitum laeti con-
spicimus. Aliquos saltem ex plurimis rei hujus testes appel-
lare liceat. Synodus dioecesana Caesenatensis anni 1825 
cap. 6. cautum vult, ne in dioecesi collatio praetermittatur, 
ad quam praemoniti clerici et presbyteri universi accédant ; 
injuncta Vicariis foraneis négligentes Episcopo denuntiandi 
obligatione. Similia decernunt Perusina a, 1834 c 22. Pina-
rolensis a. 1842 c. 20. Sabina a. 1845 par t 4. cap. 6., quae 
decimo quovis quinto die, et Portuensis a. 1846 part. 3. cap. 
1. n. 21., quae singulis mensibus semel earn institui mandat. 
Porro Albanensis a. 1847 cap. 14. n. 7. Vapincensis a. 1853 
part. 2. cap. 3. Molinensis ejusdem anni tit. 2 art. 1. Sed et 
venerandus Episcoporum Vindobonae anno 1849 congrega-
torum consessus, dum de adminiculis deliberaret, queis post 
sopitos temporis illius turbines, religioni et Ecclesiae consu-
leretur, praecipuam in revehendis restaurandisque collatio-
nibus, quas pastorales vocant, operam ponendam censuit. 4) 
Unde Concilium provinciale Viennense a. 1858 tit. 6. cap. 6. : 
„Constituit, ut collationes pastorales per totum provinciáé 
ambitum instituantur et débita diligentia habeantur. Antisti-
tum singulorum erit, statutis prospicere, ut conventus hi 
quam uberrimos fructus ferant." Concilium denique provin-
ciale Strigoniense, itidem anno 1858 adunatum, decretis suis, 
quae postulatis aevi praesentis sapienter attemperata condi-
dit, isthoc quoque inserendum putavit tit. 6. cap. 3. : „In 
singulis dioecesium regionibus, seu ut apud nos vocantur, 
districtibus Vice-Archi-Diaconalibus, congressus habebuntur. 
In his thema theologicum, quod cujusvis anni initio ab Or-
dinario proponetur, quodve quivis sacerdos usque quinqua-
gesimum aetatis annum, nisi ab Episcopo ob graves rationes 
dispensetur, elaborare debebit, discutietur. Elaborata singu-
lorum in scriptum redacta, post concertationem in corona 
fratrum institutam, Ordinariatui exhibebuntur". Subnecti-
mus adhuc, quoniam apprime hue faciunt, luminis et aucto-
ritatis plena Summi Pontificis Pii IX. verba ad Antistites 

' ) P é t e i f f y , I. c. Part . II . p. 364. — 2J P é t e r f f v , 1. c . p. 328. — 
s ) Ti t . 15. cap. 9. — l ) Card. Rauscher , Hiertenbriefe , Predigten A n -
reden, p. 102. 
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Imperii Austriaci directa, quibus paterno, ut sólet, afíectu, 
voluntatem suam, quae piis morigerisque iiliis legis instar 
est, ita expromit; „Ne in sacerdotibus, qui doctrinae et lec-
tioni attendere debent, quique obstricti sunt officio docendi 
populum ea, quae scire omnibus necessarium est adsalutem, 
et ministrandi Sacramenta, 2) sacrarum disciplinarum Stu-
dium umquam restinguatur aut languescat industria, optatis-
simum Nobis est, ut a Vobis, ubi fieri possit, in omnibus ve-
strarum Dioecesium regionibus, instituantur opportunis re-
gulis congressus de morum praesertim Theologia, ac de Sa-
cris Ritibus, ad quos singuli potissimum presbyteri teneantur 
accedere, et afferre scripto consignatam propositae a Vobis 
quaestionis explicationem, et aliquo temporis spatio a Vobis 
praefiniendo, inter se disserere de morali Theologia, deque 
Sacrorum Rituum disciplina, postquam aliquis ex ipsis pres-
byteris, sermonem de sacerdotalibus 'praecipue officiis ha-
buerit." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö. es. k. ap. Fő l sége f. é. jun 14-ről kelt legfe lsőbb határozatá-

v a l H o r v á t h Cyri l l , kegyesrendi i áldozárt, a m. k. egyetemnél a 
bö lcseszet he lyet tes tanárát ezen tudomány rendes tanárának ugyanott 
l e g k e g y e l m e s e b b e n kinevezni méltóztatott . 

O es . k. ap. Fö l sége f. é. jun. 15-ről ke l t l eg fe l sőbb határozatá-
va l a csanádi székeskáptalannál a fokozatos e lőléptetést , es pedig K o n -
r á d Fr igyes éneklő kanonoknak az o lvasó kanonokságra , K 1 o s z o-
v i c s Lipót őrkanonoknak o lvasó-kanonokká, M a r t i n s z k y Józse f 
k a n o n o k - é s s z é k e s e g y h á z i főesperesnek őrkanonokká, H o f f s t ä t -
11 e r Ferecznek idősb kanonokká l egkegye lmesebben helybenhagyni ; 
S z a 1 a y Pál nagy-szent -miklós i esperest és p l ébános t ugyanazon szé-
keskáptalanhoz kanonoknak l egkegye lmesebben kinevezni méltóztatott. 

SZATHMÁR, jun. 22-én. Messze, messze kedves ha-
zánk szivétől szerényen megvonva, mint az ibolya hús bokrok 
árnyában virul egy társulat a szelidlelkü, tiszta erényü sz. 
Alajos mennyei védszárnya alat t , a Szent-Alajos-Társulat. 
— Tisztelet és hála az elődöknek, kik a kezdeményezés ne-
hézségeivel bátran szembeszállván, éjt nappallá változtatva 
fáradoztak a szegletkő helyes megválasztásában, melyre biz-
ton fölemelheték az épületet , melynek daczolnia kellett az 
idők tomboló viharaival. Mély tisztelet és örök hála növel-
dénk akkori buzgó s feledhetlen emlékű igazgatójának, ngs 
és ft. B i r ó László apátkanonok urnák, ki a nemes czélra tö -
rők igyekezetét méltányolván, éber szemmel kiséré a kezdők 
ingadozó lépteit, édes atyai szavaival serkenté a lankadókat, 
bátoritá a csüggedőket. A fáradozás meghozta édes gyümöl-
csét. De máskép nem is lehetet t , hisz oly szent vala a czél : 
az önművelődés. Ki tud ja , mennyi drága gyöngy van el-
rej tve a tenger mélyében? — s az emberi sziv egy mély ten-
ger, melyben számtalan becsesnél becsesbgyöngy foglaltatik, 
kihalászatandó ! És valljon mikor van erre a legszebb alka-
lom? Bizonyára nem máskor, mint midőn még csendesen 
fekszik víztükre, és sima fölszinén, mint fénylő aczéltükörben 
a nap, hold és csillagok tisztán mutatják bájos arczaikat, — 
mert ha egyszer rémesen sikoltva elrepült fölötte a vészma-
dár, s a szenvedély-korbácsolta habok hegyekké meredeznek 
s az ijesztő mélységben a halál iszonyú neme tátong; akkor 
borzadalmas a tenger, s ki száll annak fenekére? — Bizo-

In Litter. „S ingu lar ! qu idem" 17. Mart. 1856. - 2 ) Conci i 
Tr id . S ess. 23. cap. 14. de reform. 

nyára nem máskor, mint az év legszebb szakán, tavaszszaIT 

midőn a szépen fejlő virág mellett gyenge a buja növényzet 
s könnyen gyomlálható. S nem csendes tenger-e az ilju ke-
bele, melyben még a szenvedély vihar nem vitt bősz csatát ? 
— Nem tavasz-e az ifjú kebele, mely mint a termékeny föld 
fogékony az elhintett mag befogadására ? — Jól tudták 
mindezt az akkori növendékek, kik is a megpendített válla-
latot csüggedést nem ismerő kitartásuk által szép sikerrel 
koszorúzták. A Szent-Alajos-Társulat meg lőn alakulva. Ve-
télkedve siettek a növendékek az önképzés kitűzött lobogója 
alá, melyen szent Alajos az ifjúság példányképe diszlett. —• 
„Közölni gondolatainkat másokkal — mond egyvalaki — « 
azokat tőlük megitéltetve látnunk, s viszont másoké fölött 
bírálatot mondanunk ; a tökély első kellékei közé tartozik." 
E szavak aligha szebben foganatosíthatók egyebütt, mint az 
önképző egyletekben, hol az ifjak hasonrangu társak előtt 
szabadabban megnyitják kebleiket, hol a fölébredő lélek érez-
vén magasb hivatását ellenállhatlanul ragadtatik kifejteni 
tehetségeit , az értelem nézete fokonként tágul , s szabad 
szárnyra kelvén , a láthatáron tul keres magának éleményt, 
a képzelet bájvilága föltárul, tisztán érez a kebel s a sziv 
föndobog és áhítozik a szép és nemes u tán ; a remény édes 
biztatásai között halad a magas czél felé , s örömre deriti 
azokat , kik reá figyelnek. — Rajta azért i f jak! a növelde 
szent falai között szivünk nemes hevében virágkorunk egy 
szakát a tudomány megbecsülhetlen kincseinek gyűjtésére 
szenteljük; ezektől függ a mennyei és földi boldogság, ezek 
által kelhetni át az idők mohán ; s habár néha vissza is ret-
tent a munka terhe, és a kényelem ölelő karokkal kínálkozik, 
biztosan tova haladni meg ne szűnjünk! És hogy a Szent-
Alajos-Társulat más ujabban alakult egyletek mellett még 
mindég szerény körében mulat — önhibája nélkül teszi azt, 
A körülmények igy kívánják. Különben is kezdetben nem 
vala szándéka a világ színpadára kilépni ; ez szép czéljához 
elkerülhetleniil nem szükséges. De ugy hiszszük, hogy a 
Szent-Alajos-Társulatra nézve is majd megvirrad, s az ün-
nepélyesen fölemelkedő nap, egy-két meleg sugárt lövelmajd 
levéltárunkra is, annyi fáradalmak közt gyűjtöt t kincseinknek 
egyszerű, de tartalomdus tárházára, s mint a természet a ta-
vaszi lenge zephirek enyhe fuvalmára, ugy az is a derengő 
napfényre megnyitandja rózsás kebelét, s kellemes illatot ter-
jesztend mindenfelé. — Azonban hová tévedtem? Czélom egy 
egyszerű, de megható ünnepélyről szólani. — Nyolcz évet. 
élt át a Szent-Alajos-Társulat és sz. Iván hó 21 -két , mint 
véclszentje ünnepét évenként mindég kiváló tisztelettel ülé 
meg. Eljött ez évben is a várva várt nap. Az ünnep előesté-
jén megnyíltak kisszerű házi kápolnánk ajtai, s az illatos vi-
rág-koszorukkal gazdagon ékesített oltáron sz. Alajos hűn 
talált arczképe tünt mindjárt a néző elé számtalan csillár 
diszfényében ragyogva. Egy tekintet az oltárra elég volt, 
hogy a halandó lelke elhagyja a mulandó világot, s az imá-
dat könnyű szárnyain a magas ég felé lebegjen, valódi hó-
nába, hol a szentek hervaclhatlan babérral halántékukon 
végnélkül magasztalják a nagy Is tent , ki dicsérendő az ő 
szenteiben. Egy tekintet az oltárra elég volt, hogy ama sz. 
eltökélésre gyúljon minden kebel, miszerént kész szilárd aka-
rattal, állhatatossággal követni a nagy szentnek nyomdokait 
ha tán nem is az ártatlanságban, legalább a bűnbánatban 
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Azt hi t tük, hogy az ünnepélynek csak mi leszünk tanúi, 
mert pár órával előbb vészterhes felhők kezdék leplezni az 
eget, s kis ideig tartó szélvihar után megnyíltak az ég csa-
tornái, s villámok és mennydörgések között sűrű nagy csep-
pekben bőven hullott az áldás. De fél óra múlva kiderült, a 
nap ismét mosolygott, s a szomjas föld mohón szivá be az 
áldást. Es így nem csak magunk valánk, hanem nmlgu atyán-
kon kivül még a káptalan öszbeborult tagjai is emelék be-
cses jelenlétükkel az ünnepélyt. A Szentlélek segítségül hí-
vása után egyik köztiszteletben álló testvérünk közeledett a 
szószék felé ; komoly arczán mély megilletődés honolt. Sze-
rényen jártatá körül szemeit a hallgatókon, kis időt látszván 
engedni az ily alkalommal, többnyire hevesen dobogó szív-
nek , s ama villanyerőnek, mely a borzongást, a félelmet 
megszünteti, erőt s ihlettséget kölcsönöz a kezdésre. Néma 
vágygyal vártuk az igét ajkairól, mint egykor a hegy mere-
dek lejtőjén elterülő népsokaság az édes Üdvözítőéről; s 
íme a hegyi beszédnek egy mondata zengett le azokról: 
,,Boldogok a tiszta szivüek, mert ők látják az Istent." (Mát. 
5, 8.) Legyen szabad itt a rövid, de velős beszédből valamit 
közölnünk. A t szónok az előrészben visszaröpité lelkünket 
a szent liajdanba, hol — mint monda — Isten végtelen sze-
relme, és az erény volt a népek boldogsága, s hová oly kese-
redés, fájó érzettel tér vissza a hivők lelke, mint dicső ősök 
ivadéka, ha könnyelműen eljátszott birtoka romjain nem ér-
demelt nagy nevének még némi fényt adni óhajtana vissza-
emlékezés által az ősök dicsőségéből. A ker. anyaszentegy-
házban a szentek mindannyi tiszteletre méltó arczképek, me-
lyek intenek bennünket, hogy földi zarándokságunkban ne 
késsünk — őket követve — az erény göröngyös utján ha-
ladni , hogy egykor mi is az ekkép kiérdemelt borostyánok 
halmazatán nyugodhassunk. A beszéd tárgyát sz. Alajosher-
vadhatlan erény-koszorujából két csillogó gyémánt tevé : az 
ártatlanság és imábani buzgalom. Egyebet mellőzve , meg-
ható volt , mikép érteményezé a fehér liliomot a szentnek 
kezében. ,,A virág az ifjú kezében —mondá — valami nagy-
szerűt foglal magában ; élőbizonyság az életről, és pedig egy 
istenesen lefolyt életről. A virágokon örömmel mulat sze-
münk; a virágok néma emlékeztető jelek éltünk aranykorára, 
mely többé vissza nem tér. A liliom fehér szine jelképezi az 
ártatlanságot és szüzességet. A liliomszárnak királyi növése 
arra figyelmeztet, hogy a lelket és testet csak ugy fogjuk 
tisztán megőrizni, ha a liliomszárhoz hasonlóan a földieken 
győzedelmesen fölülemelkedve Istennek adjuk, a mi Istené. 
Erre int ismét a liliom virága ; ez alakra hasonló a harang-
hoz. A harang ünnepélyes hangjával „föl a sziveket" hangoz-
tat ja a vándornak, s ki e szózatnak engedelmeskedik, az min-
denek előtt keresi az Isten országát és igazságát ; a ki pe-
dig keres , talál, s e találás szentté teszi az embert; a sziv 
megőrzött szentsége pedig boldogít, mert boldogok a tiszta 
szivüek ; hisz ők látják az Istent" stb. A t. szónok beszédét 
egy alkalmi versecskével fejezé be. — Ez után sz. Alajos le-
tenyéjét rebegtük el, melyre egy szép zengzetü „Salve" kö-
vetkezett. Végül az ünnepély „Eget ékitő virágszál" és „Oh 
nézz le reánk nagy Isten" kedves dallamu énekekkel véget 
ért. Egészen átszellemülve hagyok el kápolnánkat, e napra 
eleget, sokat is élveztünk. Más nap, az egylet védszentjének 
ünnepén egybegyűltek a társulat barátai befejezendők az 

évfolyamban az utolsó s egyszersmind uj erővel megkezden-
dők a jövőbeni első gyűlésüket, mert az egyleti év sz. Alajos 
napjával kezdődik és végződik. A gyűlés menetrendje követ-
kező vala. A jegyzőkönyvek fölolvasása után két szavalat 
következett, mely fölött, miután a társulat véleményezett 
volna, egy bár birálatot hallánk. Er re az elnök a pályamü-
vekre vivé a szót. Nt. L ú c z Ignácz tanulmányi fölügyelő ur 
ugyanis — társulatunk moecenasa — 5 e. f. pályadíjt tűzött 
ki egy vallásos beszélyre, melyben az önmegtagadás, önmér-
séklet, önuralom haszna, és szükséges volta élénk színekkel 
lenne rajzolva, s egyszersmind a mennyire lehetséges a szent-
vagy a hontörténelem keretébe foglalva. A kitűzött határna-
pig 3 pályamű érkezett; a későbbiek el nem fogadtattak. 
„Ruth, vagy az önmegtagadás jutalma"; jelige: „Egy nyeri a 
pályabért" Szent-irás. — „Amint Isten akarja" ; jelige: „Re-
mélj, remélj ! — Mert különben sorsod és a föld, Isten ellen 
zúgolódni kelt." Arany. — ,(A látnók védencze" ; jelige: „De 
látom, bár látnom nem kellene, a perczenetnek gyáva rabjait, 
hogy legtöbbnek nincs ember-jelleme, s mint állat éli által 
napjait " Tárkányi. Az első és utolsó a szent-, a második pe-
dig a hontörténelemből van meritve. A birálat után mindhá-
rom pályázás-méltónak találtatván , a nt. adományozó urnák 
átadattak, hogy döntse el , kié legyen a d í j? A társulat sz. 
Iván-hó 21-kén megkapta a választ levélben , melyben a pá-
lyamüvek dicséretre méltatása mellett az: „Egy nyeri a pá-
lyabért" jeligéjű mü szerzőjének Ítéltetett a dij ; ki nem más, 
mint K. I. —- Ez után az elnök az egész évről fölolvasá el-
nöki jelentését. Élénken festé a társulatnak ez évbeni jó és 
rossz sorsát. Dicsérettel emlékezek meg ft. N é m e t h y Jó-
zsef kanonok ő nsgáról, ki is, mint a növelde igazgatója, s az 
egylet törvényeinek értelmében a társulat fővédnöke szelle-
mileg és anyagilag bőven fedezé egyletünk szükségeit. Ha-
sonló tisztelettel adózék R u d o l f Pál, czim. prépost ő nsgá-
nak a társulat iránt több izben tanúsított szivességeért. A 
társulat munkásságát illetőleg ez évfolyamban magyaritott 
német imakönyvet. Ezen kivül bejött 36 mü , részént szép-
irodalmi, részént eredeti komoly dolgozatok vagy forditások, 
továbbá 14 költemény. E munkásság a társulat tagjainak lét-
számához képest elég ; mert hogy a növelde nem mind a 30 
növendéke van egy véleményen, az bizonyos. — Könyvtá-
runk részént adományozás, részént vétel utján tetemesen 
szaporodott. — Elnök végszavaiban érzékeny bucsut vett a 
letűnt évtől, s többször megköszönve a társulatnak iránta ta-
núsított bizalmát, hivataláról lemondott; e tekintetben követ-
ték a többi hivatalnokok is ; mert az alapszabályok szerént 
minden évben újra választandók a hivatalnokok, és pedig 
titkos szavazattal. Az ismét megválasztott elnök és hivatal-
nokok beigtatása után a jövő évre czélszerü indítványok ho-
zattak és vitattak meg. Végre a gyűlés a nyolezadik évfo-
lyamban 30-dik, s a jövőben első,mint kezdődött, imával re-
kesztetett be. így ültük meg szent Alajos napját ! A testvé-
riség, szeretet, egyetértés rózsaláncza fűzze össze továbbra 
is lelkeinket, kik egy szent czél felé törünk. Az, ki a hol ket-
ten vagy hárman nevében összejönnek, jelen van , lelkesítse 
i g y e k e z e t ü n k e t . Kosztra Ignácz. 

PARMA, maj. 22-én. Rosa, guastallai püspök három 
éven át kényszerült híveitől távol lenni. A kormány elszakí-
totta őt megyéjének kormányzásától. Nem vádoltatott, t ö r -



vényszék előtt nem állott, most a kormány tudatta a püspök-
kel, miszerént visszatérése ellen semmi akadályt nem teend. 
A püspök visszatért, de nem püspöki lakában, hanem a közel 
Rocco di Guastalla plébániában szállt meg. Tudta, mily fura-
kodásokat tesznek a forradalmárok, nehogy viszszatérjen. 
Személyét gyilokkal fenyegetik , ha püspöki lakába merne 
beszállni, a népet izgatják, hogy ha viszszatér, merényes tün-
tetésekkel távozni kényszeritsék. A kormány nem tesz sem-
mit a püspök személyének védelmére, ő csak az angol hit-
küldönczök személyeit védi, nehogy a kath. nép öszszeszag-
gassa a piaczon fölütött sátraikat, hol bibliákat, értekezlet-
kéket osztogatnak, szini mutatvány gyanánt cultust végez-
nek, iskolába gyermekeket a szüléktől pénzért gyűjtenek, s 
a pápa és az egész papság ellen rágalmazó, becstelenitő föl-
olvasásokat tartanak. A kormány némely püspököt haza 
engedett menni, hogy III . Napoleon parancsára valamit mu-
tathasson, de kéz alatt a forradalmárokat neki uszitja, hogy 
Parisba azután Írhassa, miként a püspököt csak személyének 
megvédése miatt küldte számkivetésbe. A furakodók aláirást 
szednek, melyben a kormányt kérik, távoztassa el e gyűlölt 
embert Guastallából. A püspök nem fél, minden csapásokra 
kész, hiveihez körlevelet irt ezen értelemben : popule meus 
quid feci tibi, autin quo contristavi te,responde mihi; s kéri, 
ne csatlakozzék a gonoszokhoz, tartsa meg szeplőtelen hitét, 
és szeretét az egyedül üdvözitő religio iránt. — A foggiai 
püspök maj. 12-én Bolognaba érkezett két karabélyos kísére-
tében. Comoba vitetik, hol fogságát, melyre Í tél tetet t , ki 
töltse. Bűne egyedül az volt, mivel aromaipoenitentiariának 
válaszát közzé tette ministeri exequatur nélkül. — Canzi meg-
kegyelmeztetett, de azért még is máig a pallanzoi tömlöczben 
ül. Azt akarják, hogy ismerje el bűnét, s kérjen kegyelmet. 
Hogyan mondja azt a káptalani helyettes bűnnek, mit szent 
kötelességnek kell tartani, s minden alkalommal megtenni? 
Bolognátol 15 olasz mértföldnyire távoli Medicina-helység-
ben a reformált Ferencziek zárdája vagyon Húsvét után 
egy éjjel vagy 15 gonosztevő zörget az ajtón, gyónni kíván-
kozik ; az ajtós semmi rosszat nem sejtett, mivel a munká-
sok többször éjfélután a napszürkület előtt szokták gyoná-
saikat végezni, hogy nappal a munkára megjelenhessenek. 
A gonosztevők berohantak, a templomba rontottak, szidal-
makkal, átkokkal minden szentet becstelenittek, botokkal a 
szentek szobrait törték, a gyónó-székhez mentek, egy pár a 
gyónást parodiázta, minden szentségtelenségeket hangosan 
beszélt, a többiek pokoli röhögéssel fogadták a gyónó vallo-
másait, a szekrestyében mindent földúltak, fölhánytak, a ha-
rangokat meghúzták. Nem raboltak semmit, ezt csak játékból 
tették. A gonoszak között 20 évnél egyik se volt korosabb.— 
Squarcina Gaëtano kanonoknak jövedelmei részletét az egy-
házi pénztár név alatt tisztkedő állami bizottmány lefoglalta, 
mivel Romába menekült; de hogy ide menekült, annak csak 
â turini kormány az oka, mivel a garibaldisták ellen nem tu-
dott neki életbiztosságot adni. — Az anconai prefetto a vá-
rosi előjáróságokhoz körlevelet menesztett, jelentést kérvén: 

1) van-e a községben templomra letett alapítvány és mennyi? 
2) van-e a templomnak adóssága és mennyi ? 3) ki kezeli e-

zen alapítványokat, és hogyan ? 4) hozzájárul-e a község a 
cultus föntartásához és mennyivel ? — A prefetto ezen gon-
doskodási buzgalma nem sejtet semmi jó t ; puhatolják, érde-
mes volna-e az állam kezelésébe venni az alapitványokat, 
mivel a kormánynak nincs pénze. — A kormány ra j ta van, 
hogy Caccia püspök canonszerü cölruházást adjon a három 
intrusus kanonoknak; a püspök szilárdan marad ennek meg-
tagadásában, annál inkább, mivel a szent-atya megdicsérte a 
püspök ily ellentállását. (Vége köv.). 

VEGYESEK. 
PEST, jun. 30-án. Ő emtja, a bibornok herczeg-primás 

legjobb egészségnek örvendve f. hó 27-én távozott a fővá-
rosból székhelyére. 

— A pesti egyetem újjáalakításának emlékünnepén, jun. 
25-én kihirdettetvén a pályanyertesek a liittani karnál mind 
a legjelesb dolgozat, mind pedig az egyház, ékesszólási tan-
bani jelesség miatt M a r s c h a l l Lajos, esztergom-megyei 
növendék, 4-ed évi hittan-hallgató nyerte el a két pá-
lyadijat. 

— A Szent-László-Társulat védszentjének napján asz . 
misét D a n i e l i k János püspök ő mlga, a szent beszédet 
pedig a buzgó lelkiatya, Z s i h o v i c s Ferencz tartotta. 

— Varsóból i r ják: A kath. papságnak üldöztetése Len-
gyelországban ép ugy látszik elhatározottnak mint Vilnában. 
Zamoscban ismét egy áldozár akasztatott föl, és többen a ci-
tadellában vannak már a hazafiuságra czélzó beszédeik mi-
att. Mondják, hogy a nagyherczeg elfogadta Bergnek azon 
rendszabályát, mely szerént az egyházi beszédeket elmon-
datásuk előtt egy nappal előbb a papok kénytelenittetnének 
a rendőrség censurája alá bocsátani, és csak az igy hely-
benhagyottakat fölolvasni kellő ellenőrizet mellett A szent 
járdalatok közt, melyek Velehradba vonulnak sz. Cyrill és 
Method tiszteletére, legnépesb volt a bitencei egyházkerületi, 
mely £ hó 16-án érkezett meg és több mint 10,000 zarán-
dokból állott. 

— O szentsége megválasztatásának évfordulati napján a 
bíbornoki testületet fogadván, ennek dékánja a többi közt 
mondá: „Szentséged megválasztatása nem emberi mü, hanem 
Istentől származott; azért szentségednek minden tet te Isten 
akaratának kinyomata." A szent-atya válaszolá : „Az egyház 
mindég üldöztetett és fog is üldöztetni, azonban az emberek 
minden erőlködése sem dönthette meg azt 18 század lefolyta 
alatt. Ma a hit jobban bántalmaztatik, mint bármikor, leg-
szomorúbb azonban az, hogy magas állású férfiak akarják a 
hitet és az egyházat megsemmisíteni, ámde vigasztaló az, 
hogy a nép maga elismeri a pápa világi fejedelemségének 
szükségességét az egyház szabad kormányzására nézve." 

— A boroszlói főpásztor 1858-ki mart, 8-ról a tridenti 
zsinatot magyarázó congregatio elé a következő kérdést in-
tézte eldöntésül : „Rituale romanum nihil dicit, an mulieres 
post partum illegitimum possint accipere benedictionem in 
ordine sacramenti matrimonii post partum praeseriptam. 
In multis dioecesibus Grermaciae valet antiqua consuetudo 
hanc benedictionem tantum uxoribus impertiri vel viduis 
post partum posthumum. Quaeritur an haec consuetudo sit 
rituali conformis, et quatenus negative, an possit tolerari, 
ut praefata benedictio post partum illegitimum denegetur?" 
A congregatio felelt: „Ad benedictionem post partum ju3 
tantummodo habent mulieres, quae ex legitimo matrimonio 
pepererunt." Die 18-a Junii 1859. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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Havi szemle. 
IL 

Anglia sürgött-forgott, még csak a második jegy-
zék határozatlanul kitűzött hat pontokban Pétervárott 
jun. 23-án Gortschakoff irodájába eljutott. Academicus 
értekezletek! Anglia fenyegetett,de előre mondta, hogy 
ütni nem fog, ő csak izgatni akart. A kis hatalmak 
alig fognak ez alkalommal fényűzést gyakorolni a 
jegyzékekben. Iratik elég, az irott betűket ez ügyben 
csak az elhullott, kivégzett, s az örökös j ég vidékeire 
száműzött lengyelek száma haladja fölül. Betűk fegy-
vert nem tompitanak; ágyút el nem némítanak, — a 
muszka kormány akadály nélkül czéljához közelit. 
Föltámad-e és mikor Lengyelország? Istennek a titka, 
ki országokat sülyeszt és támaszt; de Európának je-
len helyzetében a lengyeleknek halálon kivül semmi 
reményük nincsen. Ók halált keresnek, győzelemre 
most nem készülnek. A mely Europa az ir népnek 
politikai rendszerré emelt kiirtását az éhhalálbanszó-
talanul nézte ; a mely Europa a legősebb, a legszen-
tebb jogok tapodását Italiában, s a nápolyi népnek 
elnyomatását vérpatakokban nyugodtan szemlélte, 
elősegitette, megtapsolta ; azon Európának nincs joga 
a muszka czárnál előterjesztéseket tenni. HolCialdini, 
Fumeljés Pinelli lehetséges, ott Murawievnek is van 
helye. A czár Londonba, Parisba nyiltan válaszolhatja: 
,kövezni akar tok, mivel a lengyel nemzetet irtom, 
mivel az 1815-i kötést nem tartom; si quis vestrum 
sine peccato est, projiciat lapidem in me.' A muszka 
kormány részén a jelen politikai helyzet bünlogicája 
szónokol. A mi Dublinban, s Nápolyban szabad és jo-
gos, nem lehet az Varsóban jogtalan és tilos. Ha sza-
bad a londoni kormánynak az ir nemzetet, ha szabad 
a piemonti kormánynak négy, történetileg saját jel-
legében kifejlett nemzetet ölni; miért nem kisértené 
ezt meg a muszka kormány a lengyel nemzettel? A 
siker jogot ad mindenre. Ha engedik, hogy az ir nem-

zet angollá, a nápolyi, florenczi, s umbriai erőszakkal 
piemontivá tétessék; hogyan lehet akadályozni, hogy 
a lengyel nemzet muszkává ne tétessék? Öletik az ir 
nép, mivel nem akar az egyháztól elszakadni, mivel 
nem akar anglicán lenni ; öletik a nápolyi nép, mivel 
nem akar a romai egyháztól elszakadni, mivel nem 
akarja nemzeti függetlenségét megtagadni ; erre 
Europa hallgat; mily joggal szólhatna, ha a lengyel 
öletik, mivel kath. hitét a szakadársággal, nemzetisé-
gét a panslav muszkasággal cserébe adni vonakodik? 
A pétervári udvar tehát a jegyzékektől mit se félhet, 
Angliának, Francziaországnak kárörömmel mondhatja: 
,ejice trabem prius de oculo tuo; ' miként a turini ud-
varhoz Mentschikoff módjára válaszolt: ,mit csináltok 
magatok?' *) — Fegyver t ránthatnak a hatalmak, 
viszályt kezdhetnek, az olasz hadjárat, s a pápai álla-
mok megrohanása mutatja, hogy háborúra ürügye t 
lelni könnyű, sőt ezt se kell keresni, hanem hadüze-
net nélkül rátörni, miként Victor király Krimiába, s 
Umbriába; a jegyzékek fényűzési czikkek, hol nin-
csenek, mivel sorban tapostatnak, minden jogi elvek. 
Álljanak a hatalmak az Isten törvényeinek terére, 
mondják ki ezeknek, a mint a csalhatatlan egyház 
értelmezi, sérthetetlenségét, tiltsák le a koronás for-
radalmat a szent-szék birtokainak bitorlásáról, kény-
szerítsék ezt a nemzetközi jogok tiszteletére; szakít-
sanak a Caesarok ős, és a forradalomnak a ker. társa-
dalomba beturt három százados elveivel, ha önmagu-
kon rehabilitálják a ker. hitnek törvényeit, s jogait, ak-
kor szólhatnak Pétervárott erélylyel. Mit a forradalom 
1772-ben elrontott, csak a ker. jogok állithatják azt 
vissza 1863-ban. Tiporják porba a forradalmat Turin-
ban, porba tiporhatják azt a varsói várpalotában, Mu-
rawieff irodájában. In nomine Belzebub nullus ejicit 
daemonia. Egyedül a sz. széknek nem lehet mondani: 
ejice prius trabem de oculo, ez szólhat erélylyel ; e-

J) „Dal paletot di Mentschikoff in poi, non ci ricordi-
amo un documento più scortesemente superbo di questa Nota 
del Gortschakoíf alio Stackelberg. — Badate ai fatti vostri, — 
che andate a cercar briga per altr i? — Gortschakoff ha ra-
gione." Diri t tomaj. 15-én. — Civiltà cattol. 317. füz.621. lap . 
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gyedül Austriát nem lehet vádolni, hogy vallást, vagy 
nemzetet irtott, ha a szent-atyával a kath.nemzetnek 
vallásos jogait követelni fogja, lehet, hogy sikeretlenül, 
de, irigyei is vallani fogják, hogy nemesen, és szeny 
nélkül szólott. Sokat tesz nyiltan, többet még rejtek-
ben a kath. egyház iránti ellenszenv; hanem mikor 
ezen egyház jogai mellett egy őszinte és határozott 
akaratnak szava hangzik, a legnagyobb ellenszenv 
rögtön zavarodik, tiszteletre hajladozik. A meddig 
a, jegyzékek a szent-atya szavaiból nem szövetnek, 
addig Pétervárott csak nevetnek. A ki a forradalom-
nak szövetségese Turinban, nem lehet ellensége Grort-
schakoífnak fogadó csarnokában. Ily uton nincs segit-
pég Lengyelországra. 

Hallgat, félve szól az olasz forradalom Romáról. 
Nyolcz hónapja se nem ment Romába, se nem mondta, 
hogy megyen; Ratazzi, tárczát keresvén, fölkiált: ,Jaj 
Italiának, ha Romáról hallgat. Értem; bajos Minghet-
tinek a pápát megfosztani, a kinek egykor hűséget 
esküdött. '1) — Pótolja Minghettit az angol kormány. 
Cavour kérte a nyugtalankodó pártot: ,kiabáljatok, 
Romát nyugtalankodva követeljétek, jó lesz nekem 
mondhatni Parisban, hogya pártok szorongatnak;' 2) 
Minghetti, megsebeztetvén múlt évben Aspromonte lej-
tőin a nyugtalankodó párt, csak Palmerstont kérhette 
meg,hogy Romáról lármázzon. Saját szülöttjét kiki 
védi, apja pedig Palmerston az olasz forradalmi conspi-
rationak, ,c'estinfame, et de la part des Anglais aussi.' 
Hennessey maj. 8-án Italia sorsát vérfagylaló tettek mo-
zaikjában előadta; D'Israeli a kormánynak ola«z politi-
cáját e szólamba foglalta: ,gyűlölet a Vatican,gyűlö-
let a tuileriák ellen !' Palmerston a tetteket nem ta-
gadta, ezeket a nápolyi tömlöczöknek egykoron oly 
szemes, ma már világtalan őre, Gladstone is beval-
lotta, csak hogy mindennek az oka, mivel Roma közel 
van, mivel II. Ferencz Romában van, mivel a nápolyi 
fölkelés a franczia sasok szárnyai alatt szerveztetik. Ez 
által Piémont minden vádtól mentve van. Minden rossz 
megszűnnék, ha a franczia sereg Romából haza távoz-
nék. A ki egykor mondta : ,a pápai kormánynak mit 
sem ártanának a Turinból jött bujtogatások, ha a nép a 
pápai kormányt szeretné;' ma nem akarja mondani: 
a turini kormánynak semmi zavart sem tenne Ná-

') Jun. 17-én. 1863. Armonia 142. sz. 18. jun. 6.32. 1. 
2) „Chiedere anche risentitamente una soluzione. II tu-

ona non deve essere ostile, ma perô un tantino minacsioso. 
Non già che io abbia bisogno di pressione per andare avanti, 
ma mi sarà utile il poter dire che sono premuto." Rivista 
contemporanea Vol. 23. p. 41. apile 1863. — Civiltà catt. 
Faso. 317. p. 630. — Kasc. 318. p. 661. 

polyban a romai bujtogatás, ha a nápolyi nép őt a-
karná; a szent-széknek nem volt mentsége a Miglio-
rati s Minerva követek által vezetett piemonti bujto-
gatásokban; ma Piémont a bűntől ment, mivel 
Roma bujtogat; a ki Mazzinit, Herzent, s a világ min-
den bujtogatóit tárt karokkal fogadta, morog, hogy 
a szent-atya a nemes királyi család balsorsu ivadéká-
nak menhelyet nyú j t ; a kinek, ugy szólva, lábai a-
latt Orsini, Bernard, Pyat , s Ledru-Rollin a gyilkos 
bombákat gyártotta, az nem tűri, hogy II. Ferencz a 
szentély árnyékában nyugalmat találjon; a ki a gyil-
kos bombák gyártóit büntetni, kiadni, kiutasitani 
nem akarta, követeli, hogy II. Ferencz Romából elűzes-
sék. A franczia őrsereg megvetéssel válaszolhat ezen er-
kölcsi ellentmondásokra: ejice trabem prias de oculo 
tuo. Ily uton van elég megvetés az aggastyán állam-
férfira, de nincs segitség a turini forradalomra. 

De csak lia igaz volna, mit Angliának félszáza-
dos államférfia mond. Henessey maj. 12-én kérdezte 
az öreg lordot, mily okmányokra épiti a szomszéd 
hatalmasság elleni vádjait a romai bujtogatásokról? 
Az öreg lord nem tudott mást mondani, mint hogy 
ezeket Russel Ede Romában h a l l o t t a . Manners kér-
dezé: szándékozik-e a lord a ház asztalára letenni azon 
iratokat, melyek ama vádakat igazolnák ? Az öreg lord 
fölindult: ,ez uj tan, ezt az alkotmányos élet el nem 
ismeri, hogy a mit a miniszter mond, azt okmányok-
kal tartozzék bebizonyitani. En e tannak ellene mon-
dok. 'Máj. 15-én Bowiertől szorongattatva, vannak-e 
tényleges adatai, hogy a nápolyi fölkelés Romában 
szerveztetik? megtudná-e nevezni a személyeket? az 
öreg lord válaszolt: ,nekem sem tényleges adataim, 
melyeket elősorolnék, sem okmányaim, melyeket a 
ház asztalára letehetnék, nincsenek ; én semmiféle ne-
veket nem mondhatok, elég az hozzá, hogy a fölkelés 
Romában szerveztetik. Ma értesültem, hogy Gurci je-
zsuita atya Romában szónokolt, s a jelenlevő volt-
királynak, és a nápolyi menekülteknek szemére ve-
tette, hogy a fölkelésre szórják a pénzt, szegény tár-
saikat pedig Romának (talán Dublinnak?) utczáin 
éhen halni engedik. Bowier ur Curcihoz fordulhat, 
tőle többet fog tanulni?' — Kétségkivül csak angol 
gentleman rágalmazhat, a nélkül, hogy ezt bebizonyi-
tani tartoznék. Ez az ő alkotmányos életének előjoga, 
melyet féltékenyen őriz. Ő igaznak mondhatja, a mi 
hazugság, ő történeti eseménynek hirdetheti, a mi ko-
holmány; ő bizonyítani, adatokat, okmányokat elő-

' ) Monde 138. sz. 22. maj. 1863. — Civiltà catt. 318. 
füz. 663.1. 



hozni nem tartozik; ez az ő életében uj tan lenne. Az 
angolok, kik nem hisznek a romai egyháznak, hinni 
tartoznak Palmerstonnak, a diplomatia minden tano-
dáin jeles jegyzékü lobogóval átment állainférfiunak. 
Az angol hazudhatik, a nélkül, hogy becsülete, s az 
angol azt igaznak hiheti, a nélkül, hogy emberi mél-
tósága sértetnék. Jó hogy Henessey, Bowier nem an-
glicán ; jó hogy a félszázados államférfiú bevallotta, 
miszerint neki adatai, okmányai nincsenek, tehát be 
nem bizonyíthatja, a mit mondott. A szent-szék iga-
zolva, a vád, mint rágalom, önmagában kimutatva 
van. Ha Curci, a Civiltà cattolicanakalapitója, igaz-
gatója, az öreg lord értelmében szónokolt volna is, 
azt bizonyitaná, hogy Romában a brigantiságot még 
a szent szószéken is kárhoztatják, még a templomból 
is kereszttel akadályozzák; hogy a volt király, és a 
menekültek az oltár előtt gyülekeznek, hogy oly 
szent beszédet hallhassanak, melyben a fölkelés til-
tatik. Azonban, mit Palmerston Curciról mondott, első 
betűtől utolsóig mind koholmány, egy árva szócska 
sem igaz. A tényt a turini kormánynak bérenczei köl-
tötték, a ,Stampa' újságba küldték, Russell Ede, az 
igazmondó! a Stampa e példányát Palmerstonnak ö-
römélvezetre áttette. A félszázados angol államférfi 
jelleméhez illik valamit állítani, a nélkül, hogy be-
bizonyítaná; oly szónoklatra hivatkozni, mely soha 
nem mondatott. Ő morog, hogy a fölkelés Romában 
szerveztetik, s hallgat arról, hogy a turini kormány 
Roma ellen szüntelen furakodik; s ki Europa minden 
államaiban a forradalmi izgalmaknak első védője volt, 
vádat emel, hogy a franczia őrsereg ugyanezt Ro-
mában türi. 0 sanctas gentes! quibus haec nascuntur 
in hortis numina! Ejice trabem prius de oculo tuo. 
Curcinak beszédje, több száz aláirott nevekkel bizo-
nyítva, hogy se több, se kevesebb, se máskép nem 
mondatott, Bowierhez küldetett, hogy Palmerston e-
lőtt fölolvassa. Curci személyeket nevez, adatokkal 
bizonyít, ha valamit állit; Palmerston vádol, de nem 
bizonyít, nem bizonyíthat. Ily utón sem a lordnak 

jelleme, sem a turini kegyencznek helyzete nem nyer 
semmit. 

A szabad elvű olaszpapok jun. 7-én botrá-
nyaikat uj botránynyal tetézték. Ok az egy-
háznak sikeres kifosztatásaért dicséneket zengedeztek ; 

Istennek hálát adtak ; hogy a kifosztatás végletig si-
kerüljön, imádkoztak. Ezek papok! de divato-

J) „Che vergogna , il vedere la condizione in cui egli 
(P—n) si collocô nel Parlamente inglese, racontando tali 
assurdità, egli allora primo ministro." Curci maj. 22-én Gral-
lorobol Bowierhez. — (Armonia 148. sz. 20. jun. 1863.) 

san szabadelvű papok. A szent-atyának fájdalmai újra 
szaporodtak. Mily jó az Isten ! Az olasz papság ezen 
szentségtörő botrányait jun. 25- és 29-én Trientben 
az örök hirü zsinat háromszázados ünnepével egyen-
súlyozza. A mult években volt némi kis mentség 
mivel a dicséneket a kormány megparancsolta, a pap-
ságot a forradalom megáldására hivatalosan meghívta. 
De ez évben a kormány a papságot meg nem hivta, 
meghívni tiltotta, a ki maga ajánlkozik, azt szívesen 
fogadja, de senkit távolról se hiv meg. A szabadelvű 
olasz papságra nagyobb csapás nem jöhetett, mint 
saját sugallatból, minden nyomás nélkül, lázadását a 
pápa és a püspökség ellen bebizonyítani. Milanóban 
22 kanonok körül hét, 25 plébános közül tiz önként 
ajánlkozott. Nem erőszak, nem nyomás, hanem egye-
dül azon érzelem vitte őket a templomba, mely Jú-
dást vezette a Synedrionba, hogy az egyház tilalma 
iránti engedetlenséggel föláldozzák az ártatlan Bá-
rányt, ki engedelmes volt halálig, a kereszt halálaig. 
Ez áldozat volt, melynek tüzén a papi lelkismeret a 
szabadelvüség füstje mellett megégett, elhamvadott 
in odorem svavitatis, kik a szent-atyának, és az egész 
papságnak halált kiáltanak. Érezték azt, mit Júdás, 
a föláldozás előtt, de nem érezték azt, mit Júdás, a 
föláldozás után. —Benedictus Deus inaeternum! Ne-
cesse est, ut veniant scandala. Megismerték egymást 
a jólelküek, megismerték az anya árulóit is. Ha a for-
radalmi kormány a dicséneket parancsolta volna, en-
nek leple alá rejtőznek; most önmagukat húzták ki a 
véka alól, a forradalmat megáldották szentségtörés-
sel. A nyilt gonoszság keveset árt, mivel a jó lélek 
irtózik, fut tőle. Legveszélyesebb a gonosz, mig rej-
lik, mig a jónak leplébe takaródzik. Júdás akkor ártott, 
mikor még tanítványnak tartatott; Passaglia veszé-
lyes volt, mig bensejének rémületességeit ki nem ön-
tötte. Ez nyereség. Örülnek a forradalmárok, mivel 
egy-két pap van velők; minden papra van száz pap 
ellenük. Ők szavazat szerént ítélnek, ítéltetni akarnak, 
a papságnak tultöbbsége van ellenük. Ez második 
nyereség. A szent-atya könyezik a nyomorultakon, 
örül a sok hiveken. Hi sunt, qui venerunt ex magna 
tribulatione, et palmae in manibus eorum. Yan tehát 
engedelmes, van lázadó, van fegyelmes, van fegyel-
metlen papság Italiában. Mind kettő tisztán különvált. 
Ez harmadik nyereség. A nép a pápának és püspök-
nek engedelmes papot tiszteli, a lázadót, a fegyelmet-
lent kerüli ; a fóx-radalmár pedig gyűlöli a jó papot, 
megveti a fegyelmetlent, neki se egyik, se másik nem 
kell. Azért irja a ,Diritto:' „Hagyjunk föl ezen kasz-

tának barátságával, ez nem hoz semmi hasznot. Ha a 
2* 
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pápában csak a királyt ostromoljuk, semmire sem megyünk, 
mivel a pápa visszahozza a királyt mikor-akkor; öljük el a 
pápát , örökre megöltük benne a királyt !" E papság többé 
nem szabadelvű, hanem forradalmi, mely a politikai forradal-
mat egyházi lázadással segiti, nem a királyt, de a pápát ostro-
molja. Annyira megismerni őket , ez negyedik nyereség-
Kevés számú e papság, hogy ártson, elég, hogy botrányt csi-
náljon. Nem is akar mást a forradalom, mint botrányos esz-
közt a papból, s hogy ne kétkedjünk a papság eme töredéké-
nek forradalmi jelleméről, kérdezzük a pártot, melyhez sze-
gődtek. Minghetti 1860-ki jun. 27-én mondá: „itt mindnyá-
jan forradalmárok vagyunk, s Cavour a fejünk ;" mondta 
Farini Lajos azon év jun. 29-én: ,,En is mondom, mindnyá-
jan forradalmárok vagyunk." *) Folyó év jun. 13-án, Mazzi-
ninek hive, Visconti-Venosta merte mondani, hogy „az olasz 
egységesség nem a forradalomnak, hanem nemzeti izgalom-
nak a müve," 3J ellentmondott La Farina : „Én nem fogadom 
el azt : mi a legnagyobb forradalmat tettük. A mily fölforga-
tás csak lehetséges, azt véghez vittük ; illetlenség, ha szé-
gyéljük eredetünket, ha megtagadjuk szülőanyánkat, a for-
radalmat. A forradalom a mi anyánk." 4) Mit akar pedig e 
párt, megmondja Gr —i : „vessük a pokolba a védenczet, és a 
védnököt; s Roma, a vadak fészke, tiszta lesz." 5) Elfogadja-e 
ezt Calvi milanói nagy-prépost? Talán többet is. Parisban az 
Istennek kitagadása nem soká váratott magára Borzadha-
tunk, ha látjuk, 1792 ben mily tompult szivvel tagadja meg 
hitét, Istenét az alkotmányos egyháznak 27 püspöke; de min-
dent értünk, ha emlékezünk, hogy ezek a szabadelvű papság-
nak vezérei, a forradalmárok választottjai voltak. Ily papság 
mellett pirul az emberiség, gyászol az egyház, zokog a rom-
latlan kebel. E pirulás, e gyász, e zokogás törli az adott bot-
rányt, engeszteli az Istent, visszaállítja az erkölcsi érdemet. 
Ez az ötödik nyereség. —• Ily uton a forradalmi conspiratio 
nem megy Romába. 

A szent-atya rövid körutat tett a kifosztatásból meg-
maradt városaiban. Iliveit, népét áldani, boldogitani, a pápa-
királynak királyi mulatsága. Pertransivit benefaciendo ; nem 
a községek költöttek hivatalos tüntetésekre, hanem a szent-
atya több ezereket adományozott szükséges és hasznos közczé-
lokra. Fönséges szegénysége talál módot, hogy fiait boldogítsa. 
— Grondviseléses volt mindég a pápák kimenetele Romából. A 
pápák trónja az apostolok s í r ja ; magas szándékkal távoznak 
ők e síroktól. „Nyolczvan egy éves vagyok ; hivatalom pa-
rancsolja , hogy itt legyek ; én nem hagyhatom el vé-
tek nélkül hivatalom teendőit; nekem itt kell meg 
halni" VI. Piusnak Haller tábornokhoz szavai a pápák 
lakását és helyét jelzik. e) A történet több elutazást jegy-
zett föl. Első századokban sokszor kellett futni, sokszor éve-
ken át rejtekben maradni ; később se hiányzott, hogy a zsar-
nok erőszak kiszakította őket az örök városból. Azonban 
míg az erőszakos elragadásból alig ismerünk hetet ; 7) is-

Att i uff. n. 108. p. 421. col. 3. 
2 ) Atti uff n. 112. p. 738. p. p. 4. 
3 ) Atti uff. n 4. p. 181. 
4 ) Atli uff. n. 46. p. 147. col. 3. — Armouia 144 sz. 20. jun. 1863. 
5 ) Armonia 121. sz. 23. maj. 1863. 
B) Diet .( les Papes p. 1153. 
' ) Liberiust Constantius Milanóba hozatta 335-ben , az árián tan 

aláírására három napot szabott , a mire Liberius válaszolt : „ a k á r három 

merünk sokkal több utat, melyre a szeretet, az atyai gond 
indította a pápákat. Az egyetemes, vagy valamely tartomá-
nyi egyháznak java, sokszor Italiának nyomora vitte őket 
távolba. I. Incze 409-ben Honoriushoz Ravennába ; I. Leo 
(452) pedig Atila elé a Minciohoz sietett ; I. János Kon-
stantinápolyba (525) Justinus császárhoz utazott, ugy szinte 
Agapitus is (546) ; Zacharias (742) Ternoba, (743) Ravennába, 
(750) Perugiába ment, hogy az álnok paviaiudvarral végezzen; 
III. István (754) IV. István (816) IV. Gergely (832) VI I I . 
János (877) Francziaországba ; IX. Leo Németországba 
(1049, 1055.) II. Victor (1057) Velenczébe; VII. Gergely 
(1077) a canossai várba; III. Sándor (1177) Velenczébe; 
III. Honorius (1123) Campaniába; X. Gergely (1274) 
Lyonba; V. Kelemen (1306) Avignonba utaztak. Az egyház 
függetlenségének megőrzése, Italia szakadozottságának or-
voslása, vagy pedig a testvérliarczok megkérlelése volt az 
utazás czélja XI. Gergely (1376) visszatért Avignonból; II . 
Pius Mantuába; X.Leo (1515) Bolognába; VII. Kelemen 
(1529, 1532, 1533 ) Francziaországba utazott ; III. Pál három 
utat te t t ; VIII. Kelemen (1598) VI. Pius (1782) VII. Pius 
(1804) is útra kelt; IX. Pius négyszer utazott , mindenik út-
jában atyai szivének nagyságát, egyházi és világi fejedelem-
ségének magasztosságát tüntette föl. 1848 nov. 24-én titkon 
Gaetába vonult, hogy a gonoszokat a pápa gyilkosságtól 
megmentse; 1849 sept. 4-én Portiéiba ment , hol sept. 12-ről 
államainak alkotmányát közzétette; 1857-ben felső I tahat 
meglátogatta, hogy a jó népet, ha még lehet , Cavour össze-
esküvései ellen megóvja ; 1863-ban kis számra olvadott né-
peit fölkereste." Első utja az ő szivének könyörületességét 
a gonoszok iránt; második utja uralkodásának hatalmát; har-
madik az olasz nép sorsáról gondoskodását; a negyedik pá-
paságának törhetlen erejét bizonyitotta. Lamarmora 10,000 
fegyverest vetett a határokra, hogy a nápolyi és umbriai né-
pe t , nehogy a királyatya, a pápa-király lábaihoz boruljon, 
visszatartsa. A nép tehát annyira nem szereti, annyira nem 
tűrheti a pápai kormányt, miként a turini forradalom , s en-
nek védője Palmerston mondja, hogy fegyverrel kell vissza-
tartani , nehogy a pápa lábaihoz boruljon. Annyira boldog a 
forradalmi kormány alatt az olasz nép, hogy vigasztalást 
enyhülést csak a pápa lábainál talál, s hogy nyomorában 
még nyomorultabb legyen, nem engedik, hogy vigaszt keres-
sen.' — Bon-Compagni, a hires florenczi követ, kit Redcliff 
lord mondása szerént, II. Leopoldnak fölakasztatni kellett 
volna, 1861-ki mart. 26-án mondá: „sokat tépelődtek a pápa 
fejedelemségével, midőn az már nem létezik többé" ; 3) s 
1863 jun. 15-én ajánlja, hogy a kis területre szoritott feje-
delemségnek jogait ismerje el a turini kormány." Kinek tap-

napot, akár három hónapot szabsz , az igazságot el nem árulom." B e -
reába száműzetett . — Syiver ius t Bel izár — Patarába s z á m ű z t e , mive l 
Theodora császárné kívánságait nem akarta tel jes í teni; I. Mártont (6ö3 
jun. 17.) Calliopa Naviába ; V. B e n e d e k e t 1. Otto 963-ban, VI. G e r g e l y t 
II. Henrik 1046-ban Németországba vitte. — VI. é s VII. P ius e r ő s z a k o s 
e lv i te le i smeretes . — (Diet , des Papes . Paris. 1856. p. 983. 1284. 1012 . ) 

') Hormisdas (518 ) Theodor ik góth. királyt meglátogatta . 
2 ) Memorie per la storia de'noslri tempi. S e s t o quaderno , ,I qua-

tro viaggi di Pio I X . " 
3 ) , ,S i fa un gran discutere di questo potere temporale della 

chiesa , mentre in sostanza non vive pi i i ." Atti uff. n. 40. p. 142. col. 3 . 
— Armonia 143 sz. 19 jun. 1863. 



soltak, kit éltettek annyira mint Piust? Azon tapsokat , me-
lyeket egykor mi adtunk neki, most ellenségeink adják." *) 
Eltette Bon-Compagni Piust , most retteg tőle. Ez a pápák 
hatalma, hogy őket szeretni, vagy tőlük rettegni kell ; s mi-
é r t ? — ők az Istennek helytartói e földön. — A babiloni 
három fiúnak történetében olvassuk, hogy a szél a kigyújtott 
kemencze lángjait kifelé f a j t a , s ők sértetlenül sétáltak a 
tüz közepén; a szent-atya is a körös-körül sziszegő lángok 
között sétál, az Istennek szava kifelé fújja ezeket. Távol van 
a forradalom Romától, távolabb mint 1860-ban, morog, dü-
höng, mivel ez uton nem mehet Romába. 

De coiiferentiis Pastoralibus. 
(Vége.) 

Consulto haec copiosius exponenda duximus, ut aequo 
cuivis rerum aestimatori perspicuum sit, collationes, de qui-
bus Nobis sermo est, non tantum esse antiquissimas, sed et 
usu omnium paene terrarum receptissimas ; quod quidem 
ipsum non leve praejudicium est, tum Ecclesiae genio eas ve-
hementer respondere, utpote secus tot Conciliorum suffra-
giis haud commendandas ; tum singulare momentum insi-
gnemque utilitatem iisdem inesse debere. 

Ratum igitur exploratumque est, quod vir doctus e 
vero animadvertit : Nullám proximis saeculis liabitam Syno-
dum aut provincialem aut dioecesanam fuisse, quae legem de 
coetibus istis, cum in urbibus tum in dioecesi habendis non 
tulerit, aut latam semel non confirmaverit. Quin etiam Epi-
scopis omnibus praescriptum fuit, ut in relationibus de Ec-
clesiarum ipsis commissarum statu de legis hujus observa-
tione referrent. Nam in Instructione Sacrae Congregationis 
Concilii pro Episcopis, Primatibus et Patriarchis super modo 
conficiendi relationes de statu suarum Ecclesiarum, quas oc-
casione Visitationis Sacrorum Liminum, eidem S. Congre-
gationi exhibere tenentur, § 3. n. 14. legitur : „Anhabeantur 
Conferentiae Theologiae morális, seu casuum conscientiae, 
et etiam Sacrorum Rituum, et quot vicibus habeantur et qui 
illis intersit, et quinam profectus ex illis habeatur." ]) Quae 
dum Nobis quoque, Sacra Limina salutantibus, proposita es-
set quaestio : quantum quidem ad praeteritum tempus atti-
net, negativum depromere debuimus, depromsimusque re-
sponsum ; at simul appromisimus fore, ut illae interposita 
Nostra sollicitudine in hac pariter Dioecesi locum habeant. 

Atque ex his simul liquet, neutiquam parochorum re-
lictum esse arbitrio, velintne an nolint congregationibus his 
intervenire; jus namque esse Episcopis eos ad hoc cogendi, 
docet Benedictus XIV 2) producto sequenti S. Congregati-
onis Concilii declaratione : ,,Congregatio censuit, Episco-
pum cogere posse ad interessendum congregationi casuum 
conscientiae parochos tarn saeculares, quam reguläres curam 
animarum exercentes." 3) Nec nisi ex hoc jure potest expli-
cari, jam in Concilio Aquileiensi a. 1596 4) et non paucis 
recentioribus Gralliae Italiaeque synodis mulctam pecuniariam 
in obnitentes fuisse dictatam. — Kifejtvén ezután ő mlga a 
gyülekezetek hasznát ekkép zárja be körlevelét : 

* ) Atti uff n. 43. p. 164. col. 1. 15 giugno 1863. 
*) Lucii Ferraris , Prompta Bibi. Romae 1785 verb. Congregat io-

nes Cleri. — 2
; Instit. 103. n. 9. — 3 ; Maupied , Juris can . univ. comp. 

T o m . I. part. 3. 1. 3. c. 8. et 1. 6. c. 10. — \ ) Tit . 18. D e Vicariis fora-
nens ibus 

Haec sunt VV. FF. et Filii in Christo dilecti, quae 
Nos dudum in earn pertraxerunt sententiam, ut collationes, 
pastorales, modo ad mentem exigantur Ecclesiae, sacerdoti-
bus quibusvis, ac praesertim animarum curatoribus longe 
esse utilissimas, intime persuasum teneremus. Nihil itaque 
Nobis potest esse antiquius, quam omnem eo conferre ope-
rám, ut praeclarum hoc et prorsus salutare institutum no-
stris in vinea Domini cooperatoribus promtum sit ac expedi-
tum. Quamobrem saepe dictas collationes in hac nostra Dioe-
cesi deinceps quotannis, per singulos districtus decanales, 
ordine ac modo, data proxima occasione indicando, haberi 
volumus, ordinamus ac mandamus ; neque eas nunc primum 
introducimus, sed introductas jam olim a Praedecessoribus 
nostris, et lapsu temporis intermissas, postliminio revoca-
mus instauramusque. Quod ut ne longius difieramus, urget 
Nos debitum Sedi Apostolicae obsequium ; urget etiam Ca-
ritas, qua Vos omnes in Domino complectentes, enixe desi-
deramus, ut sitis perfecti, ad omne opus bonum instructi, 
digni ministri Christi et dispensatores mysteriorum Dei. 
Vestrum est, paternae intentioni nostrae obsecundare, et 
quod fieri a Vobis volumus, eo consilio studioque exsequi, 
ut aspirante gratia divina uberrimi exinde fructus in Vos 
proveniant. 

Datum Jaurini, Festo Ascensioni s D. N J. C. in 14. 
Maji incidente 1863. Joannes m. p. Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, jun. 27-én. A hazában szerte-hangzó anyagi 

szükség-, szárazságróli panaszok mellett, szinte jól esik, ha 
az erkölcs-vallásos élet mozzanatait tekintve, kedélyünk ott 
nyer üdületet a hitélet egyes oázain. — A pozsonyi hitélet-
nek jelenleg két ily szembeötlőbb oáza van, melynél megál-
lapodva enyhet nyer a hitetlenség- és erkölcstelenségnek 
mindég szélesbedő sivár Saharáján kifáradt áhitatos lélek. 
— Egyik a főtemplom kijavítási ügye. — A pozsonyi, — 
szent Mártonról nevezett — fő egyház nem csak e város, 
de a haza emléke. — Több magyar király koronáztatott meg 
itt, s a megbarnult falak sok derűs, borús napokat együtt 
éltek át e nemzettel, melynek fejedelmei benne nyerték ha-
talmuk szentesitését. — A romboló idővel küzdő falaknak 
segélyt adandó, megszületett a templom kijavítás eszméje ; 
s a vallás mellett nemzeti emlékeiért is buzgó katholikus kö-
zönség, — mely több hirneves mágnási családot számlál ke-
belében, — áldozatkészen járult a nemes vállalathoz, s mint 
értesülve vagyok a munkálat nem sokára megkezdetik. — 
A vállalat nagy ; — a segélyforrások aránylag csekélyek. — 
Azonban reménylhető, hagy ily nemzeti jelentőségű emlék 
föntartásához a múltját tisztelő nemzet is kész leszen segéd-
kezet nyújtani, főleg ha jelenlegi nyomasztó anyagi körül-
ményei után áldásosabb napok derülnek reá. — Másik a po-
zsonyi királyi jogakadémia. Ha a vallás a nemzetek, a t á r -
sadalmi együttélés alapja; lia törvény- s jogtisztelet csak 
vallásos kebelben honol; ha e kettős tisztelet a jólét, egyet-
értés, béke egyedüli garantiája : könnyű belátni, mily fontos 
egy nemzet erkölcsi, politikai életére nézve, — sőt életkér-
dés, — az ifjúság vallásos nevelése ; — főleg ha azon részt 
veszem, melynek hivatása egykor védeni az igazságot, küz-



déni a jog, az elnyomott ügy érdekében, értem az ügyvédi 
pályára, vagy közhivatalokra készülő joghallgatókat. Ki va-
sárnaponként reggeli 9 órakor a jezsuita-atyák templomába 
belép, nem mindennapi jelenetnek tanuja. — Számos ajta-
tóskodókkal együtt komoly fiatalemberek a körülményekhez 
illő ábitattal hallgatják a szent-misét, s utána a szószékről 
az Isten igéjét, melyet egy jeles képzettségű magyar rend-
tag hirdet. — E fiatalok a pozsonyi jogakadémia hallgatói. 
Keresztény kötelességük ugyan a mit tesznek, — de fájda-
lom ott állunk, hogy a vallás erkölcsi kötelmek teljesítése 
is dicséretet érdemel az általános hithidegséggel szemközt. 
Dicséretre méltók a derék joghallgatók, kik elég fölvilágo-
sultak nem szégyenleni — mint sok üres fejű ifjoncz — az 
isteni tisztelet nyilvános gyakorlása által bevallani hitüket, 
— s annál érdemesebb e példás áhítatuk, mert önszivük su-
gallatát követve adják ez épületes példát a többi jelenlevő 
hiveknek. — Dicséretet érdemel az akadémia lelkes igazga-
tója, ki oly nemes buzgalommal munkál azon, hogy míg az 
intézet hallgatói ismeretek- s tudományban gazdagodnak ; 
— erkölcsi nemesbülésükre is meglegyen minden alkalom. — 
Templomok ez ifjak, a Szent-lélek templomai, kiknek hason-
lóul javításra, segélyre van szükségük, hogy a kor hitet-
lensége- és erkölcstelenségének mérges fogai ellenében véd-
hessék szivükben a hit s erkölcs oltárát. És kik ajánlák föl 
fáradhatlan buzgalmukat, jeles tehetségeiket a javítás, er-
kölcsi segély ez üdvös tényére ? A pozsonyi hitetlen s er-
kölcstelen járdataposók által annyira gyűlölt, de minden job-
bak s igazán vallásos keblek által szeretve tisztelt jezsuita-
atyák. — Mikor jön el az idő, midőn a katholikusoknak is 
— fájdalom — nagy része belátja, mily hatalmas előmozdí-
tója e szerzet az igaz erkölcs- és vallásosságnak. — E buzgó 
szerzetet sokan gyűlölik itt Pozsonyban, — mutatják ezt a 
különféle „der Jesuit ím Frakk", s hasonló szennyregények-
nek több ízben, nagy veres betűkkel nyomott falragaszok ál-
tali hirdetése, mely ugy az illető könyvnyomda-, mint könyv-
kereskedőnek egyenlően szégyenére válik; továbbá a nép 
áhitatának, vallásos érzületének emelésére tett legjobb szán-
dékú templomi földiszitések, s az ünnepélyes alkalmakkor 
százanként ragyogó gyertyavilágitás ügyetlen félremagya-
rázása, üres kigunyolása. — Azonban e gyűlölet legbizto-
sabb hévmérője a szerzet érdemeinek ; a hitetlen, erkölcste-
len üresfők ellenszenve világos bizonyítványa a rendtagok 
nagy buzgalmának, melylyel a hit s erkölcsi élet terén mű-
ködnek, — A roszlelkü, de nem bátor , — az üres fejű, de, 
mégis önhitt ellenség, a gyáva, tétlen ellenfelet megveti ; — 
de az erősen, bátran küzdőt, ki által meggyőzhetőnek érzi 
magát — gyűlöli, s futva előle szórja reá a szitkokat. — El-
tértem czélomtól, mely csak is a pozsonyi hitélet fönebbi két 
mozzanatának megemlítése volt. — Soraimat bejezve kívá-
nok a főtemplom javításához kiapadhatlan segélyforrást ; a 
derék joghallgatóknak maradandó buzgalmat, áhí tatot ; az 
érdemdús jezsuita-atyáknak erőt, — az áldás ugy sem ma-
rad el — ; és a Szentlélek kegyelmét sziveikbe. 

Andrássy Kálmán. 
RAD, (Veszprém m.) jun. 9-én. Alig száradtak meg 

bánatos arczainkon a tavali tűzvész sajtolta könyek, s már 
ujakat hullatunk ; de nem a fájdalom, hanem a legbensőbb, 
leggyengédebb örömnek könyeit. Szentegyházunk ha nem 

is gazdag, de elég csinos egyházi öltönyökkel, s diszitmé-
nyekkel birt; s íme! a romboló elem ezeket sem kímélte 
meg, s a mit életveszélylyel megmentettünk, az a szükséges 
helyiség hiánya miatt ide-oda szállittatván megromlott. De 
jönnél csak most Rádra nyájás olvasóm! s ha első pillanat-
ban a most is kormos falak, s ideiglenes zsuptető az egyház 
legnagyobb szegénységét tüntetné is elődbe, belépve, s meg-
tekintve öltönyeit oly kincset találnál, a milyennel e vidék 
egyetlen egy falusi temploma sem dicsekedhetik. — S tudni 
akarod, hogy e nagy becsű egyházi tárgyak honnét érkeztek 
a siralom e völgyébe ? A jótékony pesti, s győri Oltár-egy-
letek drága ajándokai azok. Igen, megtudván a szerencsét-
lenséget, a győri már tavai igen szép gyolcsnemüekkel ; a 
pesti pedig folyó hó első napjaiban 3 gyönyörű selyem mise-
mondó ruhával, 1 vecsernye palást, 4 vállkendő, 2 alba, 2 kar-
ing, 4 testartó, 8 kehely törölő, 4 lavábo-kendő, 2 oltárteritő, 
1 külön csipke, 1 magán stóla, aranynyal himzett velum, cibo-
rium-köpeny, és burza, 2 oltárvánkos, papi süveg, 1 füstölő 
tömjéntartóval, 1 négy rudas mennyezet, és a Föltámadtnak 
igen csinos szobrával örvendeztettek meg minket. Hiveim 
sirtak, midőn a helyi ünnep alkalmával a gyenge női kezek-
nek ezen szép készitményeit megtekintés végett egymás 
után a ládákból kiraktam, könyeztek a helyi ünnepre, és az 
ajándékok megszemlélésére a szomszédból érkezett vendé-
geink, de magam is, hallván a helybéli fiókegylet tagjainak 
azon forró óhaj tásá t , s kérelmét, hogy ne csak magán, ha-
nem a lapok utján is megküldessék a két anya egylet-
nek forró köszönetünket. Fogadják tehát legmélyebb köszöne-
tünket a két Oltáregyletnek magas rangú elnökasszonyai a 
vezérleteik alatt álló tagokkal, de azon fogadásunkat is, hogy 
még fiók-egyletünk él, az anya-egyletnek jóléteért, virágzá-
sáért, az élő, s elhalt tagjaiért esedezni az ég urának soha meg 
nem szűnik ; valamint áldani a pesti Oltár-egylet érdemdús 
igazgatóját, kinek elméjében ezen üdvös eszme megszületett,, 
s ki nem elégelve, hogy a nemzet drága csemetéit az Ur fé-
lelmére, s valódi bölcsességre oktatja, addig fáradott, mig-
len a szép eszmét az életben valósította, nagy rangú uri 
hölgyeinket egyesitette, hogy üres óráikban, s fölösleg java-
ikból ékesitsék a magyar Sión szegény leányait, s igy a 
kath. cultusnak diszét, s hatását előmozdítsák. Isten áldása 
nyugodjék rajtuk, s engedje megérnünk, hogy plébániáink-
ban megalakuljanak, s virágozzanak a fiók-egyletek, s igy 
szaporodván a szellemi erők, és anyagi eszközök, eléressek 
a dicső czél ; vagy is : Áldassék, s dicsőíttessék vég nélkül a 
legfölségesebb Oltári-szentség, s illő diszben ragyoghassa-
nak a magyar kath. egyház minden szegény leányai. A fiók -
egylet nevében : Polák Ferencz m. k. lelkész s olt. egy. tag. 
Tántzos J ánosné születet t Molnár Már ia olt. egy. tag. Tántzo.f 
Gábor. Salamon A g n e s , olt . e g y . t a g . 

PARMA. (Vége) — Pesaroban az anglicánok egyházi 
községet rögtönöztek, most imaházat épitenek. Banchioni,. 
kőmives, s Paolucci szabó viszik az igehirdetésnek tisztét, az 
egyik főügynök, a másik helyettes. Nem akarjuk az épületet 
templomnak, sem a szónokot papnak nevezni, mivel, hol. 
nincs áldozat, ott nincsen pap , nincsen templom , csak szó-
noklati terem vagy imaház, s a ki beszél, értekezik az igéről,, 
mely elméjében fogamzott, de nem arról, mely az égből alá. 
szállott. — Saieva, piazzai püspök 12 órai hosszú házmoto-



zásnak volt alávetve Ezen idő alatt nem volt szabad szobá-
jából kimenni, senkinek hozzá bejutni; a püspök éhesen, 
szomjasan várt , mig a kormány ügynökei a zaklatásba ma-
guk belefáradtak. — Fossolában éjjel rablók törtek be a tem-
plomba, s minden értékes edényt elvittek. Massa vidékén 
más hasonló szentségtörés követtetett el, az Oltári-szentség-
nek kis darabjai a templomban voltak szétszórva. A nép el-
borzadott a forradalmárok eme szentségtörő merényein. — 
Poppiban egy passaglianus papnak kedve jöt t csendes miséje 
közben a néphez beszédet tartani. A nép jól tudta, hogy eme 
szerencsétlen húst evet t , bort ivott , mielőtt misézett 
volna; a templom ajtajánál vár ta , és bántalmazta volna, 
hacsak a csendőrség idején korán ott nem terem Ez a sza-
badelvüségnek gyümölcse ezen papoknál. — Mendovi Am-
brus, szinte ily pap, Susába ment, hogy a népet a pápa ellen 
fölizgassa, a nők megtudták ezen szerencsétlennek megérke-
zését, szállására rohantak, ügyes elbuvás s elosonás mentette 
meg a nők dühétől a szabadság szónokának életét. — Paler-
moban ismét öt kolostort forditottak állami czélokra. — Mi-
lanóban a prefetto megtiltotta a nép misssiókat. Ha a nép 
megjavulna, a forradalomnak tápja elveszne, karja össze 
törnék, nép-missio tehát nem kell.—Yisso Domonkos, sz. Fe-
renczi szerzetes Folignoban elfogatott mint katona-szöke-
vény, a ki az u j ujonczozástól elbujt. Visso már 5 éven át 
a szerzetben van , a piemonti király pedig csak harmadfél 
év óta uralkodik Folignoban mint usurpator. Visso nem 
bújhatott el az ujonczozástól; de a kormánynak ked-
vét ily befogatásokkal keresik a falusi birák, a városi 
polgármesterek , mivel az ily tettekért az Annunziata-rend-
nek keresztjét szokta adományozni a kormány. Bolognában 
az anglicánok egy özvegy nőt egész rajongóvá tettek. Meg-
betegedvén , midőn a pap hozzá közeledett, hogy a beteget 
a haldoklók szentségeinek fölvételére előkészitse, a nő dühö-
sen kikapta a papnak kezéből a keresztet, s a szoba közepére 
dobta, s ordítozni kezdett. Meghalt bűnbánat nélkül, s nem-
szentelt földbe temettetett. — Ribet , valdensis pap , a kor-
mány jóváhagyásából e czimü röpiratot tette közzé : „Az ola-
szok protestánsok." A kormány más érzelmű mint a nép, mi-
vel mig a kormány e röpiratot kedvezményeivel terjesztette, 
a livornoi nép a hirdetéseket a falakról letépte, megharagud-
ván emez arczátlan hazugság ellen, mintha az olaszok már 
az anglicánok tévedéseire jutottak volna. — Babbiena város-
kában a gonfaloniere a tanács szavazatjára eresztette, kell-e 
a sz. Ferencziek házát és templomát községi czélokra fordí-
tani ? Egyik az ülnökök közül kérdezé, vagyon-e a kormány-
nak rendelete erre nézve ? a polgármester válaszolá, hogy ő 
-eziránt tüzetes rendeletet nem kapott, de neki titkos utasitá-
sai vannak, ő ezeknek értelmében cselekszik. Az ülnökök ki-
jelentették , hogy ők nem vehetik el erőszakkal másnak bir-
tokát, s oly utasításoknak, melyeket nem ismernek, sőt nem 
is lát tak, érvényt nem adhatnak. A gyűlés eloszlott. A nép 
megtudván , mire tör a polgármester , küldöttséget küldött 
hozzá, kijelentvén, hogy ha a zárda ellen csak legkevesebbet 
is merne tenni, az ő háza azonnal fölgyujtatik. — Példás 
polgári rend ! Ilyenek csak a turini kormány által nyújtott 
műveltség korszakában lehetségesek, mind a polgármester, 
mind a nép részéről. — Florenczben egy nő meghalt, kit az 
anglicánok hálóba keritettek. Temetésén a kath. nép részé-

ről kihágások történtek; ez ellen a Nazione újság kikel, 
mint a rajongás türelmetlensége ellen. De midőn mult évben 
az Urnapi körmenetet az istentelenek botrányos erőszakos-
kodásokkal megzavarták, ennek rosszalására a Nazione szer-
kesztőinek egy árva szócska sem jött tollúk alá. 

MÜNCHEN, maj. 25-én. A bajor kormány, ugy lát-
szik, föladatául tűzte ki magának a katholikusok iránti tü-
relmetlenségben minden prot. német kormányokat fölülha-
ladni, s példájával ezeket a türelmetlenség megkeseritésére 
még buzdítani. A lakosságnak csak negyedrésze tartozik a 
prot. felekezethez, a három egyetemből csak az erlangeni, 
régen beyruthi vagyon prot. alapítványból ; de a kormány 
gondoskodott, hogy a müncheni kath. főegyetem vegyes le-
gyen, bizonyára azon czélból, hogy a német szabadalmárok-
és kőmiveseknél rokonszenvet találjon , ezektől dicséretet 
arasson. A baj még nem volna oly nagy, ha a müncheni 
egyetemnél alkalmazott prot. tanárok mellett hires neves 
kath. tanárok is lennének; hanem utolsó években meghivtak 
nagy pénzkikötés mellett prot. nevezetességeket, s hogy a 
kath nevezetességek is megnyerettessenek, arról nem gon-
dolkodott, ugy hogy mondhatni, miszerént a kath. tanárok 
még csak megtüretnek. Ily viszonyok között a kath. tudósok 
helyzete igen mostoha Németországban. Poroszországból ki 
vannak zárva, Bajorországban mellőztetnek, marad részükre 
egyedül Austria, hova sohajtozva pillantanak, s az uralkodó 
család iránt a leggyengédebb rokonszenvvel viseltetnek. Itt is 
Schulte, Ficker, Aschbach, az eddigi szokásokkal ellenkező-
leg, porosz születésű katholikusok meghívattak ; hanem na-
gyobb részént a katholikusok másodrendű állással kénysze-
ríttetnek megelégedni. A bajor kormány , hogy szabadelvü-
ségének még fényesebb tanúságait adja , a wiirzburgi kath. 
egyetemet is vegyesnek nyilatkoztatta, s hozzá nem csak 
protestáns tudósokat hivott meg, hanem bevallott istentaga-
dókat is. A kath. tanárok szándékuk ellen nyugalomba tétet-
nek, az államvizsgához nem neveztetnek, így a kath. if júság 
kényszerül a prot. és atheus tanárok tanóráit hallgatni, hogy 
az államvizsgán megállhasson. — Azonban, a ki mint vet, 
ugy arat. Az utolsó követválasztásoknál a nagy németországi, 
tehát nálunk hazaellenes párt győzött , mindössze már negy-
ven követei vannak a kamarában. Jobban tenné a kormány, 
ha a közép munkás osztály helyzetének javitásán dolgoznék. 
I t t a munkás, még meg nem állapodott mester , hogy saját 
kezére dolgozhassék , törvény által tiltatik a házasságtól. E 
tilalom temérdek ágyasságot szüleményezett, s a törvényte-
len szülötteknek számát magasra emelte. Ezek polgári életből 
kizárva, a napi munkára kárhoztatva, ismét csak az ágyas-
ságot folytatják. így lett, hogy a pór-nép, melynek sem szü-
lője, sem háza, sem hazája, sem vallása, fölötte megszaporo-
dott. A kath. papság régen panaszkodik ezen erkölcstelen 
helyzet ellen, sürgetései a törvényhozás javitására mind si-
keretlenek voltak. — Sokat rontott a németek között a val-
lástalanság. Annyi hontalan szivet, keblet sehol nem találunk, 
mint Németországban ; sehol oly kevés hazaszeretetet , sehol 
oly könnyűséget hazájának odahagyására. A családi szoká-
sok s ünnepek elhanyagoltatnak, melyek soká a hazafiságnak 
és házi erényeknek voltak ápolói. Még némely családok van-
nak, hol a családiasság fön van , de ezeknél van a vallásos-
ság is, és a hazafiság. így például Berlinben több évek óta 



a jó katholikusok megülik ő szentsége IX. Piusnak születés 
napját maj. 10-én. Összegyűltek ezek, ez évben szokatlanul 
számosabban, estélyt rendeztek, együtt lakomáztak, a szent-
séges atya egészségére poharat üritettek, s ezen fiúi gyengéd 
figyelmetAntonellinek táviratoztatták, a kinek válasza, hogy a 
szent-atyaáldását küldi mindnyájukra, még akkor megérkezett, 
mielőtt a tagok hazamentek volna. A szent-atyának válasza 
fölolvastatott, a tagok háromszoros,éljen' kiáltással eloszoltak. 

LONDON, maj. 26-án. Hazai történetünk sokat köszön 
Turnbullnak, ki april 22-én meghalt. „Valóságos üldöztetés-
nek lett áldozatja, igy ir az anglicán Spectator, habár ezen 
üldözés nem a tudós történetész élete vagy szabadsága, ha-
nem neve, és anyagi jóléte ellen intéztetett. Nagy tudomá-
nya miatt az országos levéltár rendezesével volt megbizva a 
kormánytól. Ez az anglicán rajongókat felbőszítette ellene, 
mivel Turnbull katholikus volt. „Két év előtt, igy ir a g u a r -
dian' lap a ,Protestant-Alliance' vallásos indokból mindent 
megtett, hogy Turnbull ezen hivatalból elmozdittassék, s 
annyira vitte az izgatást, hogy Turnbull kényszerült a hiva-
talt oda hagyni. Az óta a testi és lelki betegség emésztette, 
mig a halál a nem érdemelt fájdalmaknak véget vetett." A 
Protestant-Alliance fölfedezte, hogy Turnbull nem csak ka-
tholikus, hanem anglicánból megtért katholikus, e miatt had-
járatot inditott ellene, hogy az országos okmányok egy pá-
pistának, sőt egy jezsuitának kezére bízattak, mit tehető 
ezekkel, mily kárt tehet az apostasia dicsőségének, mely 
VIII Henrik alatt kezdeményeztetett, s Erzsébet alatt 
bevégeztetett. Egy szóval féltek, nehogy az okmányok 
a kath. religióról mást mondjanak, mint a mit eddig 
az anglicán irók mondtak, és sok külföldi iró, ki ezen 
vallásváltoztatásról szól, után mondani szokott. Meg kell 
adni, hogy a közvélemény Turnbull erényeit elismerte , s a 
rajongók nézeteit nem osztotta, sőt izgatásait rosszalta. De 
Turnbull látván, hogy neve, hire annyi rágalmakkal piszkol-
tat ik, hivataláról lemondott , s a kormány oly gyáva volt, 
hogy ezt elfogadta a nélkül, hogy Turnbullt más hivatallal 
megvigasztalta volna. „A Protestant-Alliance meg nem elé-
gedett avval, igy ir a Spectator, hogy Turnbullt szegény-
ségbe dobta, hanem rágalmaival kora sirba is sülyesztette. 
Mart. 16-án a Prostestant-Alllianoe hirdette , hogy a lőpor-
összeesküvés tárgyában néhány okmányok elvesztek, melyek 
épen a katholikusokat vádolják ; irt a parlamenthez. Innen 
válaszul adatott, hogy az okmányok, s ezeknek jegyzéke tel-
jesen összehangzik ; hogy Turnbullnak az okmányok mindég 
csak téritvény mellett adattak ki , s ezek vissza is kerültek ; 
a kérdéses okmányok tehát vagy nem léteztek soha , vagy 
pedig más levéltárakban léteznek. Ez nem volt elég. Turn-
bullt, miután hivatalát letette , okmány-sikkasztásról nyilván 
vádolták. Turnbull fölötte érzékeny volt a becsület-kérdés-
ben, ezen gyalázatot nem birta eltűrni, szenvedett lelkében, 
szivfájdalmai testére átmentek , s egészségét fölemésztették. 
E férfi talán többet fog szolgálni egyházának halála után, 
semmint szolgálhatott életében." Ezen nyilatkozat, egy an-
glicán prot. lap részéről igen becses. Turnbull halálán nem 
kell sajnálkozni; az ő halála egy okmány a mi hazai vallás-
történetünkben. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 3-án. Megható a tisztelet és ragaszkodás 

azon szép tanusitása, melyben a biboros herczeg-primás mind 
Rohicson, nevének ünnepén, mind Székesfehérvárott, ottani 
látogatása alkalmával részesült. Az egyiket az „Eszterg. Új-
ság" a másikat az I. T. irja le bővebben; mi jelenleg elegen-
dőnek tartjuk azt fölemliteni, keblünkben hordozva az örö-
möt, hogy a haza áldornagya a hon határain túl ép oly szin-
letlen hódolatnak volt tárgya, mint azon a földön, mely csak 
nem rég ellenséges indulatot látszott táplálni az egyházi ha-
talom és intézmények ellen. 

— A Szent-István-Társulatnak tegnap tartott közgyű-
lésében D a n i e 1 i k János püspök ő mlga beadván lemondá-
sát az alelnöki hivatalról, helyébe szavazattöbbséggel S o-
m o g y i Károly pozsonyi kanonok ő nsga választatott meg; 
azon esetre pedig, ha ő nsga a hivatalt elvállalni nem volna 
hajlandó, R ó d e r Alajos cz. kanonok ő nsga választatott 
meg, ki addig is megbízatott az alelnöki teendők eszközlésé-
vel. — A társulat ügyének és ügyvezetésének részletes meg-
vizsgálására 8 tagból álló bizottmány neveztetett ki K o-
v á c s József kir. tábl. praelatus elnöksége alatt. 

— Peterlingenben, Waadt kantonban, a benedekiek 
ősrégi temploma, mely eddig dohány raktárnak használ-
tatott, megujit.tatik, és egyike lesz a kantoni.legszebb templo-
moknak. — A welehradi templomot is fényesen kijavíttatja 
az olmüczi herczeg-püspök, és a két sláv-apostol életét áb-
rázoló fresco-képek fogják diszesiteni. 

— Hogy a kölni főegyház minden oldalról szabad le-
gyen, az ottani tüzbiztositási társulat, mely 10,000 tallért 
ajándékozott a dóm épitésére, az éjszaki oldalon álló igazga-
tósági épületet, mely 40,000 tallérra becsültetik, a dómnak 
ajándékozta 

— Wallis kanton a freiburgi Orsolya-szüzeknek 20,000 
frankot határozott kifizettetni kárpótlásul azon veszteségért, 
melyet azok 1848-ban, sitteni birtokukban szenvedtek. 

— Passaglia fölszólittatván, hogy térne vissza meg-
kezdett útjáról, ekkép nyilatkozott : Ha tudnám, hogy Isten 
a püspökök és a romai p ü s p ö k részén van, Titánok mód-
jára hadat üzennék ezen Istennek. — Az eredmény alkalma-
sint ugyanaz lesz itt, a mivolt ott. 

— A jámbor zsidóknak, mondja a Lld, forró óhajtásuk 
a szent földön meghalni, és Josaphatvölgyben a templom 
romjai alatt nyughelyre tétetni. Ezen jámbor óhajtástól in-
díttatva a váczi agg rabbi e napokban távozott a szentföldre 
ott bevárandó halálát. — Valóban megindító gyengéd ragasz-
kodás a valláshoz, melynek bizonyára hű szolgája volt. 

— A mexicói kormány a nőzárdákat mind eltörölte,, 
és javaikat lefoglalta. Egyedül az irgalmas nénikék marad-
tak meg azon nyiltan bevallott oknál fogva, mivel jó szolgá-
latot tesznek a szenvedő emberiségnek. — Tehát még ezen 
kormány is elismerőbb, mint némely város hazánkban. 

M e g j e l e n t . „ M a r i a R e g i n a . Regény két kö-
tetben. Irta Hahn Hahn Ida grófnő. Fordította a pesti nö-
vendék papság magy. egyházirodalmi iskolája. Pest 1863. 

„ H i t s z ó z a t o k a p a p s z i v é h e z . " N o g á l l J á -
nos nagyváradi kanonok 1863 V. 146 1 A mii XXXI 
elmélkedést foglal magában, melyek magánlag végzendő 
lelkigyakorlatokra „sacrum triduum"-ul is szolgálhatnak. Ara 
50 kr. 

„A t y b u r n i v é r t a n ú k." Elbeszélés Erzsébet an-
gol királynő korából. Angol után németből forditá a sz. Ist-
vánról nevezett esztergomi ősrégi papnövelde magy. egyház-
irod. iskolája. Pes t , 1863. XI. 227 1. Ára 50 kr. Kapható 
Stumpf Péter könyvkereskedőnél Esztergomban. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A kegy-uri kérdés. — Moduscelebrandi 
congregationes districtuales. — Egyházi tudositások. — 
Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
A közelebb leforgott viszontagságteljes időszak 

alatt egyházi életünk üdvös s eredményben gazdag 
átalakuláson ment keresztül ; annak örvendetes tüne-
ményei közt ott látjuk ama biztos irányt, melyet a 
püspöki kar ép oly apostoli buzgósággal mint helyes 
fölfogással megragadott akkor is, midőn magát a kor-
szellem okozta súlyos körülmények közé sodorva érzé. 

Még is maradtak kérdések, melyek lehető gyors 
elintézést követelnek; s ide tartozi ka k e g y - u r i kér-
dés. S vajmi sok függ ezen kérdésnek helyes megol-
dásától ! Ezen kérdésnek megfejtéséhez néhány esz-
mével hozzá járulni kedves kötelességemnek tar-
tottam. 

I. 

Az isteni Megváltó isteni hatalommal megalapitá 
az anyaszentegyházat, isteni erővel elterjeszté azt az 
egész világon ; de azért az emberi tehetséget, az apos-
tolok, püspökök s egyéb igehirdetők és áldozárok 
közreműködését is igénybe vevé. Sőt a világi fejedel-
mek oltalmazó karját és pártfogását is elfogadá, a 
mennyiben tudnillik ez utóbbiak hivatvák kardot vi-
selni a jóknak oltalmára s a gonoszoknak megfenyi-
tésére. S kicsoda kételkedhetnék arról, hogy az egy-
háznak, mint önálló testületnek anyagi javakra és vé-
delemre szüksége legyen? Annyi bizonyos, a jámbor 
hivek s ezek élén a fejedelmek, miután keresztények-
ké lettek, legfőbb gondjukat az egyház gyarapítására 
s fölmagasztalására fordították. E végre alapitának 
püspökségeket s más egyház-szolgálati állomásokat, 
vagy legalább a fönállókat javakkal ellátták. Igy 
hozza ezt magával maiglan a hitbuzgóság, mert a kik-
ben a hit él, s az egyházban isteni, csalhatatlan insti-
tutiót tisztelnek, lehetetlen, hogy ennek föntartására, 
földiszitése- s terjesztésére veszendő javaiknak egy 

részét föláldozni magukban ösztönt, készséget ne 
érezzenek. 

Miután az egyház külsőleges, és látható, azért 
fónállásához neki eltartásra van szüksége, melyet tu-
lajdonkép saját tagjaitól követelhet. S csakugyan vi-
lágszerte lát juk, mikép a jámbor hivek időmultán 
annyira megajándékozták, hogy a legtöbb országok-
ban szükségei bőven fedezvék. A fölösleg, vagyis a 
mi az egyház szükségén kivül fönmaradt, régi egy-
házi gyakorlat szerént a szegények közt elosztatott. 
A hiányt pedig, vagy is a mi az egyház jószágából 
ki nem telt, az állam szokta volt pótolni; jól tudván, 
hogy az egyháznak igen is vannak érdemei az ál-
lamra nézve. Különben is az egyháznak adott javak 
bőven kamatoznak a szenvedő emberiség fölsegélésére, 
valamint a tudományosság, miveltség s életjámbor-
ság terjesztésére; sőt lehet mondani, hogy ezek az 
emberi társaságnak legjövedelmezőbb tőkéivé váltak. 
S ez az oka, hogy kivált az őskorban a fejedelmek 
buzgóságát más hatalmas és vagyonos főurak utánoz-
ták, ugy hogy ama hiterős századokban alig találko-
zott főbb rangú és nagyobb birtokú család, mely az 
Isten dicsőítésére, az egyház és az emberiség javára 
némi alapítványokat, intézeteket ne emelt volna. 

Nem csak Ausztriában, hanem más államokban 
is látjuk, mikép a jámbor katholikusok mindenkor 
hálásan elismerték, mennyi jót vettek ők mind ma-
guk, mind övéik az egyháztól s örültek, ha fillérük-
kel hozzájárulhattak az oltárok kiékesitéséhez, jám-
bor szerzetek, egyházak s egyéb üdvös intézetek a-
lapitásához. Ily módon gyűjtögető az egyház az ideig 
való eszközöket, hogy beteljesíthesse az ő határtalan 
föladatát az elesett emberiség folytonos üdvözitésére. 
Azonban fájdalom! ha lassanként egy nevezetes, de 
még mindég nem elégséges birtokot szerzett az egyes 
hivek adományaiból, megjelent a világi hatalom, s 
minden kimélet nélkül elkobozá a kegyes alapítványo-
kat valamely többé kevesbbé czélszerübbségi ürügy 
alatt, nem aggódván aziránt, ha valljon ezen adomá-
nyok hagyatékához van-e joga és valljon az adomá-
nyozók ezen hagyatékukat az állam által önhatalmi-
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lag kitűzött czélra akarták-e adni? Eljött ismét ké-
sőbben egy más, egyháziasb érzelmii kormány s újra 
megengedé az egyes egyházi testületeknek, hogyön-
álló tulajdont szerezhessenek; a jámbor lelkek adóz-
tak újra, s örültek az ujon keletkező üdvintézet te-
nyészésének, Isten dicsőségére és a lelkek megmen-
tésére. De ha ezek újra kezdének fölvirágozni, ha is-
mét néhány eszközt szerze az egyház; meg-meg eljött 
a világi hatalom és behúzta újra a birtokot. Valóban 
igen előnyös speculatio, mely még sokáig folytatható, 
mert a jámbor katholikusok még mindég szeretnek 
adományozni és el nem fáradnak az egyház építésé-
ben, gyámolitásában ; azonban végre mégis csak vé-
get kellene vetni ezen igazságtalan s egyházrabló 
gyakorlatnak. Az egyháznak nincs világi erő-hatalma; 
ő nem szegülhet ellene az erőszaknak, az egyedüli 
biztositéka, melylyel bir, a világi hatalom lelkisme-
retében van. S szerencsés a kormány, mely a kath. 
anyaszentegyházat ugy is mint a polgárosodás s mi-
velődés legerősebb támaszát nem fosztogatja, hanem 
javaival segiti, nem üldözi, hanem oltalmazza s igy 
föntartván a hitnek és lelkismeretnek szabadságát, 
méltósággal viseli a kardot, a jóknak ugyan oltalma-
zására, a gonoszoknak pedig büntetésére. 

II. 
Ha sötét éjjel, midőn minden mély álomban el-

merülve szendereg, a toronyőr hirtelen s szokatlan 
időre meghúzza a harangokat és a hang árjai minden-
felé elterjednek; a gyorsan fölébredtek fölemelked-
nek fekhelyeikből, s feszülten figyelnek azércznyelv 
szózatára. Még nem tudják, valljon mit jelent a han-
gos szózat, csak is azt gondolják mindnyájan, hogy 
ezen váratlan jeladás bizonyosan valami fenyegető 
veszélyt jelent, úgymint tüzet vagy vizáradást. A ha-
rangnak intő szózata csakhamar elűzi az álmot sze-
meikről, fölébreszti a szunyadó erőt, föleleveníti az 
érzékeket és a szellemet,, hogy megtudhassa, honnét 
jő a veszély s mikép lehessen annak ellene állani! 

Krisztus urunk az egyház főpásztorait rendelte 
örökül, hogy fölvigyázzanak a nyájra, melyet ő szerze 
s megválta szent vérével; hogy időnként, kivált a 
szükség idején emeljék föl s hallassák apostoli szóza-
tukat , figyelmeztetvén a fenyegető veszélyre, mely 
indulóban van ; s előírván a czélszerü eszközöket, me-
lyek képesek a bajt elhárítani. 

S az egyház őrjei széttekintvén a gondviselé-
sükre bizott nyájnak sorain s látván a világszerte el-
áradó istentelenséget, lázadásokat s egyéb iszonyú bű-
nöket elterjedni,nem is mulaszták el apostoli hivatásuk-

hoz képest időnként hallatni főpásztori szavukat, ré-
szónt hogy a híveket az eláradó veszélyre figyelmez-
tessék, részént pedig, hogy irt nyújtsanak a sebre, 
mely itt-ott az egyház testén mutatkozik. 

Isten országa nem e világból való; de e világon 
létezik s azért külső föntarthatási eszközökre is van 
szüksége, melyekben az államtól nem akadályoztatha-
tik. S azért az úgynevezett amortisatio törvénye igen is 
sérelmes az egyházra nézve, nem is lehet azt helye-
selni, sem helybenhagyni, annál kevesbbé, mert az 
egyház kezei valóban nem holt kezek, hanem igen is 
elevenek és jótévők. Szépen nyilatkozik e tekintet-
ben szent Ambrus püspök : „Áurum ecclesia habet non 
ut servet, sed ut eroget, et subveniat in necessitati-
bus." Még is az úgynevezett népbarátoknak, kik foly-
vást csak a nép boldogitását hordják ajkaikon,de tet-
tel annál kevesebbet tesznek annak valódi javáért, 
ezeknek, mondom, egyik legkedvenczebb eszméjük 
volna, az egyházi javakat jelenleges birtokosaik úgy-
mint a püspökök, káptalanok, szerzetesek s egyéb 
egyházi személyek kezeiből kivenni s ezáltal magát 
az egyházat, mely ama javaknak valóságos tulajdo-
nosa, megrabolni, kipusztítani, azon szép szín alatt, 
hogy az egyháznak is csak jót akarnak, s hogy az 
emiitett javak az állam kezelése alatt többet jövedel-
meznének a nép jólléte- s boldogságára, semmiut a püs-
pökök s egyéb egyházi testületek kezében, s fájda-
lommal látjuk, hogy az egyház minden tiltakozása 
daczára, már is majd nem minden kath. országban az 
államkormány igyekszik magához ragadni az egy-
házi javak és alapítványok kezelését: de tagadhatlan, 
hogy ebbeli jogczimét igen bajos volna bebizonyítani, 
annál kevesbbé, mert azon alapítványok egyházi, nem 
pedig állami javak; s valljon ki ismerhetné jobban az 
egyház szükségeit, mint az egyházi elöljárók ? vala-
mint egyedül ők felelősek is ez érdemben az Ur előtt; 
és igy egyszersmind kötelesek az egyházi javakat 
minden idegen befolyástól erőteltig védeni, és azon len-
ni, hogy az egyház ezen, czéljának elérésére szüksé-
ges eszközöktől seinmiképen meg ne fosztassák. Es 
ha az egyház nem avatkozik az állami javak kezelé-
sébe, ugy sziutén jogosan követelhetné, hogy az ál-
lam se avatkozzék az egyházi alapítványok hovafor-
ditásába. Úgyis az egyházialapitványoktermészetük-
nél fogva, vagy azUr házainak föntartására, vagy az 
alapítók lelki üdvére, vagy egyéb istenes czélokra 
lelkismeretesen fordittani rendeltetnek; de különben 
is az egyházi javaknak constatirozoit jó állapota fé-
nyesen tanusitja, miként az egyház csak a hívek jól-
léte s erkölcsi gyarapítására szokta birtokait kezelni, 
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és használni. A gyanakodó és mindenható gyámurak-
tól Isen ójja meg egyházát. 

A jelenleg még tonálló világi kegy-uri viszonyok 
sok más tekintetben is tarthatlanokká levének és ilye-
neknek bizonyultak is valóban be és a kívánság azo-
kat megváltoztatni, ismételve kimondatott. Halljuk, 
hogy ezen szabályozás az ausztriai birodalomban is 
közel kilátásba tétetett s azon czélra egyes korona-
tartományokban bizottmányok tartattak, melyeknek 
eredménye a magasabb határozmányoknak alapul 
fogna szolgálni. Egyébiránt bár mily kívánatos is 
volna végleges szabályozása a kegy-uri ügynek, még-
is azt tartom, kétségbe kell vonnunk, hogy az már 
most, vagy legközelebbi időben létre jöhessen. — A 
jelenleg fönálló kegy-uri gyakorlatnál pedig, nem 
csak az egyházi építkezés szenved általában, de azál-
dozárok érdeme sem vétetik kellő figyelembe. A ki-
nek a szerencse kedvezett oly plébániára segédül té-
tetni, melynek kegyura számos javadalommal rendel-
kezhetik, az rövid idő múlva önállóságra juthat. El-
lenben hiába várakoznak s pedig gyakran érdemtel-
jes áldozárok némely előmozdításra, ha azok az elő-
menetelre nézve kevesbbé kedvező gyámuraságba 
helyeztettek. 

A főpásztorok olykor a legjobb akarat mellett 
sem képesek érdemteljes férfiakat egy jobb javada-
lomnak megadása által jutalmazni, kezeik kötve le-
vén a gyámuri sajátságos viszonyok által. S gondol-
juk meg, mily nemű alávaló üzérkedések történhet-
nek, vagy mily utak választatnak, miszerént az illető 
egy kapzsi hivatalnoktól, vagy egy kevesbbé jól ér-
tesített gyámurtól a praesentát megnyerhesse. S az-
ért a püspök sem képes mindenkor, minden jó aka-
ratja mellett az ő érdemes s lelkipásztorságra igenis 
alkalmas papjait egy javadalom megadása által jutal-
mazni, vagy oda rendelni, hová az ő fölfogásaszerént 
épen egy különösen kitűnő lelkipásztor kívántatnék; 
főpásztori gondját ő oda ki nem terjesztheti, mert a 
gyámurnak jogai által ebben akadályoztatva vagyon. 

Igaz ugyan, az egyház hálája régóta megkülön-
bözteté azokat, kik templomot épitének, vagy némely 
egyházi hivatalt adományozának, vagy másképen kü-
lönös jótétemények által magukat arra érdemesiték, 
ezek számára régi időktől fogva bizonyos kitüntetést 
jelölt ki, nevezetesen pedig: neveiket a szent mise-ál-
dozatnál megemlitetni rendelé. Az első példa, hogy 
az egyház alapítójának megadatott a. jog, a lelkészt 
annak számára kinevezni, ötödik században Franczia-
országban találjuk. Ezen jog azonban ott csak a püs-
pöknek adatott meg, a ki egy idegen nevében temp-

lomot alapitott; a világiak pedig ezzel nem dicseked-
hettek, hanem az illető püspök szabadon s korlátozat-
lanul rendelkezett az ujon alapitott egyháznak szük-
séges papokkali ellátására nézve. A világi gyámurak 
az általuk alapitott vagy adományozott egyházak bir-
tokának kezeléséhez, legalább Keleten meghivattak; 
utóbb pedig Iustiniannak törvényhozása által közön-
ségesen kimondatott, hogy az egyházi javadalomnak 
alapitója hivatva van a püspöknek egy papot annak 
ellátására bemutatni; ugyanekkor a Yl-ik század kö-
zepén vagy rögtön utána Nyugoton is megadatott a 
világi kegy-uraknak a bemutatási jog ; azonban eltö-
rültetett minden tulajdoni joguk az egyházi alapít-
ványra nézve. 

Ugy szintén azon gyámuri jog cum jure prae-
sentandi, kezdetben csak az alapitónak személyes joga 
vala, örökös joggá alakult a teljes kegyúri jog leg-
közelebb Francziaországban, nevezetesen két körül-
mény által. Az első alkalmat erre a magányos imolák 
nyujták, melyeket a földbirtokosok nagyobb uradal-
maikban alapitának s teljes tulajdon gyanánt kezelé-
nek. Ebből támadt a tulajdonosra nézve a jog is a 
püspöki hatóság beleegyezésével a lelkészt rendelni, 
mit a frank capitulariák nyilván megerősitének. Örö-
kösödés utján átment ezen jog egyszersmind a föld-
birtokra s a gyámur utódjaira. Későbben pedig, mi-
dőn az imolák és várkápolnák plebánia-templomokká 
alakultak, megmaradt ezen viszony lényegben válto-
zatlanul, minthogy az uralkodó hűbérnöki rendszer-
nek fölfogása szerént a földesúr vala följogosítva az 
illető lelkészt kinevezni. Egy másik alkalmatosság a 
kegyúri jognak másokra való átruházására abban rej-
lett, hogy a világi fejedelmek, sőt a püspökök is a kö-
rülmények által gyakran egyes egyházakat hűbér 
gyanánt a világi urakra biztak, kik azonnal azok tu-
lajdonosainak tekinték magukat, az egyház jövedel-
meit magukhoz ragadták s gyakran nem is eléged-
tek meg a joggal, a püspöknek papokat törvényszerű 
fölavatás végett bemutatni, hanem hébekorba minden 
további vizsgálat nélkül lelkészi hivatalba beigtatták 
őket. S igy a gyámuri jog, mely kezdetben csupán 
az alapitó személyére volt szorítva, később a korona 
és uradalmak örököseire is átszállott s ebből követke-
zett, hogy az egyház czélja és szelleme ellen gyakran 
oly személyeknek adományoztattak a javadalmak, 
kik az egyház érdekeit nem csak elő nem mozditák, 
hanem vagy épen megronták, vagy a szent czélokra 
szánt jövedelmeket henyén elköltötték. A világiszel-
lem és vérkegyelés a gyámuri jog utján csúszott be az 
egyházba; a papság hivatalvágyának az adott legfőbb 
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táplálékot. — Míg végre az egyház a 12-ik század-
ban ellene kezde szegülni a püspökök és apátok világi 
hatalmasok általi gyakorlott beruházásának, s ko-
molyan elkezdé a harczot a gyámuri jognaktörvény-
ellenes kiterjeszkedése ellen. S azóta a gyámjog gyak-
ran lett az összeütközés köve az egyházi és világi ha-
talom között. (Folyt. köv.). 

Modus cclcbrandi congrcgatíoncs districtnalcs. 
Quum dimissis nuper ddto 14-ae Maji ad Vos litteris, 

mentem nostram de antiquitate, praestantia atque insigni 
utilitate congregationum districtualium expromeremus, eas-
que deinceps in hac quoque Dioecesi nostra habendasdecer-
neremus, persuasi, non parum inde accessurum incrementi 
rerum divinarum studio, zelo item, quo curatores anima-
rum in partibus sacri ministerii rite explendis versari decet : 
una polliciti sumus normám, ad quam exigi eas oporteat ut 
fini praestituto inserviant, data opportunitate a Nobis indi-
catum iri. Polliciti fidem hisce exsolvimus, adnotantes, quod 
munus parochiale gesserimus illo tempore, quo in Archi-Dioe-
cesi Strigoniensi per magnae memoriae Primatem et Archi-
EpiscopumIosephum K o p á c s i intermissae etiam illic distric-
tuales congregationes repristinabantur, quas universus Ar-
chi-Dioecesis Clerus surnmo cum solatio suscepit, et magno 
cum fervore frequentavit, imo etiam — nunc frequentat. 

Ac imprimis quidem, quod tempus attinet indicenda-
rum collationum pastoralium : vigore praesentium in virtute 
sanctae obedientiae injungimus, ut eae in quolibet districtu 
Vice-Archi-Diaconali bis per annum suscipiantur ; mensi-
bus nempe Majo et Octobri, aut initio mensium Junii et No-
vembris, eo pacto, ut quantum fieri licet, per turnum in alia 
semper atque alia districtus paroecia, praevie per Vice-Ar-
chi-Diaconum designanda, conventus fiat. Omnes proinde 
Sacerdotes, qui in eodem districtu curam animarum quovis 
nomine exercent, hujusmodi collationibus interesse, consci-
entiae sibi ducent. Si quis legitimo prohibitus impedimento 
adesse nequeat, ea de re Vice-Archi-Diaconum ocyus per 
litteras reddet certiorem, exposita absentiae causa, quam 
una cum actis collationis suhsterni Nobis volumus. 

Argumentum autem sive materiam discussionibus con-
sultationibusque ea cuncta suppeditabunt, quae sphaeram 
activitatis pastoralis quoquo modo attingunt, et positam po-
nendamque in procurando spirituali fidelium commodo ope-
rám aut promovere, aut intercipere possunt ac soient. Hoc 
itaque fine 

1) Litterae Circulares ultimo, quod congregationem 
praecessit semestri a Nobis vulgatae, relegentur, tum ut, 
quae in iis praecipiuntur, altius figantur memoriae ; tum ut, 
si cui quicquam in illis non satis esset perspicuum, expetita 
auditaque aliorum sententia, declaretur. 

2) Proferri poterunt in medium difficultates in exer-
cenda cura animarum nefors occurrentes; suborta dubia, 
quibus expediri quis desiderat, et quorum certam solutionem 
ipsemet invenire diffidit; implicatiores conscientiae casus; 
modus praeterea veram devotionem in populo provehendi ; 
pias consociationes, quarum explorata est utilitas, inducendi ; 
irrepentes pravas consuetudines prudenter evellendi, etc. 

3) Neque a proposito erit alienuin defectus ac naevos cir-
ca rem scholarum elementarium hie illic observatos in apri-
cum deducere ; et, siquidem fori altioris interventum haud 
requirant, de remediis, quae adhibere expediat, mature 
deliberare. 

4) Utiliter etiam de melioris notae operibus recens editis 
ad rem theologicam universim, ac signanter ad regimen ani-
marum, ad Liturgicam, ad Ascesin propius facientibus sermo 
injicietur; quo eorum notitiaad omnes perveniat,etlectio com-
mendetur. — Paucis ut S. Carolus Borromaeus loquitur ') : 
„Ea sit quaestionum materia, quam hominum mores, et re-
rum quae ea in regione, ubi conventus habetur, geruntur, 
actiones negotiationesque subministrabunt-" 

5) Illud porro pergratum Nobis futurum declaramus, 
si jam unus jam alter praesentium lucubrationem de quae-
stionibus theologicis proférât in medium, eamque, quantum 
temporis ratio patitur, palam legendo, comuni submittat dis-
cussioni ac judicio. Id enim, uti laudabile continuati in stu-
diis progressus documentum, ita novus veluti titulus erit, 
quo auctorem impensius Nobis commendatum habeamus. 
Quare lucubrationes ejusmodi simul cum actis congregati-
onis ad Nos transponi cupimus, easdem ubi suflicienti ad 
componendam justi voluminis molem numero praesto fue-
rint, impensis nostris prelo commissuri jurisque publici 
facturi. 

6) Denique in corona fratrum resignari Vice-Archi-
Diacono poterunt collectae in parochiis piae symbolae, nec 
non periodicae ad Officium Dioecesanum transponendae 
relationes. 

Cum vero in omni negotio, quod ad prosperum exitum 
perducere velis, plurimum référât, quaenam in illo expedi-
endo adhibeatur ratio, quae methodus ; hinc ut congressi-
bus ecclesiasticis, et quae in iis suscipiendae sunt, consul-
tationibus, optatus respondeat successus, ordo modusque in 
illis observandus hie erit : 

a) Die habendae collationi praefixo, omnes ad locum 
constitutum in habitu Clericali tempestive convenire sata-
gant. Congregati modestiam et gravitatem prae se ferentes 
ad Ecclesiam parochialem procèdent, ubi Vice-Archi-Diaco-
nus aut eo impedito alter, quem ipse sufiecerit, Missae Sa-
crificium ofTeret, sub quo praesentes ardentibus Deum votis 
exorabunt, ut gratiam per impositionem manuum acceptam 
in ipsis resuscitare et vires exequendis digne ac fructuose 
sacri ministerii Officiis necessarias, largiri velit. Re sacra 
peracta, aedes parochiales repetent, et implorato Spiritus 
Sancti adjutorio, praeside Vice-Archi-Diacono, cui materia 
seriesque rerum tractandarum moderanda incumbit, conside-
bunt. Initium fiet a lectione unius alteriusve capitis e pa-
storalibus, ut vocant, S. Pauli epistolis, aut alio accommodo 
libro. Dein si Secretarius sive Nótárius districtualis nondum 
sit constitutus, ad hunc tacitis suffragiis eligendum progre-
dientur, cujus erit acta decretaque congregationis lit-
teris mandare, et protocollum actorum concinna brevitate 
deducere. 

b) Sententiam promere cuique integrum sit, dummodo 
id ordine servato et praeside annuente fiat. Ut autem par-

' ) Ins tn ic t ioncs congregat ionum dioecesan. 
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simoniae quoque temporis consulatur, quilibet mentem suam 
apposite, et quantum licet breviter ac perspicue explicare 
conabitur; praetermissis omnibus, quae ad illustrandam s ta -
biliendamque veritatem nihil eonducunt, aut plane a quae-
stione sunt aliéna. 

c) Quod vero summa sollicitudine cautum volumus, il-
lud est, ne consultationes umquam in pugnas verborum et 
altercationes degenerent, quae dicente Apostolo „ad nihil 
utiles sunt, nisi ad subversionem audientium." Alioquin ut 
ait S. Isidorus : 2) "sicut instruere solet collatio, ita con 
tentio destruit." Quapropter omnes sibi dictum putent, quod 
praeclare monet S. Augustinus : 3) „Cum divinis scripturis, 
quaantum possumus, colloquamur, sine contentione, pacati) 
non inani et puerili animositate studentes alterutrum vin-
cere, ut pax Christi potius vincat in cordibus nostris." 

d) Objecto in quaestionem vocato, omni ex parte ven-
tilato ac sufíicienter discusso, Vice-Archi-Diaconus summa-
tim colliget, quae copiosius disputata fuerunt ; si quid prae-
termissum, commemorabit, falsa a veris, dubia a certis se-
cernet ; rem denique omnem instar placiti communi calculo 
probati enuntiabit ; quod ipsum nótárius calamo excipiet pro-
tocollo inserendum. 

e) Exhaustis omnibus, quae vice hac tractanda occur-
rebant, collationi, persoluta brevi gratiarum actione, finis 
imponetur ; moxque praesentes, exclusis hominibus saecula-
ribus, accumbent mensae, quam frugalem esse decet. Optan-
dum quippe est quam maxime, ut normae instar numquam 
transgrediendae observetur, atque in consuetudinem rursus 
inducatur, quod Concilium Aquilejense a. 1596 in haec verba 
praescribit: 4) Tempore congregationum frugalitas servetur, 
inter omnes qui conveniunt. Dum corpus alitur, lectura ali-
qua sacrae scipturae condiatur mensa, alatur animus." 

f ) Curae habebunt condistrictuales, ne hospiti domus, 
apud quem Congregatio celebrabitur, exactione foeni vel 
avenae graves accidant ; tum ut prandii impensas (nisi ho-
spiti fratres excipienti aliter videretur) justa quapiam, et 
apud omnes observanda mensura compensent. 

g) Priusquam itineri se accingant, protocollum con-
gregationis per notarium scripto confici, simulque per eum ac 
Vice-Archi-Diaconum subscribi oportebit; medio huj us ad 
Offiicium nostrum dioecesanum intra quindecim a servata 
congregatione dies transponendum. 

h) Discessuri tandem, ut monet S. Carolus Borro-
maeus : 5) „Invicem se more sacerdotali salutantes, seque 
item orationi mutuae in visceribus Jesu Christi commendan-
tes, in pace discedant ad suas quisque sacerdotales et clé-
ricales stationes eo studio ex conventus celebritate accensi, 
ut et in salute animarum procuranda in dies magis atque 
magis constet fructus, quem ex eodem conventu tulerunt." 

Quod si hac ratione hocqu spiritu annuae collationes 
pastorales frequentatae fnerint, confidimus in Domino fore, 
ut uberrima ex illis bendictio in Vos ipsos, atque populum 
curae vestrae creditum dimanet. Nulli proinde ambigimus, 

J ) 2. Tim. 2, 14. 
2J Lib. 3. sentent, c. 14. 
3) Epist. 238 ad Pascent ium n. 16. 
4 ) Tit . 18. de Vicariis foran. 
5 ) Ii. c. tit. 23. 

Vos pro vestro religionis pietatisque studio nihil passuros a 
Vobis desiderari, quominus ea quae vestrarum sunt partium, 
alacres exequamini; memores, quae olim omnibus nobis 
reddendae sunt rationes supremo Pastori et Episcopo ani-
marum nostrarum. Quem ut facilem aliquando propitiumque 
experiamur, nunc, dum tempus habemus, operemur bonum, 
et oblatam quamvis sedulo arripiamus occasionem, ut et vo-
cationi nostrae sanctissimae, ea qua par est, diligentia re-
spondeamus ; et fidelium pretioso Christi sanguine redem-
torum saluti prospiciamus. Utrumque pariter summa viriun? 
contentione curare allaboremus ; quia ab utroque conditio 
impendentis nobis aeternitatis suspensa est. 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi, et Caritas Dei, et 
communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus Vobis. *) 

Datum Jaurini, die 16. Junii 1863. 
Joannes m. p. Episcopus. 

EGYlIAZl TUDÓSÍTÁSOK. 
CSAPOR, (Nyitra megye) jun. 22-én. Mária sziiz 

Anyánk hava emlékezetes szokott maradni több ker. hivek s 
Maria-tisztelők keblében. Ezen hó szentegyházunkban az 
Isten anyja tiszteletére szentelt hó , melynek lefolytával 
nem egy keresztény lélek igazul s nyeri meg az Is-
ten kegyelmét. Áldott szokás e hó t , midőn maga a 
természet is megnyílik, megifjodik s erőre kel, a szent Szűz 
dicsőítésére fölajánlani, a természet illatos rózsájával a tisz-
teletére fölállított oltárokat földíszíteni, és keblünkben viszon-
zásul egy másikat , Maria erényeivel tündöklőt alkotni. 
Áldott a Maria-hó, általában a vezeklés hava , mert e hóban 
végzik az Isten sz. malasztjától fölhevült ker. lelkek valamely, 
az Isten-anyja kegyelem-képéhezi fogadott zarándoklásukat. 
Méltán jegyeztettek föl az esztergomi szertartásos könyvben 
e szavak : „Publicae sacraeque Peregrinationes, Processiones 
ea, qua par es t , religione celebrari debent, continent enim 
magna ac divina Mysteria, et ealutares christianae pietatis 
fructus, eas pie exequentes a Deo consequuntur ; de quibus 
fideles praemonere et erudire, Parochorum est officium." Ez 
intés következtében kibontakozván a felhők homályából a tes-
tet s lelket üdítő nap , Maria-hó 3-án, mely napon ülé az 
egyház sz. kereszt föltalálása ünnepét , mintegy Krisztus ke-
resztjét vállainkra téve, Őt követni indula alulirtt vezetése 
mellett a buzgó zarándok-csoport, miután a szent-misét s az 
ez napi Evangelium után tartott szent-beszédet figyelemmel 
hallgatta volt, vezérfonalul szolgálván a sz. menetnek a fön-
érintett szertartásos könyv eme intelme : „Videant imprimis 
Sacerdotes, ut in his Processionibus ea modestia et reveren-
tia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quae piis et religio-
sis huiusmodi actionibus maxime debetur." Óhajtva siettünk 
czélunkhoz, a Nyitra v.-megyében fekvő Sasvárba. Másodiz-
ben tevém ezen csupán oda menőben két napig tartó fáradsá-
gos, de üdvös sz. utat zarándok seregemmel. Valóban szel-
lemet emelő, a szivet vezeklésre buzditó egy j á r a t , ajtatos 8 
jó lelkekkel Mariát dicsérő énekek kisérete mellett követni a 
Jeruzsálembe fölmenő Üdvözítőt, s a szent-sírt g y a k r a n láto-
gató apostolok példáját ; szent érzettel vegyült meglepete3 
szállja meg minden zarándoklót, midőn közelegvén a csoda-
tevő képhez, magas hegyeket meghaladva, nehéz járatú ho -

' ) Cor. 12. 3 13. 
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mokos erdőkön keresztül l ihegve, napalkonyatkor távolról 
szemlélik a szemek ama szent hajlékot, melyet a zarándokok 
töredelmes könycseppjei szentelének föl. Sasvártól kétórá-
nyira — N. Szombatból menve — lejtős hegyen áll a töre-
delmesség tükréhez, szent Magdolnához szentelt kis egyház, 
hol többnyire állomás tartatik, itt jó zarándokaim sz. beszéd-
del készíttettek a töredelmesség szentségéhez, itt mintegy 
élő példában mutattatott a ker. hivő seregnek a szent-irásból 
meritett, s a kis egyház védszentnője életéből kivont valódi 
bünbánás módja. Ekkor már beesteledvén a hegytövétől nem 
messze fekvő helységben a közös estéli ima s lelkismeret 
vizsgálása után magunkat az Isten és sz. Anyja oltalmába 
ajánlván, nyugalomra hajtók elfáradt tagjainkat. Másnap, 
nyugvó-helyünkön , Búz-Szent-Miklóson hallgatván a közös 
reggeli ima végeztével a szent-misét, végpontunk felé foly-
tattuk utunkat. Megjővén a kegyelem helyhez Sasvárhoz, e 
város falain kivül a homoksikságon diszlő kálvárián állapo-
dánk mng, megtevők körmenetileg a kereszt sz, útját, fölszó-
litám híveimet a lelkismeret-vizsgálása- s a bűnbánatra, va-
lamint a jó föltételek mikénti gerjesztésére s ezek hü meg-
tartására. Szent a hely, mondám, hol állunk, élő hit kíván-
tatik a zarándokoktól az isteni kegyelmek elnyerése-, s lelki 
s testi bajaink orvoslására. Megmondám nekik, mily hatal-
mas a sz. Sziiz, mily hathatós közbenjárása isteni sz. Fiánál 
a töredelmes bűnösök megigazulásában. Fölhivám a hivő 
sereget, miszerént a sz. keresztet folyvást szemük előtt tart-
ván a csalárd világ s ármányos gonosz lélek leselkedései el-
len mint az IJrnak fölkentjei holtiglan viaskodni ne késle-
kedjenek , fönnen hangoztatám dicső elődeink nyomdokait, 
melyeket nekünk utódjaiknak nem követni gáncsolandó tu-
nyaságot; itt a töredelmesség cseppjeit nem hullatni, a bü-
nökbeni könnyelműséget, megátalkodottságot nyilvánítana. 
Befejezvén az utószókat, illő rendben lépdelénk a számtalan 
ki- s bemenő sz. menetek közt a csodálatos szűz Anya mél-
tóságteljes házába ; nem megvetendő szokás ily búcsújárás 
alkalmával a zarándokokat térden csúszva szemlélhetni, 
mint közelegnek a kegyelemképhez ; nem egy világíiról es-
nének itt le a gőg s fönnhéjázó elme szarvai, látván térden-
állva, lépve s földre borulva a csodálatos sz. kép előtt vé-
gezni a különféle nemű s rangú bucsujárók ajtatosságát. A 
szűz Anya magasztos hajlékában megakad a szó a halandók aj-
kain, a szemek könyökkel telnek meg, szemtanuja levén azon 
forró Maria-tiszteletnek, melylyel a helyet dicsőitik s köz-
banjáróul hívják Mariát az Ipoly s Garam, Dünas Vág,Mura 
és Lajta folyóktól s több más, előttem ismeretlen vidékekről 
itt mindenféle lelki s testi bajok orvoslása végett közpon-
tosult bucsujárók ezrei. Ezek nagy mennyiségét bizonyítja 
a buzgó Maria-tisztelő s a zarándok papokat magyar szivé-
lyességgel fogadó ft. Dekán ur azon nyilatkozata, mely sze-
rént évenként 50—60,000-re rug az itt sz. gyónásukat vég-
zők száma. E sz. helyen bűneink szennyéből kitisztulva s az 
angyalok eledelében részesülve, elvégezvén a teljes bucsulc 
elnyerésére előirt imákat, miután a bűnösök oltalmazójának 
a vett kegyelmekért hálákat adtunk volna , erős reménytől 
buzdittatva, hogy az Isten anyja, ki egyszermind a mi anyánk 
is, érettünk, tőle búcsúzó bűnösökért közbenjárand isteni 
sz. Fiánál, folytatók utunkat a Pozsony megyében levő szin-
tén búcsújáró helyre, Maria-völgy felé. (Vége köv.) 

LONDON. (Eolyt.) Szombaton, april 25-én Camberwell 
külvárosban, Londonnak közepén Jézus szivének tiszteletére 
templom szenteltetett föl. E templom oly helyen van, hogy 
közelében semmi kath. templom nincs , tehát nagy szükséget 
fedez. Egy kápolna volt ez előtt , de csak hamar észrevették, 
hogy e városrészben sok a katholikus, a kápolna nem tehet 
eleget a vallásos szükségnek. Igy kezdtek a templomépités-
hez, mely most 450 hivet befogadhat. Ezen templom fölépí-
tése egyedül Bertin franczia papnak köszönhető, ki ezen vá-
rosrészt választotta magának munkássága helyéül, folytat-
ván az egykor 1792-ben menekült franczia papok munkáját, 
a kiknek az én nagy-atyám is köszönheti, hogy az eretnek-
ségből kath. hitre tért. Gran t , southwarki püspök mondta a 
fölszentelési szent-misét, Morris pedig, apostoli helyettes 
tartotta a szent beszédet. — Jun. elsejére ismét u j kolostor-
nak fölszentelése hirdettetett. Ez Spitalfields nevű külváros-
ban építtetett sz. Maria nevének tiszteletére. Az apáczák a 
közellevő templomba, melyben a Maristák végzik az isteni-
tiszteletet, fognak mehetni, a nélkül, hogy a buta nép gúny-
jainak ki legyenek téve. Jun. 15-én a kolostorban bazar fog 
szerveztetni, mely némi jövedelmet fog adni , a kolostor be-
rendezésének költségeire. A Maristák most kéregetnek a 
bazar összeállítására. Külföldön sokan fognak csudálkozni. 
hogyan szervezzük mi a bazarokat. A szegénység sokra meg-
tanít. Kérünk pénzt, kérünk, hol kath. kereskedőt tudunk, 
tőle mindenféle eladó tárgyakat, a kapott pénzen uj tárgyakat 
vásárolunk, a kapott tárgyak legolcsóbb áron adatnak át, vagy 
épen ide ajándékoztatnak, ezek magasabb áron eladatnak a 
gyűjteményben. A vevők , kik a gyűjteményt meglátogatják, 
magasabb áron örömest vásárolnak, mivel tudják, hogy a mi a 
szabott árt meghaladja, az a kitűzött szent czélra forditta -
t ik; igy kapunk árut, vevőt, pénzt , s építünk zárdát s tem-
plomot — A ,Gravesend Free Press' következő tudósítást 
hoz egy szerzetes fogadalomról: ,,Hétfőn estve april 20-án 
oly jelenetnek voltunk tanúi, melyet Gravesendben alig lá-
tott valaki 300 év óta. Az ős rochesteri kolostorban, a eob-
hami collegiumban egykoron tétettek a fogadalmak ; de a 
papok és szerzetesek voltak, a kik ezt tették. Mi azonban a 
gravesendi kolostorról semmi tudomással nem bírtunk. So-
kan közülünk emlékeznek azon évekről, melyekben Grave-
send utczáin papot soha nem láttak , s a kath. név azonos 
volt a koldussal, a kóborlóval. Mily borzadás lepné el nagy 
atyáinkat, ha sírjaikból föltámadva, látták volna a tegnap 
estvéli szertartást. Látták volna Fravesend egyik legszebb s 
legrégibb templomában azon szertartást, melyet irgalom nél-
kül azonnal kárhoztattak volna. Egy irgalmas szűz fogadta-
tott be a szerzetbe , miként a falragaszok hirdették az utczá-
kon. Több mint ezer ember gyűlt össze nézni eme szertartást. 
Mielőtt az irgalmas szűz kiment volna a templomból, Grant 
püspök beszédet tartott a néphez , tele üdvös igazságokkal. 
Előadta Jézust mint örök birót, ki minden halottól kérdezi: 
,,mit tettetek az én betegeim és az én szegényeim számára? 
E szerént pedig osztja az örök élet jutalmait, a mint ki töb-
bet vagy kevesebbet tet t ." Első volt ft. Moore, a ki a szerze-
tesnőket Gravesendbe hozta. — Alderney normand szigeten 
csak 1858 óta van kath. templom. Ez Van ele Woorde pap-
nak köszönhető. Ezen pap roncsolt egészsége miatt kény-
szerül távozni e szigetről, pedig az irlandialcnak kedves lel-
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kipásztora volt. Ezen munkások napi dijaikból pénzt gyűj-
töttek, s a távozó lelkipásztoruknak pénztárczát ajándékoz-
tak , annak jeléül, hogy ő a szegények ápolója volt e szige-
ten. Az ajándékhoz következő levelet csatoltak: „Midőn 
nyolcz év előtt körünkbe j ö t t , nem volt templomunk, nem 
volt iskolánk, csak kis szoba, melybe alig fértünk negyvenen, 
hogy szent-misét hallhassunk. De jelenleg önnek fáradsága 
mellett van díszes templomunk, gyermekeink oktatására van 
tágas iskolánk. Mikor munka nélkül éheztünk , ön segitett 
rajtunk, a mint csak tehetségei engedték. Önt elvesztve, nem 
csak jó lelkipásztort vesztünk , hanem egyszersmind jó bará-
tot és atyát is." — Kedden april 28-án Goss liverpooli püs-
pök Boroughban temetőt áldott meg az anfieldi külvárosi 
katholikusok számára A temető túlságosan tágas, és lia szük-
ség leend, ezt uj vásárlással bár mikor lehet nagyobbítani. 
A temetőben már kápolna is áll, melybe 25 koporsót lehet 
betenni, s még 120 embernek is lesz helye benne. A kápol-
nának 100 láb magas tornya van. Mindez a liverpooli kath. 
község költségén szereztetett. — A szent.atya áldása mel-
lett megkezdetett a pénzgyüjtés a holywelli kórház építésére 
Flintshireben , az éjszaki Galles-tartományban azon szegé-
nyek és betegek számára, kik ide jönnek, hogy szent Wine-
fride esedezése által egészségüket visszanyerjék. Ezen hely 
mára7- ik században hires volt a fekélyekkel telt betegek za-
rándoklásáról. A hagyomány mondja, hogy azon a helyen, hol 
Caradoc berezeg szent Winefride szüzet lefejezteté, mivel 
buja ösztöneinek magát eszközül nem akarta adni, egy forrás 
fakadott , s azonnal a fekélyes betegekre gyógyerővel bírt. 
Magam láttam a forrást körülvéve vérveres kövecsesei, mi-
dőn három lépésre a kövecs már fehéres. A forrás kövén fü 
nő , s ezt szokták a betegek sebes testükre rakni , s tőle 
gyógyulni. Ennek gyógyerejét az anglicán orvosok is elis-
merik, és sok fekélyes beteget ide küldenek s kigyógyultak, 
kikről az orvosok már lemondtak. Mikor Angolország a kath. 
hittől elszakadt, a zarándoklás e helyre meg nem szűnt, s a 
gyógyulások csudásak levén, sok megtérésre is adtak alkal-
mat, s az egész gallesi grófságban ez volt az egyetlen hely, 
hol kath plebánus mindég találtatott Ezen helyen a jezsui-
ták vitték a lelkipásztorkodást, s most is Maun Móricz atyá-
nak fáradalmai teszik azt , hogy kórház építtessék. Feilding 
grófnő elnöklete alatt női bizottmány alakult a gallesi ka-
tholikusok között Móricz atya segélyezése végett ezen üdvös 
czélra. — A szegények kis-nénikéi mindenütt az első ösvényt 
törik a kalh hit számára. íme Welbrunban megtelepedtek, s 
iskolát nyitottak. Oly rajongó presbyterianusok között, mint 
Welbrun körül Skóthonban vannak, valóságos merészség egy 
kath. szerzetesnek megtelepedni.— Glaskowban egyedül a na-
ponta szedett adományokból több mint 200 aggot táplálnak, 
s Manchesterben , Upper Hardwick külvárosban házat bir-
nak mult év óta, s az adományakat, mikor a pamut hiánya 
miatt minden munka megszűnt, bőségesen szedték s osztot-
ták az éhezők között. Londonban már két házzal bírnak eme 
nénék. - - A dundeei újság ,Advertiser' hírül hozza, hogy 
oda hét kis néne érkezett, a kik ott megtelepedni akarnak, 
kettő irlandi, kettő franczia, egy angol, egy belga, s egy né-
met-születésű. Minden oda mutat , hogy azonnal ötven ag-
got fognak táplálhatni ; segitségre már van négy öreg asz-
szony, s néhány nap múlva még 12-öt várnak, kik a kérege-

tésre, a főzésre s az ételosztásra igen jó szolgálatot tesznek. 
A lakosság először bámulva nézte a nénéket, mivel ruházat-
juk szokatlan ; de alig voltak itt tiz napig, már kiki tisztelet-
tel fogadta őket , mivel tudta , hogy a szegény ügyefogyott 
öregeket ápolják. A boltosok ruhá t , s más czélszerü á ru t 
adakoznak nekik. A vendéglősök, a kávésok biztosították a 
nénékét, hogy a maradékokat az ételből, a kávéból, a theából 
naponként nekik fogják adni, ugyszinte némely gazdagabb 
házak is. Egy boltos, anglicán vallású, midőn hozzá betértek, 
s némely árukat kértek, sok ily árut tett eléjök, hogy válasz-
szanak maguknak. Valóban az Isten áldása kiséri ezen né-
néket minden lépésen, s mondhatni, hogy a kath. religiónak 
az ösvényt ők készitik a szivekbe. 

B R Ü G G E S , (Belgium) maj 27-én. Jun. 7-kén követ-
választásaink lesznek. Mindenki az utolsó eszközhez folya-
modik, hogy azon elvnek, melyet szolgál, győzelmet szerez-
zen. Másutt lehetnek pártok, itt csak két rész vagyon : ka-
tholikus és szabadkőmives; s az elv: az egyházi és pol-
gári szabadság ; más részről az egyházi és polgári sza-
badságok elkobozása az állani javára A helybeli püspök 
Maion János a választásokra nézve pásztori körlevelet inté-
zett a papsághoz, melynek némely részeit kiemeljük, hogy a 
belga helyzetek ismeretét ily tekintélynek tollából tanulja a 
világ: ,,A választásokhoz közeledünk Hiába iparkodnánk 
eme ténynek horderejét kicsinyleni; nem egyes nyeremény, 
nem egyes politikai szabadság terjesztése van itt kérdésben, 
hanem a lelkismeret szabadsága, az egyház léte Belgiumban. 
Tudjuk mivé tétetett a katholikusok lelkUmereti s vélemény 
szabadsága Belgiumban. A hivatalokból rendszeresen kizá-
ratnak a katholikusok, épen mivel katholikusok; hitükhezi ra-
gaszkodás bűnül rovatik föl nekik, s minél inkább mer valaki 
az egyház ellenszólani vagy tenni, annál több érdeme vagyon, 
hogy hivatalt kapjon. (Ezt egyedül a szabadkőmives-páho-
lyokból a királyra tolt ministeriumnak tulajdonithatni 1857 
óta.) A szülőkre nézve nagy becsii a tanítási szabadság, hogy 
gyermekekeiket vallásosán nevelhessék ; a t.anitási szabadság 
hasztalan üres szó lett, mivel a szülőknek nincs más módjuk, 
semmint oly tanitókra bízni gyermekeiket, kik bennök min-
den vallást megmérgeznek. Nem emlitem a számtalan zaklatta-
tásokat melyeknek az ajtatos intézetek minden nap alá vannak 
vetve; ismeretesek ezek mindenki előtt. Ezen intézmények, 
melyek néhány év előtt (1830) Flandriát megszabadították, 
C3ak rossz akarattal találkoznak. A kamarák ép most tanács-
koznak oly törvényről, mely minden kath. iskolai alapitvá-
nyainkat elkobozza, s az istentelen nevelésre fogja fordítani. 
Egy más törvény megtámadja az egyház j ava i t , a templom 
pénzeit, kizárja kezelésükből az egyházat. A mi kath. hazánk 
kamarái arra vannak kárhoztatva, hogy bennük IX. Pius ki-
fosztatása, az egyház tönkre jutása éljeneztetik meg. Lá t -
játok tehát, hogy Belgiumban, valamint a kormányi körök-
ben, ugy a törvényhozó kamarákban, a napi sajtóban az egy-
ház ellen a legnagyobb mérvben kivetett harcz vivat ik , s 
hogy e harcz rövid idő alatt az egyház kárára végéhez kö-
zelget. A jun. 9-én tartandó választásokban mindeme kérdé-
sek uralkodnak. Csak az egyházra, vagy az egyház ellen le-
het szavazni. Közép ut, vagy félreértés nincsen. Kiki ezt igy 
érti. Tekintsétek t ehá t , kik a keresztségben az egyház fiai 
lettetek, miként fogjátok az egyház iránti kötelességeiteket 



leróvni. Ellenségeinek prédájául fogjátok-e hagyni az egyhá-
z a t ? Ismeritek jól a helyzetet, cselekedjetek lelkismeretetek 
szerént. E pillanatban semlegesnek maradni annyit tesz, 
mint kötelességeiteket megszegni. Ittsem teendőitek sokasága 
sem a nyugalom és békeszeretet, sem a borzalom a választá-
sok zajától ki nem ment, miután az ellenség zárt sorokban 
tör reánk. — Az emberek személye itt keveset jelent, az elv 
a fő dolog; szabaditani kell a lelkismereti szabadságot. Eb-
ből láthatjátok, hogy a szavazataitokat nem adhatjátok 
olyannak, a ki ellenséges indulattal viseltetik az egyház iránt, 
bármily kegyeletes is legyen az ilyen férfi a magányos élet-
ben; sem pénzért nem árulhatjátok azokat. A kath. érdekek 
jöttek kérdésbe, ezekre kell tekintenetek mindenek előtt. — 
Eltakarni nem lehet a botrányokat, fölülről jönnek ezek; a 
sajtó el van nemtelenedve, az erkölcstelen, szineskedő, ál-
nok ; sophismaival a levegőt mérgezi, az elméket csal ja , ha-
zugságokkal tölt i , sokat megrontott ez már ; mások gonosz 
elvekben neveltettek, gonosz könyvekből mérges elveket szív-
tak be magukba. Szeressétek ezen eltévedetteket, de tartóz-
kodjatok társaságaiktól, s lia a képviselőségre szavazataito-
kat kérik, tagadjátok meg azt kereken." — Ezen főpásztori 
levél tüz volt a kőmivesek táborában ; Bara, a fosztogató tör-
vényjavaslat előterjesztője a kamarákban tiltakozott ezen 
körlevél ellen, magát, habár a pápaság bukását óhajtja, igaz 
katholikusnak vallotta, a kormányt legbarátságosabb szán-
dékkal teltnek festette a kath. egyház iránt. Ép ugy szólt 
mint Cavour. De álnokság ez, hazugság, csalogatás. A meg-
szavazott fosztogatással a katholikusokat fölizgatták, most a 
követváíasztások előtt és miatt csillapítani akarják. A bel-
gák ismerik férfiaikat a kormányon és a képviselő-liázban, 
előttük rokonszenvvel mit sem lehet nyerni többet. — A hol-
landi kormány óvást tett a megszavazott uj törvény ellen, 
mely a löveni egyetem javára tett hollandi alapítványokat a 
szabadkőmivesek fiainak nevelésére elkobozza. 

Gr AND maj. 12-én. Legújabban kaptam Agénor de 
Gasparin munkáját, melyből az egyesült-államok vallásos 
helyzetét létszámokban közlöm. Az Államok öszszes lakos-
sága 31,445,080, melyek között mindenféle keresztény val-
láshoz 9,764,145 tartozik, a többi semmi valláshoz nem Íratta 
magát. Igy tehát a lakosság kétharmad része vallástalan, 
vagyis 21,680,835. A katholikusok tesznek 3,177,140, tehát az 
öszszes vallásos lakosságnak egy harmadát, s a többi vallá-
sokhoz mérve ezek között majd felét, de mindenik vallásfele-
kezetnél számosabb : miután a Baptisták legszámosabbak, s 
tesznek 1,506,057, a methodisták 1,108,523, a presbyteria-
nusok öt pártban mindöszsze 892,399, a congregationisták, 
unitáriusok , Calvinisták mindöszsze 287,634 , a quackerek, 
három pártra szakadva, 98,700. — A katholikusok szaporodása 
a bevándorlásnak köszönhető. Irland, Belgium, Németország 
sokat önt, csak franczia 40 év alatt 206,063 jött. — Az éj-
szakiak hadseregének két ötödrésze irlandiakból áll. A ka-
tholikusok nevekedő befolyása a papság önfeláldozó buzgó-
ságának köszönhető. Ezeknek létszáma is érdekes. A min-
denféle prot. vallás-felekezet 6,587,005 lakosságára esik 
48,913 pap, tehát minden 134-re egy; a katholikus népes-

ségre, mely három milliomot meghalad, csak minden 1,371-re 
esik egy pap. A templomok is hasonló arányban vannak. A 
protestánsoknál minden 114-nak van egy imolája, a katho-
likusok között pedig csak 1,216-nak van egy temploma. A 
mostani háború is, bár miként végződjék, a kath egyházra 
csak hasznos lesz. 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 7-én. A Szent-István-Társulat m. alelnöké-

nek lemondása és az azt követő jelenetek különféle magya-
rázatra nyujhatnák okot a lapok tudósítása szerént. Mi t. 
olvasóinknak e kényes ügyben tájékozásul azt ajánljuk, hogy 
a rögtöni lemondást összevetve a társulat ügyeinek meg-
vizsgálására rendelt bizottmány kijelelésével saját combina-
tiojukra támaszkodjanak; míg a bizottmány bevégezve föl-
adatát ennek sikeréről a t. olvasó közönség minden mystifi-
catio nélkül értesíttetni fog. — S o m o g y i n k n a k megvá-
lasztatása a vidékről hozzánk érkezett levelek szerént a leg-
nagyobb örömmel fogadtatott, és mindenesetre hozzá legil-
lőbb munka a társulatnak ohajtott újjá szervezése. 

— Néhai N é m e t h György esztergomi nagyprépost 
életrajza, mely a , Magyar Sión" „utolsó füzetében volt ol-
vasható, külön lenyomatban is megjelent. 

— Vágh-Sellyéről tudósíttatunk Z s u b r i n s z k y Já-
nos, hidaskürthi plebanus haláláról életének 44-ik évében. A t. 
levelező szerént a boldogultra teljesen volt alkalmazható az 
írás e szép mondata : ,,Zelus domus Dei comedit me." Az ily 
lelkész méltó, hogy áldás lebegjen emlékén. 

— A Prot. egyh. lap 5-ik számában, registrálja a , Wan-
derer' után a tridenti herczeg-püspöknek a zsinati emlékün-
nepélyre meghivó pásztori levelét. Nincs semmi kifogásunk 
ellene ; de higyje meg, hogy a tridenti püspöknek e levelé-
ben, mely a múltról, tehát a történelemnek átadott tények-
ről szól, bizonyára nincs annyi valótlanság, injuria és botrány, 
mint azon könyvben, melyet a prot. lap ezen számában is-
mertet, és melynek czime : Handbuch der protestantischen 
Polemik gegen die römisch katholische Kirche von Dr. 
Karl Hase. Leipzig 1862. Ezen műben a kath. egyház tanára 
nézve különösen a,sola salvifica'-ról annyi a tudatlanság vagy 
elferdités, hogy csúdálkoznunk kellene annak e lapban való di-
csőittetése fölött, h a . . . . Majd mi is registráljuk ezt összeha-
sonlítva a tridenti herczeg-püspök levelével, mint ez az emii-
tett lapban foglaltatik. 

— Baroche, franczia cultusminister, mint a Lloyd 
mondja, szeretetre méltóvá akarja magát tenni a franczia 
püspöki kar előtt. Renannak Krisztus életéről szóló müvét, 
mely 11,000 példányban azonnal elkapatott, már akadályozni 
ugyan nem lehet, de a 7 püspök ellen emelt vádkereset meg 
lőn szüntetve. Renan müvében Krisztus istensége még job-
ban mellőztetik, mint mellőztetett egykor Strausz által. Lesz 
ő is mint a többi: pulvis ante faciem venti. Azonban az idő-
nek szomorú jele marad! 

— Felinszki varsói érsek Gatschinába szállíttatott mint-
egy 40 mértföldnyire Szentpétervártól, hol a császári nyári-
lakban szállásoltatott el és a látogatók elfogadása szigorúan 
megtiltatott neki. Elfogatásának okául azon levél hozatik föl, 
melyet az érsek még martiusban intézett a czárhoz, de me-
lyet Konstantin nagyherczeg nem küldött meg a czárnak, és 
ez udvarával együtt csak a ,Moniteur'-ben olvasta először. 

Megjelent a győri nagyobb papnövelde Szent-Im. 
re-Egyletének tagjai által forditott „Roma és London" czi-
mü műnek II része. 281—561 1. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

III. 
Valamint az állam tisztviselőit, kik a végrehaj-

tás közegei, maga választja és nevezi, ugy az egyház-
nak is kétségtelen joga vagyon saját hivatalnokait 
megválasztani, kinevezni és fölavatni. S csakugyan az 
egyház meg-győződve az iránt, hogy az egyházi hiva-
talra kijelölni kizárólag ő hozzá tartozik, eltávolitá 
mindég magától azokat, kik ^lyesmit világi kézből, 
vagy saját teljhatalmukból elfogadni mertek volna. 
„Si quis episcopus secularibus potestatibus usus, Ec-
clesias per ipsas obtineat, deponatur et segregentur 
omnes, qui illi communicant." (Canon apóst. 31.) A 
tridenti zsinat sess. XXIII. cap. 4. rendeli mindazokat, 
„qui tantummodo a populo aut seculari potestate ac 
magistratu vocati et institutiad haec ministeria exer-
cenda accedunt, et qui ea propria temeritate sibi su-
munt, omnes non Ecclesiae ministros sed fures et la-
trones per ostium non ingressos habendos esse," 

Mint lényeges része az egyházitörvényhatóság-
nak tekintetett mindenkor az egyházi javadalmasok 
megválasztása; mert ez alapos eszközül szolgált az egy-
ház czéljára nézve, mely a pásztorok alkalmas, vagy 
nem alkalmas voltával emelkedik, vagy hanyatlik. 
Előbbi századokban, midőn a pásztorkodás mint „onus 
angelicis humeris formidandum" tekintetett és a ju-
hok minden rablók, tolvajok és béresek kizárásával 
csak jó pásztort ohajtának, a püspök választására ren-
desen összegyűlt a papság és a pásztor nélküli egyház 
hivő népe, a szomszéd püspökök elölülése alatt. A nép 
bizonyságot tőn a választandó élete-s erkölcseiről és 
kinyilatkoztatá kívánságát. A legkitűnőbb befolyást 
a választásokra mindég a papság gyakorlotta, kiváló-
lag pedig az elnökösködő püspökök, kik a gyüleke-
zetnek elfogadható kívánságához hozzá járultak, az 

el nem fogadhatónak pedig ellene szegültek. Későb-
ben ennek és a pásztori hivatal igazi fogalmának el-
lenére, holmi aljas nézetek, összekötve olykor lárma-
és lázadással, vezették a választó gyülekezetet. Azért 
tehát czélszerübbnek találtatott, a nyugtalan népnek 
kizárásával, a választási jogot a metropolitára, prí-
másra vagy a pápára rábízni. 

Miután a népnek fejedelmei is a kereszténységre 
megtértek, mindenesetre ők is szólhattak hozzá, mint 
a népnek legkitűnőbb része, hanem csak is mint an-
nak kitűnő tagjai, nem pedig mint az egyházközség-
nek képviselői, mely sajátságot nekik aczél, melyért 
a népnek a választásoknál szabad volt jelen lenni, kö-
zönségesen nem engedett meg nekik. Ugy szintén az 
ő szavok sem lehetett erősebb, magának az egész nép-
nek szavánál s azért a jelen volt püspökök tetszésé-
nek alárendelve kellett maradnia. Ha olykor a feje-
delmek egyedül jelentek meg a választásoknál, az 
legtöbbnyire a népnek compromissuma által történt 
j g j j vagy a viszálykodás és egyenetlenkedés meg-
akadályoztatása, és kikerülése végett, melyek a nép-
nél uralkodtak, s melyeknek elhárítására csaknem 
egyedül a fejedelem szava vétetett figyelembeés „si-
ne regis consensu," mint az orleansi zsinat 549. évben 
mondja, semmi választásnak nem volt szabad elővé-
tetnie. Ezen, Francziaország püspökei által s csak is 
Francziaország számára s igy a körülmények szerént 
tőlök visszavonható rendelet után, nem gondoltak 
arra, hogy a választási parancsolatokat a fejedelemtől 
kapják. „Nam príncipis Imperio, mondja 8 évvel ké-
sőbben a párisi zsinat, si per ordinationem regiamper-
vadere aliquis praesumpserit episcopus, nullatenus 
recípiatur." Rendkívüli, nyomasztó körülmények ha-
tároztak olykor, egy a fejedelemtől elválásztottat 
püspökül elfogadni; egy ilynemű kivételt tőn Pipin 
királylyal Zacharias pápa 741 — 752. évben, „dispen-
satorie ob acerbitatem temporis" szabály szerént. „For-
midosis temporibus summum jus praetermittinecesse 
est." Olykor nem a fejedelem által vétetett elő a vá-
lasztás egyoldulag, hanem az egyházi törvény módja 
szerént intézett választás ő általa hajtatott végre. Igy 
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mondja Caroloman: „Ordinavimus per civitates epi-
scopos et superstituimus super eos Archi-Episcopum 
Facium." Pápák és metropoliták kénytelenek voltak 
olykor nem csak a nép, hanem a papság tudatlansága 
miatt a fejedelmeket segitségül hivni. Némely feje-
delem, köztük Nagy-Károly, tudva vagy nem tudva 
bitorlólag nyúl t a dologhoz, azért mondja Tomaszin: 
„Facta ea sunt non jura, exempla sunt, non décréta: nec 
exiis in posterum condi jura possunt. Carolus cum homo 
esset, nec humani quidquam a se alienum ducebat.'; 

Ha tehát a püspököt egyedül a fejedelem vá-
lasztá, ugy az csupán választási engedély által történt 
igy, az egyháznak szükségeltető elnézése vagy vala-
mely súlyos körülmény parancsa folytán, a midőn az 
egyház jólléte egy ilynemű elnézést követelt. Idővel 
azonban nagyon megváltoztak a fogalmak. Miután a 
pásztori hivatalban nem annyira az officium officiati, 
mint a beneficium bénéficiât! tekintetett s jutalomul 
a játék- s harczkedvelők számára; midőn a világi ha-
talom kinevezési jogát használva a püspökökben or-
szágnagyokat szemelt ki magának s kinevezéseivel 
politikai érdemeket kivánt jutalmazni; akkor a vá-
lasztásba tömérdek sok visszaélés csúszott be. A XVI-
dik századi reformatio pedig még inkább eltorzitá a 
fogalmakat, miután az államnak s egyháznak az ő 
benső természeti tartamát egészen elvette s ez által a 
választási jogot a prot. fejedelmek titkos iró-asztalaira 
utasitá. Ekkor a pásztori hivatal kinevezésében álta-
lában nem az egyháztól jóvá hagyatott kedvezést, 
hanem egy lényeges korona-s fölségi jogot szemléié-
nek. Nevezetes, a világiak által igénybe vett válasz-
tási jogról általában Bossuetnek következő nyilatko-
zata. „Miután, úgymond, egyszer a népnek fejébe 
verték, hogy ő ur az egyházi törvényhozás fölött, va-
lamint a pol. törvénykönyvek fölött; ugy hátra van 
még azt mondani neki, hogy tanitóit is egészen tet-
szése szerént választhatja, azokat leteheti, kik csak-
is a hatalom következtében működhetnek, melyet ez 
nem adhatott; azonban a kath. egyház imigyszólítja 
meg a ker. népet: „Ti egy nép vagytok, egy állam, 
egy társadalom, Jézus Krisztus pedig, ki a ti királyo-
tok, mit-sem bír tőletek; az ő hatalma egészen fölül-
ről jő alá. Valamint tehát nem vagytok jogosulva őt 
fejedelmetekké elhatározni, ugy jogotok sincs neki az 
ő szolgáit kirendelni. A szolgák, kik a ti pásztoraitok, 
fölülről származnak, valamint ő maga is fölülről szár-
mazik s azért szükséges, hogy ezek is, az ő felhatal-
mazási szabálya szerént, melyet számukra kijelölt, 
rendeltessenek. Jézus Krisztusnak földi országa nem 
e világból való és össze sem hasonlítható a földivel. 

Egy szóval a természet mit sem ad nektek, a minek 
Krisztussal és az ő országával némi összeköttetése 
volna és ti semmi egyéb joggal nem birtok annál, 
melyet nektek vagy a törvények, vagy a ti társa-
dalmatok emlékezetet haladó törvényei kimutatnak." 
Ez az egyház szava és a hivek nem is merészkednek 
valami többet maguknak követelni, mint a mi mega-
datott nekik. Mégis a hitújítás azt mondja nekik: 
„Bennetek van az egyházi s mennyei hatalomnak for-
rása. Minden társadalom bír ezen természetes joggal." 
Népek! őrizkedjetek ilyenektől, kik nektek ilynemű 
fogalmakkal hízelegnek. Ha valaki a földön akar ma-
gának egy urat teremteni, ugy semmi egyébre nincs 
szüksége, mint hogy ilyennek ismerje el. Akkor az 
urnák hatalma egészen attól fog függni, a ki akarta, 
hogy ugyan ő legyen az ur fölötte. Azonban nem igy 
áll a dolog, ha szó van Krisztust, Megváltót, mennyei 
királyt teremteni s neki az ő szolgáit elrendelni. E-
lőbb csak azt akarták oh népek veletek elhitetni, hogy 
föl vagytok jogosulva meghatározni a vallás szolgáit. 
Most tehát kezeitek is tegyétek reájok. Ti meghök-
kentek itt, ezt nem meritek tenni. Azonban ők kise-
gítenek titeket ezen zavarból is, miután azt mondják 
nektek, hogy a kézrátátel csak haszontalan szertartás! 
Igaz ugyan, hogy sem a szent-irásban, sem a hagyo-
mányban nem találni, hogy valaha más módon csak 
egyetlen egy pásztor is lett volna, a ki erre egy má-
sik pásztortól nem rendeltetett volna. De ezen foly-
tonos gyakorlaton csak tegyétek túl magatokat s ne 
hagyjátok magatokat megingatni a hitben, hogy a 
kötési és oldási hatalom, építeni vagy lerontani ben-
netek vagyon, és hogy a ti pásztoraitok csakis mint 
követjeitek bírnak teljhatalommal. Higyjétek el mind 
ezen dolgokat, jóllehet egyetlen szót sem találtok róla 
a szent-irásban, sőt még azt is higyjétek hozzá, hogy 
a ti pásztoraitokkal ugy bánhattok a hogy tetszik, a 
nélkül, hogy ezen hatalmat valaki tőletek elvehetné; 
mert ez a társadalomnak igen is természetes joga. 
Igy szokás az uj reformatióban beszélni, igy rontatik 
le a kereszténység, igy készíttetik elő az Antikrisz-
tusnak utja." — Eddig Bossuet. 

A katholikusoknál ugyan a választási jogosult-
ság ennyire ki nem terjeszkedhetik soha. Az áldozat 
bemutatására, valamint a bűnök megbocsátására mel-
lőzhetlenül szükséges az egyházi rend, vagyis a föl-
szentelt pap; e nélkül sem az áldozatot bemutatni 
sem a bűnöket megbocsátani nem lehet. Ha összegyü-
lekeznének is a templomba a hivők ezrei, habár kö-
zöttük találkoznának királyok és fejedelmek, sőt ha 
megjelennének az égnek minden angyalai és szentjei 



és imádkoznának az egybegyűlt ker. községgel: mind-
azáltal kath. áldozár nélkül az ő imádságuk bár igen 
kedves és hathatós volna is Isten előtt, de áldozat 
még sem volna; s jóllehet Krisztus is némi tekintet-
ben velük és köztük lenne, de nem az áldozathalál 
állapotjában, mely egyedül csak a szent misében az 
áldozó papnak közremunkálása által nyittathatik meg. 
Igy vagyunk a bűnbocsátó hatalommal is. S e kettő-
ben tűnik ki leginkább a kath. papság előnye s mél-
tósága, mely minden egyéb vallás papjait végetlenül 
fölülhaladja. — Többiben az egyház csak viszonozni 
kivánta a világi fejedelmek és gyámurak buzgóságát, 
midőn őket az egyházi javadalmasok megválasztására 
és bemutatására joggal fölruházta s egyéb előnyök-
kel kitüntette. Tette ezt azon remény fejében, hogy 
az egyházat tehetségűkhez képest állandóul védeni s 
külső szükségeinek fedezésében folyvást gyámolí-
tani fogják. 

Hogy a fejedelem és egyéb gyámurak ezen jo-
got az egyház javára gyakorolhassák, szükséges az 
illető fejedelem s gyámurak részéről, miszerént bizto-
sítsák a pápát, hogy e fontos, az egyház által nekik 
adott jogot az egyház értelmében ésszellemében fog-
ják gyakorolni, vagy is hogy a választásoknál min-
denkor az ugyanazon egyháztartománybeli püspökök 
tanácsával fognak élni. S ez helyesen is van igy. 
Mert kicsoda Ítélhetné meg jobban azon tulajdonokat, 
melyekkel sz. Pál és az egyház törvényei szerént egy 
püspöknek vagy lelkipásztornak birnia kell, mint a 
püspökök, kik mind a súlyos hivatalnak terhét, mind 
pedig a személy tulajdonait jobban föl tudják fogni, 
mint bárki más ; valamint azt is, valljon a jelölt egy-
szersmind hű alattvaló-e s mikép teljesiti hazája és 
fejedelmi iránti kötelességeit. (Folyt. küv.). 

Az aieppói luaronita érsek levele 
a bibornok herczeg-primáshoz. 

(Franczíából fordi tva . ) 

Aleppo 1863. April 29-én. 
Eminentiád ! 
A nagyböjti teendők s gyengélkedésem voltak okai, 

hogy eddig késtemjelen soraimmal, melyekben hálámat aka-
rom kifejezni Eminentiádnak , C h a l d a n i Mihály helynö-
köm iránt tanúsított pártfogó kegyességeért. Tartván attól, 
nehogy ujabb akadályok közbejöjjenek , sietek Eminentiád-
nak ezen soraimat jelenlegi tartózkodásom helyéről, tudnil-
lik a szabadban fölütött sátrak alól, a hol e város minden la-
kosaival tartózkodom, hogy irtsuk a sáskákat, melyek pusz-
títani indulnak vetéseinket, s egészségtelenné teszik az or-
szág levegőjét és vizét. A csapások folytonosan érnek. De 
valljon elmulnak-e fölöttünk a csapás és a kereszt e földön, 
hol maga a világ megváltója is keresztre feszíttetett ? 

Hallgatva mellőzöm elődeim vértanú életet és egyhá-
zunknak, mely egyház maga egyedül katholika, üldöztetését 
emlékezetet túlhaladó idők óta e városban. S midőn mi ja-
víthatni vélünk székes-egyházunk állapotán, s midőn azt el-
különíthetni véljük az eretnekek-és a schismatikusokhoz tar-
tozó szomszéd egyházaktól, kik folyvást egyházunk ellen irá-
nyozzák ütéseiket elannyira, hogy állandó sérelmeknek van 
kitéve az eretnekek részéről, akkor itt teremnek szerencsét-
lenségünkre a barbárok , kiknek igája alatt engedi az ég 
hogy nyögjünk, s fölforgatják minden terveinket. 

Nem csuda ennélfogva, ha székes-egyházunk ki van 
fosztva ékszereiből, mert ezek már a musulmanok használa-
tában léteznek. Iskoláink alap nélkül, szegényeink hajlék 
nélkül vannak. 

Fönemlitett helynökünk kétségkivül bővebben fejtette 
ki mindezeket. Ertesitve van ő mindenről. Az ő családja kü-
lönösen tárgya volt a musulmanok fanatismusának. A jó Is-
ten tudja, ő maga mit szenvedett. Mindazonáltal buzgalma 
nem csak nem lankadott, sőt ellenkezőleg áldanunk kell jó 
szándékát. 

Mit sem vettünk kedvesebben, mint hogy Eminentiád 
és a ft. érsekek és püspökök szintúgy mint a szerzetes ren-
dek nagyontiszteit főnökei meg a papság segitségünkre 
siettek. 

Kötelességemben állana ugyan egyenként hálairatot 
intézni mindazon jótevőkhez, kiknek neveit Chaldani Mihály 
nekem elősorolta. Azonban az idő szűke kényszerit ez egyre 
szorítkozni, melyet ime szerencsém van Eminentiádhoz intézni. 
Egyébiránt nyájammal egyetemben forró imát bocsátok az 
éghez jótevőink mindegyikének, valamint a reájok bizott lel-
keknek is üdvösségeért. 

Hálámat nyilvánítván mindnyájának a helynökömmel 
éreztetett jótéteményekért, őt kegyességtekbe, és a jótékony 
lelkek kegyeibe újra ajánlom, arra kérvén föl az egyházi ha-
tóságokat különösen, miszerént őt szükség esetén ajánló le-
velekkel ellátni kegyeskedjenek. 

Fogadja Eminentiád hálám s kitűnő tiszteletem nyilvá-
nítását, melylyel szerencsém van magam vallani 

Eminentiád 
alázatos szolgájának Matter József, s. k. 

aleppúi maronita-éi'sek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TRIENT, jun. 25—9-én. Midőn a püspökök mult év 

pünköstjén Romában összegyűltek, majd nem négy ezer pap is 
zarándokolt oda. Ép ez történt Trientben most, kivált az 
olasz papság közül sokan jöttek ide, hogy a püspökök gyü-
lekezetében hitük és buzgalmuk gyarapodását nyerjék. Az 
ünnepélynek fő napjai jun. 26-án kezdődtek,, hanem az ájta-
tosság jun. 20-án vette kezdetét, melyen a tridenti zsinat fe-
születje a fő oltárra kitétetett. Más nap, vasárnap, a czéhek, 
a tanodák, a szerzetes társulatok sz. Péter és Pál templo-
mába gyűltek, hol a herczeg-püspök nagy misét, s mise után 
beszédet tartott . Előadván a tridenti zsinatnak történetét, 
fölszólitá a híveket, hogy őseik példájára tisztelettel fogad-
ják a főpapokat. Következő napon 22—25-ig a zsolosma dél-
után ünnepélyesen énekeltetett; a közimák első napa bűnök 
bocsánat/iáért,. a második napon az eretnekek megtéréseért, 
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harmadnap ker. sz. János ünnep volt, negyedik napon a köz-
imák az egész egyházért mondattak. Naponként két sz. be-
széd volt, Franco s Grandis jezsuita-atyák , mindkettő pie-
monti születésű, szónokoltak. Jun. 24-én 5 órakor délután 
érkezett meg Reisach bibornok. A herczeg-püspök elébe sie-
tett , s papságának körében fogadta a szent-atya követjét. A 
bibornok a vasúti állomáshoz közel fekvő magányos kápol-
nában szállott meg , hol a város podestája, Burg s Tirolnak 
helytartója által fogadtatott. A bibornok megérkezését ágyú-
dörgés s a harangok zúgása hirdette, a nép azon utczákra 
gyülekezett, melyeken a bibornok a székesegyházba volt me-
nendő ; az ablakok diszben fénylettek, néhány tornyokon 
sárga-fehér pápai zászló lobogott. A székesegyházban a bi-
bornok fogadására tiz püspök és sok szerzetes főnök várako-
zott. Mindössze harmincz püspök Ígérkezett az ünnepélyre. 
A bibornok ur a székesegyházba érkezvén, azon kereszt előtt 
letérdelt és imádkozott, mely a zsinati atyák asztalán állott. 
Hagyományos monda kiséri e keresztet, hogy a feszület fe-
jét lejebb hajtotta volna, mikor a zsinati atyák a zsinati 
okmányokat aláirták. E kereszt magában művészi példány, s 
mindég tiszteletnek tárgya volt a hivek előtt. Rövid imádság 
után a pápai követ áldást adott a népnek s lakásába vonult. 
A tridenti nép hódolattal fogadta a pápai követet, ugyszinte 
a püspököket. A gazdagabb polgárok vetekedtek, csak hogy 
főpapot fogadhassanak lakásaikban , mivel egy püspök sem 
szállt le vendéglőbe. A vasút megérkezése óráiban fényes fo-
gatok álltak a megérkező püspökök számára, ezt a polgárok 
tiszteletből teszik. Elég tüntetéssel fogadtattak a főpapok. 
Hire jár t az olasz újságokban, hogy a tridenti nép hidegen, 
sőt ellenszenves tüntetéssel fogja fogadni a püspököket. A 
mit kivántak volna a forradalmi lapok, azt a tridenti népről 
hirdették. Vannak Trientben, kik ismeretesek forradalmi ro-
konszenveikről, mégis lakásaikat fölajánlották a pápai kö-
vetnek, és siettek elfogadására, ablakaikat szőnyegekkel és 
virágokkal ékesítették. — Annyi sok pap jött ide, hogy az 
egész délelőtti idő alatt minden templomban egy oltár sem 
volt szabad, s mégis ez mind kevés. Vannak lombardiai, 
velenczei, piemonti, magyar, német, dalmát, erdélyi, sveizi, 
franczia és mexicoi papok. Egy mexicoi püspök is itt van. A 
székesegyház, a középszázad építészeti műpéldánya kedves 
látványt nyújt, mennyi nemzetnek fiai térdelnek egyszerre 
az oltáron kitett ereklyeszerü feszület előtt ! — Az egész ün-
nepnek vallásos szine és jelentése van. A püspök hat napi 
lelki-gyakorlatokat tartott előkészülésül az ünnepre. A szent-
beszédek, délelőtt a Szentlélek miséje után tar tatnak; amely 
pedig délután 5—7 órakor tar ta t ik , előzmény gyanánt te-
kintetik a más napi szent-misére. Banchisch , dalmát sziile-
tésü papnak jutott a kitüntetés beszédet tarthatni a főpapok 
előtt a pápai fejedelemségről. Az ünnep napjain 26—29 én 
egyedül püspökök fogják hirdetni az Isten igéjét , az 
egyháznak igaz tanát. — A szent-atya levelet irt az 
összegyűlt püspökökhez, melyre a püspökök válaszolni 
fognak, s e válaszhoz a papok is csatlakoznak. A szent-
atya ezen háromszázados ünnepre a székesegyháznak ara-
nyozott ereklyetartót ajándékozott, melyben a valóságos ke-
resztnek egy részecskéje vagyon. — Jun. 26-án a vecsernye 
sz. Vigilius vér tanú , és itteni püspök templomában volt , a 
pápai követ jelen volt, a velenczei patriarcha végezte azt pá-

pai áldással. Délután 6 órakor ebéd volt a herczeg-püspöknél, 
ebéd után séta a Dos de Trent-dombra, honnan ragyogó ki-
látás van a vidékre. A pápai követ Salvotti bárónál szállt 
meg , ki egyike volt azon bíráknak, kik Pellico Silviust ha-
lálra Ítélték. A pápának küldendő hódolatirat kétségkívüli. 
Az olasz papok kedvesen társalognak, a német, dalmát és 
franczia papokkal. E találkozás nem lesz gyümölcstelen. Bo-
num est fratres fuisse in unum. Jun. 26-án volt az első nagy 
ünnep, és ajtatos járdalat sz. Vigilius templomába. A*prá-
gai érsek csak e reggel érkezett meg, s a járdalathoz csatla-
kozott Sz. Vigilius ereklyéje azon tartóban vi te te t t , melyet 
a szent-atya most küldött. A nagy misét a velenczei patriar-
cha tartotta, mise után beszédet mondott. Délután a vecser-
nyét Reisach pápai követ végezte. A piemonti újságok azt 
hirdetik, hogy az ünnep füstbe ment. Igen, ha Trient is Bo-
logna sorsára jutott volna. Az első és második százados ün-
nepet meg nem tartották, de a harmadikat az egyháznak ily 
fenyegető helyzetében meg kellett tar tani , hogy mutassuk a 
világnak, és mi is lelkünkben fölbuzduljunk, quia haec est fides 
quae vincit raundum, fides nostra. Benedek tábornok is meg-
jött, de senkinél sem tett látogatást. A katonaság díszruhában 
követte az ajtatos járdalatot. — Ezen általánosabb rajz után 
közöljük az ünnepély részleteit az ,1. T.' tudósítója szerént is: 
A trienti egyházmegyének kitűnő buzgalmu és hasonló ked-
vességü tudós főpásztora mélt. és főt. R i c c a b o n a B e n e -
d e k , a sokat szorongatott szentséges Atyánknak, dicsőn 
uralkodó IX. Pius pápának legmagasb engedélye folytán a 
9-napi szent ájtatosságokra meghívta egyházunknak főpász-
torait, egyszersmind az ünnepélynek rendét előre kitervezte. 
Ez alkalomra a székesegyházat, melynek épitése 1212-ik 
évben vette kezdetét, és csak a 15-ik század elején vé-
geztetett be, Trient városa nagyon fényesen földiszitette,— 
a basilica szentélyének falai vörös damasz selyemmmel va-
lának behúzva, — a hajónak hat pár 10 ölnyi magas oszlo-
pai aranyszegélyű megyszin-bársonynyal voltak földiszitve, 
az oszlopok között föl az ivezetig bársony és selyem függö-
nyök diszlettek. A szentélyben volt fölállitva a főoltártól 
balra a pápai követnek, jobbra pedig az időnként pontifikáló 
egyháznagynak emelvénye, a főoltár körül, mely a kup alatt 
magában áll. voltak a főpásztorok padjai. Az egész város — 
melynek népessége 13,000 lélekre számitható, és a mely 
Dél-Tirol városainak leggazdagabbika, ünnepi ;szint öltött 
magára, — özönlött mindenfelől ások nép oda, ugyanynyira, 
hogy hiteltérdemlő jegyzetek szerént a 9 napi ünnepély 
alatt Trientben megfordult idegeneknek számát bizton 
40,000-re tehetni. Mondják, hogy 2000 áldozár vett részt ez 
ünnepélyben. Följegyzem azon főpásztoroknak neveit, kiket 
Trientben láthaték, és kik ily renddel következtek : fomagas-
ságu R e i s a c h Károly August sz. Ciceléről nevezett áldo-
zár-bibornok, mint Ő Szentségének követje ; főmagasságu 
herczeg S c h w a r z e n b e r g Frigyes János József, bibor-
nok, prágai érsek ; főmagasságu T r e v i s a n a t o József bi-
bornok, velenczei patriacha ; főmagasságu T a rn ó c z y Ma-
ximilián, salzburgi hg-érsek; nmlgu F r a n c h i Sándor, tes-
salonikai érsek ; nmlgu V i t e l l e s c h i Salvatore seleuciai 
érsek; nmlgu L a v a s t i d a Antal mexikói érsek, nmlgu 
C a s s a s o l a András udinoi érsek ; nmlgu M u n g u j a Ke-
lemen mechoovi ersek ; fmgu R i c c a b o n a Benedek, tri-
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enti hg-pöspök ; mélt. B a l l a t i Manfred cendai püspök, 
mélt. G a v a Manfred bellunoi püspök, mélt. de P r e u x 
Péter József sioni püspök, mélt. B a 1 m a Antal János pto-
lomaidi püspök ; mélt. G i r s i c k János budweisi püspök; 
nmélt. H a y n a 1 d Lajos edélyi püspök ; főmag. F ö r s t e r 
Henrik boroszlói brcg-püspök ; mélt. G a s s e r Vinczebassa-
noi püspök; mélt. S i m o r János győri püspök; mélt. B e n -
z o a Kamill adriai püspök ; mélt. W i e r y Bálint gurki püs-
pök ; mélt. C a n o s s a Alajos veronai püspök, mélt. Z i n e 11 i 
Frigyes trevisoi püspök, mélt. F e s 1 e r József, nisszai püs-
pök, mélt. S t e p i s c h n e k Jakab lavánti püspök. Ezeken 
kivül volt még 6 apát, és 8 praelatus. Jelen volt M a r -
g ó 11 i az .Armonia' nemes bátorságú szerkesztője is ; 
általános figyelem tárgya lőn, és dúsan ömlött hozzá a 
Péterfillér is. Az ünnepély ily rendben ment véghez. 
Mult hó 20-án esti nyolcz órakor a főoltár előtt — 
melyen azon kereszt diszlik, mely előtt a trienti kö-
zönséges szent zsinatnak határozatai hozattak — a bold. 
Szűz Mária letenyéje végeztett, 9 órakor pedig a templo-
moknak harangjai hirdették az ünnepélynek kezdetét; — 
21-én a különféle ájtatostársulatok, és a papság r. 9. órakor 
öszvegyültek a sz. Péter és Pál apostolokról nevezett egy-
házba, melyből 4-ik Pius pápa idejében a trienti Atyák 
1562-ik januar 18-án a székesegyházba vonultak a megkez-
dett de 10. évig szünetelt zsinatot tovább folytatandók, — ez-
után a pontificáló főpap térdrehullva elkezdette énekelni a 
„Veni Creator Spiritus"-t, melyet az éneklők tovább folytat-
tak, — ennek végeztével mindnyájan fölkeltek és körmeneti-
leg a székesegyházba mentek, — ezt követte a vérnélküli 
isteni áldozatnak bemutatása, és a trienti főpásztornak ékes 
szentbeszéde ; — d. u. 7 órakor vecsernye és szent beszéd 
tartatott, azután a főoltárra kitétetvén a szentkereszt erek-
lyéje, a minden-szentek letenyéje elmondatott. 22-én, 23-án 
és 25-én oly módon végeztetett az isteni-tisztelet, mint az 
előbbi napon ; — 24-én d. u. vonult be Trientbe Szentséges 
Atyánknak követje méltó ünnepély között ; — 25-én d. u. 
órakor a székesegyházban, hol a szent zsinatnak minden ülé-
sei (kivéve a 9-ik és 10-ket) tartattak, szent Vigil vértanú-
nak ereklyéi előtt esti ajtatosság végeztetett; — 26-án r. 
9 órakor a velenczei bibornok patriarcha pontificált, és szent-
mise végezte után alkalomszerű szentbeszédet mondott. D. 
u. fényes körmenet volt, melyben szent Vigilnek ezüst ko-
porsóba zárt ereklyéi a városban körülhordoztattak, a rész-
vevők számát 24—30 ezerre tehetni, a házak ablakaiból 
diszelegtek a sok selyem kelmék. — 27-én reggel szokott 
időben a körmenet szent énekek, harangok zúgása és a vá-
rosház tornyába illesztett taraczkok durrogása között S. M a-
r i a M a g g i o r e templomába ment, hol VII-ik Pius pápa 
idejében a szent zsinatnak általános értekezletei tartattak. 
Itt a szent-misét végezte a salzburgi érsek, a bellunoi püs-
pök pedig prédikált ; mi után a körmenet visszatért ; 28-án a 
székesegyházban pontifikált a prágai bibornok érsek, szent 
beszédet tartott a veronai püspök, — d. u. a szent gyüleke-
zet meglátogatta sz. Péter és Pál templomát, hol a szent 
gyermek Simon vértanúnak ereklyéi nyugosznak ; — 29-én 
a szent misét végezte Reisach bibornok, a cenedai püspök 
pedig alkalmi sz. beszédet mondott, — ezután a nép a tem-
plomból a piaczra kivonult, hol a templom éjszaki oldalánál-

egy diszes emelvény volt fölállítva, melyre a pápai követ a 
jelen volt püspökökkel föllépett, és 0 Szentségének ez ünne. 
pélyre vonatkozó magas leiratát fölolvastatván a pápai ál-
dást ünnepélyesen kiosztotta a tengernyi sokaságra. — En-
nél szebb jelenetet életembem nem láttam ! D. u. vecsernye 
végeztével, a főpásztorok és a papság térdrehullott, és 
elmondotta a fidei professiot. Ezután a trienti kápta-
lannak egyik tagja a szószékre lépvén, ily alkalmi föl-
kiáltásokat énekelt : acclamationes in basilica Vigiliana sub 
finem gratulationis saecularis ob sacros. Concilium trident, 
absolutum ,proclamatae Tridenti die sanctis Petro et Paulo 
sacra anno MDCCCLXIII. Archidiaconus: DEO Uni etTrino: 
Chorus: Honor et gloria in sempiternum. Arch. Dominus no-
ster Jesus Christus heri, hodie, ipse et in saecula. Ch. In no-
mine Jesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium, et 
infernorum. Arch. Maria Virgo Dei genistrix, Regina sine 
labe originali concepta, cujus coelestissimo decori hic a Con-
cilio cautum est, Ch. Regnet et triumphet in cordibus no-
stris. Arch. S. Vigilius Martyr, Apostolus Dioeceses Triden-
tinae et conterminarum Veronensis et Brixianae, a Patri-
bus Concilii invocatus, Ch. Sit semper patrónus noster coe-
lestis, nosque imitatores ejus. Arch. Sanctitati Majestati-
que beatissimi Patr is nostri PII . IX. Pontificis et Regis, qui 
nobiscum Ipse Deo gratias agens laetitam Tridentinam Suam 
fecit. Ch. Deus Ipsum consoletur professione et observantia 
doctrinae Concilii Tridentini per universum orbem. Arch. 
Imperatorem Regem Franciscum Josephum I. Augustum, 
Pium, Apostolicum Deus fiorentem servet, tueatur. Ch. Glo-
ria Apostolica cum civili et militari eum circumdet. Arch. 
Cunctis Regibus, Principibus populisque christianis, Ch. Pax 
coelestis et vera concordia. Arch. Cardinali sanctissimam 
Personam Pontificis Maximi referenti, aliisque Eminentissi-
mis Patribus Ch. Grates immortales et splendor in Christo. 
Arch. Reverendissimis Archiepiscopis, Episcopis Abbatibus, 
Praesulibus,qui gratiarum actionem illustrarunt, juverunt, Ch. 
Gratus animus, et retributio aeterna. Arch. Episcopo nostro 
Tridentino, qui tanta studia religionis commovit, Ch. Uberrimi 
fructus ejus pietatis. Arch. Civitati Tridentinae, quae dup-
plicato per Concilium Tridentinum honori pietate et urbis 
splendore respondit, Ch. Perpetua félicitas et tranquillitas 
in professione Concilii Tridentini. Amen, Amen. Fiat, Fiat. 
Igy végződött be a trienti zsinat befejeztének háromszázados 
emlékünnepe. A főpásztorikar emlékiratot ') intézett Ő Szent-
ségéhez, melyben mély háláját fejezvén ki sz. Péter utódjá-
nak azon atyai gondoskodásaért, melylyel ez ünnepelyre 
szent áldását kiárasztani kegyeskedett, egyszersmind a tri-
denti zsinat minden határozatainak pontos és hü megtarta-
sára ünnepélyesen kötelezte magát, — ez emlékiratot a fön-
elősorolt főpásztorok mindnyájan aláirták. Hasonló föli-
ratot 2) készített az alsóbbrendű papság is, melyet mikor cse 
kélységem is aláirt, azt már 850-nél többen aláirták vala. 

CSÁPOR. (Vége.) Kettőztetvén lépéseinket, estvére 
Malaczka mvárosba ju tánk , az elölirt rend szerént a bu-
csujárók estvéli imáját befejezvén, lelkünk elgyengült 
hajlékát nyugalomra letevők. Mindenek előtt ismételve 

' ) Mely nm. H a y n a 1 d Lajos erdélyi püspök urnák tollából folyt. 
2 ) Fogalmazója S i m o r János győri püspök ő mlga volt. 



tudtul adám a zarándokseregnek az éjjeli időszakra szolgáló 
e mondatát az egyháznak : „faeminae a viris separentur, tum 
in ipso itinere, tum in hospitiis noctu capiendis." — Ma-
laczka mváros nevezetes az itteni ódonszerü, a ferencziek ko-
lostorában levő sz. lépcsőkről, melyek a kis-martoniakkal egy-
öntetűek , ezen mváros is a buzgó keresztényektől látogat -
tatni szokott sz. helyek közé számlálható, mert szent kereszt 
föltalálása s fölmagasztaltatása napján nem egy százra megy 
az e helyeni vezeklők száma. Ajtatossági föladatunknak 
megfelelvén, ez nap estére a kies, a zarándokokat magához 
édesgető magányba, a bucsujáróktól szintén fölkeresni szokott 
Maria-völgybe jutánk, e kis helység házai a sok jámbor buzgól-
kodót magukba nem fogadhatják ; különben e csendes magány 
nagyon is megfelel a bucsujárók lelki életének ébresztésére. 
Maria-völgy azon hely, hol hajdan , mig a paulinusok kezei-
ben vala , egyházi s világi nagyjaink lelki sz. gyakorlatokat 
szoktak végezni. Két sorban ültetett hársfák között hosszan 
terülnek itt szélten a bold. Szűz 7 kápolnái, alább ezektől fek-
szik a sz. kut kápolnája, melyben sz. Anna tiszteletére emelt ál-
dozathely létez. E kegyeletes helyen a reggeli ima alkalmával 
előadám bucsujáróimnak mintegy vázlatban szűz Anyánk ér-
demeit, szempontul véve az egész emberiséget. Buzditásul sz. 
szavakat meneszték hozzájuk követésre, fölhozván azon eré-
nyeket, melyek Mariát az isteni anyaságra méltatták, meg-
mutatván az eszközöket, melyek segitségével őt követni, s 
lelkünk jóllétére a jóban erősbülni serkentetünk. A vérnél-
küli sz. áldozat bemutatása után sz. imákat rebegénk a 
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dicsőn uralkodó IX. Pius atyánkért, egyházi és világi elöl-
járóinkért, az otthon lévőkért, betegségben sinlődőkért stb. 
Mig végre sz. György sz. k. városán keresztül más két napi 
lankasztó búcsújárás után szombaton estve majus-hó9-énhaza 
érkezénk. Valamint mi zarándokok, ugy az otthonmara-
dottak lelkiépüléseiil diszkörmenetet tartánk estvéledéskor 
anyaegyházunk falai körül , mindegyik zarándok égő 
gyertyát kezében t a r tva , zengé a búcsújáró, szűz Anyánk 
tiszteletére legkedvesebb énekét , intő jelül , hogy a bűnök 
fertőjéből fölüdülve jó cselekedetekkel bizonyitandjuk be az 
Istenünkhez s Maria anyánkhozi ragaszkodásunkat s szere-
tetünket. Befejezésül következő vasárnap , azaz : majus-hó 
10-én a jó föltételek megtartása fölött tartott sz. beszéd után 
hála ének- s áldozattal fejezé be a zarándokolt sereg ez évi 
rendesbucsu-menetét. Megjegyzésre méltó e hit hidegkorszak-
ban, hogy ámbár általános panasz hangzik e nagy világon a 
hitközömbösség s hidegség felől, mégis mindemellett az élő Is-
tenhajlékai,mintáz egész búcsújárásiuton tapasztalhatám,ré-
szént ujitásnak, részént ékesitésnek néznek elébe. Különösen 
az egykoron remete sz. Pál szerzeteseitől lakott Sasvárott, 
a méltóságteljes, csodálatos sz. kép hajléka, melyet a szeretet-
fillérek hozának létre, kivált ennek két tornya nagy áldoza-
tok mellett szebb jövót iger , történnék e nagy válto-
zások mintegy készületül a sz. kép tiszteltetésének jövő 
1864-ik évben általánosan megtartandó háromszázados ün-
nepélye magaoztositására. — Az itteni hitéletre nézve föl-
hozhatónak tartom, hogy az üdvös s jó cselekedetekkel ékes-
kedő Oltár-egylet, s Szent-László-Társulat nálunk is szám-
lálnak tagokat , de biz igen lassan halacl előre növekvése, 
mely akadály ra talál a többféle még elhárítandó előitéletek-
ben, ehhez nem csekély okul járul az idő mostohasága is. — 

Isten megengedé élvezni hiveimnek azon örömöt is , hogy 
számuk egy megtérttel szaporodott, egy ágostai vallású ha-
jadon vétetvén föl ünnepélyesen az egyház kebelébe. — Folyó 
hó 16-án helységünkben tartá meg a mocsonoki kerület idő-
szaki koronáját; ezen napon, mint szentséges atyánk megvá-
lasztatása 17-ik évnapján számos ker. hivők jelenlétében ünne-
pélyes szent-mise-áldozat mutattatott be a pásztorok főpászto-
rának, IX. Pius folyvást zaklatott egyházfőnk boldog uralko-
dásáért s Péter sajkája hányattatásának megszüntetéseért. 

D. J. 

SASSIN. A boldogságos Szűz itteni kegyelemképének 
jövő 1864-ik évben 3 százados emlékünnepe fog megtartatni, 
melynek alkalmából a templom illő földiszitése, a két torony-
nak kiépítése czélszerünek találtatván, a kivitelre szükséges 
összeg megszerzésére legfelsőbb helyről a gyűjtés ország-
szerte megengedtetett , mely megkezdetvén, eddig, az 50 
frtnyi vagy ezen fölüli adományokat számitva a következő 
eredménynyel dicsekedhetik ; a) pénzadományban : O cs. k. 
ap. Fölsége a vallásalapitványból 10,000, saját pénztárából 
200 frtot; Ferdinand császár ő fölsége 200; Carolina Au-
gusta császárné 500 ; a bibornok-herczeg-primás 2000 ; a ka-
locsai érsek 100 fr tot ; az egri érsek 10 db aranyt; a nagy-
váradi püspök 100 fr tot ; a veszprémi püspök 60 f r to t ; a 
győri püspök 100 fr tot ; a székes-fehérvári 50 fr tot ; a pécsi 
50 frtot ; Nemecskay István, nagyszombati kanonok 50 frtot; 
az esztergomi főkáptalan 200 f r to t ; a veszprémi 115 fr tot ; a 
nagyváradi 82 fr tot ; a pécsi 85 f r tot ; az egri 52 fr tot ; a po-
zsonyi 50 frtot adományoztak; b) épitési anyagban: az ala-
pítványi javak igazgatósága Bécsben a két torony kiépíté-
sére átengedett 3120 frt értékű téglát és fá t ; c) egyházi öltö-
zékben: a pesti Oltár-egylet adományozott 3 vállkendőt, 3 
albat, 3 karinget, 6 corporalet, 8 puriíicatoriumot, és 4 lava-
bo-kendőcskét. Két névtelen jámbor bécsi nővér aranyszálak-
kal gazdagon hímzett vörösbársony öltönyt ajándékozott a 
bold. Szűz szobrára, és egy, szintén oly kelméből készült 
bursát. Tekintve az t , hogy ez eddig megadott és biztosított 
segélypénz közel 20,000 frtra rug , és ezen kívül Esztergom 
főmegyének minden kerületében különös buzgalommal foly-
tattatik a gyűjtés, mely kedvező eredménynyel kecsegtet : a 
tornyoknak általános helyesléssel találkozó kiépítése legkö-
zelebb megkezdethetik ; a közellevő helységek lakosai az épi-
tési anyag szállitására önkényt a legszívesebben ajánlkoztak, 
és azt már meg is kezdették. Isten fizesse meg ! 

Hrebitsek István, 
esperes , sassini plebánus. 

FLORENCZ, maj. 28-án A királya mult hónapban ide 
utazott, hogy az egyetemes elégületlenséget valamennyire je-
lenlétével lecsillapítsa megmutatván, mennyire szivén fekszik 
eme tartomány. Az elégedetlenséget a kormány-lapok beval-
lották, a királynak idejövetelétől nem sokat vártak, s miután 
ide jött és elment, az elégedetlenlenséget legkevesbbé se 
csillapultnak mondják. Hiába ! ígértek boldogságokat, hogy 
a népet lázadásra bírják, most nem tudnak adni csak nyo-
mort, s hogy nem segíthetnek a nyomoron, avval mentege-
tik magukat, hogy a zavarok természetes kifolyása a nyomor. 
Igen, ele ők zavarokra izgatták a népet, s ezen zavarok gyü-
mölcsét boldogságnak mondták. A király a Santa Maria Nu-
ova ispotára adott 2.000 lírát, a podesta házának kijavitá-
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sára pedig 5,000 lírát. April 23-án Szénában volt, hol az őt 
üdvözlő küldöttségnek mondá: „Minden gondom, minden 
vágyam arra czéloz, hogy Italiát fölszabadítsam, egységessé, 
s hatalmassá tegyem. Mult évben közel voltam czélomhoz, 
vie az aspromontei ügy minden tervemet elrontotta. Körül 
vagyunk véve bel és külföldi ellenségekkel ; azonban biztosit-
hatlak titeket arról, hogy az olaszok sorsa szilárdan áll." 
Egy más küldöttségnek mondá; „Közel van a megoldás, én 
bizom Italia csillagába." — Egy harmadik küldöttségnek : 
„Méltatlannak tartanám magamat az olasz névre, lia a kez-
dett munkát be nem végezném." Ezek szép Ígéretek, a ke-
délyek megnyugtatására voltak számítva, de a kedélyeket 
le nem csillapították. A nép szabadulást kíván nem a kül-
földtől, melyet nyakán nem is lát, nem is látott, mivel bel-
íöldi fejedelme volt; hanem szabadulást kíván a fölcsigázott 
adók terhétől, a vallás-üldözéstől. S ez az, mit Victor nem 
adhat meg. — Mindez csak Mazzini ígéreteinek kiütésére 
volt téve, mivel a conspirator az ő hivei által sokat tesz, s a 
mult télen szélesre vetette ki hálóit. Mazzini igér boldogsá-
got, s mindenütt hiteget, hogy a piemonti királyság vesztére 
van Italiának, s mindent csak ugy lehet nyerni, ha a király-
ság megbukik. Bizonyos, hogy Mazzini ez által csak a ki-
rályt előre akarja kényszeríteni, s mondhatjuk, hogy némi-
leg Victor is kedvesen veszi ezen fenyegetéseket, hogy Eu-
ropa előtt mondhassa : „ime, ha Romát el nem foglalom, 
M azzini hatalomra jut , s akkor egyetemes a fölforgatás " 
Így minden csak játék az igaznak kifosztására. Fenyegetik, 
hitegetik egymást; kölcsönösen vesztükre törnek, s a nép 
nem nyer mást, mint elpusztitott templomokat, megrontott 
erkölcsöket, a külföldi eretnekek által fölkuszált vallásegy-
séget. Ezen boldogságokat képes a koronás és nem-koronás 
conspirator adni a népnek. 

MADRID, maj. 31-én. Királynénk vallásosságának 
egyik szép cselekedetét röviden irom le, melylyel egész vá-
rosunk telve van. 0 fölsége maga égő gyertyával követte az 
Oltári-szentséget Malpica marquisnőhez, a ki a királyi her-
czegeknek nevelője volt. Midőn az ajtatosság elvégeztetett, 
ő lölsége viszszatért, s Mirabel marquist megbízta, hogy az ő 
névében a betegtől bocsánatot kérjen. Ezt könyek és zoko-
gás közt mondta a király. „Menj a beteghez, igy szólt, kérj 
anyádtól nekem bocsánatot mindazon bántalmakért, melyek-
kel akaratom ellen gyermekeim nevelésének ideje alatt meg-
sertettem, vagy megszomorítottan! ; mondd meg neki, hogy 
ily végórában mindent meg kell bocsátani, s hogy én várom 
tőle e bocsánatot." Malpica nő az Oltári-szentség örömei 
között még azon örömben is részesült e földön, hogy kirá-
lyának alázatossága tőle bocsánatot kért. 

VERA-CRUZ, apr. 20-án. A zsarnok köztársasági el-
nök a szerzetesek javainak elkobozását következő kibocsát-
ványban rendeli el, mely minden köztársasági tartományok-
ban érvényes : „Juarez Benedek, a mexicoi egyesült államok 
alkotmányos elnöke, tudtára adja minden polgárnak, a mint 
következik. Tekintetbe véve 1) hogy e súlyos helyzetben a 
kormánynak minden módot (a rablást is) igénybe kell venni, 
hogy a közigazgatásra, és a betörő idegen ellen háborúra 
szükséges költségeket fedezhesse ; 2) hogy elfoglalván a szer-
zetesek házai t , a köztársaság kincstára tetemes nyereséget 
kap, nyithat kórodákat, a sérült hadfiak ellátására lakó há-
-zakat ; 3) hogy ha a fogadalmak valósággal személyes sza-

badságon alapulnak, mindazon kényszeritő eszközök, melyek 
a fogadalmak teljesítésére alkalmaztatnak, ép ezen szemé-
lyes szabadsággal ellenkeznek, a mi egy népies köztársaság-
ban nem türethetik; (szabad ember, személyes szabadságból 
vállal kötelezettséget, ir alá kötvényeket ; a kényszeritő mó-
dok, melyeket az állam a vállalt kötelezettségek teljesítésére 
alkalmaz, a személyes szabadsággal ellenkeznek, a mi egy 
népies köztársaságban nem türethetik, mondjon le tehát Ju -
arez a hatalom kezeléséről. A zsarnok szineskedő s gunyo-
ros. Ellenkezik a személyes szabadsággal, oly életmódot nem 
követhetni, a milyet üdvösségünkre legjobbnak gondolunk ;) 
4) hogy a hatalom, melynek a szerzetesek magukat alávetik, 
alapul és szabályul nem birja a törvényeket, mint ez az ál-
lami hivatalnoknál, sem a természeti érzemétiyt, mint ez a 
szülőknél van, hanem korlátlan , az alattvalók egész életére 
kiterjed, a nélkül hogy az állami hatalom közbelépjen, és a 
visszaéléseket megakadályozza ; (ez a dolog fulánkja : „az ál-
lami hatalom közbelépjen;" visszaélések vannak mindenütt, 
Juarez rendszeresen viszi ezeket , a franczia kormány aka-
dályt akar tenni a visszaéléseknek, s Juarez ezen közbelé-
pést a népjogok sértésének mondja; azon hatalomnak , me-
lyet a szerzetes főnök gyakorol alapja, szabálya, iránya az la-
tén és az egyház törvénye, a szerzet alapszabályai, jámbor 
szokásai; az atyai szeretetnél magasabb caritás enyhíti a 
nyerseséget, édesitiaz Isten törvényének igáját ; a visszaélé-
seket orvosolják az atyák törvényes gyülekezetei, uj rende-
letjeik, az apostoli követnek látogatásai ; s ha mindezek ered-
ménytelenek, orvosolja a szerzet lassú föloszlása; —könnyű 
itt vaisszaélés, de rögtön megboszulja magát az alattvalók 
engedetlenségével, a jámborok hatalmas ellenmondásával ;) 
5) hogy nem tanácsos a papságnak kezében ily nagy hatal-
mat hagyni , mely kivált most igen veszélyessé válnék; 6) 
hogy a világba eresztett apáczák lelkismeretére mégis be-
folyhat a papi hatalom; de ezt mérsékelni fogja a házi illem, 
a közvélemény, a hazai törvény ; 7) hogy az egész országban 
a közvélemény a férfi és női szerzetesek ellen nyilatkozott ; 
(a hol az ellenkező nyilatkozatot törvénynyel takart gyilko-
lás sújtja, ott csak a gonoszok szavát lehet hallani, ezen szó 
lesz akkor közvélemény ;) 8) hogy ezen rendelet nem szól a 
Szeretet-nénékről, a kik házaikban meghagyatnak; e m i a t t 
élve széles hatalmammal, jónak találom rendelni, a mint kö-
vetkezik: 1) a nők szerzetei minden tartományokban eltö-
rültetnek ; 2) ezen szerzetes nők házai a kibocsátvány közzé-
tételétől kilenez uapra kiüríttetnek ; 3) a kincstári hivatal 
azonnal kezéhez veszi azokat, s mindazt, a mi benne van, 
tartozzék bár a házhoz vagy a szerzetes nőkhez; a mit sze-
mélyes használatukra fordítanak, (p. o. ruha) magukkal elvi-
hetik ; 4) ezen épületeket csak az elnök különös parancsára 
lehetend eladni a kincstár jávára ; 5) a kormány a szerzetes 
nők hozományát ki fogja adni , (mikor?) addig eltartásukról 
gondoskodik, (miként a templomokról, melyeknek kincseit és 
birtokait elrabolta ;) 6) a kolostorok melletti templomok az 
isteni-tiszteletnek megtartatnak, legalább azok, melyeket a 
kormány ki fog tűzni ; (erre várhatnak;) 7) a jelen rendelet 
nem vonatkozik a szeretet-nénékre, (mivel ezek Juareznek 
sebesültjeit ápolják ;) 8) a pénzügyi minister megbizatik a 
jelen rendelet foganatosításával. Mexico, a kormány kasté-
lyában. 1863, febr. 26-án. Juarez Benedek, elnök; De la 
Fuente János, külügyminister." 



Irodalmi hirdetés. 
Az 1835-ben a papnöveldét elhagyott, és 1862-ik au-

gustus havában Esztergomban összegyülekezett iskolatársak 
által kitűzött pályakérdésekre beérkezett pályamunkák bírá-
latra kiadatván : 

Az e l s ő k é r d é s r e : „A papságot a tudomány és 
szent élet teszi tekintélyessé és boldoggá," beérkezett 4 pá-
lyamű közül az, melynek jeligéje: „Vive diu, sed vive Deo, 
nam vivere mundo, Mortis opus, vita est vivere Deo. S. Au-
gustinus," mint versenytársai fölött előnyösen kitűnő a k i-
n y o m a t á s r a é s a j u t a l o m r a teljesen méltónak Ítél-
tetett. Azonfölül még a : „Qui fecerit et docuerit, hic ma-
gnus vocabitur in regno coelorum," és: „Nescitis, quodii, qui 
in stadio currunt, oinnes quidenx currunt, sed unus accipit 
bravium" jeligékkel ellátott két pályamű is a birálók által 
d i c s é r e t r e m é l t ó n a k Ítéltetett. 

A m á s o d i k k é r d é s r e : „Az őskatholikaegyházat 
a testvéri szeretet tette erőssé és hatalmassá," beérkezett 
pályamüvek közül kettő, melyek jeligéje : „Az ős egyház test-
véri szeretete arany betűkkel ragyog a történet lapjain," — 
és : „Sola vincit Veritas, sola salvat Charitas," a birálók által 
a j u t a l o m r a e g y a r á n t é r d e m e s e k n e k Ítéltetvén, 
azok között a jutalmat megosztani határozák. 

A h a r m a d i k k é r d é s r e : „Melyik iskolamester 
követi legjobban az isteni mestert Jézus Krisztust?" beérke-
zett 3 felelet közül, az, melynek jeligéje : „Magister vester 
unus est Christus," Ítéltetett a j u t a l o m r a é3 n y o m t a -
t á s r a m é l t ó n a k ; d i c s é r e t t e l k i e m e l t e t v é n , 
és némi módositások eszközlése után, a nyomtatásra hason-
lag érdemesnek ítéltetvén még a következő jeligével ellátott 
munka is: „Jézus a tanítók tüköré" sat. Kellner Aphoris. 

A lepecsételt jeligés levelkék fölbontatván, kitűnt, hogy 
az e l s ő kérdésre kitűzött, négy arany jutalmat K r e n e -
d i c s Imre pest-központi, váczmegyei IV-ed éves növ. pap 
nyerte meg. A dicséretre méltatott munkák szerzői pedig: 
B i r ó Béla pest-központi, erdélymegyei IV-ed éves, — és 
H e n n y Alajos pázmány-intézeti, csanádmegyei Il-od éves 
növ. papok. — A m á s o d i k kérdésre kitűzött négy arany 
jutalmat felében M o r á s z Antal IV-ed éves hittanuló Esz-
tergomban, és H o r v á t h János pestközponti IV-ed éves 
hittanuló a nagyváradi g. sz. megye részéről, — végre : a 
h a r m a d i k kérdésre kitűzött szintén négy arany jutalmat 
K á d l i k János I-ső éves hittanuló Esztergomban nyerte 
meg. Dicsérettel kiemeltetvén S t e i n e r Ádám pestközponti 
veszprémmegyei Il-od éves hittanuló pályamunkája. — A ju-
talomra érdemesített pályamunkák, a pályadíj kitűzők kíván-
sága értelmében a „Religio" „Katholikus Néplap" és „Tano-
dai Lapok" czimii folyóiratokban fognak közzététetni. 

Kelt Pesten Julius 6-kán 1863. 

Róder Alajos. 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 10-én. Az „Esztergomi Újság" szerént sz. 

Péter és Pál ünnepén ő emtja pontificalt, hosszasb szent be-
szédet tartott, végre a bérmálás szentségét osztotta ki több 
mint 800 hívének. Mult vasárnap pedig Bartra rándult, hogy 
az ottani híveket részesítse a bérmálás szentségében. Ugyan 
bibornok ő emtja elvállalni kegyeskedett az esztergomi kis-
dedovodai társulat fővédnökségét, mely alkalommal egy-
szersmind kijelenteni méltóztatott, hogy még több intézetet 
is szándékozik székvárosában létesíteni, legelőször is egy le-
ánynöveldét apáczák vezérlete alatt. 

— A veszprémi jótékony főpásztornak nemesszivüsé-
gét ismét uj tett hirdeti. Ugyanis a szárazság ínsége által 
sújtottak segélyezésére 1000 fortot küldött a nm. Helytartó-
tanács elnökségéhez. — Szép tett följegyzésével kezdheti meg 
majd a ,Magyar Sión' ezen czimii üdvös rovatát: Mit tettek 
az 1863. év II. felében a testvérhaza hatarain belül azok a 
holt kezek ? 

— A tridenti sz. zsinat háromszázados emlékére a sz. 
István királyról nevezett esztergomi ősrégi papnöveldében 
f. é. jun. 29-én szavalati és ének-ünnepély rendeztetett, me-
lyet ő emtja is szerencséltetett magas jelenlétével. 

— S o m o g y i Károly ő nsga, mint tőle értesülünk, 
elfogadja az alelnöki állomást a Szent-István-Társulatnál. 

— Mainzban a Szentlélekről czimzett kóroda ősrégi 
byzant stylü temploma sörcsarnokká alakittatik át. A civi-
lizált kor szellemével teljesen megegyező. Has és gyomor el-
jött a te országod, melyben a templomokból korcsma lesz! 

— Junius 26-ik és 28-án tiroli követségek arra kérték 
a Tridentben összegyűlt egyháznagyokat, hogy az ország 
hitegységének föntartásáért járuljanak közbe. Ez majdnem 
akkor történt, midőn a birodalmi tanács alsóházában Schind-
ler a tridenti püspököt körleveleért vád alá kívánta helyez-
tetni. — Olvassátok, mit irtak mindent bizonyos szónokok a 
katholikusok és katholicismus ellen a reformatio évünnepén, s 
látni fogjátok, hogy a tridenti herczeg-piispök még keveset 
mondott azokhoz képest; és hol volt ilyesmiért fölszólalás a 
kath. részről oly irányban, hogy az illetőket vád alá kel-
lene helyezni? 

— Egy jámbor kremsmünsteri saját kezemunkájával 
nagy követ hasított ki a linczi dóm épitéséhez ; a követ más 
4 pórember ingyen szállította az épitési helyre. A mainziakat 
egy kis pir futhatná el e tény hallatára. 

— A bambergi megye 1860-tól 29,100 frtot küldött 
Romába Péterfillér gyanánt. A pápai kölcsönre rövid idő a-
latt Belgiumban 2 millió frank jegyeztetett be. 

— A wasserburgi templom külsején van a legnagyobb-
szerü frescofestmény a középkorból, Bajorországban. 40 láb 
magas és 15 széles; szellemclusan van rajta ábrázolva a meg-
váltás történelme az Atya elhatározásától fogva egész a 4 
utolsó dolgokig. A kép, mely 1460-ból származik, javitást i-
gényel, mely hihetőleg nem sokára megkezdetik. 

— Oroszországban a ferenczieknek 1842-ben a lelket-
len nyomás daczára volt 29, a clarissáknak 6 kolostoruk; most 
amazoknak van 12, ezeknek 4. Működésűket az üldöztetés-
ben is kiterjesztik a jeges és fekete tenger partjáig, és minc-
egy 38,000 katholikus fölött pásztorkodnak. 

H á l a n y i l a t k o z a t . Főt. G ü r t l e r Mihály kerü-
leti esperes, és Vaáli plebánus urnák azon nagylelkű alapít-
ványáért, melyet a budai tisztelendő irgalmas szerzet kór-
házában (400Ö for. o. ért.) a székesfehérvári püspöki megye 
beteg papjainak részére tőn, hálás elismerés fejében köszö-
netet nyilvánít a z A d o n y - a l e s p e r e s i k e r ü l e t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

IV. 

Midőn a keresztények szabadokká lettek s nyil-
ván gyakorolhatták vallásukat, nyilvános egyházak-
kal is akartak birni. Erre pedig nem látszának alkalma-
soknak a pogány templomok, miután ezek közönsége-
sen szűkek valának;ugy szintén a keresztények vallásos 
gyakorlataiapogányoktól egészen különböztek; s igy 
szükségképen nagy változásokat kellett az elrendezés-, 
izlés- és ékesitésre nézve megtenni, s a templomokat az 
ő isteni szolgálatukra meghatározott modorban kivinni. 
E végre a hivek saját épületeket emeltek. S az egy-
ház ős idő óta azt, ki saját vagyonából templomot, 
plébániát alapitott, bizunyos előjogokkal tüntette ki; 
s ezek közt a legfontosabb volt, hogy a gyámur a-
püspöknek e javadalom betöltésére egy papot a 
jánlhatott. 

Midőn a népvándorlás égő fáklyája lassanként 
elaludt; és a közép európai állami rendszer erős gyö-
keret kezde verni ; a kath. egyház lényege már ren-
dezve vala s az ő állása a napnyugoti tartományok 
egy részében virágzónak mondható. Apostoli férfiak 
elhozták a völgyekbe, mihelyt ott a háború zaja el-
némult, a keresztet és a kereszttel a polgárosodást és 
a béke jótéteményeit. A népek pedig maguk az egy-
házfő beleegyezésével választák maguknak pásztorai-
kat és gondoskodtak élelmezésükről. Midőn Nagy-
Károly a nyugoti császárságot megállapitá, a világ-
vallás nagyszerű és csudálatra méltó hatalmát már is 
kifejlesztve s megállapítva találá; s belátta, mikép 
csak a kereszténység tana képes egyedül a népek 
vadságának erélyesen és állandóan ellene állani, az-
ért igyekvék az egyház befolyását világi tekintély 
által is emelni, a papságnak tekintélyes földbirtokot 

adományozott, a püspököket pedig maga körébe és 
tanácsába vonzá. O maga is alapitott u j püspöksége-
ket, épitett számtalan templomokat és alapita gazda-
gon ellátott lelkészi állomásokat, a ker. világ minden 
részeiből az egyház legelőkelőbb szellemeit vonzá az 
ő udvarába és kinevezé a legbuzgóbb s legtevéke-
nyebb férfiakat püspökökké. 

Nagy-Károly halála után az egyház virágozni 
kezdett és a papság a császárban az ő legnemesebb és 
legjámborabb jótevőjét tisztelte. Az ország hűbérnö-
kei követték a fejedelmi példát; alapitottak egyhá-
zakat s rendeltek lelki pásztorokat. Igy keletkezett 
a patronatusi jog. — Valamint pedig minden dolog-
nak meg van az ő visszás oldala is, ugy itt is nagy-
szerű bajok léptek előtérbe. A Karolingok kihalása 
után a sváb császárok nem kezelték a nekik engedett 
jogot mindég Károlynak azon nevezetes buzgóságá-
val, a pénzre szoruló hatalmasok eladták a gazdag 
püspöki székeket nemes istállószolgáknak, s kedvencz 
bohóczoknak; kéjelgő és elvetemedett udvaronczok 
nyertek apostoli méltóságokat, a részletes egyházak 
köteléke az egység középpontjával mindég tágultabb 
kezde lenni; mig végre VII. Gergely kényszerítve 
látta magát IV. Henrikkel a legiszonyúbb beruházási 
vitát vivni. Oly barcz vala ez, mely akkor a félvilá-
got megrendité, a hit szentélyét súlyos csapásokkal 
illette és az egyház még sem vala képes régi függet-
lenségére többé fölemelkedni. Az egyház maga kevés, 
vagy csak igen csekély részt vőn főnökeinek válasz-
tásában s ezzel az ő lételeme csökkent és egy szabad 
fejlődésnek elvágattatott fonala. 

Későbben különféleképen szinte gyámuri jogok 
keletkeztek és szilárdultak. Országfejedelmek állapi-
tának egyházakat és javadalmakat s azért aháladatos 
püspököktől megnyerték a gyámuri jogot, vagy pe-
dig vétel, örökösödés vagy visszaesés erejénél fogva 
kaptak jószágokat, melyekhez ezen jog ragasztva vala, 
vagy ismét fölfüggesztettek püspökségeket, káptala-
nokat és apátságokat s maguknak tulajdoniták a be-
húzott jószágokkal együtt az eddig ezekkel egyesi-
tett jogokat. Egyébiránt a gyámuri joggal kizárólag 
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csak kath. egyének főlruházhatók, s ha ezek vagy u-
tódaik a kath. egyháztól elszakadtak, vagy ha adás-
vevés, csere vagy zálog, szerződés vagy házasság ál-
tal a gyámuri joggal bíró jószág nein kath. kezekbe 
menne át, — ez esetben a gyámuri jogtól méltán el-
esnek. Ugyanezt bizonyítják és követelik a kegyúri 
jogok is. 

A kegyurak jogai azon versben foglaltatnak : 
Patrono debetur honos, onus, utilitasque, 
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus. 

E szerént a gyámurakat, a kinevezési jogon ki-
vül, még bizonyos tiszteleti jogok és kitüntetések il-
letik, melyek azonban csak egy kath. ember szemei-
ben birnak valódi érvénynyel. Nevezetesen a gyám-
uraknak joguk van, különös helyet elfoglalni az egy-
házban, ugy szintén neveik megemlittetnek a nyilvá-
nos egyházi imákban, a nyilvános járdalatoknál elöl-
mennek, a szentelt vizet kapják a többi plébánia hi-
vek előtt, az egyházban eltemettetnek és egyéb, a 
tartományi szokás által birt előnyökkel birnak. Ugy 
szintén van joguk, ha elszegényednek maguk hibáján 
kivül, igényt tartani az egyház fölös jövedelmeinek 
aránylagos részletére, valamint hogy haláluk esetére, 
az általuk alapított, vagy gyámolított lelkészi állo-
másokon szent mise áldozatok bemutattassanak lel-
keik nyugalmáért. Mind igen szép s magasztos előjo-
gok ! csakhogy kath. szempontból méltányolhatok e-
gyedül. De különben is, mikép remélhető, hogy egy 
nemkatholikus, a kath. egyházat, melynek elvből el-
lensége, minden gyámuri joghatóságában álló eszkö-
zökkel pártfogolja, és kinevezéseivel vallásos buzgó-
ságot, érdemeket vagy képességeket iparkodjék ju-
talmazni; s nem fog-e részéről az egyházias szellem 
és hitbuzgóság az elválasztandóban inkább kellék-
hiánynak tekintetni? A.nnál fogva helyesen intézked-
nék a törvényhozás azt rendelvén, hogy ha a javak, 
melyekkel a gyámuri jog össze vagyon kötve, adás-
vevés vagy egyéb szerződés által nem kath. kezekbe 
mennének á t , ez esetben a kegyúri jog az u j bir-
tokosnak legközelebbi kath. rokonára, s ennek nem 
létében, az egyház főpásztorára, a püspökre szálljon. 

Ha már a gyámuri jog meg nem egyeztethető 
egy protestáns vagy görög-nem-egyesült személyé-
vel, annál kevesbbé egyez az meg egy héber val-
lású haszonbérlőjével. 

Megtörténhetik, hogy a zsidó haszonbérlő kö-
vetvén az ő természetes hiúság- s nyerészkedési vá-
gyát, kezdetben bármily gondolható terhek viselé-
sére is fog ajánlkozni, csak hogy patronusi czimet 
használhasson ; azonban ily gyakorlat mellett a leg-

érzékenyebben sértve lesz a gyámuri jognak egyházi 
jelleme s a hivők gyengéd vallási érzelme ; sőt sok 
más visszaélésnek, botránynak tárt kapu nyittatik. 
Azért az egyháznak nem szabad magas s örök rendel-
tetéséről megfeledkeznie holmi pillanatnyi haszon mi-
att, sem oly elvet elfogadnia, mely szervezetét, füg-
getlenségét veszélyeztetné. Valóban az egyháznak, a 
patronatusi jog osztogatásában, megengedésében igen 
is óvatosnak kell lennie. 

Többiben a gyámuri jogok a személyek külön-
félesége szerént különfélék ; vannak püspöki, ország-
fejedelmi, vallásalapitványi, káptalani s magánykegy-
uri jogok. Az osztrák törvényhozás nézete szerént 
minden egyháznak s javadalomnak kell, hogy saját 
gyámura legyen s hogy ott, a hol nem lehet gyám-
uri jogot bebizonyítani, ugyanaz a püspököt illeti. 

A püspöknek szabad adományozási joga oly soká 
érintetlen marad, mig a kimutatott gyámuri jog vagy 
is a collatio libera necessariára átváltozik. A szabad 
adományozási jog azonban nem zárja magában azon 
terheknek egyikét is, melyeket az osztrák törvény-
hozás a gyámuri joggal összeköt. Vizsgálván, mint ke-
letkeztek a lelkészi javadalmak, ugy lá t juk, hogy 
valamely község, egy vagy több jótevő annak nevé-
ben templomot épitének, és a püspök ezen templom 
számára, melynek föntartása az épitőt illette, egy ál-
dozárt fölszentelt és annak lelkészül rendelé. Senki 
nem gondolt arra, a püspököt kötelezni, hogy azon 
templom föntartását ő biztosítsa s kötelességszerű a-
dalékokkal járuljon segítségére; ezen gond azokat 
illette, kik a megismert szükség végett a templomot 
épiték. Tagadhatatlan ugyan, hogy a püspökök, kik-
nek jövedelmükből telt, szegény községek javára lel-
készi állomásokat állapitának s azok nek föntartását 
vagy egészben vagy részletesen ad mensam episcopa-
lem átvették. Miután fölösleges lett volna magukat 
ilynemű javadalmakra nézve gyámurakul nyilváni-
tani, azért a szabad adományozási joggal átvették an-
nak egész vagy részszerénti ellátási kötelességét, ha 
tudnillik a templom birtoka máskép nem volt elég-
séges. Ugy szintén történhetett, hogy egyházi testü-
letek egyházakat és javadalmakat állapitának s azok-
nak föntartási terhét saját birtokaikra átvették, ké-
sőbben pedig ezen testületek föloszlattattak s birto-
kuk a püspöki asztallal egyesittetett. Akkor a gyám-
uri teher a püspöki asztalra háromlott ugyan, de ha 
az egyházi intézetek és személyek megszűntek, ugy 
megszűnt ezekkel a gyámuri jog is, miként a faj vagy 
családi patronatus is kihal a családdal ; s ép oly ke-
véssé mehet át mintegy örökségkép egy harmadikra, 



miként maga az egyházi méltóság, vagy az ezen egy-
házi méltósághoz kötött püspöki, vagy püspökegy 
házhatósági jogok sem mehetnek át az ama javak uj 
tettleges birtokosaira. 

A secularisatio által nagy zűrzavar keletkezett 
a gyámuri ügyet illetőleg, kiválólag Németország-
ban ; s jóllehet az apostoli szent szék azonnal sietett a 
fölmerült bajokon segiteni, még is maiglan a dolgot 
végképen tisztába hoznia nem sikerült, a mint ezt a 
felsőrajnai egyházkormány eseményei tanusitják. 

V. 
„Méltó a mű, a buzgó gyámur ősei dicső nevé-

re" igy sóhajtunk föl, megállapodván valamely nagy-
szerű egyházi épület előtt, melyet egy hatalmas fe-

jedelem vagy némely hitbuzgó gyámur fölemelt. 
Méltó a mű a gyámur dicső nevére, mely mai nap is 
a hivek ajkairól kegyelettel hangzik Ily gyámura-
kat többeket képes fölmutatni, kivált a szent hajdan; 
mert akár a nagyszerű alapítványok sokaságát te-
kintjük, akár pedig az egyházak művészi elrendezé-
sét vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy azokban nagy-
szerű áldozattal párosult izlés, választékosság, ősin és 
legszebb öszhangzat uralkodik; minden, mit ott a szem 
lát, a nagylelkű alapitók áldozatkészségét tükrözi 
vissza. Az egyház jámbor gyámurai tudván azt, hogy 
a Mindenható az ő szenteinek együttlakásából is a 
maga szent fölségének örök hajlékot alkot s kegye-
sen veszi, ha remek épületet emelnek az ő dicsősé-
gére; azért igen is szívesen járultak folytonos részvét-
s adományaikkal az ur házainak fölemeléséhez, kicsi-
nositásához ; szemeik előtt tartván, hogy miként azt 
Dávid király a Salamon által építendő templomról 
mondá, ez épületben nem embernek hanem Istennek 
készíttetik hajlék, s hogy azt nem csupán a jelenkor, 
hanem a legkésőbb utókor számára s lelki örömére 
is épitik. Szemeik előtt lebegett a hálás nemzedék, 
mely valahányszor a szent helyen nagy Istenünk imá-
dására cgybegyülend, hálatelten meg fog a gyámu-
rak bőkezűségéről is imáiban emlékezni, s rájok ál-
dást mondani minden fillérért, melylyel annak alko-
tásához járultak. 

Jelen korunkban ez máskép lett. Sokanagyám-
urak közül csak nagy nehezen birják magukat némi 
nagyobbszerü építkezések- és javításokra elhatározni. 
Elaludt sok kebelben az ősi hitbuzgóság és áldozat-
készség ; s azért a képtelenség a patronatussal össze-
kötött terheket viselni, mindinkább előtérbe lépett. 
Ide járul a gyámuri tiszteletbeli jogoknak, kilünte-
téseknek kevesbre becsülése. A kinevezési jogon ki-

vül, mely az ő valóságában csak bemutatási jog, alig 
lát a gyámur egyéb kedvezést annál, miszerént elsze-
gényedése esetére kegyúri alapitványaiból némi se-
gélyt igényelhet; de valljon megkaphatja-e valóban, 
az sok más körülményeken kívül még attól is függ, 
lehet-e azon alapítványokhoz hozzá férni'? ugy szin-
tén a megváltozott időviszonyok, a nagy drágaság, 
a közterhek viselése s egyéb okok kötve tartják a 
gyámurak kezeit. 

A gyámur jellemének első ékköve vala mindég 
a vallásosság s ebből mint tőből sarjadozának a többi 
közpolgári és házi erényeik. Annyi bizonyos, hogy 
a mely pillanatban meghasonlik a kegyúr Istenével, 
ugyanazon pillanatban meghasonlik lelkének lelké-
vel. Egyébiránt vannak még világszerte kegyurak, 
kiknek családi belső szentélyében mindenek fölött az 
Ur félelme trónol, s azért őrangyaluk szüntelen vi-
raszt fölöttük, hogy az erkölcsi élet napja soha le ne 
alkonyodjék egükről. S ezek készek jelenleg is, a ne-
héz idők daczára, áldozni! De elismerés és méltány-
lás illeti azon buzgó tiszteket, kiknek az Ur oltárai 
díszéért lángoló mellükből az egyházak építési vagy 
megújítási eszméje még akkor indult ki, midőn saját 
keblük buzgalmán kivül nem vala hova vetniök re-
ményeik horgonyát ; kiknek összes gondjaik csak a 
sz. vállalatnak kivitelén nyugovának. 

Egyházi törvény szerént a gyámur kötelessége 
hozzájárulni az egyházi épületek kijavítása- és hely-
reállításának költségeihez azon esetre, ha az egyházi 
alap nem elégséges; mçg is nem őt egyedül illeti e-
zen kötelesség, hanem azokat is, kik az egyházból 
némi hasznot húznak és a plebâniabçli híveket. Azon 
épületek pedig, melyeknek helyreállításához a gyám-
ur készpénzbeli fizetés tekintetéből hozzá járulni tar-
tozik, ezek úgymint : a plébániatemplom, a plébánia-
iak, a gazdasági, istállói épületek, az egyházi szolgák 
lakásai, a temető és a halottas kamra. Szintén az 1812-
ki September 17-ről kelt országfejedelmi rendelet azt 
parancsolja, hogy a kiadások, melyeket az elemi csa-
pások által károsított partoknak helyreállitása a tem-
plom és plebániabeli földeknél, vagy azoknak megó-
vása kárositás ellen szükségessé tesz, nem az egyházi 
alapból, hanem a gyámur által pótlandók, a nélkül, 
hogy a bekebelezett plebániabeli községek ingyen 
adandó kézi és szekeres munkára szoríttathatnának. 

A botránykozás legnagyobb köve abban áll, 
hogy egyszerre nagy összegek kívántatnak, valamely 
jószágnak birtokosa pedig az ő birtokolásának ideje 
alatt ilynemű igényektől egészen megkíméltetett, s 
azért utódját a legérzékenyebb követelések terhelik. 



E részben tehát alig lehetne talán jobb expedienst 
találni annál, miszerént a templomok és a szükséges 
plebániabeli épületekre évenként bizonyos épitkezési 
járulékok lefizettetnének és az egyházi kormány ál-
tal számadásba fölvétetnének ; itt kellene azután bi-
zonyos kulcsot meghatározni, megbecsültetvén a kér-
déses épületeket, melyek azután mint-egy bizonyos 
tőkét képeznének s melytől a kegyúr az épületi tárgy-
nak jelenleges állása szerént megfordított arányban 
magasabb vagy csekélyebb procentumokat fizetni 
köteleztetnék, ugy hogy az épületek kijavításával az 
évenkénti járulék is kevesbednék. Ez által a helyi 
körülmények szerént változnék ugyan a megbecsül-
te tés értéke, a mennyiben tudnillik a mesteremberi 
munkák költségei nem mindenütt egyformák ; de az 
eljárás igen is maga rendjén volna. Az épületek is é-
venként megvizsgálandók volnának ; szóval az ilyen 
ellenőrködés valódi nyereség volna és semmi ujitást 
nem tartalmazna, miután csak a már fönálló rendele-
tek foganatosittatnának. 

A gazdag és szegény egyházak közti különbség 
csak abban állana, hogy a gazdagok minden épülete-
ket kötelességszerűen, jó állapotban föntartatnának s 
ekkép a kegyúrnak csak csekély épitkezési percen-
tekbe kerülnének; a kevesbbé ellátottak pedig ha 
egyszersmind rossz épületekkel bírnának; kezdetben 
ugyan az eddigi mulasztást a gyámurak részéről meg-
fizettetnék, de mégis semmi túlságos, sem állandóan 
maradandó terhet nem raknának a gyámurak válla-
ira; mert csak tőlök függne a szükséges erők meg-
mozgatása által az épületi állapotjavításának tekin-
tetéből a járulékok mennyiségének megkevesbitését 
eszközölni és kivinni. (Folyt. köv.). 

A nápolyi püspökség tiltakozása 
a turini kormány 1863-ki jun. 5-én kelt rendelete ellen a királyi 

,placet', — .exequatur ügyében. 

Fölség! A jun. 5-én kiadott királyi rendelet, mely kirá-
lyi exequatur-t parancsol kérni bármily egyházi intézkedésre, 
mely az országon kivüli egyházi hatóságtól ered, uj fájdal-
mat szült szivünknek, uj kínt hozott lelkismeretünknek azon 
sok kár miatt , mely ez által az egyházra és a liivekre fog 
háramolni. Kötelességünknek tartjuk tehát , hogy fölséged 
előtt tiltakozzunk eme rendelet ellen, és visszavonását kérel-
mezzük, hogy a hivek azon jogokkal éljenek, melyeket nekik 
szent religiójuk adományozott, s melyeket a világi törvé-
nyek is, ide értve a Turinban kiadott Statutot , elismernek 
és biztositanak. Fölséged, a ki kisdedségében vette föl a ke-
resztségét, és a kath. religióban neveltetett, kétségkívül 
fogja tudni , hogy az egyház erkölcsi testület , melynek feje 
Krisztus Jézus, tagjai pedig a hivek, a mint ezt szent Pál 
apostol mondja. (Eph. 1, 22. 23.) Tudja fölséged, hogy lát-

ható levén az egyház, Krisztus Jézus látható fejet adott az 
egyháznak, az ő helyettesét, hogy ez kormányozza az egy-
házat a hitben, az erkölcsben, a fegyelemben s mindenben, a 
mi szükséges és hasznos, hogy a hivek az örök életre jussa-
nak. Tudja fölséged, hogy az egyháznak titokszerü egysége 
abban áll, hogy a hivek az ő püspökükkel, a püspökök a ro-
mai pápával szellemileg összekötve legyenek, a mint ezt sz. 
Cyprián mondja : „az egyház a pap körül összesereglett nép, 
pásztor körül összegyűlt nyáj , (Ep. 69.) ; és sz. Ambrus ér-
telmezvén a Megváltónak azon szavait : ,pasce oves meas : 
pasce agnes meos'1 a juhok alatt a hiveket, a bárányok alatt 
a főpapokat érti, miszerént sz. Péter mind a kettőnek elöl-
járója, tanítója, atyja s legfelsőbb feje. (L. 10. in Luc. n. 
176.) Tudja fölséged, hogy valamint a testben az idegek a 
fejtől lefelé minden tagokra szétosztva lefolynak, s igy a ta-
gok erejét szülik, föntartják, s minden mozdulatot kormá-
nyoznak, ugy a romai pápától a püspökökre, ezekről pedig a 
hívekre megy le a religiónak ereje, mivel sz. Péternek mon-
datott: confirma fratres tuos. (Luc. 22, 32.) Tudja fölséged, 
hogy minden állat, legyen ez lelkes vagy lelketlen, azonnal 
élni megszűnik, mihelyest a tagok a fejtől elszakittatnak; 
ugy minden egyesület, ha elszakittatik azon hatalomtól, 
mely azt kormányozza, szükségképen elvész. E kettős csa-
pásnak oka akar lenni a fönemlitett rendelet. S valóban mily 
hatalom maradna az egyház fejének kezében, lia a hi vekhez 
intézett rendeleteit, az egyháztól idegenszerű, sokszor ellen-
séges társadalom vizgálat alá veszi, s megengedi, vagy meg-
akadályozza azoknak teljesítését ? Mily engedelmességi kö-
telezettség marad a hivekben azon rendeletek iránt, ha ők 
megtehetik, hogy a király azoktól megvonja a megegyezé-
sét? Valljon nem annyit tesz-e ez, mint a titokszerü testben 
megakadályozni a közlekedést a fej és tagok között? Vall-
jon nem uj csapás-e ez az egyházra, hogy javainak elkobo-
zása, szolgáinak erőszakos eltávolítása után most az egész 
testet a fejtől elszakítsa ? Minden lénynek , legyen bár leg-
kisebb, természeti joga van magát védeni ; mennyivel inkább 
van ily joga az egyháznak az ő alapitójának istensége, a rá 
bizott kincsek nagy becse, az ő tagjainak szent jámborsága, 
az ő végczéljának magasztossága miatt ? — Emlékezzék meg 
fölséged, hogy Üdvözítőnk nem bizta a világi hatóságra, hogy 
tanítsa, mit kell a híveknek hinni ; sem nem parancsolta, 
hogy a püspökök a királyok őrködése alatt tanitsanak, mit 
kell hinni. Üdvözitőnk kétségkívül tisztelte a világi hatósá-
got, mivel csodát te t t , hogy magáért és Péterért az adót 
megfizesse, (Matth. 17, 26.) ő mondta a farizeusoknak és he-
rodianusoknak : date caesari, quae sunt caesaris (.Matth. 22, 
21); de mikor az ő egyházáról intézkedett, mennyei atyján 
kívül, senkihez nem fordult. Üdvözitőnk prédikált a népnek 
a nélkül, hogy erre Pilátustól vagy Herodestől fölhatalma-
zást kért volna, elegendőnek tartván az Atyától kapott kül-
detést (Joan. 8, 42.) ; megválasztotta az apostolokat a nél-
kül , hogy erre Caipliástól vagy a császártól ,exequatur'-t 
kért volna. 0 parancsolta tanítványainak, hogy menjenek 
az egész világra, oktassák a népeket mindazokra, miket tőle 
hallottak (Matth. 29, 19.) s ezen oktatásra nézve a világi 
hatóságok nem hivatnak meg, hogy fölötte őrködjenek, ha-
nem hogy ezen oktatást elfogadják , s nekik engedelmesked-
jenek. Ő mondta Péternek : „quodcumque ligaveris super 
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terra, erit ligatum et in coelis, et quodcumque solveris super 
terra, erit solutum et in coelis, (Matth. 16, 19.) tehát mind ezt, 
mit természetfölötti hatalmával tesz , számon kérni csak az 
Istennek van joga ; a világi hatóságok tehát ne csináljanak 
törvényszéket, hogy ezen rendeleteket vizsgálgassák, hanem 
azoknak engedelmeskedjenek. A történet bizonyítja , hogy a 
császárok és királyok elismervén az egyháznak hatalmát, 
tisztelettel fogadták annak rendeleteit a nélkül, hogy merték 
volna azokat vizsgálat alá venni, sőt teljesittetésüket világi 
hatalmukkal előmozdították. Nem szólunk az egyház első 
századjairól, vagy a közép századokról, mikor az egyház ren-
deletei tiszteletre és engedelmességre találtak a császárok-
és királyoknál; mi ez alkalommal fölségedet csak arra figyel-
meztet jük, mi történik Italián kivül Európában. Austriában 
az ,exequatur' egészen megszűnt. Francziaországban, Bel-
giumban, Angliában, Amerikában az egyház szabadsága 
mindinkább növekedik. Az lesz tehát , hogy mig az egyház 
az egész világon az ő jogait visszanyeri, egyedül Italiában 
fogja azokat elveszteni ? Fölség ! Nincs emberi törvény, mely 
a fiaknak tiltaná, hogy szülőikhez forduljanak; vagy a szü-
lőknek , hogy fiaik sorsáról gondoskodjanak. S mit tesz az 
emiitett rendelet, ha nem azt, hogy közbe lépjen a fiak és az 
anya között? Fiak a hivek, anya az egyház. Kik fognak alá-
vettetni azon büntetéseknek, melyekkel ama rendelet első 
pontjai fenyegetődznek ? Ezek lesznek a püspökök, kik tisz-
telvén sz. Péternek elsőségét, kivétel nélkül fogják teljesi-
teni az ő rendeleteit. Lesznek azon hivek, kik emlékezvén 
Üdvözitőnknek ama szavaira : qui vos audit me audit, kész-
ségesen engedelmeskedni fognak az egyháznak ; lesznek 
azon jó szerzetesek, a kik tett fogadalmukhoz liiven késede-
lem nélkül engedelmeskedni fognak törvényes főnökeiknek. 
Azon rendelet tehát egyenesen összeütközik az evangelium-
mal, a Magasságbelinek csalhatatlan szavával. Az Ur mondta 
Péternek : „e kőszálon fogom épiteni az én egyházamat" ; 
<Matth. 16, 18.) a rendelet pedig: ezen kőszál az országon 
kivül van , j a j annak, a ki reá támaszkodik a nélkül, hogy 
erre a királytól engedelmet nyert volna. Az Isten mondta : 
tegyetek fogadást, s teljesítsék be azt az Urnák dicsőségére 
(Ps. 75, 12 . ) ; a rendelet pedig: ne teljesítsétek a tett foga-
dást, ha elöljárói az országon kivül laknak, s ha künn laknak, 
nem szabad azt tenni, ha csak arra királyi engedélyt nem 
nyertek. Az Ur mondta az apostoloknak: tanítsátok a népe-
ket, hogy megtartsák mindazt, mit nektek parancsoltam ; a 
rendelet pedig: a mit az országon kivül levő egyházi ható-
ság tanit, ne merjétek azt megtartani, ha csak azt az orszá-
gos hatóság előlegesen nem helyeselte , különben birság és 
tömlöcz lesz a büntetés. Fölség ! A világi hatalom hizelgői 
azt mondják, hogy az államnak joga van az engedélyt meg-
adni vagy megtagadni az egyház rendeleteire. Ezek össze-
zavarják a romai pápát egy külföldi fejedelemmel. És mivel 
a királynak joga van vizsgálat alá venni egy külföldi fejede-
lemnek rendeleteit, kelljen-e nekik eredményt adni az ő or-
szágában vagy nem ? rá következtetik, hogy ugyanazt teheti 
a romai pápa rendeleteivel is, még ha kegyelmeket is tar-
talmaznak. Nem, fölség! a pápa nem külföldi fejedelem, a ki 
uralmat gyakorolna kath. nemzeteken. Krisztus Jézus országa 
egész világra kiterjed azon czélra, mely elébe van kitűzve, a 
nemzetek összegére, melyeket az üdvösségre kell vezérelnie, 

hiszen az ő jellegei között az egyetemesség is meg van, tar-
tósságára pedig a világ végéig lesz, s e miatt ő nem téved-
he t , meg nem szünhetik soha. Az egyház az ő kebelében 
tar t ja a jelenben élő és a jövő nemzeteket, a keresztnek zász-
lója alá gyűjtvén, fölvilágosítja őket a hitben, vezeti őket az 
Isten törvényeinek ösvényén, hogy mindenki az örök üdvös-
ségre juthasson. Az egyház azon helynek tetőjén épült város, 
melybe az Isten az ő lakását tette, hogy tiszteletnek tárgya, 
s a nemzetek életének forrása legyen, miként ezt Isaias meg-
mondta. (C. 2, 2 ) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. F ö l s é g e jun. 26-ról kel t legfe lsőbb határozatával a 

nyitrai székeskáptalannál M i s k o 1 c z y János kanonok- és gradnai fö-
esperesnek a zsolnai főesperességre , N c c s e y Balint kanonoknak a 
gradnai főespcresi állomásra való fokozatos e lő léptetését helybenhagyni , 
az utolsó kanonoki állomásra pedig K u b i c z a Is tván püspöki t i tkárt 
és szentszéki ülnököt l egkegye lmesebben kinevezni méltóztatott . 

PEST, jul. 11-én. A Prot. egyh. lap „Registráljunk" 
czim alatt a tridenti herczeg-püspök körleveléből, bizonyára 
mint a protestantismusra nézve sértőket, következő helyeket 
tar t ja a ,Wanderer' szerént megemlítésre méltóknak : „Em-
lékezzetek vissza — irja a főtisztelendő püspök az ő megye-
beli papjainak — mily fontos körülmények között hivaték 
egybe emez (tridenti) egyházi gyűlés, s felfogjátok annak 
fontosságát. — Isten, a tizenhatodik század közepe felé, a 
megpróbáltatások egyik legborzasztóbbika alá vetette az ő, 
e földön zarándokló, egyházát. Miután Luther Márton, 
hogy szenvedélyeit kielégítse, Krisztus egyháza ellen a lá-
zadás zászlóját emelte fel, csakhamar a legelvetemültebb 
emberek seregeltek össze körülte egész Európából. Soraikat 
aztán lassankint más olyanak szaporitották, kiket elcsábítot-
tak, s a kik hasonlóképen csábitók lettek. Nem volt hiány 
hatalmas fejedelmekben sem; a kik elcsábíttatni engedték 
magokat azon szabadság által, melyet amazok Ígértek; sőt 
fájdalom, akadtak a szent rend oly megromlott tagjai is, kik 
ama csapatokat vezették. A miért is, felbátoritva külső véde-
lem által s felkészülve hamis tudománynyal, hozzáfogtak a 
munkához — Jézus Krisztus szőlőjének elpusztításához. 
Meghódították Németország nagy részét, Helvétiát, Frank-
hont, s más országokat és mindenütt felgyújtották ama tüzet, 
mely még a mai napiglan sem aludt ki. Hogy mennyi kárt 
okoztak emez istentelenek a világban, azt könnyebb forró 
könyekkel megsiratni, mint szavakkal leirni. — Nem aka-
runk szólni a polgárháborúkról, pusztításokról, a monar-
chiák és birodalmak meggyengítéséről, a családok békéjé-
nek, egyetértésének és nyugalmának felzavarásáról; azon 
vadságról sem akarunk megemlékezni, melyet a mennyiben 
rajtok állott, ismét behoztak a világba ; hanem annyi bizo-
nyos, hogy számtalan lelken ejtettek halálos sebet, széttép-
ték Jézus elszakaszthatlan ruháját, lábbal taposták a meg-
váltó vérét és roppant sok lelket raboltak el, hogy azokat a 
pokol mélyébe taszítsák. Városunk látta ekkor a csatát s az 
emberfeletti erővel felruházott hősöket, kik abban harczolá-
nak s falai közé fogadva és megvendégelve őket, első volt, 
mely riadó tetszéssel fogadta győzelmüket. Egyike volt ez 
ama legmagasztosabb jeleneteknek, melyet a világ valaha 
csak látott, s a mely megérdemli, hogy még a legkésőbb utó-



kornak is tudomására jusson. Az egyik oldaloa állottak, 
álokoskodásokkal fölfegyverkezve, s mindenféle tévedésekre 
támaszkodva azok, a kik Simontól, a varázslótól, fogva ez 
ideig ostromolták az egyházat. Az Arius, Sabellius, Apollina-
r i s , Nestorius, Eutiches és más hasonló szörnyetegek isten-
káromlásai csak más módon ismétlődtek Luther, Zwingli, 
Kálvin és egy rakás szemtelen szakadár védelme alatt, és 
el akarták a kath. igazságok terét foglalni. A gnosticusok, 
manicheusok és Berghárdok szokásai merészeltek az evan-
gyéliomi ártatlan élet helyére lépni. A pogányság féktelen 
szabadosságai, melyeknek már egyszer hátrálniok kellett a 
hit tisztasága előtt, másodszor kisértették meg utat törni ma-
guknak, hogy aztán az emberi sziv szabályozatlan szenve-
vedélyeire hivatkoztukban uralkodhassanak Európában. A 
fejedelmek, az egyház nekik nyújtott zsákmánya által el-
csábítva, valamint a népek, a szédelgés szellemétől elkapatva, 
már egyhangúlag és diadalmi érzettel kezdték énekelni a 
szerző nagy romlásra vonatkozó hazug jóslatát, hogy tudni-
illik a kath. egyház és a római pápaság örökre kioltatott és 
leromboltatott. — Hanem ime ! a másik oldalon, szemben 
eme dühöngő ellenséges csordákkal, mint egy királynő, fen-
ségteljesen emelkedék föl a kath. egyház. Mint már régen 
meg vala irva az énekek énekében : ,,Szépen mint a hold, 
tisztán mint nap s rettenesen mint egy zászlós tábor.,, (Éne-
kek éneke 6. 7.) emelkedék ő fel. Valóban bámulásra méltó 
egy látvány volt, látni, hogy a sötétségnek a világosság, a 
tévedésnek az igazság a hűtlenségnek a lelkiismeret, a lá-
zadás szellemének a törvényes tekintély, a sátán synagogá-
jának az egyház s Beliálnak a Krisztus elöl miképen kelle 
hátrálniok. A levél további folyamában aztán a pápa világi 
uralma, mint korunk szükségessége, mellett töretik lándzsa." 
—• Föltéve, hogy hiven van kifejezve a forditásban a Wande-
rer szerént a herczeg-püspök körlevele, a főpásztor habár 
erősebb kifejezésekben, de oly tárgyról szól, mely a történe-
lem világánál csakugyan szomorú fényben tűnik föl a positiv 
kereszténységre nézve, és az akkor fölmerült jellemeket elég 
kirivó színekkel ecsetelte maga az úgynevezett reformátor, 
kinek jelleme szintén elegendőkép ismeretes, valamint azon 
fejedelmeké is , kik ügyét hatalmas pártfogásukba vevék. 
Megengedve azonban a körlevél kesernyeségét, lássuk Haso 
urnák épen a registraló számban dicsőitett müvét, melynek 
F. I. mint ismertető fölemiitvén tartalmát mondja : „E tar-
talom jegyzékből látható a mü gazdagsága, a közlendő kivo-
natokban pedig igyekezünk megismertetni szerző a l a p o s 
tudományosságát, modorát" stb. A munkát, ismertető szerént 
„azon Hase irta, ki az egyházi történelemnek 40—50 év óta 
egyik legalaposabb tanulmányozója, ki a reformacio elvei, 
tanai mellett a romai katholika egyházat, ennek tanait, szer-
tarsásait, múltját, jelenét, — ennek központját Romát és 
Olaszországot, itt majd minden templomot, oltárt, képet, fel-
iratot, szent berket, forrást oly tökéletesen ismer" stb. Lássuk 
tehát, valljon e nagytudományu férfiú tudja-e a katholikusok 
katechismusát ? A dicsért mü I. Könyv. 4-ik fejezete ezen czi-
met viseli ; „A romai egyház mint egyedül üdvözitő." A tár-
gyalás pedig következő: A katholicismus a mennyiben magát 
a keresztyén igazság teljes és kizárólagos birtokában lenni 
hivé, jogositottan vélé állithatni, hogy egyházán kivül nincs 
üdv. Ezen hit, mely az egyházon kivül levő minden teremt-

ményt az örök halálnak adott át, következetesen az egyház 
c.salhatatlanságából származott ; de valamint a gondolatok a 
népek öntudatában nem teljes logikai pontossággal kelet-
keznek, igy az időt és megállapítást tekintve, az egyedid 
üdvezitő egyház felöli a csalhatatlansági hitcikket megelőzi'-. 
Mert bár igaz, hogy még a történelmi keresztyénség köré-
ből is kilépve, Justin vértanú mindazokat, kik az isteni Lo-
gos, azaz az ész törvényei szerént éltek, p. o. Sokrates, He-
raklit stb. — a keresztyén üdv részesinek vállá; bár igaz 
hogy még a második század vége felé is Alexandriai Kelemen, 
a keresztyén tudománynak ez első mestere, ugy vélekedett* 
miszerént Isten valamint a zsidóknak a törvényt, ugy a gö-
rögöknek a bölcsészetet adá, hogy örök üdvét nyerjenek : de 
a számos eretnek felekezet ellen folytatott heves s erős küz-
delmekben, mely felekezeteknek némelyike a keresztyénsé-
get egy képzelgős bölcsészetté törekvék felolvaszani, másika 

— a világ megvetést legmagasb fokig csigázva, egy maga-
sabb szellemi keresztyénség, s bünnélküli egyedül idvezitő 
egyház felállításán munkálódott, — kifejlőde azon hit, me-
lyet Cyprián népiesen igy fejezett ki „kinek az egyház nem 
anyja, annak Isten nem lehet atyja ;" és bár a vértanúság 
ez időben kiváló érdemeket szerzőnek tekintetett, mégis az 
egyház egységéért lelkesülő szent t. i. Cyprian, nem haboz 
kimondani: „az eretnekek ha Krisztus nevének vallásáért 
halált szenvednének is, nem moshatnák le e vértanúi vérrel 
sem az eretnekség szenynyét ; nem lehet vértanú, ki nincs az 
egyházban." Ez idő óta Nóé bárkája az egyház előképe lőn, 
ki ezenkívül van, az örök kárhozat árjába kell, hogy vesszen. 

— A pogány keresztyén császár Konstantin, a nagy, miként 
őt az egyház nevezé, tréfált egy kis felekezet római püspöke 
felett — mely csupa szentekből állani, s egyedül üdvezitő 
lenni akar t : „Nosza vidd hágcsódat Acesius, és menj csak 
egyedül az égbe." És Acésiusnak e létrája, csak hogy kissé 
tágasb körrel, ez idő óta az egyházban maradt. Egy kartha-
gói zsinat 398 megparancsolá, hogy apapszentelésnélkérdésbe 
tetessék „hogy a kathol. egyházon kivül üdvözülhet-e valaki? 4-

E kérdés s az előre feltett tagadó válasz csak egy kis tarto-
mányzsinaté volt igaz, de annyira megfelelt a kathol. Öntu-
datnak, hogy ez átvétetett a nyugoti egyház egyetemes tör-
vénykönyvébe lásd Decret : P. 1. Dist. c. 2. „Sí extra eccle-
siam catholieam nullus salvetur?" — Az Ahtanásiusról ne-
vezett hitvallás e szavakkal kezdődik : „Ki idvezülni akar, 
annak mindenekelőtt a kathol. hithez szilárdul ragaszkodni 
kell, és ki ezt sértetlenül meg nem őrzi, kétségkívül örökre 
elkárhozik." Mint ilyen hit elősoroltatnak litánia3zerüleg a 
háromegy istenség, istenemberről szóló tanok a legélesebb 
subtilitásokkal, az ellenmondások megczáfolásával, végül a 
zárszavak következnek : „Ez a katholikus hit, ki ebben hűn 
és szilárdul nem hisz, az nem üdvezülhet." E nyugoti szár-
mazású hitvallás a 7-ik század óta a római egyház symbo-
luma lőn, s ez egyház a keletitőli elszakadása után az idve-
zitési kiváltságot is elvivé magával; igen azon pápa, kivel a 
középkori pápaság dicsősége végződik, t. i. 8-ik Bonifác a 
chathedrából hirdeté: „Nyilvánitjuk, mondjuk, határozzuk 
és hirdetjük, hogy a romai pápának alávetve lenni minden 
emberi teremtménynek általában üdvösségbeli dolog (de ne-
cessitate salutis est)." Bár magát e pápát is megfosztá Dante 
üdvösségétől. (Vége köv.) 
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BERLIN, maj. 26-án. Daczára a forrásoknak, melye-
ket egy főváros, miként Berlin, nyújt az ujságirónak, mi ka-
tholikusok még és kellő források nélkül vagyunk; mivel 
minden nagyobb politikai lapok az egyház ellenségeinek ke-
zében vannak. Ha a kath. képviselők beszédeit akarjuk ol-
vasni, ezeket a berlini újságokban hiában keressük, kény-
szerülünk a kölni és mainzi kath. lapokhoz fordulni, mivel a 
követek, ha át nyújtanák is az itteni szerkesztőségeknek a 
kamarában mondott beszédeiket, ezeket nem adnák ki; el-
küldik tehát a távoli kath. lapoknak, s mi külföldről kény-
szeríttetünk várni azt, mi közöttünk mondatott. A kath. ügy 
Németországból külföldi lapokban tárgyaltatik ; igy mi tör-
ténik a hamburgi apostoli helyettességben, mi történik Tirol-
ban ? ezt csak a párisi ,Monde'-ból tanuljuk. A holsteini gyű-
lés határozatjait az egyház ellenségei öszszehasonlitják Ti-
rolnak viseletével, dicsérik a német protestánsok türelmét, 
pokoli szinekkel festik a tiroli katholikusok türelmetlenségét. 
Hanem az ügy földeritésére szükséges a tényeket sorba he-
lyezni, hogy kellő Ítéletet képezhessünk. Németország éjsza-
ki részein, például Holsteinban, Brandenburgban, Pomerani-
ában, Daniában a kath. községek a helyi fejedelmek által a-
lapittattak, azon kath. vallású katonákból, kik külföldön vol-
tak szerződve, s szolgálati éveik után ott meg akartak tele-
pedni. Mindnyájan elkülönözött községekben telepedtek meg, 
vallásuk szabad gyakorlatát követelték. Ezt a fejedelmek 
minden megszorítás nélkül megadták. Hanem másfél század 
lefolyta alatt mivé lett ezen szabad vallásgyakorlat ? Kivált 
Holsteinban, oly üldöző törvények hozattak ellenök, milyek 
Tirolnak történetében sehol nem találtatnak, miután Tirolban 
soha nem voltak protestáns vallásúak, tehát nem is üldöztet-
hettek. A letelepedett katonák, szegények levén, meszsze 
földről kath. leányt nem hozhattak maguknak, hogy nőül 
vegyék; Holsteinban pedig a kath. leány oly ritka volt, mint 
a fejér holló, szükségképen tehát prot. leányokat kellett ne-
kik nőül venni. Holstein törvényhozói azonnal rendelkeztek, 
hogy ily házasságok a prot ige-hirdető előtt köttessenek, 
különben a törvény által ágyasságnak fognak tekintetni. Más 
országokban, hol a protestánsok panaszkodtak, midőn a kath-
egyház a tridenti zsinat értelmében követelte, hogy a vegyes 
házasságok kath. pap előtt köttessenek meg; a holsteini tör-
vényt szivükre vehetnék, s azon vádakat és kifakadásokat, 
melyekkel a kath. egyházat tetézik, hogy az áldással egyed-
áruskodást ós lélekvásárlást üz, a prot. Holstein ellen fordít-
hatnák. Miután tehát a kath. katonáknak házassága prot nő-
vel a holsteini prot. ige-hirdető előtt megköttetett, a törvény 
parancsolatja szerént a katholikus félnek ünnepélyesen 
meg kellett Ígérni, hogy gyermekeit a holsteini prot. 
vallásban fogja neveltetni ; s ha ezt nem tette, gyerme-
keire a prot. község már ólálkodott, s mihelyt a szoptatásnak 
vége volt, a gyermek a szüléktől elvétetett, az apa a gályákra 
küldetett. Szívleljék meg ezt, kik Spanyolországba küldött-
ségeket szerveznek, hogy a biblia terjesztésének ürügye alatt 
<ett forradalmi izgatások miatt törvényesen elitélt raboknak 
szabadságot kérvényezzenek ; szivleljék meg, kik a reversa-
lisokat lélekvásárlásnak kiáltották, hogy ez Holsteinban már 
másfélszázad óta azokkal űzetik, kik Holsteinnak kettős ka-
tonai szolgálati évekkel szolgáltak ; szivleljék meg, kik a Mor-
tara gyermek miatt 1857-ben oly lármát ütöttek, mint ha 

félvilág veszendőbe menne. Holsteinban 2,000 katholikus az 
adott fejedelmi szó ellen elnyomatik ; Tirolban pedig csak a 
körül forog a kérdés, bebocsáttassanak-e oda, a kik ott soha 
nem laktak, soha le nem telepedtek ? Ezen különbséget szem 
előtt kell tartani, a ki a dologról magának helyes fogalmat 
akar szerezni. A holsteini katholikusok jogosan követelhetik 
vallásuk szabad gyakorlatát, miként ezt ottan a protestánsok 
gyakorolják, miután ők Holsteinban törvényesen leteleped-
tek, mint kath. községek a törvény által elfogadtattak, elis-
mertettek, s vallásuk szabad gyakorlata a fejedelmi levél ál-
tal biztosíttatott ; Tirolban pedig nincs prot. község, s miután 
minden községnek Europa minden országaiban joga van va-
lakit befogadni, vagy be nem fogadni az ő kebelébe, nagyobb 
erővel teheti ezt egész Tirol. — A dánkormánytól az itzehoëi, 
holsteini kamarák elé terjesztett törvényjavaslat átlagosan 
mondja, hogy minden, nem állami vallások (államvallás van) 
szükségeik szerént községeket alkothatnak, de minden egyes 
kisérlet előtt kötelesek bebizonyítani, hogy elég pénzerővel 
rendelkeznek ezen uj vállalatra. A kath. országokban a kor-
mány elősegiti a község-alapitási vállalatokat; itt pedig mie-
lőtt a község léteznék, már pénzbőséget követelnek tőle, vagy 
is a községalakulást akadályozzák. A mikor ezt a kath. vállalko-
zók bebizonyították, akkor az állami egyháznak fizetni tar-
tozott illetékektől fölmentetnek. Tehát addig a katholikusok 
oly államegyházra adóznak, melyhez nem tartoztak. Azon fö-
lül, lia a község meg is alakul, minden pap, ki nem az ál-
lamvallás szolgája, hogy tisztjét végezhesse, a királytól erre 
fölhatalmazást tartozik kérni és kapni a minisztérium utján, 
melyben egy katholikus sincsen. A jegyesek szabadon vá-
laszthatják a papot, ki által akarnak összeadatni. Az atya 
minden fölebbezés nélkül elhatározza, mily vallásban nevel-
tessenek a magzatok. Ezen kath. községet nyithatnak isko-
lát, de ebbe az államvallásu szülőnek gyermekét be nem fo-
gadhatják. Másutt a prot. iskolák ép ezt követelik, hogy az ő 
iskoláikba kath. ifjak is szabadon járhassanak, s a hol meg 
nem engedtetik, ott üldözésről panaszkodnak ; emeljenek pa-
naszt először a holsteini vallásos törvények ellen. Azon tar-
tozások azonban, melyek az ingatlan vagyonhoz kötvék, az 
állami egyháznak ezután is fognak fizettetni, habár ezen ja-
vak katholikusok által megvétetnének. — A holsteini nem-
zetgyűlés ezen törvényjavaslatot megszavazta, következő 
módosításokkal: kolostorok alapittatása, létezése egészen 
tilos ; szerzetesek, kivált jezsuiták soha legkisebb papi tiszt-

kedést se végezhetnek. (Midőn gróf A Németországnak 
egyik éjszaki fővárosába érkezett, fiainak kíséretében egy 
magyar jezsuita L . . . . volt. Midőn a gróf a miniszternél lá-
togatást tőn, emlité, hogy mily pap van vele, a miniszter 
megdöbbent, megfélemlett, minthaa gróf 300,000szuronynyal, 
s 300 ágyúval rontott volna a fővárosra.) (Vége köv.) 

MILANO, maj. 29-én. A szabadelvű papság bőven önti 
nyomorúságos jeleneteit. A székesegyházi káptalan a városi 
község igazgatóságától meghívást kapott , jun. első vasár-
napján az egységes Italia ünnepén egy Te Deumnak ének-
lésére. A kanonokok legnagyobb része kijelentette, hogy 
ezen ügyben a káptalan nem határozhat, mivel ez a püspök 
joghatósága alá tartozik. Azonban 11 kanonok zsinatocskát 
tartott, mellette-ellene szónokolt, s hét szavazattal öt ellen 
elhatározta, hogy az egységes Italia ünnepén Te Deumot 
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nem fog énekelni. — Igy tehát a káptalan nem fog menni. 
Volt-e ezen tizenegynek joga magát káptalannak nevezni, 
azt nem bolygatom ; elég, hogy magát káptalannak nevezte, 
s szavazattöbbséggel az ünnepre ,nem'-et mondott. De mit 
tesz az öt kanonok ? Ezen öt kanonok közzététeti az újsá-
gokban, hogy a káptalan Te Denm éneklésére határozta 
magát. Prevosti Lajos pedig maga hirdeti , hogy ő maj. 22-i 
zsinatoeskán ,igen'-nel szavazott, s hosszú értekezést ad a 
hazafiságról. — Azonban habár az öt kanonok az újságban 
hirdette azt, a mi nem igaz ; kiki tud ta , mi történt a zsina-
toeskán, s kezdődött a megfélemlitési mesterség a lapokban. 
Betörés, semmiről jót nem-állás, stb. ilyen bombák voltak 
azon kanonokok ellen, a kik ,nem'-mel szavaztak. A mester-
ség jól sikerült, mivel a l l kanonok u j zsinatocskát tartott, s 
megegyező szavazattal azt határozta , hogy Te Deumot fog 
énekelni. — Tegnap fehér, ma fekete! Mire jutott a milanói 
nagy káptalan ! — A romai poenitentiáriánál némelyek 
kérdést tettek, szabad-e Te Deumot ezen ünnepen énekelni ? 
Ezen kérdésre ez volt a válasz : „Azon kormány kijelentette, 
hogy az emiitett ünnepélyre senkit sem fog kényszeriteni, 
igy tehát a szent-széknek ez előtt adott válaszai ezen eset-
ben nem alkalmazhatók. Mindazonáltal, hogy semmi kétség 
se legyen, a poenitentiária nem tartja helyesnek azon meg-
különböztetést, melyet uraságod saját levelében tett, mivel ha 
a papság ezen ünnepélyen részt venne, vallásos szertartással 
helyeselné mindazon fosztogatásokat, melyeket az egyházon 

' ) A milanói káptalan némely tagjai, kivált e z e k , kik az újságban 
hirdetik, miként szavaztak a káptalani gyűlésben , szabadelvű papok, 
nagy regalisták a jogtudományi téren. Bizonyára Van Espen, szintén nagy 
regal is ta , szabadelvű jogtanár, gall icán e lvű , s o k tekinté lylyel bir min-
den szabadelvű papok előtt , kik a v a s v e s s z ő n e k hódolnak, de a pápa és 
püspök ellen föllázadnak ; érdemesnek tartjuk azért , mit tanit Van Espen 
minden rendkívüli ü n n e p é l y e k r ő l , némi s z e r t a r t á s o k r ó l , m e l y e k e t a 
p ü s p ö k - é s pápán kivfil m á s v a l a k i véghezv inni , e lvégezni akar, kivált a 
T e Deumra nézve . Fölnyitjuk a Jus Ecc les ias t icum P a r s 1, t it . 16. de 
cura episcopali cap. 12. n. 7 -o , igy szól Van Espen : „ A d episcopum spe-
-ctat preces publicas et communes instruere, ipsique populo praeseribere , 
modumque in illis servandum constituere : quum enim s imi les publicae 
orat iones populuin praecipue concernant , atque ad populi pietatem et 
devotionein excitandam instituantur, quis naturaliter earum director 
esse potest , quam episcopus, cui totius populi cura et directio in his , 
quae ad pietatem et religionein sunt , incumbunt ? Unde cum magistra-
l u s et intendentes cujusdum urbis sua propria auctoritate ordinassent 
cantari solemniter , T e D e u m laudamus' ipsosque ecc les iast icos ad id 
coeg i s sen t , priusquam intervenisset decretum episcopi d ioecesani , facta 
insuper inhibitione recipiendi episcopale mandatum si quod daretur ; re 
delata per episcopum ad Consilium sanct ius , (azon törvényszék , me ly 
Francziaorszagban a hivatalnokok visszaélése i fölött i té l t ) per arrestum 
(arrét -decretum) consilii 14 decembris 1618 cassata fuit dicti magistra-
tus ordinatio, ipsique eccles iast ic i exonerati a multa per magistratum 
conuninata cum inhibitione facta inagistratui in posterum quicquam sta-
tuendi , quod Ecc les iam concernit , aut turbaret episcopum in functioni-
bus suae curae. Refertur in Act is cleri Gallicani torn. 1. tit. 2 c. 5. n. 
6 et 7 refertur arrestum ejusdem consilii reg i s , quo 28 nov. 1643 decla-
ratnm fuit, Capitulum Burdigalense non debere recipere mandata pro 
publica gratiarum actione, aliisque publicis precibus quas rex judicasset 
e s s e faciendas in ecclesia Burdigalensi ab alio quam archi-episcopo 
ejusqne Vicario generali in ejus absentia. Idem statuit senatus Parisien-
s i s die 8 jan. 1647 ." 

elkövettek, a kik ezen ünnepet rendezik. Üdvösnek tartom 
uraságodnak figyelmébe ajánlani, mit 1808-ban VII. Pius 
válaszolt némely olasz püspöknek. Az eset épen ugyanaz: 
Nem szabad a püspököknek és lelkipásztoroknak Te Deumot 
énekelni, ha ezt a kormány az u j rendnek tiszteletére tenné. 
Minden más okokon kivül, a világi hatóság nem parancsol-
hat nyilvános imákat ; és még az ünnepnek tárgya sem egyez 
meg sz. Ambrus énekével, mivel ezen ének az örömnek éneke; 
örömöt tehát és hálát kellene nyilvánítani azér t , a mi miatt 
minden keresztény katholikusnak szomorkodni kell, miután 
ezen esemény, melyért sz. Ambrus énekét kellene zengeni, 
annyi bűnnel, igazságtalanságokkal kezdetett , véghez vite-
te t t , s a pápai fejedelemség ledöntésével bevégeztetett; 
a pápai államok vesztét, romlását s az egész egyháznak ká-
rát kellene öröménekkel dicsőíteni." —Fogadja uraságod ezt 
zsinórmértékül. Roma april. 1863. Cagiano bibornok, Rubini 
titoknak." 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 14-én. 0 emtja a bibornok herczeg-primás 

Bécsbe rándult leginkább bucsu látogatását teendő a nem 
sokára távozó bibornok nuntiustól. 

— Hiteles értesülés nyomán Írhatjuk, hogy a kalocsai 
ft. főkáptalan a September 8-án megnyitandó tartományi 
zsinatra képviselőül mlgs N e h i b a János fölszentelt püs-
pök és nagyprépost ; K o v á c s József kanonok és kir. táb-
lai praelatus, és K u b i n s z k y Mihály kanonok urakat vá-
lasztotta meg. 

— A Szent-István-Társulat ügyeinek megvizsgálására 
alakított bizottmány már megtartotta előkészületi ülését. 
Lapunk érdekében is kötelesek vagyunk megjegyezni, hogy a 
társulat keblében fölmerült eseményekre nézve, daczára a 
más lapokban előfordult insinuatio, tendentiosus stb. ilyféle 
kifejezéseknek, múltkori tájékoztatásunk mellett ingatlanul 
megmaradunk. 

— Egy vidéki lap fölhozván, hogy Kaposvárott egy 
valaki, v a l ó s z í n ű l e g őrültségi rohamban agyonlőtte 
magát, és a t e m e t ő m e l l é tétetett örök nyugalomra, ek-
kép kiált föl : „A temető mellé ! Kaposvár ! Kaposvár ! Az is-
teni kegyelem véghetetlen; miért akar az ember kérlelhetlen 
lenni az ő szigorúságában, szivtelenségében?" — Ha ek-
kép magyaráztatik az isteni kegyelem véghetetlensége, ha 
ily eljárás szivtelenség, akkor meg kell szüntetni minden 
büntetést, élethossziglani börtönt stb. Szép a hnmanismus 
de nem szabad azt az erkölcsi törvények rovására terjeszteni; 
legyünk könyörületesek az élők iránt is, kiket a netán szán-
déklott bűnténytől némelykor ily eszköz által is vissza lehet 
tartani. Bizonyára elegendő oka volt az illető hatóságnak, 
ha a szerencsétlent a temető mellett takarít tatta el. 

— M o l n á r Péter, apát és nagyváradi éneklő-kanonok 
f. hó 10-én életének 83-ik évében elhunyt. 

— A ,Levant Herald' szerént Konstantinápolyban az 
Űrnapját követő vasárnapon a körmenetek a szokott egyházi 
ünnepélyességgel vonultak keresztül Pera-külváros utczáin, 
és azok fényének emelésére a török csapatok diszkiséretet 
képeztek. 

— Abyss iníaban van régtől fogva mintegy 3 millió 
kopt-keresztény, igen elvadultak, minthogy a köröskörül 
uralkodó törökök őket a többi keresztényektől távol tartják. 
Egy idő óta azonban több osztrák hitküldér működik közöt-
tük, és az elsatnyult egyházba uj életet leheltek. Tódor csá-
szár már értekezésbe bocsátkozott a szent-atyával. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten, 1863. 
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polyi püspökség tiltakozása (Vége). — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

V. 
Az utolsó esztergomi megyei zsinat leirván az 

isteni tisztelet látogatásának dicséretes, elhanyagolá-
sának pedig kárhozatos voltát, ez utóbbinak okairól 
ímigy nyilatkozik : „Jam vero inter alias deploran-
dae idgenus in frequentandis Divinis negligentiae 
causas, haud postremum locum occupât, lugubris 
quarumdam Sacrarum aedium, rerumque ad cultum 
divinum pertinentium status; — depexae, — omni 
ornatu destitutae arae, — lacerae icônes, — attritae 
casulae, — illota alba supellex, — parietes intus fo-
risque squallidi, —• pulveribus, aranearumque telis 
deturpati, — in strato, scamnis defectus etc. non pro-
vocant — non adtrahunt fideles, imo vero ad talem 
aedem DEI etsi pergant, pergunt illibenter. — G-au-
demus quidem multum in Domino super zelo in vi-
nea Christi cooperariorum nostrorum et fidelis quo-
que populi, qui parati sunt sacrificia notabilia et fre-
quentia tribuere et conquirere, ut aedes sacrae ponan-
tur, Sanctuaria niteant, supellex splendeat, vasa sacra 
ad praescriptum rubricarum e nobiliori métallo pro-
curentur, verbo omnimode res sacrae decorentur. Non 
pauca tamen adhuc desunt in ampla hac vinea Do-
mini, quae jugem Parochorum sollicitudinem provo-
vocant; siquidem hic insufficientia aeris, ad reficien-
das aedes sacras necessarii, — ibi tepor in fidelibus 
per oblata defectibus subveniendi adest, — hic et ibi 
tergiversatio, aut plane renitentia eorum, ad quorum 
obligationem expensas et materialia suppeditare spe-
ctat, profectui obicem ponit, sed vei maxime profe-
ctum rerum sacrarum defectus pastoralis zelimoratur, 
impeditque. 

Nihil eapropter intentatum relinquendum, quo 
res haec in melius convertatur; — cumprimis Paro-

cbi, qui in tristi idmodi indigentiae statu constituun-
tur, rem aedilem sibi cordi sumant, eam suis locis, 
omnique meliori modo urgeant ac succolent, oportet. 
Propria quippe, eaque solatiosa didicimus experien-
tia, Sacros Curiones prudenti sua agendi ratione, in-
tercessionibussuis, congruo modo suisque locis actem-
poribus íáctis, aptis item fidelis populi exstimulatio-
nibus, hac quoque in parte multum efficere posse, ac 
revera etiam effecisse ; — quippe passim hodiedum 
adhuc inest fidelibus nostris tantum et pietatis et ge-
nerosi sensus, ut lubenter pro modulo virium sacri-
ficia ferant in ornandam Ecclesiam suam, modoamati 
Pastoris providis in rem dirigantur consiliis, laetum-
que sacrificiorum suorum fructum videant." Ezeket 
általában előbocsátva, a templomok, plébániák stb. 
föntartásáról imigy nyilatkozik. „Először is, mi a 
gyámuraság alatti templomokat illeti, ezeknek épü-
leteit föntartani és helyreállítani, a gyámurak tartoz-
nak, hacsak az egyházi látogatás erejénél fogva ezen 
teher a községre nem háramlott. Szabad ugyan fő-
pásztori engedély mellett a templom pénztárát is 
igénybe venni, de csak ugy, hogy az alapítványi tő-
kék, melyek az egyház adományozását illetik, érin-
tetlenül maradjanak, s csak is azoknak kamatját, va-
lamint az alapítvány kamatjaiból és a föld termékei-
ből keletkezett tőkéket szabad a templom föntartá-
sára fordítani, oly formán, hogy a kézi pénztárban 
mindig annyi maradjon, a mennyi a folyó szükségek-
nek megfelel. Továbbá fuvaros s kézi munkákat a 
legfelsőbb rendeletek értelmében maguk a plebánia-
beli, a mater-, filialisokból való hivek tartoznak adni. 
A plébános kötelessége az egyház hiányait a kegyúr-
nak fölfedezni és ha a kegyúr ezen kötelességét nem 
teljesítené és sem kérésre sem sürgetésre nem hajolna, 
akkor a felsőbb hatósági segélyt kell igénybe venni. 
A mi itt a kegyúri egyházakról mondatott, ugyanaz 
áll a plébániai kegyúri javadalmak épületeiről is, a-
zon megjegyzéssel, hogy az úgynevezett gazdasági 
épületek föntartása többnyire a plebániabeli községe-
ket illeti, mely részben az egyházi látogatás, a szokás 
és a helyviszonyok határoznak. Ha tehát a plebánia-
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épületekben némi javítási szükség fölmerül, a szük-
ségelt költségek illő módon azoknál szorgalmaztassa-
nak, a kiket ezen teher illet. 

„A mi továbbá a gyámtalan, vagy is gyámur 
nélküli egyházakat és plebánia-épületeket illeti, ezek-
nek főntartására a mennyiben a pénztár nem elégsé-
ges s nincs senki, a ki különös kötelezettségénél fogva 
vagy szerződés és folytonos szokás alapján arra szo-
ríttathatnék, mire nézve mindég az egyházi látogatás 
s egyéb okmányok megtekintendők, szoros igazság-
ból maguk a hivek tartoznak, melyeknek lelki javára 
s használatára azon épületek egyedül szolgálnak és az 
első kereszténység korától mindenütt szokásban vala, 
míg csak ezen teher a hatalmasabbak jótékonyságá-
ból vagy egészen, vagy részszerént másokra, az úgy-
nevezett gyámurakra háramlott. Mindazonáltal szo-
kásban van a hivek tehetetlenségén a megyei pénz-
tárból is lehetőleg segíteni. A folyamodásban, mely 
e végre a főpásztori hivatalnak fölterjesztetik, külö-
nösen ki kell emelni a) mit ajánlanak a közbirtoko-
sok, mit az egyes lakosok, s testületileg a község? 
b) valljon egyházi látogatás fonalán vagy egyéb más 
alapon nem köteleztetik-e valaki különösen a nevezett 
költségek viselésére? c) mi van készpénzben letéve 
vagy a templom pénztárában, vagy másutt, d) alkal-
mas tervek és költségvetések, valamint a helyreállí-
tandó hiányok részletes és tökéletes kimutatása, nem 
különben az azon vidéken divatozó anyagok ára; mind-
ezek alkalmas mesterember által elkészítve és a ke-
rületi esperes által láttamozva fölterjesztendők; végre 
mielőtt a resolutio kiadatik maga az épületi munká-
lat a megyei építészeti bizottmány által lesz meg-
vizsgálandó. 

„A vallás-alapi egyházak- s plebánia-épületekre 
nézve ilynemű épitészeti munkálatot hivatalból ké-
szít a megyei mérnök, s azután főpásztori uton ma-
gasabb helyre resolutio végett fölterjesztetik. 

„Többiben a csekélyebb igazításokat a plébánia-
épület ajtain, ablakain, zárain, kályháin stb. több ki-
rályi rendelet értelménél fogva maguk a javadalma-
sok saját költségükön tartoznak megtenni és pedig 
időről időre, nehogy későbben még nagyobb hiány 
keletk ezzék. És azért az espereseknek meghagyatott, 
miszerént kerületeik látogatása alkalmával szorgosan 
vizsgálják meg, valljon ezen kötelességnek mindenki 
által elég tétetett-e és a tapasztaltakról a megyei hi-
vatalt őszintén értesíteni tartozzanak. Ha pedig a lel-
készek a kérdéses kisebb javításokat annak idején el-
hanyagolták, ők maguk, vagy örököseik azok pótlá-
sára szoritandók. Többiben nem a büntetés félelme, 

hanem az igazság szeretete, saját jóllét végett kell 
ezen kötelességet teljesíteni." (Statuta SynodiDioece-
sanae Strigoniensis 1860. 69 — 72. lap). 

VI. 
A Jusztinián császár-épitette Sofiatemplom Kon-

stantinápolyban, a melyen 100 építész és 10,000 mun-
kás hét évig dolgozott, oly gyönyörű épület vala, 
hogy általános vélekedés szerént nem volt hozzá fog-
ható egyház az egész keleti birodalomban. De lehe-
tett is szép, mert a mi számitásunk szerént körül be-
lül negyven milliom forintot fordita rá a császár; az 
oltár és keresztjei vert aranyból készittettek, s min-
den a legpazarabb ékességgel vala fóldiszitve. Midőn 
a császár a fölszentelési szertartásokra a templomba 
lépett, szive örömében mintegy elragadtatva fölkiál-
tott: Salamon király fölülhaladtalak. Ily nagyszerű 
fényt s gazdaságot kifejteni, s oly formán fölkiáltani 
nem minden embernek adatott meg, az emberi tehet-
ség a személy s időviszonyok különfélesége szerént 
korlátolva lévén. Azonban a mi a szegényektől is ki-
telik, e szavakból áll: Dilexi decorem domus tuae et 
locum habitationis gloriae tuae. 

Az Isten házának diszét, szeretni s azt telhetőleg 
előmozditani kiválólag a hitbuzgó gyámurak- és pap-
ságnak kötelessége volna ; a kik ha nem rendelkez-
hetnének is milliókkal, de sokat lendíthetnének azon 
elfogadott elv által, hogy a mi megszereztetik az Ur 
házába, legyen az valóban s minden tekintetben a 
Mindenható Istennek dicsőségére. Ezen szempontból 
a ker. művészet az egyház szolgálatában sok jót ered-
ményezhetne. S azért igen óhajtandó volna kiválólag 
a clerusban ismét és mindenek előtt a szent műízlést 
fölébreszteni és előmozditani. A jobb szellem már is 
utat tört magának; ezt tehát értelmes műképzésáltal 
már a papnöveldében kellene foganatosítani. Külföl-
dön egyházmegyei müegyletek és társulatok alakul-
tak az egyházi művészet érdekében ; lapok és röpira-
tok keletkeztek, melyeknek föladata a ker. művészet 
történetét minden oldalról meghányni, a ker. festé-
szet, szobrászat stb. körébe tartozó ismereteket ter-
jeszteni stb.; még is sok kívánni való marad még fön. 
Ezt bizonyítják a minden műizlés nélkül történt tem-
plomujitások, rendezések és ékesitések, hol nem ritkán 
inkább a divatot, mint az egyház szabályait veszik 
tekintetbe. A clerus föladata tehát a népnek régóta 
megromlott s viszás Ízlését ismét helyre igazítani s 
megjavítani. Avagy lehet-e azt kimenteni, ha gyak-
ran igen illetlen vagy épen ízléstelen dolgok türet-
nek a templomban azon ürügy alatt, hogy a nép ezt 
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igy kívánja ; a papságnak e részben nem a nép ízlése 
szerént kell magát alkalmazni, hanem 6 neki zsinór-
mértékül kell a népre nézve szolgálnia; ő annak taní-
tója, előképe és zsinórmértéke. A clerus kötelessége 
az egyházias művészetet oltalma alá venni; s ha ezen 
kötelesség mindenkor meg volt, ugy bizonyára nap-
jainkban még inkább figyelmetérdemel,midőnamü-
izlés láthatólag ismét az egyház elé tolja magát. 
Nemde mindnyájan óhajtjuk a valóban egyházias ka-
tholikus művészetet; jól van, helyes az akarat; de 
hogy tettleg sikerüljön is, azért ápoljuk, gyámolitsuk 
és mozdítsuk elő. 

Midőn tehát épen a patronatusról van a szó s a 
lelkésznek oly sok alkalma nyilik az Isten házának 
elrendezéséhez befolyhatni ; azért czélszerünek talá-
lom ez ügyre vonatkozólag itt néhány korszerű esz-
mét előbocsájtani. Vegyük először is a templomot. 

Az Isten házának valamint külső- ugy nevezete-
sen belsőképen minden világi épülettől különböznie 
kell, ugy hogy a gondolkozás a földitől elvonatva a 
mennyeiek felé irányoztassék ; az az, ájtatosságra han-
goltassék. — Régi időkben az egyházakban némi bű-
bájos félhomály uralkodott, mely a kedélyre bizonyos 
ünnepélyes benyomást tőn, mert elzárva a külvilág-
tól ; az örök világosság sugárzott az oltárról s ez adá 
a helynek, hol az Istenség titokteljesen trónol, a vég-
telennek kinyomatját, s betölté a kedélyt szent bor-
zalommal. Mily másképen van az most az egyházak-
ban! Jelenleg sokan ugy vélekednek, hogy egy régi 
egyházat kiszépitettek, ha azt derekasan kifehérítik, 
a fa- és vasmüveket, képeket, szobrokat s egyebet 
olaj festékkel bemázolják, a képeket firnajzzal, az ab-
lakokat fehér vagy himes üvegekkel megújítják és 
a régi feszületeket, szobrokat és képeket, melyek a 
tisztítás- és mázolásra nem találtattak alkalmasaknak, 
a lom kamrába vetik. 

Ily egyházakat azután barátságosoknak szokás 
nevezni, nem gondolván vele, valljon illő-e az egy 
ker. templomhoz? valljon épületes benyomást tesz-e 
az emberre, ha előlegesen minden különbséget elmoz-
dítanak az Ur háza és az ember fia fényes lakai közt? 

A jobbhoz való visszatérés abban állana, ha az 
ilynemű egyházak boltozata s falai homályosabb szili-
nél, különösen hamuszínű kőfestékkel bemázoltatná-
nak, ámbár ezen szint sem méltányolhatni mindenkor. 
Ha a festett üvegü ablakok a templomban, különféle 
épületes történeti adatokat ábrázolnak, akkor ezek a 
világosság mérséklése által csak inéginkább nevelik 
a szent helynek méltóságát és ezzel az ajtatoskodók 
buzgalmát is. Ily üvegfestményeket maiglan is itt 

ott láthatni, kiválólag Európa jelesb egyházaiban, 
úgymint München, Freiburg (Breisgauban) Stras-
burg és London egyházaiban, főleg a windsori kápol-
nában. Nagy kár, hogy a festett ablakok maradvá-
nyait, mikép azok a középkorban kedveltettek, csak 
ritkán találni mai nap; ezek legnagyobbrészt kény-
szerültek a négyszegű tábláknak helyt engedni, mi-
kép ezt akármely nyomorult kunyhóban föltalálhatni. 
Minthogy pedig némely helyeken mégis belátták, 
hogy egy ker. templomnak csak másféle ablakokkal 
kell birnia, azért azoknak egyes részeit különnemű 
és színű üvegekkel, minden izlés nélkül berakták, 
vagy drága pénzen vettek vászonra átlátszólag festett 
ablakfüggönyöket, melyek sok tekintetben a színházi 
függönyökre emlékeztetnek. Festett ablakok illő s 
magasztos ékességei az egyháznak; a hol tehát az 
egyháznak módja van, festett ablakokat vegyenek, 
avagy inkább előlegesen csak egygyel vagy kettővel 
tegyék meg a kezdetet. Ha ez megtörtént, majd fog 
a községben bizonyosan találkozni valaki, a ki elég-
séges műizlés- és áldozatkézséggel bir s a többinek 
megszerzéséhez is ereje szerént fog hozzájárulni. 

A pórnépnek saját izlése van. Valamint ő maga 
durva, őszinte s igazságszerető, ezt kívánja a művé-
szi alakzatoknál is. Innét van, hogy sok falusi tem-
plomokban igen felötlő képek-és szobrokkal találko-
zunk. Igy például a fölfeszitett Üdvözítőnek jól kell 
véreznie, sőt vérrel beboritva lennie, különben nem 
tetszik a népnek. Egykor bizonyos jóltevő egy szép 
feszületet ajánlott bizonyos plebániabeli községnek, 
de a híveknek nem tetszett, sőt megkeresték a ple-
bánust, hogy vitesse el ezen uj feszületet és tétesse 
helyére a régit, mert ennek legalább vére volna. Erre 
levétetett az uj feszület és a művésznek ezen izlés sze-
rént kellett kijavítania, most már igen is tetszett és 
a kép sok embert ájtatosságra indított. S ez még hagy-
ján volna. De mit szóljunk azon képek- és szobrokra, 
melyeket olcsóság tekintetéből holmi kontárember 
készített, s melyek mind a művészi szabályokkal, 
mind az ajtatossági érzelemmel ellentétben állanak. 
Annyi bizonyos, ilynemű szerzemény semagyámur-
nak, sem a lelkipásztornak épen nem válik becsüle-
tére. Szintúgy illetlenek és az egyház méltóságával 
nem egyezők a kőnyomatok, s holmi aczélmetszetek, 
melyek azon fölül még rövid idő alatt elromlanak, 
az üveges rámában ujdivatilag néznek ki, vagy pe-
dig mint a parasztházakban minden ráma nélkül a 
falra rászegezvék, vagy ragasztvák, s csak is néhány 
fillérbe kerülnek. Ugyanaz áll az olajfestmények min-
den pótlékairól. A ki tehát uj képeket akar szerezni, 
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addig gyűjtsön s takaritson, még annyi eszköze lesz, 
hogy valami állandót, és valódit szerezhessen. — E-
gyéhiránt e részben már is némely egyházmegyében 
czélszerü intézkedések történtek, hogy tudnillik az 
egyházban főpásztori engedély nélkül semminemű 
képeket, szobrokat íölállitani nem szabad. (Folyt, köv.) 

A nápolyi püspökség tiltakozása 

a turini kormány 1863-ki jun. 5-én kelt rendelete ellen a királyi 
,placet1, — ,exequatur' ügyében. 

(Vége . ) 

A romai pápa Krisztus Jézusnak helyettese , a ki-
ről irva van : postula a me gentes, et dabo tibi in hae-
reditatem populos (Ps. 2, 8.) ; annale helyettese, a ki az 
apostoloknak magáról mondta: data est mihi omnis potestas 
in coelo et in terra. (Matth. 28, 18) Tehát mindenki, a ki 
katholikus, az Isten helytartójának alattvalója; a ki pedig 
még nem katholikus, annak az egyház kebelébe kell jönni, s 
fejét a pápa előtt engedelmességre hajtani, ha valaha üdvö-
zülni akar. A pápai hatalom tehát nem külföldi hatalom, mi-
ként az anya nem idegen ember az ő fiai előtt; miként a 
mester nem idegen az ő tanitványai előtt ; miként a pásztor 
nem idegen ember az ő juhai előtt. Tévednek tehát fölötte 
az államimádók, midőn a romai pápát kül fejedelemnek ne-
vezik, s az ,exequatur' magas jogának tanait hirdetik, me-
lyeket a romai pápák illetlennek, oktalannak, vakmerőnek s 
istentelennek nyilatkoztattak. (Leo X. Const. „In supremo" 
anno 1518. Pius IX. Const. „Probe nostis" 1853. maj. 9.) Ne 
mondják nekünk, hogy az államnak joga van magát védel-
mezni az egyházból reá törő veszélyek ellen. Ez oly oktalan-
ság, mint az előbbi állitás. Ha ezen tiltakozásunknak határai 
engednék, az evangeliumos könyvet, és a szent-atyák iratait 
kézben tartva, bebizonyitanók, hogy az egyház, a Szentlélek 
által vezéreltetve az igazság utjain , örök üdvösségre vezet 
mindenkit, semmi veszélyt, semmi kárt nem hozhat a világi 
társadalomra. Az ő tanitása, az ő parancsai nem szülhetnek 
mást, mint hogy az uralkodók igazságosak, az alattvalók enge-
delmesek, a törvények helyesek, a kötések szentül sértetlenek, 
a hántások megbocsátva legyenek, s minden a maga rendjén 
maradjon, a mi csak jólétet nyújthat a népeknek e földön. Es 
ha meg is engednők a soha nem igazolt gyanút, mily törvény 
ad jogot egy embernek, hogy mást megkötözzön, mivel ez 
neki árthat ? Ha ez megengedtetnék, kiki ha erősebb, össze-
kötözné a gyengébbeket, mivel ezek árthatnak neki. Hanem 
ezt nem szabad tenni embernek az ő embertársán ; szabad 
legyen tehát az államnak vizsgálat alá venni az egyházi ha-
tóságok rendeleit, valljon nem tartalmaznak-e valami vészt 
az államra? az egyháznak is joga van vizsgálat alá venni az 
államok törvényeit, valljon nem hoznak-e kárt az egyházra, 
annál inkább, mivel ezt már keservesen tapasztalta. Ezt fáj-
lalnák az államimádók. Vallják meg tehá t , hogy tanaik ha-
misak , gonoszak, s szerencsétlen az ötlet , mely a királyi 
,exequatur'-t napfényre hozta, miként ezt néhány év előtt 
mondta IX. Pius. (Alloc. 1855. nov. 3.) A nevezett rendelet 
ellentmond a statutonak is. Ez a kath. vallást állam-vallás-
nak mondja. Tehát bevallja, hogy az állam az egyházban 

van, hogy a mi a hitet, az erkölcsöt, az egyházi fegyelmet 
illeti, abban a romai pápának van joga rendelkezni, az ola-
szoknak pedig engedelmeskedni. Hogyan állithat föl tehát 
egy királyi rendelet olyast, mi a statutoval ellenkezik, ide-
gen hatóságnak tekintvén a romai pápát, a püspököket, kik 
nincsenek fölségednek alávetve (sok püspök Romában tartóz-
kodik, kiket a zsarnok elűzött,) s hogyan tilthatja az enge-
delmességet rendeleteik iránt csak azért, mivel királyi place-
tumot nem kaptak ? Sőt a pecsétőr placet-et követel azon 
előterjesztésekre is, melyek a romai pápa- és ama püspökök-
hez intéztetnek. Mily törvényes hatalom veszti el az ő ható-
ságát é3 törvényeinek kötelező erejét csak azért, mivel ezen 
vagy más helyen tartózkodik? Ez azon szabadság, melyet 
nekünk az alkotmány igér ? Es a mi még furcsább és siral-
masabb, az anglikán küldérek bebarangolják Italiát, atévely-
nek tanitó-széket emelnek, terjesztik a mételyes könyveket, 
hogy a népet a ker. religiótól megfoszszák ; ezek nem kér-
tek, nem kaptak királyi placet-et, hogy külföldi eretnek kül-
dőiktől kapott küldetésüket teljesíthessék. Pedig ezen külde-
tés is a hegyeken túlról jött. Midőn a püspökök e miatt a 
hatóságoknál panaszt emeltek , azt kapták válaszul, hogy a 
hatóságok meg nem akadályozhatják a nem-kath. vallású 
szolgákat az ő ténykedéseikben, mivel ez az alkotmányos 
szabadsággal ellenkeznék. A mely szabadság tehát az alkot-
mánytól el nem ismert sectáknak megadatik, az az alkot-
mánytól elismert kath. religiónak megtagadtatik ? Es midőn 
az állam saját hatalmából megsemmisíti a szerzetes fogadal-
makat, megtagadja ezeknek a létjogot, ő fogja a szerzete-
seknek azon parancsokat kötelezettségi erővel fölruházni, 
melyeket a szerzetes főnökök az ő alárendeltjeiknek külde-
nek ? Mondatik, hogy a királyi piacet és exequatur máskor 
is szükséges volt. Jobb volna erről nem is szólni. Valljon 
nem általános-e az ellenvszenv a volt államrendszerek ellen? 
Nem halljuk-e uton útfélen, hogy a haladás korszaka van raj-
tunk? Mikor tehát eltörültetik minden, a mi régi, mikor uj 
törvények, uj igazgatási módszerek, sőt mindenre uj nevek is 
életbe hozatnak, egyedül a lelkek kárára, az egyház sérel-
mére kutattatik föl Van-Espen, (xiannoni poros könyveiből, 
József, Leopold és Tanucci elavult rendeleteiből minden, 
mit az absolutia csak tehetett gyűlöletest a kath. egyház el-
len ? Vissza állíttatnak oly tanok, melyeket a pápák, a 
püspökök és a kath. iskolák régen kárhoztattak, mint 
igazságtalanokat, oktalanokat, botrányosokat! Mig tehát 
mindenben uj korszakot, uj művelődést hirdetnek, egye-
dül az egyházra nézve évtizedekkel mentek hátra ! Hallja 
tehát fölséged a püspökök tiltakozását, melyet ők lelkismere-
tük szerént a religio és az egyház javára tesznek. Tudja meg 
fölséged, hogy ha a hivek egyik vagy másik esetben kérni is 
fogják ezen királyi exequaturt, ez által nem fog az exequa-
tur joga megerősitetni, marad az, a mi mindég volt, ellenke-
zésben minden isteni és emberi törvénynyel. A semmis és 
igazságtalan rend idővel sem lesz jogos és érvényes ; hozzá 
álkalmazkodhatik valaki akaratlanul, de nem adhat neki 
erőt. Vegye tekintetbe fölséged, mennyire sérti ez által az 
Is tent , miután az Ur mondja, hogy a ki az ő egyházát sérti, 
az sérti a szeme világát. (Zach. 2, 8.) Ezen fölül még a né-
pek elégedetlenségét magasabbra fogja fokozni, mivel az 
exequatur uj pénzbeli terheket is szab reájuk, s megsértetvén 
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az ő szent religiojukban, mondhatják damasceni sz. János-
sal: „Vedd szivedre, a mit sz. Pál mondott: az Isten kivá-
lasztott némelyeket az egyházban, rendelvén apostolokat, el-
nököket, pásztorokat és tudorokat, az egyház tökéletességére. 
Az Isten szavát nem a királyok hirdették, hanem az aposto-
lok, a próféták, a pásztorok és tudorok. Neked engedelmes-
kedni fogunk oh császár! de csak e földi dolgokban. A mi 
pedig az egyházat illeti, vannak nekünk pásztoraink , kik az 
Isten igéjét hirdetik nekünk, s az egyházi intézményeket 
reánk áthagyományozzák, (ad Leon. Imper.) maj. 4. 1863. (A 
nápolyi érsekek, püspökök, kik számkivetésben vannak, és 
azon kevesek, kik még el nem űzettek, mind aláírták. Igy 
egy okmány, mely külföldön létező egyházi hatóságtól ere-
dett, piacet nélkül a királyhoz küldetett. Sok püspöki he-
lyettes is aláirta. A neveket máskor már közölvén, most nem 
közöljük. Elég, hogy egy sem maradt el , a ki alá nem irta 
volna.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (Vége.) „Az egyedül üdvezitést mint hitczikket 

nem vevék ugyan föl az egyház ismertető jeléül sem a sclio-
lastikusok, sem a trientiek vagy az ujabb dogmatikusok, de 
az egész katholikus gondolkodásmódnak, valamint azon leg-
fensőbb átok-fenyegetődzésnek, melylyel Trientben min-
den hittétel körül prémeztetett, alapul szolgál, s ugy a kö-
zelebbi pápák rendeleteiben, mint theologusaik tanirataiban 
különbözőkép ki is mondatik p. o. 12. Leo 1824-ki Encycli-
cájában s még a szelid 8-dik Pius is a porosz püspökhöz 
1830: „Firmissimum nostrae religionis dogma, cjuod extra 
veram catholicam íidem nemo salvus esse potest." Perrone : 
„Ext ra ecclam catholicam nulla datur salus." — E hitczikk 
szolgált jogalapjául és hajtóerejéül mindazon testi és lelki 
kínzásoknak, melyeket az egyház egy szent gyűlölség szülte 
szeretettel, évezreden át, hivőkön és hitetleneken, kik vala-
mely ellentmondás által kezébe estek, Krisztus nevében vég-
rehajtott. Mert hiszen mit számitott az, hogy a testet meg-
égetik, midőn arról volt szó, hogy a halhatlan lelket az 
örök kínoktól megmentsék, vagy ha az már elveszett, hogy 
az utolsó Ítélet e rémes előjátéka által — minők az autoda-
fék valának — ezer, más hitben tán igadozó hívőket az üd-
vözítő egyházban megtartsanak. Nem csak Spanyolország-
ban történt ez, hol különös politikai kedvezmények mellett ez 
ünnepei a pokolnak a legnagyobb egyházi pompával ünne-
peltettek, és hol e dogma utolsó consequentiáig kifejlődvén, 
egy nemes népet tőnkre tett, — hanem másutt is ; p. o. Ve-
lenczében az eretnekek t. i. az evangélikusok gondolákon ki-
vitettek s a tengerbe sülyesztettek ; s mindazon helyeken, 
hol a kath. egyháznak hatalma volt, a 16-ik század reforma-
cziója ily bizonyitó okokkal czáfoltatott meg. S nem mindég 
személyes kegyetlenség volt — bár a vallási tulbuzgóság is, 
mint a kéjelgés hamar szövetkezik vérszomjjal — hanem ez 
üdvösségi hitczikk, mely a kinpadokat s máglyákat készité. 
Az egyházi hatalom ugyan legtöbbször nem haj tá végre e 
kivégeztetéseket, ez csak börtöneibe temeté el áldozatait s 
ezért keletkezett is a példabeszéd „az egyház nem szomjú-
hozza a vért" s igy szokásba is jöt t az égetés, — hanem az 
egyház átadá elitéltjeit a világi hatalomnak azon kétértelmű 

kérelemmel, hogy velők szelíden emberileg bánjék, az az 
őket meg ne csonkítsák ; a világi hatalom pedig kötelezve 
volt, ha csak az eretnekség súlyos vádját magára vonni nem 
akará, ez áldozatokat kivégezni. Majd találtatott e kivégez-
tetésekhez kivált a pápák számára egy bibliai alap is ; Baro-
nius, a kath. egvh. történésze 5-ik Pál pápához tartott be-
szédében igy szól : „Szent a tya! Sz. Péter hivatalának tel-
jesítése kettős, jelesen az ebben áll: legeltetni és ölni ez uj 
testamentomi szavak alapján: „legeltesd az én juhaimat" 
és „öljed és egyed" mert lia a pápának a vele ellenkezőkkel 
van dolga, akkor parancsoltatik neki, hogy azokat ölje és 
egye." Ez persze csak allegória, mert biz az eretnekek igen 
nehezen emészthető eledel lennének, de mindenesetre egy 
borzasztó valóságra vonatkozó intést tartalmaznak. Néha 
néha a protestánsok is egyedülüdvözitőnek adák ki egyhá-
zukat és a szerént jártak el, — ifjú protestáns állam több 
keresztség ismétlőt kivégeztetett, és azon sötét lángokat, 
melyekben Servét életét végzé, Calvin élesztette. Melanch-
ton megdicsérte. Némileg mentség található ugyan az ak-
kori anabaptisták forradalmi s a pórlázadással összefüggő 
törekvéseiben, melyek végre a münsteri rémbirodalomban, 
minden társadalmi rendet fenyegetve kitörének ; Servét ke-
véssé értett tanának érvényesítési alaka által sok kegyes ér-
zelmet mélyen sértett, midőn p. o. az egyház három egyis-
tenét, a pokol három fejű kutyájához hasonlitá. De minden-
esetre azon egyedül üdvözitő lutheri vagy kálvini egyház fe-
lőli képzelődés, — a vallási düh azon törvényszéki gyilkos-
sága, s több olyas, mely hosszú sorban ezekhez csatlakozik, 
valamely tévtant, vagy sokszor a kath. hitvalláshozi ragasz-
kodást sújtó börtönzés, száműzetés stb. ez még mind a régi 
világnézlet maradványában gyökeredzik, ha bár néha protes-
táns nézetben öltözve. A mint azonban a protestantismus las-
sanként teljes öntudatához jöve, megbánta ez embertelen 
tetteket és örökre elveté. A protestantismus egyszerű szava 
volt az, midőn Spéner haldokló ágyán monda: „Krisztus 
urunk igen szegény ember volna, ha csak az orthodox luthe-
ránusok üdvözülnének'" — s nem sokkal volna gazdagabb, 
ha a mellé felfeszitett gonosztevőn kivül, csak a kegyes ka-
tholikusokat vehetné föl országába. Maga a protestantismus 
az, mely ezt mondja: „én nem kárhoztatok, hol Krisztusból 
valamit találok, — sőt mondhatja : én általában nem kárhoz-
tatok. Csak hol az ódon orthodoxáihozi visszatéréssel ismét 
hatalmassá lesz benne a régi világnézlet, csak ott ujul iel a 
kedv ily üdvözitő tettek hatalmához folyamodni. Igaz, hogy 
a kath. egyház sem gyakorolja többé a „kényszerítsd be-
jönni" (compelle intrare) elvét. De a különbség az, hogy a 
protestantismus saját lényege kifejlődése folytán mondott le 
következetesen ezen erőszakos hatalomról, — a katholicis-
mus pedig önkénytelenül, egy idegen hatalomtól kénysze-
rítve, ugy hogy 10-ik Incze már nem tehetett egyebet, csak 
protestált a vestfáli béke ellen, midőn ez az ágostai hitval-
lás híveinek eretnekségök szabad gyakorlását több helyütt 
megengedé. A civilizáció az — képviseltetve közelebb a mo-
dern államok által, — mely ily tetteket többé nem enged 
meg. Még közelebb (1862. april) a toulousi püspök örömün-
nepet rendelt a legyilkolt 4000 liugonotta két százados em-
lékére, de a császári kormány megakadályozá. Ujabban (1858) 
a Mortara zsidófiuvali bánás megmutatá, mit követel amaz 



elv, de egyszersmind hogy azt a mostani korban mily nehéz 
keresztül vinni A romai theologia szerént a Protestan-
tismus nem egyéb mint lázadás, és a protestánsok protes-
tálnak az igazság és Isten ellen (Perrone a romanum colle-
gium egyik legkitűnőbb tanára mondja : Quicunque protes-
tât! sunt adversus ecclesiam catholicam, protestati fuerunt 
adversus veritatem et adversus Deum ipsum. Protestantis-
mus est actus rebellionis adversus ecclesiae auctoritatem) 
A püspök hivatalba lépésekor tartozik most is megesküdni : 
az eretnekeket tehetségem szerént üldözöm. — Ilaereticos 
pro posse persequar, — a papnak most is szigorú köteles-
ségévé van téve a kath. szüléket mindenféle fenyegetések-
kel visszatartóztatni, hogy gyermekeiket oda ne adják vala-
mely protestáns karjai közé, mig ez magát minden gyerme-
kének a kath. vallásban leendő neveltetésére nem kötelezi, 

— és ha a házasság mégis létre jő e kötelezettség nélkül, 
akkor a feleség és anya a gyónószékben folyvást aggaszta-
tik, hogy gyermekeit és férjét legalább a halálos ágyon a 
pokol kínjaitól megmentse ; s ha ez sem sikerül, akkor azok-
nak, kik az életben hün egymás karjai közt éltek, nem enged-
tetik meg — hol concordatum.félét sikerült életbeléptetni, 
— hogy egy sírban nyugodjanak. — E theologia szerént a 
vallási türelem istentelen és érthetlen — Perroneként: To-
lerantia religiosa est impia et absurda — Nem kebellá-
zitó-e egy hivő katholikusra nézve, ha van valami jó pro-
testáns barátja, vagy épen protestáns neje, gyermeke, és 
ezeket örökre elkárhozandóknak kell vélnie mivel más hiten 
vannak. Még borzasztóbb, hogy a nagy kiterjedésű keleti 
egyház hivei, mivel a pápának nem akarnak engedelmes-
kedni, és minden protestáns nép örökös tiizre menjen, mert 
Istent kissé másképen tisztelik és reményöket egyedül csak 
Krisztusba vetik ; milliók vesszenek el csak azért, mert egy 
két dogmát nem fogadnak el s némely szertartásokat nem 
te l jes í tenek?— Majd ugy tűnik föl, mint a cselekedetek 
könyvében nűkor olvassuk, hogy némelyek Júdeából jövé-
nek, és taniták : ha magatokat körül nem metéltetitek, nem 
üdvözülhettek." — Eddig a prot. lap. Összehasonlítva ezeket 
a tridenti püspök körlevelével látható, melyik részen van 
az injuria. A tridenti főpásztor mellett szól a történet ; a prot. 
polemikus elferdíti a kath. egyház tanait, el a történelmi 
tényeket ; a tridenti főpásztor a múltról szól; a polemikus iró 
a katholicismu3 múltját ép ugy fertőzteti meg mint jelenjét, 
oly tanokat fogván a katholicismusna, melyekről soha sem 
álmodott. Azonban mindég jó ha másoktól jön a támadás, 
mely ignorantián és elferditésen alapul. Ilyen levén a dicsői-
tett mü curiosumként még ide jegyezzük az ismertető kö-
vetkező szavait: „Annyival is szükségesebbnek látjuk pedig 
ezt, (az ismertetést) mert fájdalom, oly körülmények közt élünk 
mindekkorig, hogyha tán akadnának is közöttünk férfiak, kik 
Haseéhez hasonló fényes tehetséggel megajándékoztatva, 
hasonló kedvező körülmények közt neveltetve s élve tán ké-
pesek volnának ezt megközelítő örökbecsű mü szerzésére, 
mindamellett általunk el nem háritható akadályok miatt ilyek 
napvilágot nem láthatnának. Evek óta meg van czáfolva 
számos magyar protestáns fejében s keblében Hoványi nagy 
olvasottságot, ügyes dialektikát, de sok más egyebet is 
tanusitó müve (a fensőbb katholicismus elemei) a nélkül 
hogy csak egy is gondolhatott volna ennek nyilvános ostro-

mára. *) Hase e müvében áttörhetlen paizst lelend az olvasd 
Hoványi és mások számos nyilai ellen is " Ik. 

BERLIN, (Vége.) A jezsuiták ellen részletesen tett ki-
fogás az országgyűlésben ülő prot. papok kivánsága folytán 
történt. Ez tehát kizárás, mely ellen Tirolban oly türelmet-
lenségi panaszokat tesznek. A prot. papok az ellen is vol-
tak, hogy a katholikusok tornyot építhessenek, keresztet 
emelhessenek, a házakra képet vagy szobrot tehessenek. 
Azonban a prot. igehirdetőket egy képviselő figyelmezteté,. 
hogy azon templomokban, melyeket egykor katholikusok 
épitettek, s a protestánsok ezeket elfoglalták, a szobrok, a 
képek a templomban, és a templomon kivül mind megtartat-
tak. A követek is kijelentették a kormánynak, hogy ezen 
törvényjavaslat mellett lehetetlen lesz az államegyháznak 
megküzdeni a kath. egyház hódításaival. — Ez jó vallomás. 
— A tiroli országgyűlés szilárd tartást követ, mely minden 
német katholikust csudálattal tölt el. Moufang, mainzi pap, 
a kath. egylet gyűlésén Achenben panaszkodott, hogy nin-
csenek oly világi katholikusaink, kik határozott bátorsággal 
minden viszonyok között bátran szót emelnének, a mint lel-
kismeretük sugalja; tessék most Moufangnak a tiroli ország-
gyűlési világi katholikusok beszédjeit olvasni, s azon f a j -
dalma, melylyel mult évben panaszait elmondá, enyhülni 
fog. Ezen férfiak lelkismeretük sugalma, és parancsa 
szerént szóltak; azon szabadelvűek is, kik a brixeni püspök 
inditványa ellen szóltak, a katholikus szónokok lelkismereti 
őszinteségét elismerték, vallották, s tisztelettel emiitették ; 
mindnyájan bevallották, hogy a vallásegység az ország leg-
drágább kincse, jövő boldogságának, nyugalmának, hazafi-
ságának, s lelkesedésének főzáloga. A brixeni püspök indít-
ványának pontjai ezek : 1) a Tirolban lakó protestánsok, egész 
tartományban eddig 27 egyén, az austriai szomszéd protes-
táns községekhez csatlakozhatnak ; 2) magános isteni tiszte-
letük gyakorlata teljesen szabad ; 3) a prot. templom Mérán-
ban, hol nincs más protestáns, mint a fürdői vendég, magá-
nos épület maradhat, s magános isteni tiszteletre használ-
tathat ik; 4) a protestánsok nem vásárolhatnak fekvő birto-
kot, csak ha erre minden earyes esetben engedélyt nyertek. 

— A tiroli országgyűlés emez indítványt elfogadta, támasz-
kodva az 1861-ki april 8-án kiadott császári rendeletre, mely 
szerént minden koronaország önhatalmilag intézkedik mind 
azon szabadalmakról, melyek a császári nyiltlevélben átla-
gosan adatnak. A császári nyiltlevél a már szervezett vallá-
sos községekről szól, Tirolban ily szervezett község nincsen ; 
a mi még nem létezik, annak a császári kibocsátvány semmi jo-
gokat se adhatott. Az országgyűlés a koronatartományi belü-
gyekben egyedül az illetékes bíró. Gróf Enzenberg, Scharmer, 
Strosio, Gasser s Wenig szónoklatai jelesek voltak, deHasel-
wanter mindnyájokat fölülmulta, ak i a törvényjavaslatnak e-
lőterjesztője volt, s több mint kétszáz községnek tiszteletbeli 
polgára. Ó a kérdést történeti, jogtani, államtani s bölcseimi 

*) A hol ily müvet lehet i smertetn i , ott bizonyára becsüle tes po-
lemikus müvet is lehetne kiadni ; a sajtó részéről nehezen tétetnék aka-
dály, vagy m é g i s kevés az e l lenünk való szabadság ? — Hoványi j e -
les müvében mindent prot. val lomásokra é p i t , Hase elferdíti a kath. 
tant, az e g } h á z történelmét , miként lehet e két irót öss/.e hasonlítani ? 

Ha H o v á n y i el len nincs más f e g y v e r , mint H r s e , akkor v e r v e vagy-
tok atyafiak ! Ik. 
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uézpontokból tárgyalta, okérvényeit az egyház ellenségeinek 
táborából kölcsönözte, Guizot-, Voltair-, Mirabeau-, Rous-
seau*, Mazzini-, Lessing- és Staltól; az ő logikája kérlelhet-
len, világossága, részrehajlatlansága, hidegvériisége párat-
lan ; valóban a porosz kamarának nevezetességei, mint tanon-
czok, tanulmányozhatnák Haselvvantert. A többi képviselő-
kön észrevehető volt, hogy e hegyi nép lelkesülni tud politi-
kai meggyőződései mellett, de ezen lelkesedés nem tör a for-
radalomra, azért nincs becse a világ előtt, Tirolnak egy nagy 
bűne van, mivel tisztán katholikus ország akar maradni. E 
következő tények azonban fölvilágosítást adhatnak. 1822-ben 
Zillerthalban egy protestáns volt községi biró. Ő nem a köz-
ség ügyein, hanem a bibliák és értekezletkék terjesztésén 
dolgozott. Nemsokára külföldi proteslansok jöttek Gasteinba, 
s gyüldéket rendeztek, melyekben a kath. egyház, a pápa, a 
papság, a szerzetes rendek ellen a lieidelbergi kátéból maguk 
között szónoklatokat tartottak. Ezután néhány tirolit maguk-
hoz csatoltak, kiktől esküt fogadtak, hogy soha vissza nem 
térnek a kath. egyházhoz, sőt rajta lesznek, hogy lehető leg-
több defectiot fognak eszközölni. Ezen időtől a katholikusok 
ingerlése megkezdetett, a dolog oda ment, hogy a katholiku-
sok nem mertek az utczán: .dicsértessék a Jézus Krisztus' 
üdvözletet mondani, a kik a templomba mentek, a kik az 01-
tári-szentséget kisérték a beteghez, nem voltak bizton min-
denféle utczai ingerkedéstől ; egy de ficiált halálos betegsé-
gében kath. papot hivott, de az összeesküdtek őrt állottak a 
háznál, azon embert, ki papért volt küldve, letartóztatták, s 
igy az ember szinre mint hitehagyott halt meg. Zillerthalban 
többé a katholikusoknak nem lehetett maradni, nekik, vagy az 
ellenrésznek távozni kellett. Egy két száz protestánsnak oda 
kellett hagyni Tirolt, s Siléziába költöztek. Ez jó tanitás volt 
a tiroliakra ; s hogy most félnek hasonló esetektől, természe-
tes. A tiroli nép csupa vallás és hazafiság, s föláldozó hűség 
a császári magas házhoz. I t t van a dolog nyitja, miért lett a 
tiroli nép az európai conspiratio, a szabad kőmivesség gyű-
löletének tárgya. 

LISSABON, jun. 2-án. Egész országban nagy a szá-
razság, minden templomban esőért imádkoznak; a szabad-
kőmives lapok gúnyolódnak e fölött, kétségkívül igy hama-
rább nyerik el az Isten áldását. — Majus-hónapban szűz Ma-
ria ajtatossága több templomban megtartatott ; legszebben 
ment véghez a franczia követségnek kápolnájában, hol a követ 
egész családjával,s városunk legválogatottabbjai mindennap 
megjelentek. A faroi püspök hirtelen meghalt. Tudós, bölcs, 
ajtatos és buzgó főpásztor volt. A kőmives lapok már ková-
csolják a kinevezendők sorát. Isten mentsen meg, hogy azok 
közül neveztessék, kiket a kőmivesek ajánlanak. Roma résen 
van, meg nem csalatja magát. Ez a mi vigasztalásunk. 

ALEXANDRIA, (Egyptom ) jun. 16-án. A piemonti 
kormány otthon életének első elemeiben küszködik, már is 
nagy nemzetek módjára Keleten terveket csinál. Alig ismer-
ték el tettleg az európai hatalmak, ő már száz esztendőkre 
szóló intézetekről gondoskodik, s a keleti kérdés megoldásá-
ban szavat és súlyt óhajt magának szerezni. Itt is az egy-
ház ellen azon gyűlölet vezérli, a mely otthon Roma ellen iz-
gatja. Ha a piemonti kormány az maradt volna a mi volt, 
istenfélő, katholikus, minden lépésének szerencsét kívánnánk, 
s a kath. franczia nemzet elősegitené a nemes törekvésekben. 

Azonban a piemonti kormány Keleten is csak az , a mi ott-
hon, forradalmi és egyházgyülölő. Alexandriában olasz isko-
lát alapitott, ilyest akar Konstantinápolyban és Smyrnában. 
Ezen olasz iskolák jelentőségét megismerhetjük, ha a mila-
nói ,Perseveranza' újságnak egyik tudósitását ez érdemben 
elolvassuk : „Arról van szó , hogy Italiát keleten is egyesit-
sük, s vegyük ki a fiatalságot a bukott kormányok emlékei-
ből, de kivált Austriának és Romának befolyását rontsuk el. 
A Keleten lakó olaszok keblében az egységes hazának öntu-
datát kell fölkeltenünk, s az olasz kereskedésre őket tőkesi-
tenünk kell bizonyára, hogy az olasz elemeket egybe kössük, 
mielőtt idegen nemzetek érdekeihez csatlakoznának. Nekünk 
Keleten is nemzeti czélunk van. Az ott élő olaszok rokon-
szenvvel fogadták hazánk nagyszerű uj intézményeit, ők szá-
molnak a nemzeti kormány támogatására. Alapítsunk tehát-
nemzeti iskolát Keletnek fővárosaiban, sőt Turinban is, mely 
országunk határaihoz legközelebb esik. Ezen iskolákba más 
nemzetbeliek is be fogják küldeni gyermekeiket, s igy az olasz 
érdekeknek istápjai lesznek. A következések végnélküliek e 
tárgyban, csak erélyesen kell hozzá fogni. Gyalázat volna, 
ha Keleten nem az első és legbefolyásosabb nemzetek között 
foglalnánk helyet. Sőt földleirástani helyzetünk int , hogy 
minden európai nemzetek élére álljunk." — Csak küldjék a 
sok ingyenélő tanárokat az üres egyetemekből, tegyék Pas-
sagliát az összes keleti olasz iskolák igazgatójává A mi pe-
dig az első és legbefolyásosabb nemzetekkeli versenyt illeti, 
sőt ezeknek kiszorítását Keleten, eszünkbe jön Aesop meséje 
a béka és az ökörről. Megpukkadt a béka, midőn csak ha-
sonló nagyságra törekedett az ökörrel; mily nevetségessé vá-
lik, ha még nagyobb akar lenni? 

IRODALOM. 
„HITSZÓZATOK A PAP SZIVÉHEZ" Nogáll János nagy-

váradi kanonok, 1863 
A becses müvecske előszavában olvassuk : Remek mo-

zaik műnek találtam egy évek előtt kezembe akadt köny-
vecskét ily czimmel : „Gesu al cuore del Sacerdote ovvero 
considerazione ecclesiastiche per ogni giorno del mese, del 
dottore Bartolomeo del Monte, Sacerdote bolognese. In 
Como 1830"; remek műnek, mely merő drága kövekből van 
összeszerkesztve , gyémánt elvek- és nyilatkozatokból, me-
lyek az Isten igéjének, és a szent-atyák irományainak bá-
nyaiból vannak véve, és elmélkedések alakjába összerakva. 
Ezen könyvecskét bold. Schlőr tanácsoltára magyarra fordí-
tottam. — Ezen könyvecske elmélkedéseket tartalmaz, egy 
hónapra valókat, melyekre a szónak teljes értelmében áll, a 
mit az Ur mond , hogy tudnillik elmélkedés közben „ma-
gányba vezetvén" hív szolgáit „maga beszél velük, szivök-
hez szól és szívökre beszél." Igy már azt tar tom, ezen köny-
vecske biztos reménynyel lehet , hogy részvétre számithat, 
hogy viszhangra találand a magyar papságnál." A forditó 
urnák ezen, bizonyára üdvös ohajtásához akarván részünkről 
is járulni annak sikeresb valósítása végett, és az idézett sza-
vaknak is bebizonyításául idézzük a III. elmélkedést, mely-
nek czime: „A papi méltóságról." 1. Édes fiam, ha méltósá-
god nagyvoltát átlátnád s éreznéd : oh mennyire igyekeznél 



azt tiszteletben tartani '). Szállj magadba s látd, hogy én 
mennyire tiszteltelek meg. Nézd végig mind a méltóságokat, 
a tiszteletczimeket, sőt a világ minden rangjai t : nem na-
gyobb-e a t e méltóságod? 2) Midőn a világ üledékéből ki-
vettelek, nem emeltelek-e föl mindnyájok fölött ? 3) Papsá-
gom által nem ruháztalak-e föl azon szent hatalommal, nem 
magasztaltalak-e föl a világ minden nagyjai fölött, 4) misze-
rént ők is fejet hajtanak a papnak ? 5) Hasonlítsd magad 
össze az angyalokkal: én angyali hivatallal biztalak meg a 
lelkek javára; 6) sőt én az angyalok fölött magasztaltalak 
föl, az angyalok maguk megvallják ezt , 7) és tiszteletben 
tar t ják fönséges hivatalodat. S te ezt nem gondolod meg, s 
nem beesülöd meg? Ahelyett, hogy velük vetélkednél jeles-
ségük- s erényességükben, ahelyett , hogy angyali életet él-
nél, egészen földiesen élsz ; földi érdekekért mennyire meg-
feledkezel magadról, sőt mulandó pillanatnyi élvezetekért a 
sárba tiprod méltóságodat ! 8) 

2. Melyik angyal, melyik szeráf birt valaha azon hata-
lommal, melylyel én fölruháztalak ? Bámulsz egy Mózses ha-
talmán, ki a tengereken keresztül utat nyitott; egy Józsue 
hatalmán, ki a napot megállitotta ; annyi csudatevőkön, kik-
nek a természet, a betegségek, a halál s az ördög engedel-
meskedtek. De valljon a te hatalmad, melylyel a lelkeket 
bűneiktől föloldozod, s engem egemből a földre lehivsz, s ) 
nem sokkal nagyobb-e? Oh tiszteletreméltó, oh magasztos 
méltóság? Maga az én szűz anyám, jóllehet minden teremt-
mények fölött fönséges, nem birt azon hatalommal, hogy bű-
nöket megbocsáthatott volna, mikép te. H a ő az egeket meg-
nyitotta s szűz méhébe fogadott ; te is lehivsz engem az ég 
magasából, s kezeidben megtestesítesz. 10) Nem isteni-e te-
hát a te hatalmad? 1 ') Adhaték-e nagyobb hatalmat ennél? 
Mily igazságtalanságot követsz tehát el ra j tam, ha isteni 
méltóságodat nem becsülöd meg, nem tartod tiszteletben ! De 
mit mondjak rólad, ha azt megszentségtelenited ocsmány 
szenvedélyek s gyalázatos bűnök rabjává aljasitva le ma-
gada t ? ! (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 17-én. A Gazd. lapok utolsó számában ol-

vasunk egy kivonatot a szolnoki sz. Ferenczrendi zárda ház-
történelméből, mely a mostanihoz hasonló szárazságról tanús-
kodik az 1790-ik évben : „Magna ubique praesertim in his 
inferioribus partibus frugum et foeni penuria. . . . Tanta in 
plebe egestas, ut ex medullis carecti (sás) confectis piacen-
tis vescerentur, imo etiam mortuorum pecorum carnibus. II-
lud etiam notatu dignum. quod tanta turma egenorum ad por-
tám Conventus confluxerit, ut saepe, praesertim tempore 
prandii tercentos et amplius numerares, qui vei panem vei 
reliquias ciborum per ollulas accipiebant. Interdiu autem a 
mane usque ad vesperam incessanter veniebant egeni ad Con-

1 Ambros. de dignit. sacerd. c. 3. — Ignat. M. ep. ad smyrn. — 
3 ) 1 Reg . 2 , 8. — 4) Bern. Serm. ad past, in synod. — 5 ) Chrysost . honi. 
4 . in verba Isaiae : In anno, quo mortuus est Ozias. — 8 J Malacli . 2 , 7. 
— 7 ) Bern. 1. c. — 8 ) Chrysost . hom. 10 in ep. ad Tim. — 9 ) Pontit'. 
Rom. in ordin. presbyt. 1 0 ) August , conc. 1. pr. 37. Innoc. III. in 10. X . 
de poenit. et remis s s . ) 3 8 ) Vincent. Ferr. in solemn, corp. Chr. — 
l l ) Ambros . de dignit. Sacerd. c 3. 

ventum panem postulantes, qui fame pene consumpti sunt." 
Ezen idézetből a t. értekező szerént kitűnik, hogy 1790-ben 
s azon tul Szolnokon s általában az alföldön ugyanazon nyo-
mor és szárazság létezett, mely létezik ma ; pedig akkor a 
Tiszát senki se szabályozta, a cochinchinai tyúkokat senki 
sem tenyésztette még. — Ezen észrevételek igen practicu-
sok, és mi azokat avval toldjuk meg, hogy ebből is kiderül, 
mily jótékonyak még a kolduló szerzetek is az inség idején, 
mint melyek falatjukat osztják meg a szegényekkel még ak-
kor is, midőn az általános csapás miatt nem tudják, mikép 
fognak maguk is tengődni. 

— Becses művel ajándékoztattunk meg Kalocsáról. 
M l a d o n i c z k y Ferencz áldozár S c h l ő r Alajosnak: „Mi-
ért vagyok katholikus" czimü ismert jelességü müvét magya-
rítva kiadá. — A ,Magyar egyh. Szónok'-nak is megjelent 
VIII . füzete. 

— Theiner-től, ki nem rég adta ki „Codex diplomaticus 
Dominii temporaliss. sedis" müvét, legújabban pompásan ki-
állitva jelent meg e czimü munka : „Vetera monumenta Slavo-
rum meridionalium históriám illustrantia." A kiállitási költ-
séget S t r o s s m a y e r György diakovári püspök ő exclja 
fedezte. 

— A „legnagyobb magyarnak" Béla fia kiadta ameri-
kai útját , melyben érdekes jellemzéseket olvasunk. „Az ame-
rikai, mondja, nagyon ragad a földhez és adományaihoz. 
Gazdagodás folytonos speculatiók utáni vágya egy helyről a 
másikra sodorják. Ennek következése az idegrendszer foly-
tonos ingerlése s a velő erején túl megfeszitése, minél fogva 
nagy számú tébolydái mindég telvék. Mint a közmondás 
mondja, hogy a has a parasztnak istene, ugy az Övé a spe-
culatio, a dollár. Minden csak is arra való, hogy belőle 
pénzt, meg újra pénzt csináljon; nagyon érdekelt, azért kön-
nyen lehet vele bánni. Kevés benne a sziv, mert eltompitja 
azt az örökös .geschäft' utáni vágy. Statistikailag be lehetne 
bizonyitani, hogy annyi hazugság s csalás önérdek követ-
keztében, annyi aljasság és bün kevés országban lelhető. — 
Gyermekével nem sokat törődik, hadd szerezzen az is, mint 
ő maga tevé. . . Iskoláik számtalanok, és azon nagy előnyük 
van, hogy bármely vallásfelekezethez tartozó szülő oda bo-
csáthatja gyermekét, mert vallást ott nem tanítanak (Lát-
szik is haszna és előnye a sok bűnben, aljasságban !) Nem 
kis meglepetésemre szolgált, midőn egy vasárnap valamelv 
new-jorki protestáns templomban predikacziót hallgatván 
azt kelle tapasztalnom, hogy a szóló pap nem, hogy az isten 
igéjét hirdette volna, hanem csupa erős keserű kifakadások-
ban tört ki a déliek ellen." Tehát „Geschäft, szivtompulás, 
önérdek, bűn, aljasság, a család elhanyagolása főjellemvoná-
sok a szabadság legideálisabb honában ! 

— Madagascarban forradalom ütött ki, és a király meg-
gyilkoltatott. A lázadás támasztásában nagy része volt Ellis 
angol missionariusnak, kit a franczia lapok nyiltan megtá-
madnak a forradalomban kifejtett nagy tevékenységeért 

— A ,Gaz. di Venezia' irja, hogy a pápa Francziaor-
szág részéről soha sem kapott több biztatást világi fejede-
lemségének föntartása felől, mint épen most. — Csak aztán 
őszinte is legyen a sok biztatás ! 

— Lengyelország egyházi gyászt öltött az érsek elzá-
rattatása miatt. 

— A hohenzollerni katholikusok mindegyik prot. temp-
lom építését zárdaalapitással egyensúlyozzák. 1850-től fogva 
5 prot. templom épittetett, és ők ugyanannyi kolostort emeltek 

— Schwerinben a kath. papság vonakodott egyházi 
szertartásokkal eltemetni egy udvari színészt, ki visszautasí-
totta a haldoklók szentségeiben való részesülést. Ez jogos 
nem csak, de igazságos is. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



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

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 9 0 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, julius 22-én. 7. II. Félév. 1863. 

TARTALOM : A kegy-uri kérdés. (Folyt.) — Nagy-
Maria-Czeli búcsújárás. — Egyházi tudósitások. — Iroda-
lom (Vége). — Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

S most vegyük szemlélet alá az egyházi edénye-
ket és ruhákat. Egyházi edények közt legtisztelete-
sebb a kehely, melyet minden lehető művészet- és 
költséggel kell szerezni. A kehely hajdan a sanyarú 
idők miatt csak kőből, fából, üvegből, csontból vagy 
szarvakból volt készitve, későbben a legméltóságo-
sabb szentség iránti tisztelet arra birta a jámbor hí-
veket, hogy aranyukat, ezüstjüket, drága köveiket s 
kincseiket a szent edényekre fölajánlják és igy már 
az üldözések alatt drága kövekkel kirakott arany-
ezüstkelyhek találtattak. Most is kiválólag arról kel-
lene gondoskodni, hogy a kelyhek minden egyház-
ban egészen, vagy főrészekben legalább ezüstből ál-
lanának, és tűzben nem pedig galvanirozás által ara-
ny oztatnának meg, annyival is inkább mivel a galvani 
aranyozás a kehelynek gyakrabbi használata mellett 
rövid idő múlva eltűnik; a kehely alakja olyan le-
gyen, mely minden világi edénytől különböztessék, 
mint p. o. a roman és goth kelyhek. 

Az utolsó századok urtartói (monstrantia) szinte 
némi Ízléstelen alakot mutatnak. Nem igy volt ez 
hajdan, kivált a hires góthkorszakban ; akkor a mon-
strantiák a legnagyobb műizlés- és költséggel állitat-
tak ki. Örök kár, hogy annyi jeles gothmodoru ur-
tartó egészen megsemmisíttetett, vagy napforma ur-
tartóvá átdolgoztatott. A renaissance ugy vette az 
urtartót, mint az isteni dicsőség s fölség képét, mely-
ből .az ég királya a szentségben mintegy előjő, és az-
ért megkedvelték a Francziaországban közönségesen 
elterjedt napokat, melyek nem ritkán csudálatos gaz-
dagsággal és technikai művészettel készültek. Men-
nél nagyobb, nehezebb és gazdagabb volta monstran 
tia, annál inkább csudáltatott is. Némely urtartók 
igen ízléstelenül alakitvák és a himes üveg épen nem 

kiméltetett. A ki nem bír drága kövekkel, az adjon 
aranyat vagy ezüstöt, vagy a mit képes áldozatul 
hozni, de a himes üvegeket hagyjuk a gyermekek-
nek játékra; el a hazugsággal az Ur trónjától. 

A régi szekrényekben találni nem ritkán művé-
szi tárgyakat, p. o. egy ős régi feszületet; egy góth-
modorban készült szobrot; égy régi, művészileg ki-
dolgozott füstölőt; egy góth modorú urtartót, régi 
összetört gyertyatartókat, lámpákat stb. melyeket 
kevés költséggel ismét helyre lehetne állítani és az-
után szebbek és állandóbbak volnának a mostaniak-
nál, melyek azoknak helyét elfoglalják. Gyakran ott 
hever több miseruha, melyeknek előrésze kárositva 
van, figyelem- s használaton kivül. Ha ily ruhát ki-
mosnának és megfestenének és a kehelytakarót a ká-
ros részek kijavítására forditanák, akkor egy mise 
ruhát lehetne nyerni, mely állandóbb és jobb volna, 
mint két más uj, melyek holmi lioni kelméből készit-
vék. Fájdalom! gyakran ilynemű tárgyak egy s több 
emberkor óta nedves helyen feküdtek s aztán nagyobb-
részt a moly is megemészté, de az értékes rojtok még 
most is annyi becscsel bírnak, hogy ezek árán egy 
vagy több miseruha volna megszerezhető. Ilynemű 
régi rongyok majd minden egyházban találtatnak a 
szekrények alsó fiókjaiban, a szekrények alatt, vagy 
fölött s azok végén az oltár-asztal mélyedéseiben, a 
gyóntatószékek alatt, az orgona-karzaton, a padláson, 
a toronyban, a régi plebániaház magtárán és száz más 
távol helyeken, melyek más czélra nem használtat-
nak, olykor a szószék fedezetén. A torony alsó végén 
hébekorba egy régi szószék, egy oltárszekrény, oltár-
táblák, régi templomszékek stb. mind tölgyfából ké-
szitve. Gyakran könnyű volna ily tárgyakat szegény 
egyházak számára helyreállítani, s ez által azokat 
nagy kiadásoktól megkímélni. Szintén nem tanácsos, 
némely régi ezüst kelyheket, urtartókat s egyéb edé-
nyeket elolvasztani, a nélkül, hogy előbb szakértő 
embereknek megmutassuk, kik azoknak műértéke fö-
lött ítélhetnek. Mily sok eltékozoltatott már ily mó-
don, és megrongáltatott. 

Mi az egyházi ruhákat illeti, az utolsó századok 
7 
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romlott izlése valamint az egyházi edények, ugy kü-
lönösen az oltári öltözékek körül igen vétkezett. A 
renaissance kezébe véve kegyetlenül az ollót és az 
egyházi rendeletek daczára, melyek által minden újí-
tás tiltva vala, oly formán szabta meg a mise-ruhát, 
hogy megszűnt lefolyó öltözék lenni, s igy két alig 
összefüggő részre szakittatott. A világi jellem itt any-
nyira szerepelt, hogy gyakran ugyanazon kelme, este 
a színház- s tánczteremben vétetett eszre, minő reggel 
az oltáron vala látható ; a szent misei szolgálatra holmi 
nyomtatott miseruhákat használtak, oly hatalmas vi-
rágbokrétákkal stb. a mint ezt közönségesen az ablak-
függönyök és diván áthúzására szokás használni. Ter-
mészetlen merevségében a miseruha inkább deszká-
hoz, mint ruhához hasonlitott. A bajt neveié még a 
körülmény is, hogy a speculatio az egyházi kelmét 
illetőleg többnyire pillanatnyi ámitásra számitott és 
hogy az emberek a látszatot és hiúságot csak igen is 
gyakran valódiságnak vették. Azt hitték, hogy mái-
minden meg van téve, ha csak sok aranyat, ezüstöt, 
paszomántot, rojtokat és bojtot fölhasználtak. A ke-
reszt, a mise ruhának oly lényeges része, egészen el-
hanyagol tátott. 

Sok ujon szerzett tárgy, mi a kelmét és rojto-
kat illeti, értéktelen ragyogó férczmű, izlés és erő nél-
kül. Két három év múlva már is elszakadozik, a mi 
kezdetben csupa aranynak látszék, s ragyogott, el-
veszté fényét és fekete lön és a kevés jó és valódi, 
iszonyú összegpénzen fizettetett. 

A nagy sokaság izlése annyira megromlott, hogy 
inkább tekint a külsőleg fényesre, mint az igazira. A 
papság hibája itt-ott, hogy igen engedékenynek mu-
tatkozott. 

Hogy a jobbhoz való visszatérést elő lehessen 
készíteni, nem kellene oly öltönyöket szerezni, me-
lyek valótlan vagy becsnélküli rojtokkal ellátvák, 
vagy melyeknek anyaga holmi értéktelen érczczel 
van átfűzve. Különösen a kifodoritott vászon mellő-
zendő, hogy a ruhának ismét az ő természetesen le-
folyó s teljes formája megadassék. Ha pedig ezen ke-
ményített vászon elmarad, akkor nem elégséges a 
mostani szabás és a régi góthmodoru formát ismét 
használatba kell hozni. Azonban ezen vagy más ha-
sonló tárgyakban be kell várni a püspökök rendele-
teit, s nem szabad kézre rendelkezni, a minek horde-
rejét előlegesen nem könnyű kiszámitni. Legczélsze-
rübb minden uj szerzeményeknél szilárdság- s való-
ságra tekinteni, és szabás, s kiállításra nézve mindin-
kább a jobb régi mustrákhoz közeledni. Havaiamely 
egyház számára egy nagyobbmiseruhagothszabással 

megszereztetik, ugy használjuk azt először csak fő-
ünnepeken, hogy a nép lassanként ismét hozzá szok-
jék a régi alakhoz. 

Még egyet. Némely helyeken látunk állomás-
(statio) képeket, az ugy nevezett szent keresztúton 
elhanyagolva és ledöntve; itt ott a házacskákban oda 
ragasztva csüng egy papirnemü, gyakran borzasztó-
lag festett kép. Ha valahol, a mi mindenesetre dicsé-
retes, keresztutat akarnak állítani, ugy építsenek va-
lami rendeset, a mi századokig eltart és ha pillanatra 
hiányzanak az eszközök, ugy állítsanak először egy 
statiót, következő évben talán építhetnek egy mási-
kat, talán egy harmadikat is és még egy ember-kor 
sem tűnik el, s a keresztút készen leend. Igaz ugyan, 
jelen korunkban sem hiányzanak oly hithideg ke-
resztények, kik pazarlásnak tartják azon költséget, 
melyet az egyház hű fiai, akár a templomok építé-
sére és ritka ékességeire, akár egyéb ilynemű szent 
czélokra szántak, kik eszélytelen közönyösségükben 
ezt ugy tekintik, mint a haza oltáráról elrablott áldo-
zatot; mert fájdalom, most is vannak emberek, kik 
semmit nem tartanak jótéteménynek, hanem csak mi 
a fukar haszon gyarapítására, vagy épen nem egyszer 
holmi veszedelmes intézetek gazdagítására vagy a 
földi haza dicsőségének sokszor csak képzelt nagyob-
bodására fordittatik. Azonban nekünk katholikusok-
nak e részben máskép kell gondolkodnunk. Mert ha 
van eszme a világon, mely megérdemli, hogy érette 
teljes erőnkből áldozzunk, ugy bizonyára Isten s val-
lásunk dicsőségének ügye az ; s boldog a ki valóság-
gal mondhatja: „Domine dilexidecorem domus tuae" 
és azt telhetőleg saját erszényével is előmozdítani 
iparkodik. 

VII. 
Nagy öröm érte a kegyurakat, midőn az általuk 

Isten imádására, és a szentek tiszteletére s emlékeze-
tére emelt templomokat ünnepélyesen fólszentelé az 
egyház. Midőn Constantin császár az egyháznak a bé-
két visszaadta, a templomok fölavatása szép s igen 
szivreható szertartások kíséretében végeztetett. A 
nagy császár jónak látta a jeruzsálemi templom föl-
szentelési ünnepélyére a tyrusi zsinatra egybegyűlt, 
minden püspököket meghívni. S azóta a templom-fól-
szentelés nem csak a gyámurakra, hanem az egész 
keresztény községre nézve méltán örömünnep, annyi-
val is inkább, mert a templom minden keresztény köz-
ség szellemi életének központja, melyből a malasztok 
kiapadhatlan forrása a jelen s következő nemzedé-
kekre kiárad. A templom képezi mintegyjemlékkö-



vét az Isten és a hivek közötti frigynek. S boldogok 
a hivek, kiknek jeles templomuk levén, ebben őseik 
példájára a keresztény igazságok és üdvszerek gaz-
dag tárházát birják. S azért nem csuda, hogy némely 
keresztény községek templomuk évnapját nemzedék-
ről nemzedékre kitűnő pompával ülik meg. 

Hogy ezen öröm állandó legyen s a templom es 
lelkészi állomás mintegy örök időkre biztosittassék, 
e végre a buzgó gyámurak alapítványt is csatoltak 
hozzá, s ehhez nyúlni a legszigorubbbüntetések alatt 
tiltva vala. Innét mondja sz. István is mindjárt 1-ső 
törvényében: „Quisquis fastu superbiae elatus, do-
mum Dei dicit contemptibilem, et possessiones Deo 
consecratas atque ad honorem Dei sub regia immu-
nitatis delënsione constitutes inhoneste tractaverit, 
vel infringere praesumserit, quasi invasor et violator 
domus Dei excommunicetur." Még is fájdalom sok 
alapítvány elveszett! a hivek nagy kárával. 

Az egyház tulajdonjoga Isten ama szent törvé-
nyének „Ne orozz" védpaizsa alá van helyezve s reá 
alkalmaztatik azon elv: „a bün meg nem bocsáttatik, 
inig az okozott kár ki nem pótoltatik." Ezen elvhez 
szilárdul ragaszkodva, az egyház megcsalását föltét-
lenül már maga az isteni törvény tiltja, és akár ala-
pítvány-, akár ingó vagy ingatlan jószágban neki tett 
kár lelkismeretes pótlását üdvösség veszte alatt kö-
veteli. Ez lévén a kárpótlás erkölcstanának egyik fó 
parancsa. Azonban ki tehet róla, ha a kereszténytelen 
világ Isten- s emberi törvényekkel nem gondolva, ki 
meri még ajtatos alapítványokra is terjeszteni raga-
dozó kezeit. Más alapítványok ismét elvesztek az idők 
mostohasága miatt s csak azt lehet felölök mondani: 
voltak és nincsenek. De épen azért pusztult is el sok 
egykor gazdagon ellátott templom s lelkészi állomás. 
E végre ujabb időkben a lelkes lopásztorok oly egy-
házmegyei alapról kezdenek gondoskodni, melynek 
föladata volna a szertartáshoz tartozó és az idők mos-
tohasága miatt pusztulásnak indult tárgyak fölépíté-
sét, föntartását és előmozdítását eszközölni, a hol ez 
más uton jó korán vagy épen soha sem volna elér-
hető. Ezen alap nem csak az építésre, hanem a tem-
plomok benső fölszerelésére, az egyházi ruhák, ha-
rangok, orgonák-, képek-, szobrok- és hasonlókra 
terjesztené ki befolyását. Köréhez tartoznék gondos-
kodni jó, szép és jutányos munkáról, miután nagyobb 
mennyiségben s igy olcsóbban eszközöltetnék ; a hol 
szükség lenne, ha például elemi csapások által sze-
gény községek az ő lelkipásztorukkal évek során 
nagy nyomorba jutnának, az egyházi birtoknak pe-
dig nem volna elegendő jövedelme és a patronusnak 

a költség-járulékra, vagy hosszadalmas tárgyalások 
után csak, vagy pedig épen nem volna kedve. A tár-
gyalások alatt, melyek hosszura terjednek gyakran, 
neiu csak kis jelentéktelen építési fogyatkozások igen 
nagygyá lesznek, de hiányt szenvednek mellette oly-
kor még a lelkipásztori kötelmek is. I ly esetekben 
nagyon is kívánatos volna, vajha minden egyházme-
gyében léteznék oly építési alap, mely bizonyos já-
rulékot regressus s illetőleg osztályonkénti visszaté-
rítés mellett kikölcsönözne. Vannak itt ott némely 
emlékei bizonyos elaludt vallási érzelemnek, olykor 
igen jelentékeny műdarabok, melyek azonban miután 
alapitványaik elvesztek, s semmi alappal nincsenek 
ellátva többé, lassanként végkép elpusztulnak. Van-
nak egyházi épületek, melyek eredeti czéljaiktól el-
üttetvék s melyek azon oknál fogva, mert nincsen 
épitési alap rendeltetésüknek nem adathatnak vissza. 
(Folyt, köv.) 

Nagy-Maria-Czeli búcsújárás. 
IV-ik Levél. 

T ü r n i t z , (Alsó- Austriában , sz. Pölti megyében) 
sept. 5-én. — Midőn a három ifjú a babyloniai tüzkemen-
czében sértetlenül járdáiván , minden teremtményt Isten di-
cséretére s dicsőitésére fölhívott az ismeretes énekben : 
„Áldjátok az Urnák minden alkotmányi az Urat, — áldjátok 
az égnek csillagi, — áldjátok harmatok és zuzmorák, — áld-
játok éjjek és napok, — áldjátok világosság és sötétség, — 
áldjátok hegyek és halmok ; — (Dán. III.) kétségkívül szent 
elragadtatásban lehettek, midőn a lelketlen s oktalan teremt-
ményeket hijják föl Alkotójuk dicsőitésére; de az igazság-
gal egyezőleg, s a valódi áhitat nyelvén szólának. Midőn za-
rándok seregünk e nap kezdetén már az éj sötétjében, a fel-
hőkig emelkedni látszó fenyves hegyek és halmok között, a 
harmat s zuzmóra cseppjeitől nedvesülve, az egek Urát s 
királynéját dicsőíteni kezdek, némileg ezen ifjak ümledezé-
seit követve, az egész mély álomba szendergő természetet 
részvétre ébreszték, s e lelketlen teremtményekkel egyesiték 
áldó szavaikat. Ki is vonhatná kétségbe az éjji ima s virasz-
tás hasznát, s Isten előtt kedves voltát ? miután Urunk szá-
jából tanulánk : „Viraszszatok és imádkozzatok" (Sz. Máté 
XXVI, 41.) sőt boldogoknak mondja a virasztókat : „Boldo-
gok azon szolgák, kiket az Ur megérkezvén , vigyázva talá-
land, és ha a második vigyázatkor, vagy a harmadik vigyá-
zatkor eljövend s ugy találandja őket, boldogok azon szol-
gák." (Sz. Luk. XII, 37.)—A harmadik vigyázat volta szent-
irás betűje szerént, s a kammbergi toronyóra nem sokára 
hármat ütött , midőn útra keltünk , a reggeli imákat végez-
vén , s az angyali üdvözlettel is köszöntvén a sz. Szüzet, 
azonnal az ismeretes éneket: „Istennek sz. Anyja, könyörögj 
érettünk" lelkesedéssel kezdénk ; — virradatkor a szent-mise 
áldozatra, az egy pósta-állomásnyi távolságra eső hainfeldi 
templomba érkezendők. S csakugyan a kellemesen piruló haj-
nal sugárai is elenyésztek már, reggeli 8 óra lehetett, midőn 
hainfeldi, sz. János evang. tiszteletére szentelt, s magas dom-
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bon épült egyházba bevonultunk. A plébánia hivatalt itt a 
gottviczi benczések tagjai viselik, a lelkész épen áldásos 
miséjét (Segen-Messe) szentségkitétellel kezdé érkezésünk-
kor. — Kik szent hitünk tanitásából tudjuk, hogy az uj frigy 
ezen áldozata Isten előtt legbecsesebb, legkedvesebb, ör-
vendve egyesiténk imáinkat a szép számmal egybegyűlt köz-
ségi néppel, s viszont örvendve tapasztaltuk, hogy az is meg-
maradt a zarándok sereg miséjén, ámbár szintoly kévéssé 
értették magyar énekünket, mint hiveim nagy része az övé-
ket. A tartományi szokást itt is követtük, az Oltári-szentség 
a mi misénk alatt is közimádásra volt kitéve. Örültem, hogy 
szent-mise után a szeretet azon tanítványának tiszteletére 
emelt oltárnál fordulhattam népemhez, kinek gondjára Urunk 
a sz. Szüzet keresztjén bizta, ki őtet Ephesusba magához 
vet te , sz. életének és erényeinek tanuja volt , kinek szerete-
tét kétség nélkül, mint sz. fiáét, legnagyobb mértékben birta, 
s a kinek oltalmát kérve folytattuk, s a Szeplőtelen fo-
gantatásáról be is végeztük elmélkedésünket. — Részént az 
Isten igéjének titkos ereje, — mint hinni bátorkodom, — 
részént talán az illedelem szabálya, a községi népet még ek-
kor is a templomban tartotta. 

Ha a keresztény azon meggyőződésre jutott, hogy Ma-
ria szülő-anyja volt Jézusnak, ki Isten-ember, egy kis elmé-
let után könnyen eljutand e sz. Anya legnagyobb dicsőségé-
nek, tudnillik szeplőtelen fogantatásának is hivésére. Fölso-
rolva az észbeli és szent-irási okokot folytatám : 

Az egyházban legnagyobb tekintélylyel birnak a közön-
séges zsinatok, s méltán, mert az egész egyházat képviselik ; 
tudjuk pedig, hogy az egyház a csalhatatlanság jellegével 
bir. Mellőzve tehát a megyei s tartományi zsinatokat, a sz. 
Szűz ama dicsőségét több közönséges zsinatban olvassuk el-
ismerve s hirdetve. Már az ötödik században (431.) tartott 
ephesusi zsinat — immaculatának — szeplőtelennek nevezi, 
mint sz. Sophron magyarázza: „Szeplőtelen, mivel semmi 
bűnben nem volt" ideo immaculata, quia in nullo corrupta.— 
A baseli zsinat a XV-dik században e dicsőségét szintén vi-
lágosan hirdeti, igy nyilatkozván a 36-ik ülésben : „Mi azon 
tanitást, mely a dicsőséges szűz Mariát Isten megelőző s kü-
lönös kegyelméből soha eredeti bűnbe nem levőnek , ha nem 
mentesnek az eredeti s cselekedeti bűntől, szentnek s szeplő-
telennek vitatja, ajtatosnak, az egyházi szertartással, katho-
lika hittel, józan észszel s szent-irással egyezőnek nyilvánít-
j u k , helyben hagyjuk , tart juk s elfogadjuk , egyszersmind 
elhatározzuk, hogy senkinek sem szabad ellenkezőt hirdetni 
s tanitani." — A tridenti zsinat is kimondja az V-ik ülés-
ben : „Ámbár az eredeti bűn minden emberre terjed, szándéka 
sincs azonban e zsinatnak Krisztus anyját e bűnbe foganta-
tottnak állitani, sőt tévelygés nélkül lehet szeplőtelen fogan-
tatását hirdetni." — A legtudósabb egyházi férfiak közül 
csak kettőt — egyszersmind az egyház doctorait — emliten-
dem, sz. Ágostont, k imondja : „Krisztus becsületeért még 
szóba sem lehet hozni, ha szűz Maria bün alatt volt-e?"; 
(De Nat. et grat. cap. 36.) s az angyali doctort Aquinoi Ta-
mást, ki a fiu Isten méltóságából bizonyitja, hogy a sz. Szűz 
bűnbe soha nem lehetett. (P. III. quaest. 7-a Oct. 4.) Az egy-
házi zsinatok s szent-atyák nyelvén beszélnek a szentséges 
romai pápák, s IV-ik Sixtus óta alig van közülök, ki vagy 
bulláiban a sz. Szűz e dicsőségét nem hirdette, vagy szeplő-

telen fogantatásáról imákat, zsolosmákat bucsu-engedélylyel 
nem ajánlott, vagy szerzetes rendek, társulatok helybenha-
gyásával az egyház köz meggyőződésének kifejezést ne adott 
volna. — De egész nemzeteket is emiitettem, melyek a sz. 
Szűz iránti buzgóságukat e dicsőségének vallása által kitün-
tették, ezek közé, olaszon kivül, a spanyol, franczia , portu-
gáll, német, magyar nemzetet számithatni, s hogy a többiről 
jelenleg bővebben ne szóljak, csupán őseinkre, a magyar 
nemzetre, habár csak a X-ik században jutott a nagy keresz-
tény családba — fordítsuk figyelmünket, keressünk föl bár 
mily régi imakönyvet, nem fogunk-e benne találni a szeplő-
telen Szűz dicsőítésére szerkesztett imákat ? nézzük hajdani 
templomainkat, s nagy számmal találjuk hazánk minden ré-
szében s megyéjében a szeplőtelen Szűz szobrait s képeit, 
melyeken lábával kigyó fejére tapodva ábrázoltatik ; nem 
mind ennek jelképe-e ? — kérdjük őseinket, mit tanulunk az 
egyházi s világi rendüektől, a nagy Pázmánytól ? — ő nyil-
tan tanította egyházi beszédeiben; — Eszterházy Pál her-
czegtől ? — az ő kegyeletét a szeplőtelen Szűz iránt tegnap 
is két templom építéséből ismertettem, s a jelenkort sem mel-
lőzve, a nagy Pázmány méltó utódja, hazánk mostani főpapja 
az 1854-ki ünnepélyes határozat előtt olasz és franczia főpa-
pok példájára a szent-misében a magyarok védasszonyának 
szeplőtelen fogantatását énekelte, s egyházi beszédben hir-
dette. — Marad-e tehát legkisebb kétségünk arról, hogy 
midőn az egyház legújabban a sz. Szűz szeplőtelen foganta-
tását hitágazatnak nyilvánította, a régi hitet fejezte ki? bi-
zonyára nem, akár az ész szavára, akár az egyház tanitására, 
akár a történet bizonyságára hallgatunk. 

A hainfeldi templom régi góth alakú, a temető kör-
nyezi az egyházat, hajdani szokás szerént (ime Il-ik József 
császári rendelete még Austriában sem lett mindenütt végre-
hajtva) s kőfallal van kerítve. A város csinos, s a kerületi hi-
vatal fő helye. Midőn a templomból ki jöt tünk, egy nő köze-
litett hozzám : „Tisztelendő ur, mondá ő németül, én a szom-
széd-helységben lakom, s tulajdonkép Csehországból szakad-
tunk ide ; de fölötte örülök, hogy ma a templomba jöttem, 
még soha sem hallottam magyar egyházi beszédet. — Miért 
örülne, kérdém, hiszen nem értette ? — hagyján — a hang- s 
taglejtés is jól hatottak reám. — Istené a dicsőség, válaszo-
lám, — különben legüdvösebb tanítás már a templomban 
való megjelenése, mert itt csak jó érzelmekre s szándékokra 
buzdulhat. Elkezdé ezután panaszolni sorsukat, mennyire el 
vannak szórva a hegyek között, mily nehéz gyermekeit az 
iskolába küldeni, kivált a zordon tél idején stb. S ez csak-
ugyan az itteni helyzet valódi képe, nem ritka itt, hogy 15— 
20, sőt több kisebb elszórt helyek tartoznak egy lelkészség-
hez. Alig érkezénk a közelebbi vendéglőbe kissé nyugodni, né-
hány hiveim körül állottak : „Plebánus ur, hogy van az, hogy 
a pap itt hosszú nadrágban (pantalon) megy az oltárhoz ? ezt 
nem láttuk soha hazánkban" ; bár itt se látták volna, viszon-
zám, ámde ha látták, megmondom, hogy az bizony itt is til-
tott szokás, s ha látták nálunk is, miként sokszor a papok a 
világhoz alkalmazkodnak a templomon kivül, itt ez annyira 
megy, hogy a világiasságot az oltárig is terjesztik. Pedig is-
métlem , itt is azon egyházi törvény van az öltözetre, mint 
nálunk, a kath. egyház még a fegyelmi egységet is egyik ki-
tűnő jellegének vallja, sőt a világ is, mint sok rendű tapasz-
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talás muta t j a , örömestebb látja komolyabb társalgásnál, 
— melybe egyedül illik a pap , — saját öltönyében ép ugy, 
mint a katonát uniformjában. — Biz igaz az, mond több hang, 
de egyszersmind a beszélgetést másra forditám. — A köze-
lebbi sz. Vid (S. Veit) helységben szintén betértünk a nyitva 
álló templomba az Oltári-szentség imádására, s a szentek ol-
tárainak tiszteletére. A templom antik, statio-képekkel, s a 
12 apostol szobraival van ékesitve. A lelkészség itt is a gott-
viczi intézetet illeti. — Délfelé a lilienfeldi két tornyú tem-
plom, s roppant nagy kolostor mindenki figyelmét magára 
voná. Az egymást érő vashámorok s gyárok csattogó zörgé-
sei, s a Trasen patak csendes hömpölygése folytonosan az 
ut mellett, vegyültek énekünkbe, melylyel Austria egyik leg-
szebb, legékesebb s gazdagabb templomába vonultunk. A 
bold. Szűz menybemenetele ábrázoltatik az óriási nagyságú 
főoltáron, a templom oly fényben tündöklik, melyhez hasonlót 
ez útban nem láthatni. Mellette a roppant terjedelmű cister-
cita kolostor, szép könyvtárral s államgyüjteménynyel, me-
lyeket azonban megláthatni, vagy a szerzetes ház tagjai kö-
zül valakit megpillanthatni, nem kis föladat. Ezen szerzetes 
ház apátja volt P y r k e r László később szepesi püspök, ve-
lenczei patriarcha, s végre egri érsek. Századunk dísze, ki-
nek tetemei ismét ide hozattak vissza, s a köztemetőben em-
lék-szoborral ékesitve nyugosznak. A kolostor földszinti fo-
lyósóján számos sírköveken lépdel a zarándok, melyeken 
szebbnél szebb fölirások olvashatók. Egyet igen megjegyez-
tem, s ide írom, vajha mindenki elméjében tartsa : Sta 
viator ! Quod tu es, ego fui ; Quod ego sum, Tu eris ! 

A déli órákban a három liliomhoz czimzett vendéglő 
megtelt bucsujárókkal s más vendégekkel. Az Ízletes pisz-
tránggal (forelle), mely itt nagy bőségben kapható, nem volt 
nehéz a böjti napot megtartani. Három óra tájban ismét a 
gyönyörű templom boltivei alatt imádtuk a kenyér szin alatt 
elrejtett Üdvözítőnket, s a sz. Szűz oltalmába ajánlván ma-
gunkat, útra keltünk. A Trasen patak kristály színű s tiszta-
ságú vizénél, csergedező habjaival, — itt ott lombos ligetek, 
majd Í3mét égbe nyúló fenyvesek az utazást e vidéken fölötte 
kellemessé, majd ismét a kopasz sziklák, hegyoldalokon épült 
villák, s ugyanott csapatonként legelő zergék, regényessé 
teszik, s a költői lelket nem kis mértékben villanyozhatják 
föl. Lehnrotte s Grarderan kisebb helységek után jutottunk a 
dombon épült Türnitz mezővárosba, leendő éjji nyughe-
lyünkre. Sötét estve vol t , mire fölértünk , a templom mégis 
azonnal fölnyittatott. Az Oltári-szentség imádása után hála-
adó imáinkat végeztük. Esti rövid elmélkedésünk ismét az 
utolsó dolgokról volt. 

A sok vendéglők között, melyek Türnitzben s általában 
Maria-czell közelében léteznek, válogatni lehet. Zarándok 
seregünk is itt alkalmas nyughelyet talált, s én a pecsenyédi 
esperes úrral egy rövid esti órát épületes társalgásban töl-
töttem. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk. 

Gyarmathy János, 
Somlyó-Vásárhelyi plebánus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fö l sége f. e. julius 3-ról ke l t legfelsőbb határozatá-

val i V o g á l l János kanonokot |a nagyváradi 1. sz. székeskáptalannál 

a B . M. V. de V a l l e ; L o p u s s n y Ferencz ottani kanonokot a s . 
Pantaleonis de insula I táczkeve cz. apátsággal legkegyelmesebben föl-
díszíteni méltóztatott. 

SÁROS-PATAK, jun. 29-én. A nemes borairól csak 
ugy, mint vallásosságáról hajdan hires Hegyalja városaiban 
a Szent-László-Társulat különféle okok behatásai miatt ne-
hezen gyarapodik. Miután az igaz a hitből él , a hit pedig 
csak a szeretet müvei által válik élő hitté ; természetes hogy 
ily jelenetek nem sok vigasztalást nyújtanak, mert a mely 
tér szeretetet müvei által nem termékenyittetik, ott a hit 
sem verhet mély gyökeret, az Isten igéje csak sziklára vagy 
tövisek közé esik. — Isten segedelmével kellő fölvilágositás 
után sikerült itt folyó évi jun. 7-én a Szent-László-Társulatot 
alakitó gyűlésben a tagok számát 100-ra emelni, mely szám 
szabályszerű szervezet következtében azóta is már növeke-
dett, még pedig oly elemekből, melyek buzgalma állhatatos ra-
gaszkodás reményére jogosit föl. Szombaton megültük e tár-
sulat védszentjének, sz. Lászlónak ünnepét egyházunk szokása 
szerént. Emelé ezen fogadott ünnep fényét főmagasságu özv. 
herczeg B r e c z e n h e i m szül. hercz. Schwarczenberg Ka-
rolina , mint részvényes tagnak jelenléte. E magas hölgy a 
város és környék jótevő angyalaként tiszteltetik, gyöngéd 
vallásos érzelmét, s minden jóban nemes buzgalmát tekintve 
valóban az ég áldásának tekinthető. — E mai napon meg-
emlékeztünk a hálátlan fiai által zaklatott szent-atyánk szo-
rongattatásairól. Azon szellemi viszonynak, mely egyházunk 
symbolikus testébenafőt tagjaival egybeköti, a mai szent-mise 
ofFertoriuma alatt szeretet-adományok gyűjtésével, valamint 
közös imáinkkal kívántunk kifejezést adni. — Ki viszsza tud 
emlékezni az ünnepélyre, melylyel a helybeli helv. val. colle-
giumLoránfy Zsuzsánnaháromszázados emlékét határtnemis-
merő lelkesedéssel megülé; talán nem ok nélkül csodálkozhatik 
azon, hogy a katholikusok, kikben különben a történeti emlé-
kek iránti kegyelet talán nem kisebb mértékben található föl, 
— a Patakon született sz. Erzsébetet, kit az egész kath. anya-
szentegyház tisztel, kinek dicsőitésében külföldiek is vetély-
kedtek, ki az önmegtagadás és keresztény irgalom erényei-
nek oly magasztos példányát mutatta föl életében , szülőhe-
lyén csaknem egészen elfelejtették. Valóban szomorú s csak-
nem végzetszerű tünemény, hogy valamint sirja Marburgban 
tiszteletlen s vakbuzgó kezek által szétdulatott, ugy nálunk 
is bölcsője a feledékenység árnyában vesztegel ? — A nm. 
kir. Helytartótanács azon rendeletét, — melynél fogva a nép-
tanitók illetékeit, ezentúl nem ők maguk, hanem a községek 
elöljárói szorgalmazni és behajtani kötelesek, mint régtől 
óhajtott expedienst, mely a népnevelés haladásának egyik 
nagy akadályát elháritja, —örömmel üdvözlöttük! — bár 
csak ennek szigorú végrehajtása s a néptanodák gyakorlati, 
s a viszonyokhoz alkalmazott rendezése, ne tartoznék sokáig 
a jámbor oliajtások sorába ! — Kedves meglepetéssel olvas-
tuk a nm. kalocsai érsek metropolitai meghivását a f. é. sept. 
8-án saját vezérlete alatt tartandó tartományi zsinatra. Hogy a 
tridenti zsinat üdvös és iránytadó határozatai közt, az egy-
házi fegyelmet s különféle viszonyait, időnkénti szükségle-
teit föntartani, rendezni s fedezni képes zsinati intézmény 
elhanyagoltatott, azt elegendő fájdalommal kifejezni alig le-
het. Az egyházias élet és vallásos érzület fölélesztésében, va-
lamint a balvélemények leküzdésében hathatós eszköznek bi-



zonyult be a zsinati intézmény, szabad legyen reményleni, 
hogy a harmadik tartomány az egri érsekségben is megör-
vendeztetik mi hamarább avval, quod, a metropolitai meghí-
vás szerént, ob tristes rerum ac temporum vicissitudines non 
sine gravi rei catholicae damno, longissima annorum serie 
omissum. A 

INNSBRUCK, jul. 8-án. A magyar egyháznak remény-
teljes sarját, az innsbrucki egyetemi papnöveldének öt év 
óta első halottját ma temettük el Tyrol havasai között, hová 
hazánk Tyroljából, a regényes vidékü Szepesből, pár hó 
előtt már-már hervadottau ültettetett át. L u m c z e r Ede 
szepesmegyei papnövendék boldog, — de hónától távol ki-
multának szentelvék e sorok; melyeket némi elégtételül s 
azon kéréssel terjesztünk hazai egyházanyánk elé, hogy a 
kebelétől messze szakadt magzatért a részvét könyeit hintse 
s rebegjen érte egy-egy enyhetadó imát. A Pázmány-inté-
zetben pár évet töltve mélt főpásztora által Innsbruckba 
küldetett, hogy itt a jézus-társaságiak egyetemi theol. in-
tézetében folytatná tanulmányait. A kék öltönyü szerény 
ilju fölizgatá a közönség kíváncsiságát, mely ily szinü talárt 
soha sem látván, benne majd görög papot, majd valami uj 
szerzetest, sőt még püspököt is gyanított. Elöljárói tudnillik 
meghagyták raj ta a kék reverendát; részént a hazai egyház-
fegyelem iránti tiszteletből, részént pedig, hogy a különféle 
szinü s szabású papi ruhák, mint ugyanannyi különhonu 
egyházak vagy szerzetek képviselői, intézetünkön szivár-
ványként visszatükrözzék ama nagyszerű katholicitást, mely 
bár omnis decor eju3 ab intus est, külsőleg mégis circuma-
micta est varietatibus. Ámde csak hamar halványulni kez-
det t szivárványunknak eme sugara ; s több havi aszkóros 
szenvedése alatt, — a 70 tagtárs, mintegy a szeretet fényé-
ben égő csillagkoszoru, imákkal, a részvét s testvéri kegyelet 
minden telhető szorgosságával vette őt körül. S Edénk ezt 
meg is érdemié nyilt szende jelleme által, melyet mélt. fő-
pásztora az intézeti főnök előtt találóan e szavakkal ecsetelt: 
„Nec oífendere nec offendi potest." Vallásos béketürésének 
tanuja volt e napokban az erdélyi püspök ő excellja, ki Tri-
entből átutaztában a szenvedőt meglátogatá s mint harczed-
zett vezér a küzdtérről már már leszólított s kora diadalra 
siető ifjú hitbajnokot, kenetes intelmeivel vígasztala. Végre 
Péter s Pál nyolczadának reggelén közel halálát sejtve több 
ízben susogá „consummatum est ;" este felé megkondult az 
intézeti harang, mely a növendékeket a házi kápolnába hivá, 
hogy az Oltári-szentség előtt társuknak elmondják a keresztény 
végtusának magasztos jelszavát „proficiscere anima Christia-
na !" Azonban halála nem volt küzdelem ; a gyakran fölvett 
szentségek s a társak naponkénti közös imája tamquamacies 
castrorum ordinata, megtompiták a leo rugiens támadásait. — 
A haldoklók könyörgéseit nyugodtan mondá lelki atyja után ; 
s pár perez múlva, az egész intézeti testület térdelő körében, 
Csaja Sándor megyéstársa karjai között vonaglás nélkül jobb 
létre szenderült — A boldogult arczán visszamaradt mosoly, 
— akár leáldozott kegyes életének alkonypirja volt, akár az 
előtte már földerült lux perpetua hajnala, — reménylenünk 
engedi, hogy az igazság napja Jézus, eddig irgalmassága 
szerént cselekvék vele. — Boldog ! ki amaz oltár lépcsőin 
liajtá nyugalomra fejét, melyhez ő saját vágya szerént ugyan 
egy egész élet iparát áldozandó lépett; de Isten akaratja sze-

rént, magát az életet hozá reggeli áldozatul, hogy igy az 
apostoli élet terhei nélkül, annak mégis elvehesse jutalmát, 
mert „quidquid vis et non potes, factum Deus computat." 
(August.) Temetése kétszeresen katholikus vala; mert a fé-
nyes szertartáson kivül, — melyet az egyetemi tanári kar, a 
szerzetek, a Mária társulati fáklyás ifjak s közel száz papnak 
karinges menete képezett, és a szüzek egyletének (Jungfrau-
enbund) ragyogó halotti díszjelvényei emeltek, — sirját 
azon intézet vette körül, mely növendékeit Europa majd 
minden nemzeteiből olvasztá egybe a kath. szeretet s apo-
logetikus buzgalom tüzében. — S ugyanezen kath. szeretet-
ben, melytől qui reliquerit patrem et matrem et fratres, — 
társas érdeket illetőleg is centuplum accipiet, jó testvérünk 
is dus kárpótlást nyert amaz igen természetes fájdalomért, 
melyet hazánk és családunk távolléte gerjeszthet halálos 
ágyunkon. De legdúsabb kárpótlást nyújt neki most a lelki 
segély, melyet oly mértékben másutt aligha nyerendett. Az 
intézeti főnök által az egyetem templomában mondott ünne-
pélyes gyász mise alatt, valamenyi növendék-áldozár a hat 
mellék oltárnál, ajánlá föl az engesztető áldozatot elhunyt 
testvérükért. Ugyanezt tevé a theol. tanári kar a plébániai 
Maria-hilf kegykép előtt, ugy szinte a jézus-társasági atyák. 
— Hiszen hozzánk szól ama túlvilági ;,Miseremini mei sal-
tern vos amici mei !" De buzgón esd érte a hiterős tyroli nép 
is, mely között mintegy megtestesülten működik a szentek 
közösségéből folyó részvét a szenvedő lelkek iránt ; elany-
nyira, hogy ezeknek nem csak segélyt nyújt, de hozzájok 
viszont segélyért folyamodik is, s ezen élő hitét a gyönyörű 
temetők rendezésében, uton útfélen fölállított képekben, sőt 
sajátságos búcsújáró helyek létesítésében nyilvánítja. — 
Szóval az elhunytakért könyörögni, velők belső közösségbe 
s mintegy segély-frigybe lépni,— Tyrol lakosait egészen jel-
lemző ájtatosság, melyet számos, s a legszigorúbb történeti 
itészetetis kiálló adatok, áldásos sikerrel jutalmaznak. Azért 
boldog Edénk, kit ily nép imája kisér az égi hon felé. 
Mely testvéries imasegélyre édes honunk p a p n ö v e l d é i t , kü-
lönösen a ft. szepesi egyházmegyét s a tud. Pázmany-inte-
zetet (melynek emléke a boldogult előtt annyira becses volt) 
leginkább pedig annak nt. lelki atyját, a szép kegyeletü 
L o 11 o k József urat, — ezennel bizalommal fölkérjük az 
Urban. Az innsbrucki magyar tagtársak. 

MADRID, jun. 4-én. Előbbi levelemben a politikai 
pártok helyzetét irtam le, most néhány észrevételt akarok 
közölni vallásos helyzetünkről. Nincs népszerűtlenebb gon-
dolat egész Spanyolországban, mint a kath. egyháztól ide-
gen vallások szabadsága. A religioi egység a mi nemzetünk 
történetébe, lelkébe, testébe benőtte magát, ugy hogy nem 
csak szereti a kath. egyházat, hanem nemzeti kincsnek te-
kinti, és dicsőíti a nemzet vallásegységét. Van egy két sza-
badelvű, ki magát progressistának nevezi, s 1837-től egy két 
újságlap is mert az idegen vallások szabadságáról is lanyhán 

*) Ilyen például a Tummelplatz az ambrasi várhegy erdős mé-
lyében, mely hajdan lovag-játékok szinhelye ; a franczia hadjárat alatt 
1809-ben az insbrucki kórodakban elhunyt több ezer (közöttük igen sok 
magyar) katonának temetője lőn ; most pedig a szenvedő te lkekhez 
folyamodóknak országos zarándokhelye ; hol a viaszalakok- s egyébb 
ajándokokkal beaggotott fenyvesek templomszerü boltozata alatt, a 
nap minden órájában láthatsz ájtatoskodókat. 
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szót emelni, de ez nyomtalanul elenyészett. A granadai 
könyvházalók elitéltetése, kik a biblia mellett forradalmi 
könyveket is csempésztek be magukkal, kedvező alkalmat 
nyújtott, hogy némely progressista az idegen vallások sza-
badságáról hevesebben szóljon , de hogy a fönálló törvény-
nek eltöriiltetését indítványozta volna, az a fölgyuladt sza-
badelvűeknek még eszükbe nem jutott. A három házaló töm-
löczre Ítéltetett, a tömlöcz kegyelem utján ideiglenes szám-
kivetésre változtattatott ; mely változás többé nem büntetés, 
mivel miután az illető házalók a spanyol nemzet törvényei 
és szokásai között magukat oly kellemetlen helyzetben ta-
lálták, a számkivetésnek, hogy Angliában a vallásos roko-
naik között mint ezen vallás áldozatjai élhessenek, csak örül-
hetnek. Mondják, hogy 30,000 franczia nő kérvényezett 
volna a spanyol királynál az elitéltekért, én ezen okmány-
ról semmi bizonyost nem tudok ; de ha kérvényeztek, ha 
ezen nőknek szivei oly gyengédek, hogy a granadai tömlö-
czök sóhajait három száz mértföldnyire megérzik, akkor in-
kább másutt kérvényeztek volna, hol nagyobb a vallási ül-
dözés. Ezek szerént a vallások egyenjogú szabadsága hala-
dás, művelődés; óh akkor Francziaország, Belgium, Aus-
tria leginkább előre haladott, és a nem-kath. államok csúfo-
san viszszamaradtak a haladástól, a műveltségtől, miután 
ezen államokban részént a törvények utján kitiltatik a kath. 
religio, miként Norvégiában, Daniában; részént jogaiban 
csorbittatik, miként Angliában, Hollandiában; részént pedig 
az elméleti türelem mellett tettleg zaklattatik, miként Po-
roszországban. Mit szóljak a forradalmak szabadelvű barát-
járól a pétervári kormányról? Ezen kérvényeknek Ilire jött , 
de érzéketlenül fogadta kiki, kivált az augol tábornok kér-
vényezését, a ki gyengédséget követelt a spanyol kormány-
tól három befogott bűnös iránt, miután az angol kormány 
éhhalállal kinozza három század óta Irlandot. Mondhatom, 
hogy a szabad-cultistákra a mi földünk igen terméketlen. 
Néhány szabadelvű pölyhöncz Atheneumot alakított, mely-
nek gyűléseiben a vallásszabadságról szónokolnak ; de a sza-
badelvüség az ő következései által nevetségessé teszi ezen 
fiatalokat, kik tegnap léptek ki az egyetemből, ma már ha-
zájokat, nemzetüket ezer éves szokásaiból akarják kiforgatni. 
Hála Istennek ily kezdeményeknek nincs sikere nálunk ; az 
angol bibliatársulatok sehol sem alapitottak vallást, nálunk 
se fognak ujat alapítani. A nép vallásos, és a kath. religio 
mint államvallás leginkább a nagy héten tűnik föl. Nagy-
pénteken, nagyszombaton egész városban egy kocsit se látni, 
a bérkocsik eltűnnek helyeikről, a királyné egész udvarával, 
a miniszterek minden hivatalnokjaikkal a szent sirokat láto-
gatták ; ezt teszik a tábornokok is ; a király, és a püspökök 
zöld csütörtökön a koldusok lábait mossák, mivel ezt tette 
a mi Udvözitőnk is A szerzetes rendek a tanodákra keres-
tetnek; Saragossa városa az újból épitett tanodába piaris-
tákat hivott meg, Aragoniaban, Estremadurában a népmis-
siok fényes sikert arattak ; a jezsuiták a Phdippin-szigeteken 
a vadak inégtéritésén áldással fáradnak, Australiaban a sz. 
Benedek rendje, ugy szinte több pap és szerzetes Chinában, 
Cochinchinában szent hitünk terjesztésén dolgozik. Az u j 
igazságügyi miniszter, hivatalának kezdetén körlevélben 
megkereste a püspököket, hogy a concordatumnak foga-
natba még nem vett czikkeiről tanácsaikat közöljék vele. A 

barcellonai érsekségre Pantaleon bajadozi püspök, a cadixi 
érsekre Felió Ariete, a valódira Moreno János oviedoi püs-
pök neveztetett. 

JERUSALEM, jun. 3-án. Habár a szakadár muszkák 
a krimi háború után páratlan tevékenységet fejtenek ki, mit 
a háború alatt épen nem vártunk volna; a katholikusok se 
nyugosznak. A szakadár kormány nagy fogadót épit a város 
éjszak-nyugoti oldalán; a katholikusok pedig, habár nem is 
ily nagyszerű, még is igen hasznos építkezéseket tesznek a 
,via dolorosa' mentében. A patriarcha lakása közel bevégez-
tetik, melyhez közel templom is fog épittetni ; a város keleti 
oldalán, átellenben a probatica piscinának sz. Anna temploma 
diszlik ; melyet a franczia kormány a sultántól nyert ki ; to-
vább ugyanezen irányban, hol Pilatus atriuma volt, a Sion-
jó-leányok kolostora van, mely 200,000 frankba került; ezt a 
franczia, spanyol és belga hivek szeretete adta ; magasabban 
a via dolorosá-n az Ecce Homo-zárdától 300 lépésnyire a kath. 
örmények a hires Roxolanenak fürdőjét megvásárolták. I t t 
roskadott össze édes Udvözitőnk először a kereszt alatt, ide 
közel találkozott szent anyjával és Márthával, itt volt a fran-
czia jerusalemi királyok alatt a spasmei-mi-aszszonyunk a-
páczák zárdája. Az örmények a romokat kiépítik, a templo-
mot visszaállítják, s fogadóházat fognak emelni, a keleti za-
rándokok számára. Az örmények birtokával szemközt, a Be-
zetha hegy tövében emelkedik az ausztriai nagyszerű fogadó 
a német zarándokok számára. Austria fölismerte, hogy a ke-
leti politikára nézve jó, ha ő is, mint kath. hatalmasság kép-
viseltetik a szent városban, mivel itt fognak egykor nagy ro-
hammal összeütközni az európai hatalmasságok érdekei. Az 
austriai császár nagy ajtatossággal van a szent város, és en-
nek sz. emlékű helyei iránt. Az itteni katholikusok ma is emlé-
keznek Max főherczeg zarándokolására 1855-ben. Azóta jó-
nak látta Austria, hogy Francziaország mellett ő is helyt fog-
laljon a szent városban. E czélra adakozások gyűjtettek 
Bécsben, a kormány ezeket fölsegitette, mely öszszegen 
az austriai consul ép a város közepén, egyforma távol-
ságra a szent helyekhez, zarándok házat emelt, mely 
nem visel ugyan semmi történeti emléket, hanem igen 
czélszerü. Csak a romok eltisztitása 20,000 frankba ke-
rült, s az austriai kormány e czélra különös építészt kül-
dött, a fogadó most épül velenczei stylben. A kápolna szá-
mára az oltár szép márványból Bécsben készült. A fogadót 
két austriai pap a jerusalemi patriarcha joghatósága alatt 
fogja kormányozni; ez évben sz. József napján a kápolna e-
zen szentnek tiszteletére fölszenteltetett. Húsvétkor már 40 
német zarándok lakott az épületben. A zarándokok négy hétig 
lakhatnak benne, a nélkül hogy valamit kellene fizetniök, az 
önkénytes ajándék az intézet pénztárába fog tétetni. A kik 
azonban négy héten túl akarnának maradni, kivétel gyanánt 
tehetik. Az austriai kápolnának a szent-atya minden nyilvá-
nossági jogokat megadott, ugy hogy a zarándokok, és a con-
sul házahoz tartozók ünnepnapon is hallgathatnak szent mi-
sét ; ugy szinte kivéve a húsvéti áldozást, minden szentsége-
ket fölvehetnek. 

— 



IRODALOM. 
( V é g e . ) 

„HITSZÓZATOK A P A P SZIVÉHEZ" Nogáll János nagy-
váradi kanonok, 1863. 

3) Ne panaszkodjál, hogy a világiak nem becsülnek, 
hanem zúgolódnak ellened, ha ugy ruházkodol mint ők, lia 
előttük elveted magadat , ha ugy gondolkozol, ugy beszélsz 
s élsz mint egy világi, sőt talán rosszabbul náloknál ; magad 
fölött panaszkodjál , hogy magad vagy az első, a ki jelleme-
det nem tar t ja tiszteletben, sőt magadviselete által megen-
gedni kényszeritesz, hogy a világiak téged büntetésül ke-
vésre becsülnek, a kellő tiszteletet megvonják tőled. J) Miért 
nem becsülöd meg méltóságodat, je l lemedet? Miért nem fe-
lelsz meg erkölcseiddel méltóságodnak ? Oly magasan akarsz 
állni tiszteletben, s mégis oly alacsony fokán állasz az életnek ! 
oly isteni vagy rangodra nézve, s oly vétkes magadviseletére 
nézve? 2) Igy felelsz meg annak, a mit én veled te t tem, s a 
mit tőled várok ? Vedd csak gondolóra : minél nagyobb a 
papnak méltósága, annál nagyobbak lesznek a büntetések és 
szenvedések, ha nem élsz méltóságodnak megfelelőleg ; 3) s 
miután tőlem annyi kegyelmeket vet té l , miután az égen föl-
dön és poklon hatalmat gyakoroltál, elég nyomorult volnál, 
hogy magadat akarnád kizárni az égből, élni akarnál állat 
módjára, és élni rab gyanánt az ördög lábai alat t? 

Oh te , ki itt e földön pap vagy , méltóságodhoz mérd 
minden cselekedeteidet, nem a világ elveihez, nem ahhoz, a 
mit mások tesznek. Érezd magadat ! Vedd lelkedre gyakran, 
hogy nagy fontosság van léteddel összekötve, s becsüld meg 
jellemedet, magadon és más papokon, hivataltársaidon. Igye-
kezzél példakép lenni nyá jadnak , tüköré a ker. é le tnek, ta-
nitásban, élettisztaság- és komolyságban. Beszéded, egész 
magadviselete józan legyen s feddhetetlen , miszerént ellen-
ségeid se mondhassanak egyebet jónál rólad. 4) H a a világ 
módjára butorbeli pompa s fényűzés által véled föntartliatni 
méltóságodat : vedd szivedre, a mit a nagy prágai érsek, vér-
tanúi Bertalan mond : Oh vakság ! Krisztus szolgája bölcsebb-
nek gondolja magát Krisztusnál , mivelhogy Krisztus az alá-
zatosság és szegénység lelkével győzte meg a világot ; te 
pedig a világ lelkével, azaz : világias pompázás által véled a 
világot meggyőzhetni ! Mit gondolhatni ennél balgatagab-
b a t ? Az ördögöt nem űzheti ki az ördög, mond az U r , sem 
ember a világ lelkét épen ezen lélekkel. A világ a helyett 
hogy tisztelne érte, megvet , sőt kába képzelődéseden meg-
botránkozik. 5) Borom. sz. Károly szintén egynémelynek , ki 
szerénységét, takarékosságát és szigorú életét gáncsolta, 
azt felelte: „Az Isten szolgáinak valódi méltósága, valódi 
dicsősége nem világias hiúság- s fényűzésben, hanem szent 
élet- és istenes erényekben áll , melyek őt Isten s emberek 
előtt nagygyá teszik." 

S te máskép vélekednél mindezekről ? Gondold meg 
még egyszer, én szolgám, mindazt, mit méltóságodról lelkedre 

J ) Malacli. 2 , 9. — *) Ambros . 1. c. — 3 ) Isid. P e i u s 1. 3. 
ep. 27ö. — 4 ) Tit . 2 , 7. — 5 ) Stiinul. past. p. 1. c. 6. de humil . et modest, 
praelat. 

kötöttem, s vonj le magadnak föltételeket és életszabályokat, 
miszerént valódi képviselője légy hivatalodnak, hogy az an-
gyalok örvendjenek rajtad, hiveim áldjanak minden lépteden 
s nekem kedvem teljék benned. —Ne ereszd szélnek igéimet." 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 21-én. Eger a jobb irányú népszerű iroda-

lom tűzhelyévé igyekszik lenni. A lángkeblü M i n d s z e n t y 
Gedeon néhány egri megyei pap közreműködése mellett és 
megbizásából „Egri népkönyv" czimü füzeteket szerkeszt, 
melyeknek elseje már megjelent. 152-lapra t e r j ed ; 12-ed 
rét ; ára 20 kr. Tartalma igen változatos elbeszélésekben, ér-
tekezésekben szintúgy mint költeményekben. Üdvös vállalat, 
kisérje dús áldás ! 

— Eisenachból irják : A fuldai püspök és a nagyher-
czegi kormány közti vita a kath. papok eskületételére nézve 
már befejeztett ugyan, de még más differentia is forog fön a 
kettő között. A püspök tudnillik sértve érzi magát azon im-
mediat-bizottmánynak, mely a kormány részéről a kath. egy-
ház- és iskoláknak ügyeire ügyel föl, eljárása által, és azért 
jogainak ily módoni csonkitását nem akarván tűrni, a bi-
zottmány befolyásának megszüntetését sürgeti. A kormány 
azt válaszolta, hogy jelenleg gátolva van ezen viszonyok 
szabályozására nézve, minthogy ez az országgyűléstől függ; 
biztositotta azonban a főpásztort, hogy annak idejében tör-
vényjavaslat fog ez iránt a gyűléseiébe terjesztetni. 

— Napoleon császár, mint a laterani egyház kanonokja, 
ezen káptalan iránt császári nagylelkűséget tanúsított. Vic-
tor Emanuel ugyanis helybenhagyta az Oltári-szentségről 
czimzett anconai egyháznak, mely a nevezett káptalan jog-
hatósága alá tartozik, megszüntetését, és javainak lefoglalá-
sát Ascoliban. A kanonokok császári kartársukhoz folyamod-
tak; ki is azonnal válaszolt nekik, hogy mindkét ügyet a káp-
talan kívánsága szerént intézi el. Nem rég a császár 24,000 
frankkal segítette a káptalanbelieket, kik hálájukat fejezték 
ki a franczia követ előtt. 

— A „Church Journal"-nak egy prot. levelezője a new-
orleansi irgalmas nénékről ekképen nyilatkozik : I t t nincs an-
gol egyházi kóroda. Tisztjeink és katonáink közül sokan rom. 
kath. intézetekbe, a Hotel Dieu és Charity-kórodákba kerül-
nek, itt ápoltatnak. A nénikék a legmegnyerőbb modorban á-
polják betegjeiket annyira, hogy a fölgyógyulás után be kell 
vallaniok, miszerént anyjuk vagy testvéreik sem ápolhatták 
volna őket jobban, mindegyik beteg azon mély meggyőző-
déssel távozik a kórodából, hogy a rom. kath. egyháznak, 
„minden hibája mellett" részvevő szive van, és fogékonysága 
igaz keresztény szeretetre. Mack is ily dicséretesen nyilat-
kozott a murfreesboroi csata u tán , és a nénikéket „angya-
l o k é n a k nevezi. Szerénte a megsebesült katonák csak azért 
könyörögnek, hogy oly kórodákba vitessenek, melyekben né-
nikék vannak; sőt magáról is mondja : hogy inkább Isten 
szabad ege alatt valemely mellékuton kiván kimúlni, mint 
oly kórodákban, melyeket nem nénikék kezelnek. 

— A „Lehigh Register" czimü new-yorki lap olvasói-
nak figyelmét a „bemártó" vallás-felekezetre hivja föl mint 
kevesbbé ismeretesre. Nevét onnan származtatja, mivel a hí-
vőket háromszori bemártás által avat ja föl. Tanításuk szerént 
az eget bűnbánat és önsanyargatás által lehet elnyerni, az 
örök büntetést nem hiszik, rabszolgákat nem tartanak, és ha 
megtámadtatnak, sem nyúlnak fegyverhez. Az igazi ,bemártó-
csak ürühussal él; az egyházi gyülekezetben mindenki szól-
hat, taníthat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál ("hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1863. 
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TARTALOM : A kegy-uri kérdés. (Folyt.) — A Tri-
dentben egybegyűlt főpásztorok fölirata ő szentségéhez. — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

Egyébiránt az egyházi alap szaporítására egy-
házilag kötelesek mindazok, kik az Isten házából ésa 
javadalomból némely hasznot húznak, tehát a közsé-
gek, melyeknek javára a templom alapíttatott és a 
javadalmasok, kik az egyházi javadalomból nyerik 
élelmezésüket. Mily különbözők a községek nézetei 
e kötelesség tekintetéből, tanítja a tapasztalás. Mert 
találni példás áldozatkészség mellett a legellenszegü-
lőbb makacsságot ; ott hol az első meg van, ott bizo-
nyára nem kell holmi pedant és méltánytalan köve-
telések által azt elölni, hanem inkább bátorítólag el-
ismerni; a hol pedig az utóbbi eset fordul elő, minden 
esetre szükséges volna, az egyház világi f'őgyámurá-
nak, a fejedelemnek tekintélyét is igénybe venni; 
tudjuk mennyit képes e tekintetben egy bölcs intéz-
kedés és rendes fölügyelet, mennyit egy szeretetteljes 
fölhívás, mennyit egy pontos fölszámitása a kiadá-
soknak. Ha az egyházi érzelem föl vagyon ébresztve 
és élénken fölbuzditva, akkor az áldozati készség is 
meg van nyerve. Azon áldozár, ki az Isten házát meg-
utálni látszik, szintén keveset fog annak részére nyerni . 
Egyébiránt a lelkészek is kötelezvék egyházjogilag, 
bizonyos aránylagos részét az épitési tehernek viselni. 
Valljon jövedelmük beállott megkevesbedésével visz-
sza vonhatják-e magukat, a girákról szóló példabeszéd 
itt is alkalmazásba hozandó; mert az egy talentumot 
sem szabad elás ni, annál kevesbbé az itt előforduló al-
kalmazásban, hol az elásás nem megőrzése, hanem 
megsemmisítése s elhanyagolása volna az egyházi 
épületeknek. Van példa, hogy némely javadalmasok 
azon folytonos kívánságuk miatt, állomásukat meg-
változtatni, ott a hol tényleg a gyümölcsöt élvezik, 
eltökélvék mit sem tenni, hanem minden terheket az 
utódra akarnak hagyni. Némelyek ismét természetes 

vagy a kor által előidézett kényelem szeretetéből in-
kább egy, omlással fenyegető plébániaiakban időznek, 
mint sem hogy egy időre lakásukat elhagyni akar-
nák, hogy az kényelmesebben tétessék lakhatóvá. 
Szintén tudva van, mennyire rosszabbultak meg lassan 
némely egyházi épületek az által, hogy a javadalmi 
jövedelmek egy részének kötelességszerű kiadása a szá-
madásokban ugyan ki van téve, de az épületeken nem 
látható, és a kivánt ellenőrködés nem eléggé pontosan 
gyakoroltatik. 

Többiben az egyház s állam érdekében áll gon-
doskodni arról, hogy az egyházi javak alaptőkéje el 
ne veszszen, vagy meg ne csonkittassék. Ideczélozaz 
egyházi javadalmak kezeléséről szóló azon utasítás, 
melyet pár év előtt a bécsi államminiszterium az osz-
trák tartományok számára helybenhagyott, s mely 
ekképen következik : 

„Az egyházi javadalom kezelését az egyházi föl-
ügyelő vezeti, a bekeblezett hivek abban két képvi-
selő (templomatyák) által osztoznak, a gyámurnak 
joga van, hogy vagy közvetve képviselője által, ki-
nek azonban kath. vallású, szennytelen életű és hirü-
nek kell lennie, az egyházi javadalom czélszerü keze-
lésében tanácsát érvényesítse. 

Az egyházi elnök (plébános vagy plebános-he-
lyettes) a javadalom kezelés élén áll. A lelkipásztor 
mellé az egyházi javadalom kezelésére adott egyházi 
tanácsosoknak becsületes, szennytelen, jó birtokú, 
vagy legalább nem középszerű vagyonú, az irás- és ol-
vasásban jártas férfiaknak kell lenniök. Ezeket az 
egyházi főnök a plébánia kerületében lakó kath. hí-
vekből jelöli ki a püspökségnek ; működésűk három 
évig tart és hivataluk tiszteletbeli hivatal, tehát azt 
fizetés nélkül kell elvállalni; ezért azonban a tem-
plomban számukra dísz-üléseket kell kijelölni. Hiva-
talukra esküt tesznek s a háromszoros zárral ellátott 
templomi pénztár egy kulcsát kapják. Jogosítva és 
kötelezve vannak, hogy a jó családatya figyelmével 
gondoskodjanak arról, miszerént a javadalom a létező 
rendszabályok szerént kezeltessék. 

Minthogy az egyházi javadalom kezelése az egy-
8 
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házi főnök- s a templomatyákra közösen van bizva, 
minden ügyet közös tanácskozás alá kell venni. Az 
üléseket az egyházi főnök határozza meg. Agyámur-
nak joga van ezeken megjelenni, de csak tanácskozó 
szavazattal bir. 

A kiadásokat a bevételekből kell fedezni. A mi 
az egyházi tulajdonhoz tartozik, azt sem eladni, sem 
adóssággal megterhelni nem szabad, ha csak az 1860-
diki april 13-ról kelt breve szerént ebben a szentszék, 
valamint ő Fölsége meg nem egyezik. Az egyházi er-
dősegeknek az egyház saját kezelésében kell marad-
niok. Ezt a javadalomkezelők képviselik. Az egyházi 
javadalomkezelők különös figyelmébe ajánltatnak az 
egyház javára tett alapítványok realisatiója és keze-
lése, melyek által ingatlan és ingó jószág örök időkre 
az egyház fölügyeletére van bizva, s ettől azon Ígé-
rettel lőn elfogadva, hogy ezt szakadatlanul megtartja 
és az abból eredő hasznot más czélra nem forditja, 
mint melyet az alapító és az egyház jóváhagyott. Ha 
az alapító szándoka fölött kétely támad, ebben az 
egyházi hatóság dönt." 

VIII. 
A császárok és egyéb fejedelmek fölvévén a ke-

reszténységet, a védkötelesség tisztjét is azonnal ma-
gukra vállalták és teljesiték, több pogány törvényt 
eltöröltek s ezek helyébe más, a kereszténység szel-
leme szerénti törvényeket alapitának, az egyházat 
sok kedvezményekben részesítvén s azért is, hogy vi-
lági hatalmukat mintegy megszenteljék, magukat a 
püspökök által keresztény szertartásokkal megkoro-
náztatták. Azonban tagadni nem lehet, sokat vala 
kénytelen az egyház e védnökeitől is szenvedni, kü-
lönösen az arianusi eretnekség borzasztó korszaká-
ban, mely nem csak az egyházat, de az államot is 
egyiránt megrázkódtatta. 

A ker. fejedelmek a legrégibb időktől fogva el-
ismerték, hogy az egyháznak jogábán áll földbirto-
kot bármely törvényes módon szabadon szerezni. Ez 
által elejét akarták ők venni az úgynevezett amorti-
satio-törvénynek, mely azon hamis nézeten sarkal, 
mintha a jószágok az egyház kezében kevesebb hasz-
not tennének az államnak, mint más magános birto-3 o 
kosok kezében; kijelenték ünnepélyesen, hogy az 
egyház tulajdon-joga mind arra nézve, a mit vagy sa-
ját takarékossága, vagy egyéb adományozások által 
szerez, sértetlen marad. 

Világszerte egyházilag elismert elv, hogy az 
egyházi javak kezelése azokat illeti, kiknek az egy-
házi törvények szerént azon javakhoz joguk van. 

Hogy ezt helyesen megértsük, kettőt kell megkülön-
böztetnünk úgymint az egyházjavak alaptőkéjét és 
az évi jövedelmet, vagy is a tőkét és kamatokat. Mi 
már az elsőt illeti, ez föltétlenül föntartandó, miután 
az alaptőkét elkölteni nem szabad. Ez utóbbinak ren-
deltetése pedig vagy a papok tartására, vagy az egy-
ház szükségeinek fedezésére fordítandó. Hogy azon 
egyházi jószág, mely a püspök és papság eltartására 
van rendeltetve — az illetők igazgatása alá tartozik, 
igen szembetűnő ; s innét van, hogy világszerte a püs-
pök jószágait maga a püspök, a székes káptalan ja-
vait, maga a káptalan, a plébániai ésjavadalmijószá-
gokat pedig maguk a plebánusok s javadalmazottak 
igazgatják és kezelik. Hogy eztjól tegyék a kötelesség 
s saját érdekük követeli. 

Miután mind az egyház, mind az állam érdeké-
ben áll, hogy az egyházi javak alaptőkéje el ne vesz-
szen, vagy meg ne csonkitassék, azért gondoskodva 
volt is mind az egyház, mind a kath. államok részé-
ről világszerte, mikép ezen javak se el ne adassanak, 
se pedig tetemesen ne terheltessenek a pápa és az or-
szágfejedelem beleegyezése nélkül. A világi hatalom 
e jogát azon segélyezés által hitte indokoltnak, me-
lyet a kath. fejedelem, mint gyámur az egyházi szük-
ségletek fedezése végett a közkincstárból kegyelme-
sen nyújtani szokott volt, miokért az államnak tudo-
mással kelle birnia arról, valljon az egyház java nem 
elegendő ok nélkül terheltetik-e vagy adatik el? 
Különben pedig a világi kormánynak nincs joga a 
kath. egyházi és alapitványjavakat az államhatóság 
kezelése a!á helyezni, annál kevesbbé, mert az egy-
házat mint Istentől rendelt s az államtól független 
testületet illeti, saját javait s alapitványait önállólag 
kezelni, miután az alapítványok nem az állam, hanem 
a hivek áhitatfilléreiből alakultak, oly czélokra, me-
lyeknek sikeresitésével Krisztus az apostolokat és e-
zek utódait, nem pedig az államokat bizta meg. A 
püspökök hivatvák e javakat az egyház szellemében 
kezelni; mert egyszersmind őket illeti a kötelesség, 
az egyház czélját sikeresiteni: következőleg hozzájok 
és nem az államhoz tartozik az alkalmas eszközökről, 
melyeknek egyik részét az alapitványjavak teszik, 
gondoskodni. S hogy egyezne meg az igazsággal, ha 
az Isten dicsőségére, a kath. anyaszentegyház fólina-
gasztalására s az illető alapítók lelki nyugalmára ado-
mányozott jószágok, ezen rendeltetésük ellenére né-
mely egyházellenes kormány által, a nemzetiség, nem-
zeti pallérozodás, szabadság és az annyira fölkapott 
és dicsőitett népnevelés ürügyei alatt holmi színhá-
zak, tánezteremek, gépek, gyárak, vagy a mi a kath. 



alapitó szándékával még inkább ellenkezik, protes-
táns imaházak, lelkészlakok, tanárok és iskolák javí-
tására fordittatni rendeltetnének. S ki volna képes 
fölsorolni mindazon hátrányokat, melyek az egyházi 
javaknak az államhatóságok általi önhatalmú kezelé-
séből magára a kath. anyaszentegyházra háromolná-
nak. Némely országokban a kormánynak legújabb 
időkben hozott rendeletei az egyházat az alapitványi 
javak kezelését illetőleg minden befolyástól tettleg 
megfosztották, az egyház szolgáinak fizetését az ala-
pitványi javakból kiszolgáltatni minden jogok elle-
nére megtiltván; jóllehet a kegyeletes ősapák e ja-
vakat épen e czélra adományozák. Mennyi baj érte 
az egyházat, hogy megfosztatott a tulajdonjogtól és 
ez által az állam kegyelmének adatott által. Ott, ahol 
az egyházi jószágok az állam által elkoboztattak, a 
polgári hatalom a gyámuri s vele együtt a bemuta-
tási és kinevezési jogot is minden egyházi jogczim 
nélkül magának tulajdonitá s vette igénybe, mintha 
ez már magában igy értetődnék. S ha ezen igénybe 
vett jogok alapja iránt kérdést támasztának az illető 
főpásztorok, erre az államférfiak különféle választ a-
dának. Majd azt álliták, hogy a polgári hatalom azért 
nyerte e jogokat, mert a megszüntetett intézetek u-
tódja let t ; majd ismét azt mondák: az által jutott e 
jogok birtokába, mert az eltörlött egyházi intézetek 
javainak birtokába jutván, az azokkal előbb össze-
kötve volt mindennemű jogok is birtokába estek. 
Azonban ezek mind hiu állitások. A ki az egyházi 
jogszerűség természetét ismeri, jól tudja, hogy a 
gyámuri és bemutatási jogok, melyekkel az eltörlött 
egyházi intézetek föl voltak ruházva, az illető alapi-
tókat, káptalanokat, kolostorokat, miként egyes dig-
nitáriusokat, főpapokat, püspököket, apátokat, pré-
postokat, espereseket s egyebeket csak mint olyano-
kat illette: vagyis egyházi gyámuri jog volt, tehát 
mindig csak személyes jog vagy a jószágokhoz, mint 
olyanokhoz tapadt jog volt, s csak is egyházi személy, 
mint olyan, nem pedig a jószágbirtokos által gyako-
roltathatott. Hasonlóképen az egyháznak tett minden 
adomány Istennek fölszentelt ajándék, melyet az il-
lető egyházi intézet- vagy testülettől — kivéve a ca-
nonszerüleg meghatározott eseteket és ekkor is az il-
lető egyházi elöljáróság által — soha semmiféle ü-
rügy alatt el nem volt szabad vonni. A gyámuri jog-
ban nem is az a fődolog, hogy a patronatusi tartozá-
sok bárki által szolgáltassanak ki, hanem az adomá-
nyozás, mely a gyámjognak alapul szolgált, s igy 
eredetileg egyházi, föltételes és személyes jog volt 
az mindég, s ha későbben a birtokkal együtt átszál-

lott a birtokos jogszerű utódjaira is, ugy ez az egy-
háznak különös kegyelete folytán történt „ex speci-
ali tolerantia Ecclesiae, ut inde laici magis induceren-
tur ad fundandas et dotandas Ecclesias;" történt, a 
nélkül, hogy eredeti jogát elvesztette volna. A tény 
még jogot nem alapit, annál kevesbbé, mivel az egy-
házi javaknak ilynemű erőszakos elvilágiasitása és 
elkoboztatása homlok egyenest ellenkezik a jámbor 
kath. alapítók szándékával. Már pedig a végrendeleti 
hagyományokat minden igazságos törvénynek pár-
tolnia kötelessége és nem letipornia. Mivel hogy a 
végrendelkező sz. czélokra, különösen pedig: az Isten 
dicsőségének előmozdítására, a kath. hitvallás előme-
netére, a szerzetes testületek ellátására, a lelkekért való 
áldozatokra, egyszóval az üdvhozó ker. kath. igaz-
ságnak tenyésztésére adományozta a kérdéses java-
kat, távol volt tőle a gondolat, ezen javaival más ide-
gen czélokat előmozdítani. 

Egyébiránt az egyház nem idegenkedik semmi-
nemű áldozatoktól, melyeket az emberiség és ország 
jólléte igényel. O neki aranya van, mint már mondot-
tuk, nem hogy tartogassa, hanem hogy kioszsza a 
szükségek szerént; csak az erőszakoskodásnak nem 
lehet barátja s nem törlendi el soha a tíz parancsola-
tok hetedikét. Többiben az egyháztörténelem lapjai 
telvék a legépületesebb eseményekkel, melyek bizo-
nyítják, mint szokta ő különösen a köznyomoruság, 
közszükség idején az ő javait kezelni. Az egyház fő-
pásztorai, midőn pogány és török fenyegette a ker. 
országok határait, önként megengedték a kath. nem-
zeteknek, hogy az illető egyházak kincseit a hozzá-
jok tartozó ingatlan javakkal, telkekkel, házakkal e-
gyütt eladni és az ellenség ellen teendő készületekre 
valamint a foglyok kiváltására fordítani lehessen. 
„Sacrorum canonum, igy ir sz. Gergely pápa egyik 
levelében, sacrorum canonum statuta et legális per-
mittit auctoritas, licite res ecclesiasticas in redempti-
onem captivorum impendi. Et ideo, quia edocti a vo-
bis sumus, ante annos fere 18, virum reverendissi-
mum quemdam Fabium, Episcopum Ecclesiae Firma-
nae, libras 11. argenti de eadem ecclesia proredemp-
tione vestra, ac patris vestri Passivi, fratris etco-epis-
copi nostri, tune vero clerici, nec non matris vestrae, 
hostibus impendisse, atque ex hoc quamdam formi-
dinem vos habere, ne hoc quod datum est, a vobis 
quolibet tempore repetatur, hujus praecepti autoritate 
suspicionem vestram praevidimus auferendam; con-
stituentes, nullám vos exinde, haeredesque vestros, 
quolibet tempore repetitionis molestiam sustinere 

nec a quoquam vobis aliquam objici quaestionem." 
8* 
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(L. 7, ep. 14. et hab. Caus. 12. Q. 2. Can. 15.) Ki 
nem emlékezik különösen a romai pápák buzgó 
törekedéseire, kik minden erejüket arra fordították, 
hogy a törököknek előrohanását meggátolhassák. 
Igy IY. Piusról olvassuk, hogy nem csak teljes bú-
csút adott mindazoknak, kik II. Fülöp spanyol királyt 
a törökök ellen háborúk folytatására pénzzel fogják 
segíteni, hanem megengedte, hogy ezen háborúra or-
szága papjaitól a tizedet fölvehesse ; sőt azt is, hogy 
az egyházi és zárdai javakból 25,000 arany értéket 
eladhasson. 0 maga is a királynak 60 gályát küldött 
segítségül és ezenkívül négyszáz husz ezer aranyat 
ezeknek kitartására. Hasonlóképen a törököknek elő-
nyomulását Magyarországban meggátolandó Miksa 
császárnak 50,000 darab aranyból álló segedelmet 
küldött. Hasonló áldozatokat olvashatunk V. Pius, 
XIII. Kelemen s egyéb romai pápákról, kik a ker. 
fejedelmeket a legnagyobb szükségek idején fegy-
verrel, hajóval, néppel és aranynyal segítették. 

És a püspökök, mint az apostolok törvényes u-
tódai, Krisztus igaz religiojának szellemétől áthatva, 
maiglan is némileg azon apostoli korszakot tüntetik 
előnkbe, midőn a szent-írás szavai szerént: „Senki a 
hivők közül miket birt, sajátjának nem mondotta, ha-
nem mindenök közös vala." (Ap. Csel. 4, 32.) A püs-
pökök ugyan-is mindenkor készek jó s üdvös czélokra 
adakozni, még azoktól sem tagadva áldásos jótékony-
ságukat, kik hála helyett méltatlanságokkal fizet-
nek. (Folyt, köv.) 

A Trideutben egybegyűlt fopásztorok fölirata 
ő szentségéhez. 

BEATISSIME PATER! 
Quo spiritu animati olim Antecessores nostri Eccle-

siae Catholicae Episcopi, in sacrosancta oecumenica Synodo 
Tridentina arduo labori propulsandorum haeresis novae er-
rorum et stabiliendae salubris in grege dominico disciplinae 
coronidem imposuerunt, eodem spiritu ducti nos quoque ad-
currimus ad antiquissimam et celeberriraam hanc urbem, ut 
Domino, bonorum omnium largitori gratias agamus, quod 
tribus labentibus saeculis médias inter íluetuantium rerum 
terrenarum vices opus Patrum servaverit, et dum malesano 
artium ac scientiarum usu, bellis cruentis, motibus civilibus, 
peccatis gentium et singulorum faciem terrae varie immuta-
tam, iura regnorum et potestatum, dire convulsa cernimus, 
antiquam Ecclesiae doctrinam per Patres Tridentinos so-
lemni oraculo enuntiatam, inconcusssam et salvam esse 
voluerit. 

Accurrimus, ut, dum eosdem in urbe hac pulveres teri-
mus pedibus, quos speciosi pede3 Patrum nostrorum evange-
lizantium pacem, evangelizantium bona, calcaverunt, dum 
iisdem in Ecclesiis Deo glóriám damus, quas sacri Patrum 
nostrorum hymni. piaeque deprecationes impleverunt, grata 

memoria recolamus acta maiorum ; quod illi professi fuerunt, 
nos quoque solemni ritu profiteamur; quod sanctissimis Tuis 
in Cathedra Petri Praedecessoribus iuncti doluerunt, nos 
quoque in totius orbis conspectu enuntiemus ; qua erga Vi-
carios Christi pietate ac adhaesione claruerunt, eam vene-
rabundi nos quoque testemur ; atque ubi post acta solemnia, 
dulciave fraterni consortii solatia denuo ad nostra reversi 
fuerimus, cunctis divinae doctrinae, bonorum morum, sa-
crae disciplinae, liierarchiae ecclesiasticae et iurium Throni 
Tui hostibus alaerius feliciusve occurrere valeamus. 

Nec infausto omine haec a nobis agi, laeti experimur. 
Convenientibus enim in unum hue, Tuas piissime revereri 
licuit litteras, per quas suavissimis apostoliéi zeli et paterni 
amoris testibus, benedictione Tua multiplicibusve gratiis nos 
cumulasti ; heic nobis honos obtigit virum salutandi e su-
blimi Purpuratorum coetu per Te missum, cuius meritis et 
laudibus Catholica ornatur Ecclesia. 

Hisce sane factis, Beatissime Pater ! docuisti, quam 
grata Tibi sit haec pietas nostra, et quam merito sperare 
possimus, Tuo potenti auxilio, Tuis iussis, Tua intru-
ctione et benedictione nos fulcitum iri, dum (idem Tridenti-
nam, Apostolicae doctrinae thesaurum exhibentem, cordibus 
lldelium inserere, contra falsae doctrinae impetus defendere 
pergemus. Clare enuntiasti, quantopere Tua intersit, ut quae 
Patres Tridentini circa mores et disciplinant sacrarn obser-
vari iusserunt, ibi quoque ad efFectum perducantur, ubi id 
hueusque per iniuriam temporum vel adversam rerum pu-
blicarum rationem praestare non licuit. Ostendisti, quanto-
pere aemuleris Apostolicam illustrium Tuorum in Summo 
Pontiücatu Praedecessorum providentiam, coutinuo trium 
saeculorum decursu eo directam, ut, quod Patres Tridentini 
voluerunt, novo illi errori, qui spretae auetoritati ecclesia-
sticae incerta humanae mentis in sacris libère scrutantis 
placita ceu normám fidei substituit, sieque cuidam novi pa-
ganismi generi viam stravit, stabilita et lirmata in animis 
fidelium Christi religione occurratur ; quo, intégra servata 
Christiana generis humani cultura et socialis rerum ordinis 
compages multis titulis nostro etiam tempore périclitantes 
in tuto locentur. 

Haec certe beatis oculis Tuis obversabantur, Sanctis-
sime Pater ! dnm benigna illa Apostolicae tuae sollicitudinis 
monimenta nobis praebuisti. Suscipe plurimas, quas Beati-
tudini Tuae intimo ex corde offerimus gratias. 

Nostrum erit, Tuis conatibus obsecundare, votis oc-
currere, iussis obtemperare. Nostrum erit, ilia falsi nominis 
libertate, quae, dum errorem et vitium libera esse vult, ve-
ritatem captivam, Ecclesiam servam esse cupit, strenue im-
pugnata, veram libertatem in quam Christus nos genuit, gre-
gibus nostris asserere ; vesanum indifTerentismum, qui qua-
quaversus late grassatus, urbes implet, rura praecursat, pau-
perum tuguria occupât, in cathedris Doctorum sedet, consi-
liis Principum dominatur, armis per Patres Tridentinos no-
bis subpeditatis debellare ; — nostrum denique erit, Beatis-
sime Pater ! Deum continuo deprecari, nilve, quod in nobis 
est, non agere, ut Tua auetoritas, per Patres Tridentinos 
piissime asserta et vindicata, devota veneratione recolatur, 
iuraque Sanctae Sedis a nequissimis hostibus dire impetita, 
salva praestentur, quo Sanctitas Tua emolumentum Sanctae 
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Matr is Ecclesiae, íideliumve eius flliorum a Sacro3ancta 
quoque Synodo Tridentina intentum, ea, qua opus est liber-
ta te et independentia procurare valeat. Faxi t Deus, ut Bea-
titudo Tua liberam et independentem videat Ecclesiam quo-
que in orbe uni verso, praestove sint eidem cuncta ilia me-
dia, quae in saeculari Sanctae Sedis dominio ad promoven-
dos Ecclesiae fines Summis Pontificibus divina contulit P r o -
videntia. 

Haec sunt vota nostra, quae ut fauste cédant, Beatis-
sima Virgo Maria, glorioso Immaculatae titulo per Te so-
lemniter aucta — et Sanctus Vigilius Tridentinae Ecclesiae 
Pat rónus deprecatores existant. 

Ad pedes interim Tuos humillime provoluti, Aposto-
licam Benedictionem pro nobis nostrisque devotissime exo-
ramus. 

Datum Tridenti, festo Sancti Vigilii, die 26 iunii, anno 
Domini, millesimo octingentesimo sexagesimo tertio. -J- Fri-
dericus Card. S c h w a r z e n b e r g , Archiepiscopus Prage-
nus. -f- Josephus Aloisius, Card. Patr iarcha Venetiarum 
-[- Maximilianus Joseph de T a r n ó c z y , Pr. Archiepiscopus 
Salisburgensis. f Salvator de Nobilibus V i t e l l e s c h i , 
Archiepiscopus Seleuciensis. f Alexander F r a n c h i , Ar-
chiepiscopus Thessalonicensis. -j- Joannes Archiepiscopus, 
Episcopus Salutiarum. f Joannes N e u s c h e l , Archiepi-
scopus Theodosiopolitamus. -j- Pelagius A , Archiepiscopus 
Mexicanus. -}- Andreas C a s a s o 1 a, Episcopus Concordi-
ensis. -f- Clemens a Jesu, Archiepiscopus Mechoacanensis. 
-j- Benedictus R i c c a b o n a, Episcopus Tridentinus. -j- Man-
fredus Joan. Bapt. B e l l a t i , Episcopus Cenetensis. -j- An-
tonius G a v a , olim Episcopus Feltriae et Belluni.-J-Petrus 
Josephus de P r e u x , Episcopus Sedunensis. f Joannes An-
tonius B a l m a, Episcopus Ptolemaidensis. -j- Joannes V a -
lerianus J r z i k, Episcopns Budricensis. -j- Ludovicus 
H a y n a Id, Episcopus Transilvaniae. -j-Henricus, Episco-
pus Wratislaviensis. f Joannes, Episcopus Feltr iae et Bel-
luni. -J- Vincentius, Episcopus Brixinen. f Joannes S i m o r, 
Episcopus Jaurinensis. -j- Valentius W i e r y , Episcopus 
Guriensis. -j- Camillus com. B e n z o n a e , Episcopus Adri-
ensis. -j- Aloisius de C a n o s s a , Episcopus Veronensis. 
-f- Fridericus Maria Z i n e 11 i, Episcopus Turvisinus. f Jo -
sephus F e s s i e r , Episcopus Nyssenus. f Jacobus Maximili-
anus S t e p i s c h n e g g , Episcopus Lavantinus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZILÁGY-CSEH, jul. 10-éu. Lelki örömmel nyúlok a 

tollhoz a szilágy-csehi romai katholikusok hitéletének köré-
ből némelyeket megérintendő. — F o l y ó hó 5-én helybeli lel-
készünk nt H o l b e s z József ur szent-mise végeztével a 
legszivrehatóbban tudat ta velünk híveivel: hogy templo-
munk ügye, melyről e becses lapok hasábjain már több rend-
beli közlések voltak olvashatók, miután nm. püspökünk S z a-
n i s z 1 ó Ferencz ő exellentiája az adakozás utján szerzett 
pénzösszeghez tetemes áldozattal járult, véglegesen eldönte-
tet t , s hogy az építkezés folyó hó 6-án kezdetét is veendi ; külö-
nösen mély részvéttel hallgattuk lelkipásztorunkat, midőn 
e lőadta : hogy 3 évvel ezelőtt, a midőn agyában azon eszme 
fogamzott meg, hogy itt Szilágy-Csehben jó és üdvös lenne 

a romladozott, még kápolnának is alig nevezhető házi t em-
plomocska helyett, mást csinosabban emelni, maga sem hit te , 
miszerént e szük világban ennyire haladhasson ; s midőn t o -
vább ama szent-írási mondatból : „Sem a ki p lántá l , sem a 
ki öntöz valami, hanem az, ki nevekedést ad, tudnillik az Is-
t en" indulva ki, hőn ecsetelte, hogy a templomunk épít tetése 
tekintetében előfordult sok akadály le levén küzdve, Isten 
kegyelme folytán az érintett eszme emberek által el van 
ugyan plántálva, a nemes lelkűek adakozásaival meg van 
öntözgetve, s mégis van fogamzva, oh de a plántálás, öntöz-
getés és megfogamzás magában, úgymond, nem elég , szük-
séges ezekhez még a nevekedés, mi csakis Istentől eszkö-
zölhető ki, s pedig buzgó ima , aj tatos könyörgés által; föl-
hozta itt a Bábel-torony építését, és előadta, hogy mily hiába 
való a kincsek halmaza, mily haszontalan az emberi erők 
minden összege valaminek létesítésére , ha Isten kegyelme 
s malasztja nem kiséri azt ; minek következtében aztán ha t -
hatós szavakkal szivünkre kötötte, hogy a megtestesülésnek 
indult eszme plántálásáért , öntözgetéseért s megfogamzá-
sáért, minthogy ezek is isteni kegyelem kifolyásai, adjunk 
leborulva hálát a Magasságbelinek, annak növekedésére pe-
dig vagyis a templom-munka szerencsés megkezdhedhetése-, 
folytatása- s bevégzésére esdjünk, könyörögjünk a magasból 
áldást, isteni kegyelmet; mely velőkig ható ékes beszéd vé-
geztével szokott buzgóságával, hogy nekünk példát adjon, 
leborult Isten szent oltára elébe, és előbb a nyert segitsé-
gér t hálákat adandó, sz. Ambrus énekét zengte e l , azután 
továbbra is isteni kegyelmet nyerendő a Szentlelket hivta 
segítségül; hallgassa meg az Ur mind hálaadó, mind esdő 
könyörgését, melyben édes mindnyájan elérzékenyülve egye-
sültünk. Kedves lelkészünk csak negyedfél éve, hogy körünk-
ben van, s bámulandók, a miket ily rövid idő alatt a mostani 
nehéz körülmények között csupán adakozás u t ján létreho-
zott. A nagy kiterjedésű papilak telkét egész ujolag csino-
san körül kerítette, átalakította, pompa dús egyházi öltönyö-
ket szerzett, e napokban is kapott ilyesféléket kézhez ; há t 
áldozatkészségéről, fáradhat lanságáról , melyet a különféle 
helyekre küldött folyamodások írása, a pénzgyüj tés , az 
anyagok beszerzése körül t anús í to t t , jelenleg pedig az épí-
tés mellett kifejt, mit mondjak? Hogy őt a gondos lelkipász-
tort meg ne sértsem, ezeket elhallgatom; csak annyit említek 
meg, hogy e protestáns városban s környékén nekünk kevés 
katholikusoknak hitéletünk phönix gyanánt éled. Lelkészünk-
ben különösen dicsérendő az, hogy a hozott áldozatot min-
denkinek igyekszik meghálálni, és a hivek jelenlétében 
majd imákat rebeg, majd szent-miséket szolgál a nemes lelkű 
adakozókért, igy előre meghívott hívei jelenlétében múltkor 
a legszivesebb emberbarátok, a legnemesebb jótevők egyike, 
nagy-váradi kanonok H o v á n y i Ferencz ur ő méltóságá-
nak, ki templomunk építtetéséhez nevezetes összeggel, 2000 
o. é. frtokkal kegyeskedett já ru ln i , boldogult édes anyja 
lelke nyugalmáért, legközelebb pedig püspökünk ő excellen-
tiájáért, kinek kegyes engedelméből a templom-épittetés kez-
detét ve t t e , tar tot t egész fénynyel szent-misét; így ipa rko-
dik ő édes mindnyájunkat j ó r a , üdvösre serkenteni. Öröm-
érzettől vagyunk tehát mi most mindnyájan á tha tva , mert 
kétségkívül — ha Isten segít — püspökünk ő exellen-
tiája áldozatkészsége, a nevezett kanonok ur ő méltósága 



nagylelkűsége, Karolina Auguszta császárné, Zsófia fő-her-
czegnő ő fönsége, tovább Báró Wesselényi Ferenczné, szül. 
gróf Seldern Kornélia ő nsga, gr. Kornis Miklós, gr. Peja-
csevich Márk, báró Bornemissza Károly, báró Wesselényi 
Farkas ő méltóságaik s más több jótevők kegye folytán ékes 
csinos templomot, melynek tervrajzát az épitésben jártas, sőt 
méltán szakavatottnak nevezhető szilágy-somlyói esperes-
lelkész ft. K o 1 o s y Antal u r , ki egyszersmind püspöki ren-
delet nyomán a már folyamatban levő épitkezés körül föl-
ügyelő s fáradhatlan munkás, készitette, nyerünk; — de 
örömérzettől vagyunk áthatva más részről azért is , mert 
püspökünk ő excellentiája e hó 22-én magas látogatásával 
szerencséltetem! bennünket a bérmálás szentségét kiosztandó, 
s talán az alapkövet leteendő ; alig várjuk , hogy az isteni 
malaszt kincsét magával hozó főpásztort üdvözülhessük ! Is-
ten angyalai kisérjék őt út ja iban, és minél előbb kivánt 
egészségben szerencsésen hozzák őt szerény körünkbe. — 
Templomunk ügye további folyamatáról, és a nagyméltóságú 
vendég ittléte alatt történendőkről annak idejében tudósí-
tással szolgálandok. — Isten és az ő kegyelme legyen ve-
lünk. Bresztovszky Ede. 

TRIENT, jul. 1-én. A turini forradalmi lapok a papság 
összeesküvésének bebizonyítására Trientben azon legfénye-
sebb bizonyítást hozták, hogy az idegen országból oda gyűlt 
papok, habár egymást soha sem látták, azonnal egymás kö-
zött bizalmasan kezet szorítottak íme ezt csak ugy tehették, 
ha előre kiki mindenről tudósítva volt. Igen, ez a testületiség 
szelleme a papságnál, hogy, habár egymást soha nem látták, 
mégis egymáshoz bizodalommal közelednek, kezet szoritva 
baráti érzelmeiket egymás iránt tanúsítják. Szent hivatásunk 
egysége, és ezen hivatás iránt kebleink egyenlő lelkesülése 
szüli a testületiségi szellemet, mely erőt, vigaszt, irányt nyújt, 
lelkesít, egymáshoz szorít, a csatában vállvetve egymás mel-
lett tart. E barátságot, e bizalmat a Szentlélek szülte, a 
Szentlélek megáldotta ; örül az egyház, a hol ezen szellemet 
lá t ja ; siránkozik, a hol az hiányzik. Annyi éveken át egy 
anyának házában, és kenyerén élve, egy anyának fiúi szolgá-
latjában fáradva, tudjuk hogy testvérek vagyunk, hogy egy-
másért élünk halunk e földön , mivel egymásért imádkozunk 
s ugyanazon egy Urnák harczait külön vidéken, de ugyan-
azon egy parancsszó alatt vívjuk közös anyánk dicsőségére 
és javára. Non sumus Fratres in mundo, quia non sumus de 
mundo, sed sumus fratres in Christo. Kiki tudta , hogy 
Trientbe nem megy forradalmi és az egyház canonjai ellen 
föllázadó pap, kiki előre tudta, hogy ottan oly testvért talál, 
a ki e veszélyes időben meleg szivet visel a szent a tya , és 
áldozó lelket az egyház iránt; nem csoda tehát ha azonnal, 
minden előleges ismerkedés nélkül kezet szorítottak , annak 
jeléül, hogy sziveik is összecsatolvák. Non sínt in vobis 
schismata, kért sz. Pál minket; ut sínt consummati in unum, 
imádkozott értünk a Megváltó ; a papság egymásközti barát-
sága, bizalma, közlekedése, az Isten malasztjának gyümölcse 
sziveinkben. Ez mutatja, hogy világi érdekeket nem kere-
sünk, mivel ez megosztana, széttépne minket; mutatja, hogy 
a büszkeség nem emészti kebleinket, mivel a büszkék futnak 
egymástól, megvetik egymást, egymásban kölcsönös és gyű-
lölt megaláztatásukat látva. íme, mily módon esküdtek össze 
a papok Trientben. A szabadkőmivesek titkos taglejtés által 

kisértik egymást, a melyet csak a beavatott vesz észre, és 
viszonoz, és csak előleges puhatolás után beszélnek bizalma-
san egymással, azt is csak bizonyos fokig, mivel a felsőbb 
fokuak ismét más jelek által tapogatodzanak egymásután; 
itt tehát nincs bizalom, csak a bizalomnak külső árnyéka, 
bizalmatlanság, rejtett gondolat tar t ja őket távol egymástól, 
de a kath. papok soha nem puhatolták egymást, azonnal ke-
zet szorítottak, még mikor hazájukban voltak , tudták, hogy 
ott minden pap érdemes lesz a bizalomra, azért biztosan kö-
zeledtek egymáshoz. És ha a rögtöni ismerettség és kézszo-
rítás a népek szabadsága ellen szőtt összeesküvésnek a bi-
zonyítéka , mi annyira egyet akarunk érteni ezen forra-
dalmi lapokkal, hogy még nagyobb bizonyítékot is adunk ; 
ezen papok hódolati föliratot nyújtottak be a szent-atya 
követjéhez, hogy azt a szent-atya lábaihoz le tegye. 
A fölirat ez : „Beatissime Pater ! Dum festiva con-
clusi feliciter in alma hac urbe Tridentina tertio ab-
hinc saeculo sacrosancti concilii oecumeniei memoria pera-
gitur, atque a tot illustribus Ecclesiae Praesulibus undique 
congregatis inter faustas populi fidelis acclamationes sublime 
unitatis catholicae spectaculum exhibetur, quo sane nihil est 
quod seu ad religionis Studium inflammandum sít efficacius, 
sive ad praenuiniendos solandosque in hac rerutn ac tem-
porum iniquitate animos magis accomodatum, clerus diver-
sarum dioecesium, quem laeta nominis catholici conscientia 
hue adduxeret, officio suo deesse merítő posset videri, nisi 
arrepta, quae eidem se se offert, occasione suae erga Sanctita-
tem Vestram filialis 'pietatis, perennis devotionis , nullisque 
circumscripti limitibus obsequii publicum quoddam ac solemne 
ederet documentum. — Id enirovero cum suavissimum, quo 
Sanctitati Vestrae adstringimur, amoris vinculum, tum intre-
pida ejusdem Sanctitatis Vestrae in asserendis, Ecclesiae et 
S. Sedis Apostolicae juribus gravissimas inter adversitatum 
procellas fortitudo et constantia a nobis deposcit. Quare dum 
eamdem illibatae fidei professionem, quam Patres Tridentini 
et coram eadem, qua ipsi, sancta crucifixi Domini et Salva-
toris Nostri imagine exultanti erectoque animo emittimus: 
simul ea quoque omnia, quae memorati patres afílante Spi-
ritu divino circa disciplinam et aeternam Ecclesiae oecomo-
niam sapienter decreverunt, ac in specie, quae de tempora-
libus Sanctae Sedis Apostolicae juribus pronunciaverunt, 
prono complectimur assensu, omnique quo licet modo contra 
nefarios aetatis nostrae homines, qui sacrilego ausu ea te-
merare penitusque conculcare moliuntur, nos pro virili tui-
turos declaramus, palamque contestamur. — Sincera haec 
animi nostri sensa ut Sanctitas Vestra paterna benignitate 
accipere nobisque Apostolicain benedictionem impartiri di-
gnetur, pedibus Sanctitatis Vestrae profundissime advoluti 
summis precibus exoramus. Tridenti VI. Kalendas Julii 
1863" Ez valóban összeesküvés, de olyan, milyet a turini 
forradalmárok soha nem tesznek, mivel ők külsőleg a nápo-
lyi királynak követeit barátsággal fogadták , alattomban pe-
dig ellene dulakodtak ; kivülről a hadi hajókat G—i üldözé-
sére küldték, alattomban pedig, hogy Persani G—it védel-
mezze s elősegítse, megparancsolták; a trienti papok pedig 
ég és föld előtt nyiltan szólnak : contra nefarios aetatis no-
strae homines nos pro virili tuituros declaramus, palamque 
contestamur. 
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NÁPOLY, maj. 27-én. Miután a romai Congregatio 
rituum több kérdésre adott válaszában tisztán megmondta, 
hogy senkinek, lenne az bár püspök, nem szabad a szent-
szék engedelme nélkül a király nevét a szent-misében, vagy 
más nyilvános imádságban említeni ; Pissanelli meggondolta 
magát, s a nápolyi papságot mart. 24-ről kelt körlevelében 
föloldozta a kötelezettségtől.^ nagy-pénteki és a nagy-szom-
batiimádságokban Victor nevét említeni. Tudta, hogy paran-
csolja bár, kivéve némely lelkismeretlen garibaldianus papot, 
senkise fog neki engedelmeskedni, jobbnak találta tehát 
föloldozást adni. De ezen körlevél későn érkezett, a hivatal-
buzgó tartományi és kerületi elnökök, kivált midőn a pap-
ság zaklattatása kerül a szőnyegre, már elkészültek, hogy a 
plébánusokat, kik Victor nevét nem említették, a szent-mise 
után azonnal tömlöczbe küldjék. Meg is tették sok plebá-
nussal, kik ma is fogva tartatnak, habár a körlevél bizonyo-
san minden helyre elérkezett. De ki gonskodik azokról, kik 
egyszer a nápolyi tömlöczökbe kerültek? Palma körül a le-
selkedések és fenyegetések oly nyíltak voltak, hogy némely 
plébánus a szokásos énekes mise helyett, mindent csendesen 
olvasva végezett ; igy tett Margiotta cz. kanonok, s palmai 
plebánus, de ép ezért, mivel csendes misét mondott, máig is 
a tömlöczben ül, s nem tudjuk hová vitték. — Pisanellinek 
különösen tetszik a papság fölötti uralkodás ; busz év óta 
egy miniszter se tett közzé annyi sok rendeletet, mint Pisa-
nelli. Egyik körlevelében parancsot küldött a főnökökhez, 
hogy lesben legyenek, nehogy a Domonkos-szerzet romai fő-
nökétől kiadott levél, melyben minden szerzetes, ki ruháját 
leveti, és a világi ügyekbe avatkozik, azonnal tettleg kikö-
zösittetik, valahogy kihirdettessék, s a hol ezen levelet ta-
lálják, azok ellen a törvények mindén szigorával járjanak el. 
— Másik körlevelet irt a számkivetésbe küldött Riario Sforza 
nápolyi érsek és bibornok levele ellen, melyben az érsek a 
nápolyi püspöki helyettesnek a Cruciata bulla fölhatalma-
zásait 12 évre megadja. Pisanelli irt a nápolyi főnökhez, 
hogy haladék nélkül tartson vadászatot ezen érseki levél 
fölfedezésére, és a kinél megtalálja, azt a miniszteri exequa-
tur elhanyagolása miatt a legszigoruabban büntesse. — A 
piemonti kormány eszközt akarna a kath. papságból; sikerült 
a muszka czároknak , az angol parlamentnek, a dániai, nor-
végiai s porosz királynak az ő vallásuk szolgáiból politikai 
eszközt csinálni, a religiot az állam nagy gépébe beolvasztani; 
de nem sikerült még senkinek ezt a kath. papsággal meg-
tenni. Egy-két nyomorult lelket megvásárolhat, ki kész ma-
gát eszközül oda adni, de az egyház, de a papság szent hi-
vatásában mindég független maradott. Ily eszközt akart Fer-
rari ur is , a capitanatoi prefetto, a ki a papsághoz intézett 
körlevélben hosszú kátét küldött, miképen beszéljenek aple-
bánusok a brigantiság ellen. (Folyt, köv.) 

BRÜSSEL, jun. 15-én. E hónap 9-én a képviselők tes-
tületének egy harmad része uj választás alá került. A kőmi-
vesség és a kormány minden lehető, becsületes és becstelen, 
alkotmányos és alkotmány-ellenes módot megkísértett, hogy 
összeesküdt társait újra megválasztassa, sőt a kormány fran-
czia módra a hivatalnokokat, a kerületi főnöktől kezdve egé-
szen a mező-őrig mozgásba tette, csak hogy a választás az ő 
kedve szerént történjék. Itt csak istentelen és istenes, kőmi-
ves és kath. párt vagyon, hazaáruló és hazafi, miként mások 

nevezik. A katholikusok sok üldözést szenvedtek már a kőmi-
ves páholyok nyomása alatt álló kormánytól, a hazafiak szo-
morkodva látták, mint elönti meg a magát szabadelvűnek ne-
vező kormány az alkotmány oszlopait egyenként; nem csuda 
tehát, ha mind a két részről nagy volt az izgalom ; a kőmi-
vesek, hogy romboló munkájukat a szép és szabad hazában 
befejezzék; a hazafiak pedig, hogy az 1830-i alkotmányt meg-
mentsék, a rombolásnak akadályt tegyenek, a katholikusok 
pedig, hogy egyházi, vallási szabadságaikat megvédjék. Győ-
zött a hazafi párt., győzött a katholikus, maga a külügy mi-
niszter nagy kisebbségben maradván a képviselők házából 
kiesett. Néhol sikerült a kőmivességnek az ö jelöltjeit meg-
választatni, például Brüsselben, hol az esküdtek legtöbben 
vannak, kik az Istennek tagadására haláluk óráján magukat 
esküvel kötelezték, de mindenütt csekély szótöbbséggel ; el-
lenben pedig, hol a kath. párt győzött, fölötte nagy szavazat-
többséggel győzött. A haza tehát e választásokban tiltakozott 
a kormány romboló szándékai és tettei ellen, bebizonyitá, 
hogy nekiazutezai lázadásból kikerült kormány nem kell.— 
Az itteni tudományos academia ülésén érdekes fölolvasást 
hallottunk a házasság termékenysége felől. A városi házas-
ságok a falusiakhoz kedvezőtlen arányban vaunak, s a mint 
nagyobb a város, a termékenység is alább száll. Ep azon ke-
rületek, melyek a vallásos erkölcsösségben kitűnnek, egy-
szersmind a házasság termékenységét is legmagasabb arány-
ban mutatják. Ez a tapasztalás minden má3 országban. Igy 
tehát tagadhatatlan, hogy az erkölcsiség- és vallásosságnak 
befolyása van a házasság termékenységére, s hogy az er-
kölcstelenség, mely a városokban a népesség száma szerént 
fokozódik, nem csak az örök, hanem a jelen életnek is a leg-
nagyobb ellensége. A városokban későn házasodnak a nőtele-
nek, s fiatalságukat rendesen titkos kicsapongásban töltik, 
megrontják szellemi és testi erejüket, korán megöregednek. 
A kik házasodnak, sokszor csak illedelemből s nyervágyból 
teszik, nem pedig hogy atyai, családi kötelességeiket teljesít-
sék, Nagy levén a fényűzés, a nőnek vágyait ki nem elégít-
hetik, azért épen nem házasodnak, vagy ha házasok, egymást 
nem szeretik, egymástól távol maradnak, vagy ép bujálkod-
nak, de nem házas módon élnek, s a gyermekek nemzését bű-
nös mesterségekkel akadályozzák. Mind ez hiányzik a falu-
kon. Ott titokban semmi se marad, és a maró nyelvek nagy 
akadályt tesznek a tilos ismeretségeknek. Nincs fényűzés, ko-
rán és mindenki házasodik, a gyermek nincs terhére a szü-
lőknek, sőt hasznos munkást ad a szülőknek, nincs tehát mit 
félni a gyermek-szaporodástól, sőt áldásnak tekinti azt. 

IRODALOM. 
„Keresztény Vczérczikkck." 

Nogáll János, nagyváradi kanonoktól. 1863. 

Vettük az „Épületes Könyvtár" második kötetét eczim 
alatt : „Keresztény vezérczikkek." Mielőtt e műről tüzete-
sebben szólnánk, ki kell jelentenünk : miszerént napi sajtónk 
jó nagy része kevés figyelemre méltatá azt. Napilapjaink kö-
zül csak az „Idők Tanuja" és „Pesti Hirnök" közlöttek be-
lőle mutatványokat. Ellenben a „Hon" és „Pesti Napló" csak 
röviden és szárazon emliték meg azt. Sőt az egyik még azon 
megjegyzést is szükségesnek találta hozzáragasztani : misze-



rent az katholikus hivők számára Íratott ! Nehogy valami 
protestáns hazánkfia történetesen megtalálja szerezni, s lelki 
kárát vallja ez által. . . . Ez ellen alig lehetne kifogásunk, ha-
hogy ama bizonyos lap mindég ily lelkismeretes gondosság-
gal járna el az irodalmi termékeket illetőleg ; s viszont ka-
tholikus olvasóit is óvná oly müvektől, melyek protestáns el-
veket foglalnak magukban, vagy mi még rosszabb, minden 
positiv igazság lerontására irányozvák. Hanem ez ekkorig, 
tudtunkkal, nem történt; jóllehet előfizetői közt számosan 
találtatnak katholikusok is. Ezen s hasonló eljárások intője-
lül szolgáljanak arra : hogy mi a katholikus müvek iránt an-
nál nagyobb figyelemmel legyünk, s terjesztésükön kétszeres 
buzgalommal működjünk. Jelen mû, melyről szerény vélemé-
nyünket kívánjuk elmondani e sorokban, kath. irodalmunk 
legjelesb termékei közé méltán sorozható. Ám tekintsük a 
főbb szempontokat, melyek miatt e müvet oly jelesnek 
mondjuk. 

Ha dogmaticai szempontból tekintjük a „Vezérczik-
kek"-et, sz. hitünk alapigazságait nem csak körvonalozva ta-
láljuk azokban, hanem azonfölül gyönyörű deductióval kimu-
tatva azok áldásos voltát az egész emberiségre s egyesekre 
egyaránt. így, mindjárt a 3. czikkben be van vitatva a reli-
gio szükséges volta általán s a kinyilatkoztatás szükségessége 
különösen. A lelkesült szavakból csak a következőket idéz-
zük: „Oh Jézus religioja, te az emberiség üdvangyala, te vi-
lágosítod meg a halandónak elméjét, te szelídíted és megne-
mesited szivét, te engeszteled ki a siralomvölgyének keser-
veivel, és mennyei vigasztalásaiddal megédesíted könnyeit; 
erőt lehelsz beléje, hogy megbírja az élet terhét, bátorítod 
szenvedéseiben, te a halálba is feltámadást lehelsz és életet! 
Vajha szellemed lenne kormányosa a társadalom hajójának, 
vajha szellemed fuvalma lengne az országokban, családok-
ban, szivekben, és lehelne igazságot a törvényekbe, alázatos-
ságot és szeretetet a nagyok és gazdagokba, béketűrést és 
elégedést a szegények és szenvedőkbe, lehelne erényt az 
ifjúságba, hűséget a családokba, világosságot a tudomá. 
nyokba, és hozna áldást fáradalmainkra !" stb. (56—57.1.) 
Hasonló lelkesültséggel tárgyalja a ft. szerző a Krisztus meg-
testesülésérőli tant, s annak czélját és áldásait. Krisztus meg-
testesülésének czélját e szavakban találjuk világosan kife-
jezve: ,,Az ige testté lőn. Leszállott atyjának kebeléből a 
földre Istennek egyszülött fia, és szeplőtelen anyjának szűz 
méhéből magára felöltvén emberi természetünk et, mint test-
vér a testvérek közt, ugy jelent meg közöttünk, csupán a 
végre, hogy bennünket e siralom völgyében meglátogasson^ 
szenvedéseinkben megvigasztaljon, minden nyomorunkat ve-
lünk megoszsza, elménk homályát megvilágosítsa, lelkünk 
gyötrelmét megcsillapitsa, szivünk gonosz hajlamait megiga* 
zitsa, sebeinket megorvosolja, a halált halálával meggyőzze 
számunkra a föltámadást és az életet biztosítsa, az üdvösség 
útját megmutassa, nem csak megmutassa, hanem meg is e-
gyengesse, annak megjártában bennünket megsegítsen, meg-
oszsza velünk maga örökségét, a mennyországot." (138—139. 
1.) S előszámlálja azután mint az Ige megtestesülésének üd-
vös következményeit és áldásait, ama nagy átalakulásokat, 

melyeket véghezvitt az emberiségen — emberi, erkölcsi és 
társadalmi tekintetben. — A 8. fejezetben, megemlítvén vált-
ságunk nagy bérét, diadalérzettel mutat isteni Üdvözítőnk 
föltámadására. Alig lehet valami magasztosabbat, s egyszers-
mind meggyőzőbbet gondolni, mint a mélyen tisztelt szerző-
nek ezen czikke. A logica ellenállhatlan hatalma szól ki e 
czikkből, átszőve egy-egy sz. irási mondattal, példával, föl-
kiáltással vagy az olvasóhoz intézett kérdéssel. Bizonyítékul 
hadd idézzünk néhány helyet belőle. „Az irás — mondja 
szerző — melyből országvilág tudja, hogy Krisztus egykoron 
a földön járt, hogy a keresztfán meghalt, ugyanazon irás bi-
zonyságot tesz az ő föltámadásáról is. Az Ur Jézusról okosan 
nem beszélhet senki, hacsak hozzá nem fogja föltámadását. 
A mily bizonyos az Írásból, hogy az Ur Jézus a földön jár t , 
hogy meghalt, szintoly bizonyos, hogy halottaiból föltáma-
dott. A mely tanuk tanúskodnak az ő életéről és haláláról, 
ugyanazon tanuk tanúskodnak az ő föltámadásáról is." 
(154. 1.) (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 24-én. Ő emtja a bibornok herczeg-primás 

az esztergomi papnöveldében a próbatéteket magas jelenlé-
tével szerencsélteté. 

— A P. H. szerént a sz. Ferencziek zárdája Szolnokon 
a napokban éjnek idején rablók által minden élelmiszertől 
megfosztatott. E tett azon vidéken annál nagyobb megindu-
lást szült, mert e zárda híres volt a szegények iránti jóté-
konyságáról. (Ez múltkori közleményünkből is kitűnik). 
Most is e vidék boldogtalan helyzetében a jó atyák mindent 
szívesen nélkülöztek, csakhogy a naponként megjelenő éhe-
zők nagy számát táplálhassák. 

— A volt budakeszi plebanus, ft. B a c s á k Imre el-
len elkövetett méltatlanságoknak bűnrészesei el vannak 
Ítélve. Az Ítéletben határozottan constatirozva van, hogy a 
peres iratokból sem bizonyultak be olyan adatok és cselek-
mények, melyek a plebanus ellenébeni ingerültséget, annál 
kevesbbé pedig a lázongást s a megtörtént bántalmazást 
igazolnák." Midőn ez adatokat közöljük, ki kell emelnünk, 
hogy a plebanus ártatlansága minden kifogáson fölül kitűnt, 
és csak azért volt kénytelen előnyösebb állását sokkal szeré-
nyebbel fölcserélni, hogy az idegen sugallat által fölizgatott 
hivek között a béke helyreálljon. (P. H.) 

— Felinski érsek hosszabb kihallgatáson volt a czár-
nál, mely után Jaroslawba küldetett. Krasinski püspök Sibe-
riaba szállitattik. Zubrzyczki főesperes arról vádoltatván, hogy 
gyakrabban látogatja a fölkelők táborát, hol a sebesülteknek 
és haldoklóknak lelki segélyt nyújt, elfogatott. Toll tábornok 
őt először is kancsukára Ítélte, mivel pedig a katonák nem 
akarták kezüket emelni a papra, önmaga ragadta meg a 
kancsukát, és vele arczulcsapta az áldozárt. Ezután a hadi 
törvényszék őt halálra itélte, a nagyherczeg azonban a halál-
büntetést 12 évi bányamunkára változtatta az Uralhegyekben. 

— A mintegy 250,000 német katholikust számláló 
Cincinnati-egy ház tartományban néptanítók intézete is fog 
alapíttatni, hogy az üdvösen működő iskolatestvérek mellett 
világi tanítók is legyenek. 
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A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

IX. 
A kívánság, hogy az egyház az ő függetlenségét 

az államtól jó okokból kivívja, igen régi. Ezen érte-
lemben mindég iparkodott az egyház a papságnak az 
államtól független jövedelmet biztosítani. Secularisa-
tio óta Fémet-, Franczia- s Spanyolhonban meg nem 
szűnt azt a püspökök és káptalanok részére kiküzdeni; 
jóllehet igyekezete itt ott eredmény nélkül maradt; 
mégis e tekintetben a papság az ő összeségében nem 
volt az államtól fizetve mindenütt; a szabadsággal 
párosult szegénységet többre becsülte, a szellemzsib-
basztó díjazásoknál. Hogyan szokta az állam szükség 
idején a papságnak először az ő javait, azután pedig 
jövedelmét elvonni vagy megakadályoztatni, minde-
nik tudja, ki a spanyol papság történetét ismeri; a-
vagy másutt jobb legyen az államgazdászat? azáltal 
ugyan, ha az egyházi jószágok behuzatnak, épen nem 
lesz jobb, sem az országra kedvezőbb. Igaz ugyan, 
hogy az állam a nyomor idejében ott vesz pénzt, a 
hol van, a szükség nem ismer törvényt. De azért a 
fosztogatás, fosztogatás marad. — Egyébiránt, az egy-
ház pásztorai és szolgái nem azért kívánnak földi ja-
vakat, mintha félnének maguk miatt a szegénység-
től; nem, ettől ők nem félnek, mert ha kell, tudnák 
ők Isten segítségével Üdvözítőnk és az apostolok pél-
dájára, odaengedésben a legkeményebb kísérleteket 
is eltűrni. De attól tartanak, hogy ők maguk is sze-
gények lévén, hogy fognak majd a szegényeken se-
giteni? a szegényeken, kik lelkipásztorukat atyjokul 
tekintik s sokkal nagyobb bizodalommal fordulnak 
hozzájok, mint akárkihez máshoz. Aggály és fájdalom 
fogja el őket azon gondolatnál, hogy ők maguk is 
szegények lévén, nem lesznek képesek azon legma-
gasztosabb erényt gyakorolni, melyet szóval és cse-

lekedettel az embereknek hirdetni, hivatásuk. A 
lelkésznek állapotszerü ellátásához tartozik szintén 
nem csak az, a mire neki okvetlenül szüksége vagyon, 
s reá nézve életszükség, úgymint : a mindennapi táp-
lálék, ruházat és lakás; hanem az is, a mire hivatala 
szerént jogosulva van ; úgymint a tudományos kiké-
pezés, az illő s tisztességes fölvidulás, a vendégszere-
tet gyakorlása stb. A tridenti zsinat, mely (sess. 25. 
cap. I. de reformatione) az áldozárnak minden viszo-
nyokban takarékosságot és minden szükségtelen pom-
pától óvakodást parancsol, mégis (ugyancsak 25-ik 
ülés 8-ik fejezet de reformatione) a vendégszeretet 
kötelességének gyakorlására nézve ezeket mondja: 
„Admonet sancta synodus, quoscumque ecclesiastica 
bénéficia obtinentes, ut hospitalitatis officium, quan-
tum per eorum proventumlicebit, promte benigneque 
exercere assuescant, memores eos, qui hospitalitatem 
amant, Christum in hospitibus recipere." — Ferraris 
L. pedig ez ügyre vonatkozólag imigy nyilatkozik: 
(Biblioth. canon, verb. Beneficiatus art. II. n. 32—34.) 
„Benefieiatus potest de reditibus ecclesiasticis exer-
cere etiam honestam hospitalitatem, non solum illam, 
quae fit erga pauperes, pregrinos, sed etiam hospita-
litatem urbanam cum moderatione débita jux ta sta-
tum et qualitatem beneficii. Imo potest de fructibus 
beneficii aliquoties moderata convivia amicis parare, 
ipsos ad honestam recreationem invitare, cum haec 
etiam faciant, qui se moderate sustentant. 

Egyébiránt tekintsük meg a papi jövedelmek 
forrásait. Első és legrégibb az úgynevezett tizedjog. 

Az egyház tizedjoga fölhat az ős régiségbe és a 
zsidóságnak istenuralmi intézményében leli isteni 
megállapittatását. Az ígért Kánánnak osztásakor Levi 
törzse semmi fekvő földbirtokot nem kapott, mert 
ezen törzs kizárólag Jehova szolgálatára vala rendel-
ve. Semmiféle fáradalmas foglalatosságnak vagy e-
gyéb üzérkedésnek nem vala szabad a templom szol-
gáit az ő kötelességükben akadályoztatni; ez volt 
azon törzs, mely a többi népnek tanítókat, áldozáro-
kat és a prófétáit adandó vala, és Isten megparan-
csolá Mózses által, hogy minden földi termékeknek 
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tized része Levi fiainak adassék táplálékául, mely tör-
vény valóban az igazság elvein nyugovék; miután 
ezen törzs a föld-birtok jogáról lemondott, hogy an-
nál szabadabban és akadéktalanul szolgálhasson Isten-
nek és a népnek. 

A tizednek ezen jogát a keresztény egyház is 
igénybe vevé, midőn az evangeliummal a világot a 
kereszt zászlója alá hozta s mindenféle községeket 
alapita. Szivesen adá a hivő nép évenként egy részét 
az aratási áldásnak áldozatul a boldog sorsért, hogy 
saját Istenházzal és tulajdon lelkipásztorral bir, a ki 
az ifiuságot az üdv tudományában képezi, ki a fáradt 
munkásokat vasárnap az isteni ige kellemes táplálá-
sával fölüditi, a fáradalmas munkára az ég áldását 
leesdi, s kinek semmi egyéb gondja ne legyen, mint 
a szegényeket és betegeket ápolni, és fáradhatlanul 
mindnyájoknak lelki üdvét s boldogitását előmozdi-
tani. Későbben midőn a tized, mely eredetileg csak 
az egyházat illette, a világi uradalmak birtokába is 
átment volna; midőn a papság gazdagabb és hatalma-
sabb leve, midőn a földmives vállaira sok egyéb te-
her is nehezedett s a szegény ember nem ritkán látta 
az ő lelkipásztorát kasznári pontossággal földjének 
kévéit megmérni s megolvasni, pásztori szorgalmát 
az iskolákban pedig annál gyérebben tapasztalá, rö-
videden midőn lassauként a vallásos érzelem elaludt, 
akkor a tizedviszonyok némi idegenkedést szültek a 
papság iránt és közömbösséget az emberiség szentélye, 
a religio iránt. 

A paraszt elfelejté, hogy az ő tizede az oltárnak 
áldozati ajándoka, hogy az ő megajánlott áldásának 
egyik részében a szegények osztoznak, más részéből 
pedig saját lelkipásztorának élnie kelletik, valamint 
az isteni szolgálat magasztos ünneplése fedezendő ; ő 
nem látott egyebet benne, mint egy kényszerado-
mányt, mely neki terhessé vált s azért igyekvék min-
denféle álutakon ezen nyomasztó tehertől szabadulni, 
megcsalá lelkipásztorát oly gyalázatosan, a mint csak 
lehetett és adá neki a legrosszabbat, a mit csak adha-
tott. A plebánus maga legnagyobb részt a tizedjöve-
delmére utalva, kénytelen vala számos őröket és föl-
ügyelőket tartani, kik az ő tizedkötelezettjének me-
zejére rendőri szigorúsággal fölvigyáztak, a földmives 
kévéit szorgalmasan megolvasták, sőt nem ritkán 
maga a lelkipásztor bejárta a földeket, őrszemmel ki-
sérvén a csalásra hajlandó plebánia-hiveit, hogy az ő 
törvényes jövedelmei durván meg ne csonkittassanak. 
Hogy ily előzmények a ker. községeket elerkölcste-
leniték s botrányok keletkeztek, s kévéssé tevékeny 
lehetett az áldozár tanítása ilynemű viszonyok közt 

a hivők számára, alig szükséges bővebben indokolni; 
megtörtént nem egyszer, hogy némely buzgó lelkész 
kénytelen vala plebániahiveit bevádolni s őket kar-
hatalom által annak megadására kényszeríteni, a mit 
azok szivük örömében kötelesek leendettek nyújtani. 
Mily gyűlöletesnek kellett ilynemű botrányos szaka-
dások által egy lelkipásztornak lennie, a ki más vi-
szonyok közt a község öröme lett volna. 

A kath. egyház tizedjoga már is jóformán meg-
szűnt. Kevés területet ismerek, melyen az egyháznak 
ezen ősrégi jövedelmi forrása tettleg fönállana. Azon-
ban tudva van, hogy valamint más országokban, ugy 
hazánkban is igen kényszerű viszonyok kiséretében 
szűnt az meg s ujon behozatalát fontos politikai s 
egyéb köztekintetek lehetlenné teszik. Ezen, az 
egyháznak nélkülözhetlen jövedelmi forrását tehát 
másnemüvé kelle átalakítani, s miután az egy háztör-
vényi eredetű, azért annak átalakitásához a pápa he-
lyeslése is kívántatott. Annál fogva az apostoli szent 
szék az illető fejedelmek kívánatára — s a közcsend 
érdekében — megengedé és meghagyá, hogy azon 
jog sérelme nélkül, miszerént a tized ott, a hol az még 
fönáll, beszedethessék, egyéb helyeken az emiitett ti-
zed helyett s azérti kárpótlásul az országfejedelmi 
kormány által fekvő jószágbeli vagy az államadós-
ságra biztosított járandóságok utalványoztassanak s 
adassanak mindazoknak, kiknek joguk volt a tize-
det követelni. 

Igy lőn kiegyenlítve az egyház tized ügye, 
mely ujabb időkben annyi megtámadásokra szol-
gált ürügyül. 

Más jövedelmi forrása a lelkészkedő papságnak 
az úgynevezett stóla. 

A stóla vagy az áldozár pénzilletéke egyházi 
ténykedésért, eredetét veszi az egyházi álladalmak 
első elrendezésétől és parancsoló szükségesség által 
előidéztetve keletkezett, midőn tudnillik a papnak 
ideigvaló élelmezéséről kezdének gondoskodni, a ki 
is isteni ítélet következtében oda utaltatott, hogy az 
oltárról éljen. Igen méltányos és igazságos is, h o g y a 
megmérhetien boldogságot művelő lelki javakért a-
nyagi javak némi elismerés- s jutalomul rendeltesse-
nek : „ha mi ti néktek lelkieket vetettünk, nagy do-
log-e, ha mi tőletek testieket aratunk?" mondja szent 
Pál apostol. Természetesen az ős egyház szép napjai-
ban ezen adalék a népnek épen nem esett terhére, 
nem háromlott a szegénynek vállaira, kinek az egy-
ház minden áldásai ingyen osztottak ki, sőt a ki in-
kább a gazdagnak jövedelméből, a mennyiben az a 
papot illette, nyeré élelmeztetését. A hitbuzgó nép 
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nem vonakodott az isteni szolgálat dicsőítésére és a 
lelkipásztori ténykedésnél előforduló egyházi diszre 
tekintélyes áldozatokat hozni. Történtek pedig ezen 
adalékok részént a lelkiatya táplálására, részént a hit 
föl magasztalására, részént. a szegények gyámolitására, 
kik sehol szelídebb kezet és bővebb vigasztalást nem 
találtak, mint a papnak házában. 

A jómóduaknak ilynemű adózás soha nem esett 
nehezen. Ha a vagyonosnak megáldatott az ő házas-
sága, szivesen adakozott ily jeles napon az áldozár-
nak nem ugyan az elvett áldásért, melyet földi érté-
kű jutalommal megfizetni ugy sem lehet, hanem mint 
lelkipásztorának táplálására rendelt sőt a törvények 
által is meghatározott adalékot. Ha a házassági sze-
retetnek reménylett gyümölcse megszületett, ismét 
szivesen fizetett a papnak Isten iránti hálából; midőn 
az u jon született gyermeket mint az üdvforrásban már 
megszentelt keresztényt azUr házába elhozta az anyja 
s bemutatta a Mindenhatónak ; midőn a lelkipásztor 
a lélektelen tetemnél végzé az utolsó szolgálatot, port 
a pornak átadva; szintén szivesen hajlottak a hivek a 
szokásra s részesiték őt a boldogultnak földi hagya-
tékából, az egyházi ténykedésekért és a kedves ha-
lottnak lelki nyugalmáért végzett imádságokért. Mi-
dőn pedig az állam ezen tisztán egyházi intézkedésre 
is kiterjeszté törvényeinek befolyását, a minthogy az 
előforduló visszaélések s túlkapások miatt kiterjesz-
tenie kellett is; midőn világi, sajátságos stola-paten-
sek adattak ki, némi egyformaságot s közönséges el-
járást czélozván ezen adakozások körül; akkor a stóla 
terhessé leve s nem ritkán alkalmul szolgált némely 
botrányos vitákra a lelkipásztor és az ő plebánia-hivei 
közt. Az államnak megengedték rendelkezni, misze-
rént a keresztség szentsége ingyen szolgáltassék ki 
és a tudvalevő szegények ingyen, csendességben te-
mettessenek el. Az ujabb kor sokkal inkább, mint va-
laha emelt panaszt a stolának terhe ellen s még a 
népképviselők tábláin is szózatok hallatszának ezen 
egyházi illetékek teljes eltörlése mellett, melyek pe-
dig mégis egyik nem nélkülözhető részét teszik a 
lelkipásztor jövedelmének. Mikép lehetne tehát a dol-
got kiegyeztetni a nélkül, hogy a lelkész élelmezése 
megkurtittassék ! 

A stólát egészen eltörölni még azon esetre is,ha 
a lelkész szükségei máshonnan volnának is fedezve, 
ugy látszik nem volna tanácsos. A lelkészt nem lehet 
az ő plebániabeli híveinek kényszerszolgájává leala-
csonyítani, sem a hivek önzése- s pompa-vágyodásá-
nak alávetni olyformán, hogy ezek minden legkisebb 
különbség nélkül egyházi ünnepélyességüket maguk 

határozzák meg. Egyenlő zsinórmértéket az egyház 
minden szertartásai és híveire nézve behozni akarni, 
melyek ingyen teljesitendők volnának, ellenkezik 
nyilván az ember jellemével általában, kit a hiúság-
nak bizonyos foka s bizonyos kitüntetési vágya soha, 
még a halálban sem szokott elhagyni. (Folyt, köv.) 

Nagy-Maria-Czeli bncsujárás. 
Vll-ik Levél. 

N a g y - M a r i a - C z e l l , sept.6-án.(Leobeni megye.) 
Az egész természet mély álomba látszott merülve, s háborit-
lan csend terjedt el a város s vidéke fölött , midőn a zarán-
doksereg vándorbotját kezébe véve, Türnitz magaslatairól 
lefelé ballagván útra kelt , s rövid idő alatt égig tornyosuló 
sziklás hegyek közé jutott. Lassú szellő susogott a lombok 
között, a csermely vize az ut bal részén halk morajjal höm-
pölygött. A hold teli arczát a harmatos föld felé forditván, 
ezüst sugarait lövellé, kiszabott útjában nem úsztak fellegek. 
Az általános csendet csak a lassú léptek s reggeli imák 
hangja szakitá félbe. — Van idő, vannak körülmények , mi-
dőn a csend és magány szólnak legérzékenyebben a szivhez, 
s midőn e nap hajnalán mindenki azon érzettől volt áthatva, 
hogy mielőtt ismét az éj fekete fátyolát a földre teritené, — 
czélt érve a szent helyen leendünk, — ezen idő s e körülmé-
nyek fölötte hatottak az áhítat nem magyarázható érzetei-
nek keltésére. — De térjünk, legalább lélekben egy kissé 
vissza Türnitzbe, melyről csak futólag emlékeztem, s a hol 
az éjjet töltöttük. Nagy nevezetessége van e kisded város-
nak , mert templomában van Urunk szenvedésének kitűnő 
ereklyéje. Azon tövis koronából ugyanis, melylyel Megvál-
tónk sz. feje átlyuggattatott, egy tövis itt őriztetik. S a mel-
lékoltáron nagy ereklyetartóban , mely a szentségtartóhoz 
(monstrantia) hasonlit, köztisztelet tárgya. 11-ik B a l d u i n 
konstantinápolyi császártól a velenczeik birtokába, s külön-
féle viszontagságok után S i m o n liliomfeldi apát által jutott 
1443-ba e templomba, mint hiteles okiratban leirva itt fog-
laltatik. Hazánkra nézve is nevezetessé lőn Türnitz az által, 
hogy P y r k e r László egri érsek , kiről előbbi levelemben 
emlékeztem, itt kezdé, mint a liliomfeldi apátság s cistercita 
kolostor tagja, szerzetes pályáját s lelkészi hivatalát. 

Midőn megviradt, Annahegy tövénél voltunk, mely az 
egész uton legmagasabb, legfáradságosabb. E hegyre , mere-
deksége miatt, a kocsik csak tekervényes utakon s előfoga-
tokkal, a zarándokok árnyas lombok között gyalog utakon, 
de szinte nem csekély fáradsággal juthatnak. Ezen létezik a 
kisded város, A n n a b e r g , s a sz. Anna tiszteletére szen-
telt templom, mely szintén számos bucsujáróktól látogatta-
tik. — A főoltáron sz. Anna s szűz Maria szobrai, középen a 
kisded Jézust tar tva, állanak ékes öltözetekben. Kellemes 
találkozásunk volt itt nt. T h i b a Ágoston atyával, ki jelenleg 
mint liliomfeldi szerzetes itt lelkészi hivatalt visel, eredetére 
magyar, nyelvünket jól beszéli, s ugy látszoct, a magyar za-
rándokok iránt különös előszeretettel viseltetik. Szivesen 
vette tehát jelentésemet is, hogy szándékom híveimért szent-
mise-áldozatot szolgálni, valamint nem kis lelki örömmel töl-
tött el azon körülmény, hogy a szent-mise után olmélkedé-
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seinket folytatván, épen sz. Anna oltáránál, s templomában 
szólhattam Szűz Magzatjának születéséről. 

Az isteni szolgálat után rövid társalgásom volt a fön-
tisztelt Ágoston atyával, reggelire hi t t , képekkel megaján-
dékozott, melyeken magyar ima olvasható. Sajnos, hogy ezen 
imában a nyelvészeti szabály s tisztaság nem találtatik Már 
a czim is muta t ja , mely következő : „Tsudákkal tündöklő 
Annahegyi sz. képéhez való ajtatos imádság." — A jó szán-
dék azonban félreismerhetlen. A zarándokok is nagy kíván-
csisággal veszik azokat. —Néhány kisebb hegyen s völgyön 
haladva a zarándok J o a c h i m hegyére j u t , hol 1685-ben 
gr. SI a v a t a Joachim sz. Anna férjének tiszteletére kápol-
nát építtetett. Innen lehatolva a leghosszabb s legfáradsá-
gosabb hegy, L a s i n g tövéhez ér az utas, hol a hason nevü 
patak csergedez, a pisztrángok termékeny vize. E hegy csú-
csán fekszik sz. József nevü kisded plébánia , nevét a tem-
plom védszentjétől kölcsönözvén , hol K o r n é l , liliomfeldi 
apát 1644-ben plébániát alapitott. Itt déli nyughelyünk s 
rövid étkezésünk volt. József-hegyen szintén képek kapha-
tók, melyek hátoldalán magyar nyelven szerkesztett fohá-
szok s imák olvashatók. A nyelvhibák itt még föltünőbbek. 

— A szent czél tekintetéből mégis pelengérre nem állitom. 
— E helyen különben csak rövid nyugvást s étkezést emlí-
tek szándékosan, mert a zarándok sereg sziveit egy kedve-
sebb élvezet reménye izgatá, — szájról-szájra keringett az 
örvendetes hir : néhány óra, s Maria-Czelbe leszünk; e gon-
dolat ugyanazon érzelmeket kelti kebleinkben, melyek lelke-
siték egykor Sión sz. költőjét: „Isten, Istenem vagy t e , té-
ged kereslek, téged szomjuz lelkem, téged óhajt testem e szá-
raz epedő földön, s mely viz nélkül van, valóban meg foglak 
látni a szent hajlékban, szemlélni fogom hatalmadat s dicső-
ségedet." (LXII. zs. ) — E vágyaink az epesztő dél hőségét 
tűrhetővé tevék, s midőn porlepte arczáinkat az izzadás sű-
rűen lefolyó cseppjei mosogaták , Dávid könyörgésére emlé-
keztetének : „Moss meg engem teljesen bűneimtől s vétkeim-
től tisztíts meg engem" (L, 3.) — Kinek nem jutna itt elmé-
jébe az is, hogy a sz. család minden tagjait tisztelik előbb a 
zarándokok saját templomaikban, mielőtt a legszentebbhez, 
Máriához jussanak. Mily szép itt a természet körében kife-
jezett utasitás, hogy Maria igaz tisztelői, az ő sz. szülői s je-
gyese tisztelőjét az övével össze kapcsolják. Az egyház is 
szüleiben a szent s boldog házaspár példányait ismerteti ve-
lünk, sz. Józsefben az ipar s haldoklók pártfogóját ajánlja. 

A tekervényes gyalog utak tömkelegéből még egy kis 
helységbe jutánk, melynek neve M i t t e r b a c l i , itt van 
Steyerföld határszéle Austria felé, ez legközelebbi szomszédja 
Maria-Czelnek. — A z aflenzi völgyet környező bérezek, ezek 
oldalait lepő sürü falombok, itt-ott kopasz sziklák csúcsai, — 
egy uj láthatárt képeznek, midőn e kis helyet elhagyja a za-
rándok, s néhány negyed óra múlva az arany kereszthez, s 
ennek közelében épült s toronynyal ékes kápolnához jut. — 
M a r i a - T e r é z i a áhítatának emléke az, melyet 1768-ban 
készíttetett ólomból, de egészen megaranyoztatott, — innen 
veszi nevezetét — A nagy-maria-czeli templom sudár há-
rom tornyait, melyeknek a vörös réz-lemezekből készült fe-
dezet, sajátságos csillogást kölcsönöz, innen lehet először 
látni, s azért , miután egy kissé rendezik magukat a zarán-
dokok , itt üdvözlik először a kegyelem Anyját E szép szo-

kást mi is követ tük, s az esti elmélkedést is megelőzve itt 
tartottuk. 

A kereszt alatt állék, s a kereszten függőnek végső ta-
nításából, — értem az ő hét szavait — hozék némelyeket a 
zarándok sereg emlékezetébe. 

Az első századokban gyakran előfordult példa látszott 
előttem megujulni, midőn szavaim végeztével a zarándok se-
reg egymás nyakába borult, — béke csókok között egy-
mástól bocsánatot kért, — nagy zokogás lőn, s a szemek lcö-
nyektől áztak , nem az én gyenge szózatomra , hanem a kö-
zelgő perczek magasztos hatása miatt. Mig végre mindany-
nyian mintegy u j erőre villanyozva lcezdék azon szép, őseink-
től öröklött hymnust: „Egek ékessége, földnek dicsősége, 
magyarok asszonya, királynéja." 

A nap még tiszta fénysugárt lövelle a közelgető alko-
nyodás előtt, midőn a Maria-Czeli nagyszerű egyház főajta-
jával szemközt, a lépcsőkön fölhaladva, földre borultunk — 
rövid ima után énekünket folytatva, a szentegyházat megke-
rültük, s a főajtónál ismét előbb leborulván, az Ur házába 
jutottunk, melyben már az ajtatos hivek ezrei voltak. Ezek 
énekeit a templom magas ivei viszonozták, mi velük mint-
egy vetélkedni látszánk, s eljutván, a középen álló kegyelem-
oltárhoz azon szép imával üdvözlénk mennyei Anyánkat, 
mely a Szent-István-Társulat által kiadott „Maria-czeli ka-
lauzában foglaltatik, s ezután egy időre szabad folyást en-
gedénk érzelmeinknek. Végezve imáinkat, éji s következő-
napokra való szállásról gondoskodtunk, s ámbár a nép soka-
sága miatt nem kis bajjal , végre csinos , tiszta és jutányos 
helyen kaptunk. Isten s a sz. Szűz oltalma velünk ! 

Gyartnathy János, 
Somlyó-vásárhe ly i plehániis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DEBRECZEN, (P.H.) F. évi jun. 28-án megható ünnepély 

tartatott a r. katholikusok részéről Debreczenben. Ekkor szen-
teltetett föl és nyittatott meg az itt létrejött r. kath. árvaház. 
Debreczennek nem csak katholikus, hanem protestáns la-
kossága is szép számmal vett részt ez ünnepélyben ; az ér-
dekeltség mindkét részről szembetűnő volt, s ez könnyen 
megmagyarázható az intézet ügye fölötti hosszú küzdelmek-
ből, melyeknek szerencsés kimenetele s befejezése az árva-
ház megnyitásával mintegy megünnepeltetett. Szokás a ka-
tholikus anyaszentegyházban minden újonnan épült, vagy 
nagyban megnyitott házat, mielőtt keresztény hitű s érzelmű 
lakói belé költöznek, az egyház imáival megáldani : annál 
illőbb vala tehát az elhagyatott kath. árvák számára men-
helyül s nevelő-intézetül szépen fölszerelt házat nagyobb ün-
nepélyeséggel keresztény módon avatni föl. Az ünnepi szer-
tartást maga a főtisztelendő megyés püspök S z a n i s z l ó 
Ferencz ő nagyméltósága szándékozott vala kedvelt debre-
czeni hivei körében végezni, ha gyengélkedő egészsége eb-
ben nem gátolja ; azonban elküldötte hozzánk kedvelt he-
lyettesét F o g a r a s y Mihály cz. püspök ő méltóságát ezen 
árva-intézet egyik buzgó s erélyes létesítőjét, ki hogy ez 
ünnepen az elért czél örömét velünk élvezheté, élete legszebb 
mozzanatai közé számította A Szentlélek segítségül hívá-
sával megkezdett nagy mise alatt a gyönyörű öszhangzatu, 
és művészi pontossággal működött éneklő kar — főtiszt. 
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H u z 1 y Károly intézkedése folytán emelte a buzgó hivek 
templomi ájtatosságát ; azután pedig a hallgatók lelkesedé-
sét fokozta közkedvességü egyházi szónokunk— S z a k s z ó n 
Rudolf eddig helybeli segédlelkész, ezentúl a megnyilt árva-
ház fölügyelőjének a keresztény szeretetről tartott szivre-
ható alkalmi szent beszéde. Az ünnepi istenitisztelet után a 
templomból kijövő ájtatos nép egyenesen a mellék varga-ut-
czában fekvő árvaháznak tartott, hogy a megáldás szertar-
tásán is jelen lehessen. A nagyméltósugu püspök által kül-
dött szép képekkel földiszitett tágas terem igen szük volt a 
részvevők befogadására, a gyülekezet nagyobb része az ud-
varon vagy folyosón volt kénytelen maradni, hol föntisztelt 
ő mlgának következő megnyitó beszédét hallhatni remél-
he t te : ,,Igen tisztelt egyházközségi bizottmány! Tiszteletre-
méltó jeles gyülekezet ! A nemzetek nagy apostola meg-
hagyta a keresztényeknek, hogy bár mihez fognak, és bár 
mit végeznek, mindent az Ur Jézus sz.-nevében cselekedje-
nek, hálát adván Istennek, kitől van a jóra való akarat, és 
az erő annak teljesítésére. Ezt követve mi is, ezen intéze-
tet, melyet elhagyatott árva gyermekek menhelyeül ma ün-
nepélyesen megnyitunk, Istennek, és az ő sz. Fiának — a 
mi Üdvözítőnknek — nevében akarjuk fölavatni, Istennek 
dicsőségére fölajánlani, s az egyház e végre rendelt imáival a 
kegyes ég áldását s jóvoltát reá lekönyörögm. Ha az Ur 
nem épiti a házat, hiába dolgoznak annak épitői ; s lia ő nem 
őrzi azt, hiába vigyáznak mellette őrei. E mostoha időszak-
ban, midőn egy közeledő nagy ínséggel fenyeget minket az 
Ur keze, tapasztalhatja mindenki sz. Pál mondatának igaz-
ságát : hogy a termést sem nem az adja, a ki vet és ültet, 
sem nem az, a ki öntöz és kapál : hanem az Isten az élet és 
tenyészet ura, ki elküldi teremtő lelkét, és a föld színe meg-
elevenedik, megvonja azt , és a termés fönakad, s ő t a mi 
élt is, megsemmisül. A mi segedelmünk tehát az Urban van, 
ki az eget és földet teremtette, az égi madarakat táplálja, a 
mezők rétéit fölruházza. Neki legyen áldás, dicséret és há-
laadás mindenben és mindörökké ! ! A ker. hitvallás világos-
ságot, s kellő nézpontot kölcsönöz mind a természeti tüne-
ményeknek, mind pedig az emberi szabad akaratból eredő 
események- vagy cselekvényeknek. De minden társadalmi 
változást vagy csekélynek látszó eseményt visszavezet Isten-
hez, az élet és igazság kútfejéhez, ki az emberiség s egyesek 
sorsát megfoghatlan bölcseséggel kormányozza, s olykor ki-
csinységekből messzeható eredményeket teremt. A hit által 
világított viszonylatokban észlelt csekélyebb események is 
üdvös benyomást hagynak hátra a keresztény szemlélő el-
méletében, nemes érzelmeket keltenek föl a szívben, s a ha-
landó emberi lényt halhatatlan rendeltetésének megszivle-
lésére fölbuzditják, A hit látcsövén észlelt tárgyak, s a val-
lás szertartásainak dicséretében fölmutatott ténykedések 
soha nem tévesztik erkölcsi hatásukat a romlatlan emberi 
szivre. Nem kicsinylette ennélfogva egyházmegyénk nmlgu 
főpásztora ez intézet megnyitásának jelentőségét ; tudta és 
érezte, hogy habár kiszebbszerü is ezen, Isten segedelmével 
létre jö t t árva-intézet, az a keresztény szeretet fénysugara-
itól megvilágítva, kedves tárgya lett a szemlélődő értelem-
nek, s az érzékeny emberi kebelt nemes tettekre gyulaszt-
liatja. A kegyelmes főpásztor tehát maga óhajtotta volna vé-
gezni ezen intézet megnyitásánál a főpapi tisztkedést és 

megáldást, ha közbejött egészségi gyöngélkedése nemes szán-
dékában nem akadályozza vala. Mi is lehett volna illőbb az 
árvákra s azok buzgó gondnokaira nézve vigasztalóbb, mint 
látni azt, hogyan terjeszti ki áldásos kezeit a sorstól elha-
gyatott kisdedekre az Üdvözítő példáját követő apostoli 
utód, s e házra, melyben szeretete s buzgósága velünk a tet-
szés örömét élvezheti vala, hogyan kér áldást Istentől — a 
minden tökéletes jó adójától ? Nekem tehát, kire ő nagymél-
tósága a püspöki megáldás tisztét ruházni méltóztatott, alig 
lehet e pillanatban buzgóbb ohajtásom, mint hogy az övéhez 
hasonló szeretet- s buzgósággal kérjem Istentől ez intézet 
ügyét, folytonos gyarapodását s tartós fonállását, hogy föl-
fejtsem ez ünnepélyes alkalommal a jótékony szellemet, 
mely azt létrehozta, gondjai alá vette, s jövőjét biztosítsa. 
Annak alapját, hogy itt Debreczenben elhagyatott árvagyer-
mekek számára egy r. kath. árvanevelő intézet állíttatott 
föl, országunk s nemzetünk felejthetlen boldogemlékii király-
nője — Mária Terézia még a mult században vetette meg. 
E ház is szintazon időtájban szereztetett meg a kegyes és 
humánus czélra. Azonban a fejedelmi legjobb szándék kivi-
tele csak korunknak lőn föntartva. Az életerős mag, ha ter-
mőföldbe esik, el nem vesz. A szeretet vetéseit az isteni 
bölcs Gondviselés a keresztény lelkiismeretesség paizsával 
védi, hogy hosszú idők folytán se enyészszenek el, hanem 
szaporodva s jól meggyökeresedve meghozzák a türelmes 
várakozás bő gyümölcsét. Igy lett a debreczeni városható-
ságnak gondjaira bizott alaptőkéből, csaknem egy század le-
forgása alatt, ama jelentékenyebb pénzösszeg, melynek fe-
lerészéből, árvaintézetünk keletkezék; mondám: felerészből, 
mert a kezelésben forgott egész fölött a szeretet közbenjá-
rására elvégre is az igazság és béke, az irás szavai szerént, 
összeölelkeztek, hogy a meghasonlott atyafiakat testvéries 
osztályra bírják. Ugy van, tisztelt gyülekezet ! A szeretet 
hozta létre árva-intézetünket : egy dicső magyar királynénak, 
kinek áldott legyen köztünk emléke ! anyai s keresztényi 
szeretete; az 0 dicső Unokájának, most uralkodó Fejedel-
münk, első Ferencz József ő es. kir. apóst. Felségének leg-
magasabb döntő szava, melyet szintén az egyeztető sze-
retet szelleme sugallott ; és végre egyházi hatóságunknak a 
békét a győzelemnél is többre becsülő atyafiságos szeretete ; 
e főtényezőknek kell leginkább tulajdonitanunk, hogy meg 
lett, és megszületetett Debreczenben az oly rég tervezett r. 
k. árvaintézet. És ma ismét a szeretet veszi át azt gondos-
kodása alá, s e soha ki nem apadó szeretet az, mire mi an-
nak biztos jövőjét fektethetni hiszszük. De mielőtt intéze-
tünk jelene- és jövőjéről szólanék, legyen szabad azon sze-
retetet, melybe mi csaknem minden bizalmunkat helyezzük, 
megkülönböztetnem azon természeti ösztöntől, melyet a Te-
remtő az emberi kebelbe oltott, hogy azt embertársa iránt 
részvétre, sajnálatra fölinditsa. A keresztény felebaráti szere-
tet, és e között valóban nagy és figyelemreméltó különbség 
van. Amaz az isteni erény, mely az embert Istenhez teszi ha-
sonlóvá: ez a szívnek legnemesebb indulatja ugyan, de olyan 
még, mely, ha a keresztény vallás ihletésétől át nem szelle-
mittetik, könnyen elfajul nem csak hideg részvétlenségre, ha-
nem gyakran a legborzasztóbb kegyetlenségre is. Lám! a chinai 
s hindu pogány szülék, ha gyermekök beteges, vagy ter-
hökre van, kivetik martalékul az ebeknek, s rablószárnya-
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soknak, vagy belé fojtják a vizbe, hogy tőlök menekülhes-
senek. A keresztény hitkiildér szeretete ellenben megszánja 
ezen szerencsétleneket, fölszedi őket, karjaira veszi, ha még 
életjelt vesz észre bennök, megkereszteli, hogy a megváltás 
örökségébe eljuthassanak; ha még élnek,tovább ápolja, daj-
káltatja és fölneveli őket; maguk a régi mivelt spártaiak is 
kinos próbákra tették ki kisdedeik gyenge testét, melyek 
alatt sok ártatlan gyermek élete fojtatott meg; szerintük 
esak az erősebb test- szervezetüek részesülhetének az em-
beri élet jótékonyságában, melynek ők a harczi vitéz-
ségen kivül más becsét nem ismerék; ellenben a keresz-
tény szeretet az Isten képére teremtett emberi lényt, 
ezen egy tekintetnél fogva is érdemesnek tar t ja fölál-
dozó gondosságára A keresztényt nem csupán a vérségi 
leszármazás birja az ártatlan kisded dajkálására, vagy az el-
hagyott vadgyerkőcz kiképzésére ; hanem őt a hit meggyőző 
igazsága, s megszentelő ereje kötelezi arra, hogy a rongyok-
kal fedett koldusban, a szüléktől megfosztott, a sors minden 
kedvezésétől elhanyagolt árvában épp azon megváltás ke-
gyeltjét, s mennyország örökösét ismerje föl, mint a szive 
véréből szakadt édes gyermekben, vagy a születés és szeren-
cse szárnyain fölemelt főrangú embertársában. Ennyire fen-
sőbb és magasztosabb a keresztény szeretet az úgynevezett 
humanismusnál. Mi ezen szeretetet tartjuk intézetünk alap-
jának , ezt jelezzük jelenleg fönállása támpontjának, vala-
mint jövője legerősebb biztositékának. Ez a szeretet a ke-
reszténység kezdete óta szakadatlan tevékenységet fejt ki 
az emberi nyomor ezerféle nemeinek enyhítésére, beülteti 
kivált a városokat jótékony intézetekkel, s lehetőleg tűrhe-
tőkké teszi a vétek-okozta rosszakat, a ránk sulyosodó Ínsé-
get, s más más elemi csapásokat. Ez, sz. Pál bizonyítása sze-
rént : türelmes, kegyes, nem torzsalkodik, nem keresi ön-
hasznát, föl nem fuvalkodik; ez gyönyörködik abban, ha haj-
lamot tud mutatni olyan iránt, ki rá nézve minden tekintet-
ben idegen ; kész ápolni, ruházni, tisztogatni másnak szülött-
jét, s a mi legfőbb, nevelést is ad neki, hogy a szolgai álla-
potból, hova a sors tette, kiemelkedhessek a polgári önállás 
állapotára. (Vége köv.) 

NÁPOLY. (Vége.) Azonban puszta szó nem elég, 
aranyat is kell hozzá tenni. Az arany csudákat is mi-
velt, ettől sokat várt a turini usurpator kormány. Megadóz-
ta t ta a községeket, midőn a brigantiság elleni aláirásra kény-
szeritette; erre kellett még az ajtatos alapitványoknak is 
szolgálatot tenni. Mayer , lavoroi prefetto, fölszólitotta az 
ajtatos alapítványok kezelőinek hazaíiságát, hogy a mi pénz 
rendelkezésük alatt van, azt a brigantiság ellen adják, s ezen 
aláirás uj bizonyítvány lesz a világ előtt , mennyire tartanak 
együtt az olaszok, mennyire sietnek Italia rendeltetését elő-
mozdítani az egységre. — A püspökségnek erélyes tiltako-
zása a kormánynak a papnöveldék körüli intézkedései ellen 
Pisanellit arra indította, hogy mart. 20-ról kiadott körleve-
lében magát mentegetve kijelentse, miszerént a kormánynak 
soha sem volt szándékában a papnöveldéket a püspökök jog-
hatóságaik alól kivonni, vagy pedig ezeknek kormányzatá-
ban a püspöknek legkisebb akadályt is tenni , s nagy csudál-
kozását fejezi ki azon, hogy a növeldék épületjei valahol le-
foglaltattak ; ez okból a tartománvi főnökökhez parancsot 
menesztett , hogy a növeldei épületek , a hol lefoglaltattak 

volna, azonnal kiürittetve a püspöknek szabad intézkedésére 
adassanak ál ta l , sőt a püspöknek segédkezet nyújtsanak a 
növelde berendezésére. Szép volna, ha ezen parancs valahol 
foganatosíttatott volna. A monzai növelde közel van a kor-
mányhoz, de azért a katonaság ma is benne tanyáz. — Ha 
Pisanelli és Peruzzinak komoly szándéka volna megszüntetni 
az egyház ellen már három éven át vitt üldözést, nem en-
gedné, hogy az alárendelt hivatalnokok maguknak püspöki 
vagy ép pápai joghatóságokat tulajdonítsanak. Igy például 
Assanti, barii prefetto, a sok üldözés után már nem tudta, 
mivel zaklassa a papságot, a directoriumot foglalta le , és a 
nagyhéti szertartásokra szóló püspöki utasítást, végre a püs-
pöktől adott engedélyt a husevésre a böjti napokban sem-
misnek hirdettette ki, mivel nem volt rajta ministeri exequa-
tur, tehát a prefetto ur böjtre kényszeritette a lakosokat. — 
A kormánynak minden eljárásából kitűnik, hogy ő nem csak 
az ő, úgynevezett világi jogait akarja csonkittatlanul meg-
őrizni az egyház irányában, hanem az egyházat le is kötözni, 
eszközzé aljasitani, e czélra minden egyházi joghatósági cse-
lekvényt, jöjjön az a pápától vagy a püspöktől, ministeri 
exequatur alá vetni iparkodik. Másik oldalról jutalmazás 
reményével magához igyekszik csalogatni az alsó papság 
legnagyobb részét, kilátásba helyez magas és dus javadal-
makat, s a szerzetesek elkobzott javaiból összeszedett pré-
dát. J a j a világi papságnak, ha a szerzetesek javai után vá-
gyakodnék, ha annak élvezetén örülne ; a mely gonosz kéz a 
szerzetesek vagyonát képes elrabolni, az képes a papságot 
elrabolni, az képes a papságot halálig üldözni. Az úgyneve-
zett passaglianus szabadelvű töredék nyugtalankodik, a meg-
ígért jutalmazást követeli, sürgeti , s ezt egy emlékiratban 
nyilvánitotta a ministernek azon alkalommal, midőn a mila-
nói káptalani helyettes ellenére három szabadelvű papot az 
érseki káptalanba betolt. Ezen az uton akarták a ministert 
megerősíteni a szabadelvű papok, s testvéreik kifosztásán 
akarnak gazdagodni. A minister válaszolt ezen papoknak : 
,,mindent csak értetek teszek; de rajta legyetek, hogy nagy 
számra szaporodjatok." Azonban mit nyert eddig a forradalmi 
kormány a szabadelvű papság szakadáros töredékével? A nép 
nem hallgat rájok, megveti őket ; a ki már istentelen, azt többé 
rontani nem kell, a passaglianus papság ezekre nézve fölös-
leges ; a vallásos, az] erényes nép pedig borzad tőlök, a hol 
látja, fut, ijed tőlök, ezekre nézve azon papok hatástalanok. 
Boggio képviselő april 20-án kimondá : „A mely pap sus-
pensus a divinis, ahhoz sem férfi , sem asszony nem 
megy, hogy tőle tanácsot kérjen. A ki magzatját meg-
kereszteltetni akar ja , szükségképen a plebanushoz megy; 
de ha lelkismeretére nézve tanácsot akar kérni, nem megy 
a kiközösített paphoz. Egy szóval, vagy vallásos a polgár, 
vagy vallástalan. Ha még tiszteli az egyház tekintélyét, 
uraim legyetek bizonyosak, hogy ez soha se fog egy kikö-
zösitett paphoz fordulni tanácsért, hanem olyanhoz, a ki püs-
pökének bizalmát és szeretetét birja. Ha pedig valaki az 
egyház tekintélyét már megvetette, az se egyik, se másik, és 
semmiféle paphoz nem megy. Nem sokat, mivel csak igaz-
ságot mondok, midőn állitom, hogy a suspensus és excom-
munica to papnak a nép előtt se hitele, se tekintélye nin-
csen. Ha tehát ily suspensus papokból egész sereget ösz-
szeszedtek, ezeknél a népre semmi támaszt nem nyertetek,, 



sőt nyakatokra kellemetlen terhet vontatok. Ha mindnvá-
jokat öszszeszedtétek, a nép előtt egy mákszemnyi erkölcsi 
erőt se nyertetek; lesz rendelkezésetekre egy sereg pap, de 
nem fogjátok tudni, ki ellen küldjétek ezen sereget, mivel 
erkölcsi fegyvere nincsen. Ha Romának falait kellene be-
venni, az első lajtorjákra rendelhetnétek őket, legalább tes-
teikkel az árkokat betöltenék, hogy hadseregünk bemehes-
sen a falakon; de ha belőlök erkölcsi hasznot reméltek, ezt 
bennök soha meg nem nyeritek. Ha képviselő társaim kö-
zött van valaki, a ki reméli, hogy egy vallásos ember saját 
lelkismeretét oly papra bizná, a ki excommunicatus és sus-
pensus, mondja ki, és én győzöttnek fogom magamat tartani 
Kimondom tehát , hogy ezen suspensus papoknak öszsze-
toborzása czéltalan rendszer, semmi erkölcsi erőt nem nyújt, 
és ahhoz még a kincstár terhére van," mivel az ily papoknak 
elárult lelkismeretét pénzzel kell megfizetni. 

MADRID , maj. 30-án. Mindent, mi nemes , mi dicső, 
Spanyolország egyedül csak kath. religiojának köszönheti ; a 
sok forradalmi rázkodtatások után óhajtva várja, hogy elha-
nyagolt katli. vallásos történetének ösvényeire ismét vissza-
térhessen. Mit Európában nem tehet, mivel a pokolnak szel-
leme gátot vetet t , hogy a kath. hitet és ennek dicsőségét 
terjeszsze, azt a Philippin-szigeteken teszi, hol sem a for 
radalom, sem az összeesküvés akadályt nem tesz ; itt a Je -
zus-társaságiak a kath. hitnek terjesztésével meg bizva mű-
ködnek. — Vidal János atyának folyó évi febr. 16-ról szóló 
leveléből, melyet Tanconitacában irt, tanuljuk, hogy a Tirou-
ray néptörzsnek első zsengéjét, tizet febr. 2-án megkeresz-
telt. A törzsnek, mely oly soká elzárkozott a kereszténység 
elől, megtérése tehát megkezdetett. Tamontaca mellett hét 
család, 40 emberből állva letelepedett; ez első lépés a ke-
resztény hitre, mivel a néptörzs vándorol. Ezeket rizszsel, 
ruhával a keresztények ellátták, kaptak ingyen földeket, mar-
hákat, hogy a földet műveljék. A megtértek őszinte megté-
résének bizonyitéka a józan élet , a tiszta erkölcs és az egy-
nejüség. Nem sokára az atyák kápolnát épitenek a kis tele-
pitvény közepén, hogy igy a vadultakat mindinkább helyhez 
kössék. A kápolna szűz Mar ia , és xaveri szent Ferencz tisz-
teletére lesz fölszentelve, — Spanyolország terjeszti , Portu-
gal pedig üldözi a keresztény hitet. I t t a szabadkőmivesek 
uralkodnak, üldözésen kivül mást nem lehet várni. — Bragá-
ban az ajtatosak, benső jó indulatból a szent-atya születés-
napját akarták megülni. S valóban a szent-keresztről nevezett 
templom, — Crux de cruce — korán reggel telve vol t , és a 
Pius-hymnustól zenget t , a harangok zúgtak, a pápai zászló 
azon szobornak kezébe té te te t t , mely Brága városát jelké-
pezi a sousai diadalkapunak tetőjén. A dos-remedios neve-
zetű ,Mi-Asszonyunk' templomában nagy mise volt e czélra, 
sok pap és fölötte nagy számú nép gyűlt a templomba. Dél-
után Te Deum tartatott, s az Oltári szentség kitétetett. A sz. 
Péterről nevezett papok egylete, a ruhán himzett arany kul-
csokkal jelentek meg, s a papok mindnyájan hódoló föliratot 
küldtek ő szentségének ezen napról. Estve fényes kivilágítás 
és a piaczokon játszó zenekarok zárták be a fényes napot; 
mindenütt hangzott: „éljen Pius a király ! éljen a kath. reli-
gio ! éljen a szent-szék !" — Midőn eme fényes nyilatkoza-
tok tétettek, megjelenik a nép között egy hivatalnok két 
csendőri tiszttel, letiltja az éljenzést, és szétoszlásra fölszó-

lítja a népet. A nép morgott , először engedelmeskedni nem 
akart. Alig jelent meg azonban a hivatalnok, már az utcza 
két végén katonaság vonult be, mutatva, hogy ha a szó k e -
vés, a fegyver fog engedelmességet erőszakolni. Portugáliá-
ban tehát a religiót, a szent-széket, a pápát éltetni állami 
bün; melyet fegyveresen megakadályoznak, de mikorakőmi-
vesek az ő nevetséges jelvényeikkel a közpiaczon megjelen-
nek, s a nép előtt a kath. religiót s ennek szokásait gúnyol-
ják, ez ártatlan mulatozás. Nem hiába kiáltott egyik a nép 
közül: „akarjátok talán, hogy a szent-szék helyett akőmive-
seket éltessük ?" 

LONDON, jun. 1 én. Maj 5-én Claudine és Gabriella 
nénék London városának egyik bíróságától befogattak, mi-
vel szokásuk szerént az ügyefogyott és munkaképtelen ag-
gok számára ruhát kéregettek. A marlborough-streeti csend-
őrségnek lakára vezettettek, külön szobában megmotoztat-
tak, mivel kóboroknak tartattak. Az anglicán vallású csend-1 o 
őrök tisztje sok kérdést tett a mellükön talált scapulare felől, 
megvizsgálta zsebeiket, ruháikat , levétette még czipőiket is, 
hogy valami lopott jószágot találhasson. Ez után a birói szék 
elé vezettettek, hol négy órai várakozás után kérdőre vonat • 
tak. A constabler elmondta a vádat, hogy boltból boltba látta 
őket menni, a szegények számára kéregetni; de ő ezt csak 
ravasz ürügynek tartotta, azért őket behozta. A törvényszék 
nem talált semmit, a mi csalást sejtethetett volna, megrótta a 
nénéket, hogy különczködő ruhában járnak ; hogy ha nekik 
van mit enni, másoknak ne kolduljanak, mivel ez csalás 
(humbug) és ha még egyszer elfogatnak , egy hónapra fog-
nak bezáratni. Igy beszéli el a történteket a ,Times'. — Va-
lóban az angol igazság szolgáltatás hasonlit a piemontihez ; 
mivel nincs törvény, mely valamely szabású ruhát tiltana, 
kiki ugy öltözködik, miként neki tetszik ; hasonlóan a csaló 
koldulás tiltva van, de nem az igaz koldulás valóságos sze-
gények számára. Az anglicán constabler igen jól tudta, kik a 
nénék , mily ügyben járnak ; látta őket többször, és mit nem 
tud a londoni constabler, ki négy évi tanfolyamot végezett a 
csalók és rablók mesterségeiről? de most tettszet neki bo-
szantani, s testig érő motozással insultálni a kis-nénéket, te -
hát azon nyomorult vád mellett, hogy hát ha ez csak ürügy, 
befogta őket. Szerencséje, hogy a gyárakban dolgozó írek 
meg nem tudták ezen insultatiot, mikor még a nénék a csend-
őrség házában voltak, mivel újra hyde-parcki novemberi na-
pokat láttunk volna. Ezen munkások, mindössze vagy száz-
húsz ezeren , föltették magukban, hogy a kath. religiónak 
semmi insultatióját sem hagyják megtorolatlanul. A novem-
beri napok szomorúak voltak, de az angol gentlemenek igen 
nagy kéjelemben tartják fejeiket s házaikat; azért az írek 
dorongjaitól tisztességes távolban maradnak. — A ,Times' a 
kis-nénék insultatióját egész hidegvérüséggel beszéli, ugy 
szintén a kir. őrsereg knightsbrisge-i tanyájának nagy tere-
mében a kisdedóvoda javára szervezett bazárról is ugy szól. 
Az őrsereg a krimiai hadjárat óta ismeri és tiszteli e néné-
ket, s lovagiasságból, félre téve az angol rajongás előítéle-
teit, a laktanya nagy teremét e czélra fölajánlotta. A bazar 
adott 50,000 frank tiszta jövedelmet az óvoda javára, hol az 
apró gyermekek ápoltatnak, míg szülőik munkában vannak. 
(Vége következik ) 
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IRODALOM. 
„Keresztény Vczérczikkck," 

Nogáll János, nagyváradi kanonoktól. 1863. 
(Fo lytatás . ) 

S miután igy tovább szövi a legszebb eszméket Krisz-
tus föltámadásáról, egyúttal föltünteti az egyház isteni ere-
detét, e szavakkal: „Többnyire az Ur föltámadása nem oly 
történeti tény, mely a hajdan emlékezetbeli homályába vesz 
el, hanem tény, melynek történeti valóságát naponként szem-
mel látjuk. Itt az egyház . . . az egyház maga intézet, mely 
maga lételével tanúskodik teremtőjéről. A világ nem kelet-
kezhetik a teremtő Isten nélkül ; és az egyház maga szintén 
nem keletkezhetendett a megváltó Isten nélkül ; Krisztus föl-
támadása nélkül nem volna keresztény világ, nála nélkül nem 
volna kereszténység a földön." (155. 1.) Megerősítvén e sze-
rént a Megváltó- és egyháza iránti hitet, a keresztény re-
mény fölébresztésére törekszik, közbeszővén a tudós Daumer 
megtérését is. — De Krisztusnak a földrőli eltávozása után 
a megváltás munkája nem szakadhatott meg, annak folytat-
tatnia kellett ; s e ezélból alapitá egyházát, hogy ez a meg-
váltás munkáját folytassa a világ végéig. Es Krisztus egyhá-
zának ezen folytonos munkásságát külön czikkben tárgyalja 
a ft. szerző. Gyönyörű eszméket találunk itt az embernek Is-
tenneli összeköttetéséről, s a malaszt hatásáról. Az egyház 
föladatáról, többi közt, ezeket olvassuk: „Az igének megtes-
tesülése elsőben ugy történt, hogy . . . a szeplőtelen szent 
szűz természetfölötti módon fölképesittetett és termékenyit-
tetett arra, miszerént lenne Istenfiának, az emberiség meg-
váltójának anyja. És az igének megtestesülése folyton ugy 
történik, az emberiség megváltásának nagy munkája ugy lép 
életbe, a keresztény hit minden malasztjaival és áldásaival 
ugy megy át az emberiségnek életébe és vérébe, hogy pün-
kösd napján a Szentlélek az apostolokra s az apostolokkal 
tartó gyülekezetre azaz az egyházra szállott, és ezzel az egy-
házat fölképesitette és termékenyitette arra, miszerént lenne 
Isten fiainak, Krisztus testvéreinek, a megváltandó emberi-
ségnek anyja." (172—173. 1.) A czikk második felében talál-
juk a nagy hitvalló Droste Kelemen, kölni érseknek szavait 
idézve, melyekkel meghatóan, s nagy szelleméhez méltólag 
tárgyalja a kérdést: mi az egyház? S az egyház iránti sze-
retet és ragaszkodásra buzdítván az olvasót, zárja be a mé-
lyen tisztelt szerző jelen czikkét. Mi is, jóllehet sok dicsére-
test kellene még dogmaticai szempontból e munkáról monda-
nunk — befejezzük azt azon óhajjal: vajha világi embereink 
minél számosabban olvasnák el az emiitett czikkeket, s biz-
ton hiszszük, miszerént alvó hitük uj életet nyerne ; mert e 
czikkek anynyi világossággal, oly természetes meggyőző 
hangon, s oly lángérzelemmel tárgyalják hitünk főbb igazsá-
gait, hogy az olvasó, ha csak az igazság iránti fogékonyság 
egészen ki nem veszett lelkéből, kénytelen fölkiáltani : ez igy 
van, és nem máskép ! . . . (Folyt, köv.) 

©ew^äfeo^Sir  

VEGYESEK. 
PEST, jul. 28-án. H a y n a i d Lajos erdélyi püspök 

ő exclja az esztelneki templom helyreállítására 200, a za-
lán-pataki kápolna épitésére 100 o. é. forintot kegyeskedett 
adományozni. 

— A m. k. egyetem hittani karaf. hó 25-én tartott ülé-
sében Dékánnak a jövő évre egyhangúlag R u z s i c s k a 
János tanárt választotta meg. — Ugyan ezen gyűlésben be-
mutattatott a jubiláris hittudori díszoklevél, mely F á b r y 
Ignácz kassai püspök ő excljának augustushó 2-án fog át-
nyujtatni dr. P a lá s t h y Pál és dr. R u z s i c s k a János 
tanárok mint a hittani kar küldöttjei által. 

— 0 szentsége magas látogatásával szerencséltette 
Liszt Ferenczet a Mario-hegyeni magányában. Néhány egy-
házi zeneszerzemény eljátszása után ő szentsége köszönetét 
fejezvén ki mondá : „Szép, hogy önnek e hatalom adatott a 
magas spharák dallamait hangoztatni, a legszebb harmóniá-
kat azonban ott fönn fogjuk hallani." — A többi megtekin-
tett tárgyak között Roma térrajzán megpillantván egy épü-
letet, mely ezen fölirattal „Mortara fiu" volt megjelelve, 
derülten mondá: „Ebből nagy zajt ütöttek, de a pápa 
nem fél" 

— Az „Europe" czimü lap egy levelet közölt, melyet 
állítólag ő szentsége intézett volna az orosz czárhoz a len-
gyelügyben. A ,Volksfreund' nem tartja hitelesnek, de ál-
litja, hogy a benne kifejtett politika teljesen megegyez a 
szentszék nézeteivel. 

— A Romában levő slávokaz illyreknek sz. Jeromosról 
nevezett intézetében sz. Cyrill és Method ezer éves emlékét 
szent gyakorlatok által ünnepelték meg ; és egy társulat is 
alakult, melynek czélja folytonosan imádkozni az eretnek 
vagy szakadár slávok megtéreseért. 

— Az orosz lapok a faggatott Felinszki érseket most 
azon gyalázattal is illetik, hogy őt igen együgyünek kiált-
ják ki, kit saját javának tekintetéből kellett eltávolitani, ne-
hogy őt a fölkelők vak eszközül használják. — Eddigi tettei 
és eljárása ellenkezőről tanúskodik, de most jó lesz őt osto-
bának kikiáltani ; mint mások Victoria királynőt elmehábo-
rodottnak híresztelték, valahányszor azon hir merült föl, hogy 
a katholicismus felé hajlik. Hol nem akarják az igazságot 
bevallani, hazugságra kell épiteni. 

— A 80,000 lakossal biró Puebla igen gazdag keresz-
tény, nagyobbszerü épületekben; a körüllevő magaslatról 
több látszik 110 cupulánál és toronynál, melyek mindegyike 
templomokat és kolostorokat ékesit. Templom van 60, 
kolostor 20. A templomok közül igen sok a legnagyobb fény-
űzéssel van diszitve. A székesegyház után legjelesebb 
nerei sz. Fülöp temploma ; sz. Ágoston és Domingo kolostora, 
A székesegyház kincseit a forradalmárok elrabolták; maga 
a nagy oltár 21/z millió dollár értékű volt. 

— Roxheimban (rhenusi Poroszorsz.) a protestánsok 
vallásháborgatást követtek el. Tudniillik a trieri főpásztor a 
közös templomban akarta kiszolgáltatni a bérmálás szentsé-
gét oly napon, melyen a protestánsoknak a templomban sem-
mi teendőjük sem volt, és mégis ki akarták faggatni a katho-
likusokat a templomból. Midőn a püspök megérkezett, a ka-
tholikusok körmenettel fogadták a főpásztort; de a körmenet 
a szemét kocsik által több izben félbeszakittatott. A rendőr-
ség csak másnap érkezett rendet eszközölni ! 

— A baseli püspök, Lachat Eugen, 40,000-re menő 
vagyonát megyéjebeli 5 község szegényeinek hagyomá-
nyozta. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Havi szemle. 
i . 

Múlik az idő, gyül a nyomor; kifárad, mivel 
csalódik, a várakozás; nehezül, mivel halasztatik, a 
kibontakozás. Az örökség gyanánt hagyott kérdések 
növesztve, szaporítva örökségül adatnak át a jövő év-
nek. Ez évben egy sem oldatott meg, s nincs oly merész, 
ki valamelyiknek megoldását ez évben jósolná. Van 
takargatás, palástolás, nincs sehol gyökeres orvoslás, 
az európai orvosok tudománya ijesztően bámulatos, 
mivel a kérdések halmaza rettentően csudálatos. Éj-
szak-Amerika ma is ott van, hol két év előtt volt; 
egy milliom embernek föladott élete, három milliárd 
dollárnak terhe Rappahanock folyóba temettetett, a 
testvérharczban senki sem nyert; a franczia hadak 
jun. 10-én győztesen vonultak be Mexiconak védte-
lenül hagyott fővárosába, 1) de mikor, és hogyan fog-
nak visszatérni, senki se tudja; alig hirdettetett ki 
Quitoben Ecuador s a szent-szék közötti páratlanul 
nemes egyház-állami szerződvény, Columbiának nem-
zeti gyülésejun. 15-én az alkotmányt megváltoztatja, 
Mosquera szabadelvű kormányának tékozlásait az 
egyház és a szerzetes rendek elkobzott javaival fe-
dezi; China Peking bevételére könyezve emlékezik, 
nyugodt, de nem biztos; Japan bel- s küiháborúra 
készül; Anamban a hi tküldérekugy üldöztetnek mint 
ezelőtt, a keresztény religio szabadsága meg van írva, 
Tu-Duc kegyességével biztosítva; Syriában a keresz-
tények jogai s igazai folzavarva, de ki nem elégítve; 

J) „La population de cette capitale, tout entière, a ac-
cueilli l 'armée avec un enthusiasme qui tenait du délire. Les 
soldats de la France ont été littéralement écrasés sous les 
couronnes et bouquets-" Látszik, hogy Juarez igen kedves 
volt a népnél, — — mint mindenütt a nép nyakára magukat 
föltolt szabadságos zsarnokok. — Juarez San Lui de Poto-
siba vonult. (Monde 196. sz. 20. jul. 1863). 

a kath. egyháznak birtokai s tizenkét százados jogai 
a szent-sirnál a szent-szék tudta nélkül a muszkával 
megosztva, a kúp fölépítése el sem kezdve, mivel a 
szakadárok a kapott feléhez a másik felet követelik; 
Madagascarban a bódultakat angol ügynökök szer-
vezték, a pogány ovás-kat II. Radama ellen tüzelték, 
Ellis Vilmos, a londoni tanyák hitküldére a király-
gyilkosok között veszély nélkül lehetett, mikor min-
den kath. keresztény rettegett. II. Radamának az an-
golok előtt megbocsáthatlan bűne volt, mivel a fran-
cziáknak kedvezett, mivel a kath. hitküldérekkel tár-
salgott. Anglia májusban ismételte, mit 1828-ban I. 
Radama ellen megkísértett ; Rasaoherty nőkirály a 
kereszténység áldásaitól irtódzó ovásk választottja, 
Britanniának biztosa. Európában első mozlim hatalom, 
Asiában első pogáuy hatalom. Legy en barbár, ha már 
nem akar a lordok sibarita életére adózni; legyenpo-
gány, ha már nem akar lenni anglicán,eza kormány-
nak az elve. Italiában a forradalom kegyetlenségeit, 
lát juk; Europa tűrte a szent-szék kifosztatását, tűri a 
püspökök tömlöczöztetését,s vallásszabadságot követel 
a lengyeleknek ; Italia már három éve gyászban van, 
nem könyez az államárok közül senki; Felinskiérsek 
Jaroslawban fogva tartatik, a papok akasztatnak, e-
gész varsói megye egyházi gyászban van, az államá-
rok sirni kezdenek, a czártól hat pontot kérelmeznek, 
a czár elfogadja a hat pontot a jövő . . . . végnélküli 
tárgyalásra. I. Györgyöt, az argonauták mesés arany 
gyapját, Athéneben forradalom üdvözli ; a porosz-
főváros utczáin vér folyt, a dán kérdés fegyveres vég-
rehajtást parancsoltja török ügy érintetlenül, a dunai 
fejedelemségek békételenül; minden egyes ország 

J) „Jöjjön fölség, igy ir a nemzeti gyűlés I. Györgyhez 
jul. 10-ről, s a görög nemzet lelkesedéssel fogadja, talál hitet 
(graeca űdes) rokonszenvet, i s tápol" Az utczák még vértől 
párolganak, az épületek megrongálva állanak, Coronaios s 
Louczokos Athénétől két mértföldre fegyverben állanak; a 
vért eltakarja a virág, a golyó-lyukakat a szőnyeg, a köztár-
sasági sereget szétverheti az uj király angol matrózokkal. 

( Monde 196. sz. 20. jul.) 
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nyugtalanul; Belgium, Francziaország, Portugal, Spa-
nyolország követválasztásokban birkózik eredmény-
telenül; a helyzet jelleme a franczia fejedelmi kis-
herczegnek Mexicoból küldött . . . . ágyu. Nem ol-
dattak, nem oldatnak, meg nem oldathatnak a kérdé-
sek, — jaj ! ha ma megoldatnának, mivel ez volna a 
csapások végső döfése. A fölhalmazott kérdések ren-
deltetése magasabb, terjedelmesebb,. . . hogy az elta-
posott jogok tiszteletét fölébreszsze, hogy az európai 
társadalmat a megváltás rendjéhez, melytől három 
százada elszakadt, visszavezesse. 

Pang tehát s reménytelenül remeg minden! 
Pang az anyag, küzd a szellem. Az anyagi zavar a lel-
kek zavarát növeszti, megállapodásával orvosolhat-
lanságát szüli. Nem rossz, ha a nyomort olyannak is-
merjük. A zavarban az igazság erős szava sz. Péter 
sírjáról tisztábban hangzik, hódításokat téve, Trient-
ben a püspökök, az oda gyülekezett papok, szent hi-
tük épségeért, hazájuk sértetlen dicsőségeért égő ti-
roli népnek a szent-atyához intézett hódolati föliratá-
tával viszhangzik, Mechelnben, a belga katholikusok 
első gyűlésében folyó hónap 18-a után fog ismét visz-
hangzani. Az igazság e szava a zavarnak fényszövét-
neke, e körül senki se fárad, mivel az aggályoktól 
tépett kebleknek enyhet s vigaszt ad. Pang az anyag, 
küzd a szellem, az anyagi helyzet megállapodása a 
lelki harczokat elősegíti. A szellem nem pang, a ke-
reszténységben nem panghat soha. A megoldatlan 
kérdések mellett nekünk aludni, lankadni nem szabad. 
Az iró irjon, a szónok szóljon, a választó szavazzon, a 
piacz, a terem, a házi magány munkában találjon, 
fegyverben, harczban lásson. Nyomorra vitt a meg-
váltástól, a természetfölötti rendtől elszakadt állami 
s társadalmi tan. Osnabrück kimondta a jognak buk-
tát, az érdekek szabályát, s minden érdek sértéseire 
vezetett; ,eritis sicut dii' kiáltották a mult századi 

bölcsészek és legisták, s lettünk az ünnepelt 
erőszak alatt sicut pecora. Az államból kinyomtak, a 
társadalmi befolyástól megfosztottak, a világot nél-
külünk, sőt ellenünk boldogítani akarták, sorainkat, 
— acies Israel, — exercitus Dei Sabaoth — összeszag-
gatták, mint a szétrobbant nyájnak tévedező juhai, 
egymáshoz kiáltunk, egymást keressük. Haereditas 
nostra versa est ad alienos, domus nostrae ad extra-
neos. Alig három éve, sz. Péter sirja körül nagy csa-
pattá növekedtünk, országokként jogainkat visszakö-
veteltük, mondhatjuk forradalmi üldözőinknek,szabad-
kőmivesi ellenségeinknek: „hesterni sumus, et vestra 
omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, 
conciliabula, castra ipsa, decurias, senatum, forum. 

Sola vobis relinquimus (murariorum) templa." „In 
quibus omnibus locis Christi nomen jam venit, utpote 
ante quem omnium civitatum portae sunt apertae, et 
cui nullae sunt clausae; ante quem serae ferreaesunt 
comminutae et valvae aereae sunt apertae." A jövő a 
jelentől függ, mit ma vetünk, azt aratjuk holnap. Kik 
fáradnak, áldoznak, azok uralkodnak. Az igazság ön-
magát nem védi, ez csak borzalmas csapásokban bo-
szulja magát; az ember védi azt. Derít, melegít, lel-
kesít az igazság, ha hozzá közeledünk, ha szivünkre 
teszszük. Ki a naptól fut, setétséget keres; távol a 
tűztől a szalma se gyúl. Terjed az igazság, ha terjeszt-
j ü k ; halad, ha ismeretében az elme halad: ha szét nem 
hordozzuk, gyümölcstelenül rejlik; ha alszunk, az nem 
viraszt. Rendes időben szólni jog és áldás, ma szólni, 
és tenni, kötelesség s életkérdés. A religionak, az egy-
háznak, az igazságnak lelkes és bátor védőre van 
szüksége, mindegyikünknek pedig tanácsra, s buzdí-
tásra. A vész a fejünkön, közeledjünk egymáshoz, gyü-
lekezzünk főpásztoraink körül, — vállhoz a vállat, s 
a nap alatt nincs ki ledöntse a sziklafalat. Ne várjuk, 
hogy az államárok tegyenek; ők erőtelenek. Legyen 
bár ki a kormányon, se ne reméljünk, se ne retteg-
jünk. A franczia kormány szinetlen változtatásáról ezt 
mindenikre alkalmazzuk. Mikor az egyház bevallott 
ellenségeinek székeire szinetlen férfiak ülnek, a bi-
zonytalanság nőhet, de nem a félelem. Az államár, 
tudja bár vagy nem, az isteni gondviselésnek eszköze; 
törjön ellene, a dolgok természetén, ezen véghez vitt 
isteni tényen, mit se változtathat, vele számolni kény-
szerül. — Mikor az Istennek csatái vívatnak, a leg-
nagyobb személyiségek kisszerüséggé törpülnek. 
Nem azok ülnek a kormányok székein, kiket óhajta-
nánk, de ha még vadabb ellenségeink ülnének ott, 
ügyünkről nem kétkednénk, a jövőről nyugodtan 
szólanánk. Az isten akarta, hogy már nem a hitnek 
ígéretei, hanem a napok eseményei biztassanak, nyug-
tassanak, biztositsanak. Nem nyujtották-e ki ellensé-
geink ezredéves dicsőségünknek ékkövére, a pápai 
fejedelemségre, rabló kezeiket? Nem hagyták-e őket 
a hatalmak féktelenül, minket egészen védtelenül? 
Nem orditott-e a napi sajtó ellenségeinknek biztatást, 
nekünk pedig végső csapást? Nem voltak-e biztosak, 
hogy a szentségtelen merényt végrehajt ják? Nem 
ült-e a miniszteri széken Thouvenel, Persigny, Rou-
land, nem volt-e La Valette Romában? Nem kíván-
ták-e, nem dolgoztak-e azon, hogy a franczia hadakat 
Romából elvigyék, a kereszténység tizenegy száza-
dos örökségét a forradalmi conspirationak átadják? 
Védelmet ígértek, nem nyújtottak; biztosíttattunk, 



hogy hajunk szála se hull le, s tejünk jött veszélybe; 
szerződtek Villafrancaban, a Szentháromság nevében 
esküdtek Zürichben, az eskü .büntetlenül megtöretett; 
tiltották, ellenszegüléssel fenyegették Umbria ellen a 
hadjáratot, ez csak szó volt, Umbria elveszett ; a for-
radalmi kormány, az árulások, s szentségtelen rablá-
sokból összetákolt korona elismertetett, tisztelettel, 
jogokkal körülvétetett; ellenségeink részére mond-
hat ják: quid potui facereet non feci? ellenünk: quid 
potui nocere et non nocui? még is a királyi korona 
Pius fején ragyog, a franczia sereg Romában tanyáz. 
A miniszterek javasolták, a királyok nem akadályoz-
ták, annyi hang kiáltotta: crucifige, crucifigel s a 
pápai korona szilárdabban áll, mint két év előtt. Van 
tehát egy titkos kéz, mely ellenségeink számításait 
megzavarja; van titkos erő, mely a végső merényt 
föltartja; ez az Isen keze, ez a megváltás tényének 
ereje, ez a fölső és alsó rendnek törhetlen kapcsa, ez 
a katholikusok lelkismerete, ez a dolgok változatlan 
természete; ezen törni lehet, de azt összetörni nem le-
het, rontani lehet, de lerontani, helyébe mást emelni, 
másképen szervezni nem lehet. Ez győzte le a romai, 
a bizanti császárokat, Henriket s Barbarossát; ez sze-
liditette a vad nemzeteket, ehez félve nyúltak bár 
mely században a zsarnokok ; ez Piusnak a hatalma, 
ez törte meg a forradalom szilaj rohamait, ez szüli az 
államárok tehetetlenségeit. „Nincsen, nem volt a ta-
nulmányozásra méltóbb tárgy, mint a romai egyház. 
Ennek történelme a művelődés két nagy korszakát 
össze fűzi. Nincs a földön intézmény, mely azon időre 
figyelmeztetne, mikor a Pantheonban az áldozatok 
füstje magasra emelkedett, vagy mikor Flavianus 
amphitheatrumában a tigrisek és parduczok bőgtek. 
Legfényesebb királyi házak, a pápák sorozatával ösz-
szehasonlitva, csak tegnapiak. A velenczei köztársa-
ság legkorosabb; de e köztársaság elenyészett, a pápa-
ság főnvan. El a pápaság, nem hanyatlásban, hanem 
tele élettel, fiatalsággal, tele erővel. A kath. egyház 
a földgömb legtávolabb vidékeire oly buzgó hitbaj-
nokokat küld, miként Angliába Ágostont; az ellensé-
ges királyok haragja előtt oly rettenthetetlenül áll, mi-
ként Atila előtt állott. Fiainak száma szaparodik, ma na-
gyobb, mint bár melyik században, 150,000,000-nál 
nem kisebb, mialatt a tőle elszakadt keresztények ösz-
szes száma alig tesz 120,000,000-ot. Semmi jelét nem 
látjuk, melyből hosszú uralkodásának végét jósolhat-
nók. Ó látta minden kormányoknak kezdetét; s minden 
oda mutat, hogy végét is fogja látni. Ö nagy és ha-
talmas volt, mielőtt a szász Bretagneba betört, mie-
lőtt a franczia a Rajnán átkelt, mielőtt a görög ékes-

szólás Antiochiában virágzott, mielőtt Meccaban az 
idolum imádtatott volna. Ö fönlesz, mikorUj-Zeland-
nak fia a pusztaság közepén, egy londoni hidnak tört 
ivére ülve szent Pál templomának romjain merengeni 
fog. Gyakran mondják: a világ miveltebb, a mivelt-
ség diadala a protestantismus részén van. Nekünk a-
lapos okaink vannak ezt kétségbe vonni. Látjuk, hogy 
harmadfél századon át az emberi szellem tevékeny 
volt, a természettanokban nagy haladást, sok fölfede-
zéseket tett: s még is e 250 év alatt a protestantismus 
egy hóditást sem tett, a mi említést érdemelne. Sőt, 
ha volt nyeremény, ez a romai egyház részére ütött 
ki. — 1799-ben gondolták, a pápaságnak vége van. 
A hitetlen hatalom uralkodása, a pápának számkive-
tésben történt halála, a franczia főpapok bujdosása 
külföldön, s kegyelemkenyere a protestánsoknál, a 
templomok tivornyákká, vagy philantrop gyülde-
helylyé változtatva ; — ime a jelek, melyek a hosszú 
uralkodás lenyugtát hirdették. S még sem lett ez igy. 
Alig mentek végbe VI. Pius halott testénél a szertar-
tások, az erős visszahatás megkezdődött, s negyven 
éve ennek, a visszahatás növekedett. A fejetlenségek 
ideje lejárt. Uj rend keletkezett a zavarból, uj királyi 
házak, u j törvények jöttek létre, mindenek között 
csak az ős religio a régi. Az arabsok mondái szerént 
a gúlák a vízözön előtt építtettek, a vizek rohamának 
csak ezek állhattak ellent. Ez a pápaság rendeltetése: 
a nagy vizüzön őtet is elborította, de mély alapjai 
meg nem rendülvén, a vizek apadása után a leroskadt 
világ romjai közül ő egyedül emelkedett. A német-
alföldi köztársaság elveszett, a német birodalom ösz-
szedült, Velenczének nagy-tanácsa nincs többé, a 
bourbonház eltűnt, a franczia parlament és nemesség 
megszűnt, Európában uj nemzedék él, a társadalom 
szelleme megváltozott, de az ingatlan egyház mindég 
fónáll." Az anglicán Macaulay lordnak a prot. Ranke 
által idézett szavai, dicsőségeinknek bevallásai. Le-
gyünk, mint kell, katholikusok; legyünk, mikénthi-
tünk és elvünk, renditlenek, változatlanok; legyünk 
egyetemesek az egységben, egyek az egyetemesség-
ben, s ne féljünk semmit, várjunk mindent. Mi lesz 
holnap, ne kérdjük; tegyük meg ma, mit tennünk 
kell. Fais ce que dois, advienne que pourra. *) Soha 
nem volt az egyház annyira fenyegetve, de soha sem 
adott életerejéről annyi tanúbizonyságot ; soha sem 
látott a pápa annyi ellenséget, soha se tapasztalt oly 
setét árulást, de soha sem omlott a pápa lábaihoz any-
nyi hódolat, annyi hűség, annyi ragaszkodás. Bátran, 

Tedd-meg, mit tenned kell, megjön, a mi jöhet. 
10* 



biztosan, helytállta, ügyünk az anyagi pangásban diadalra 
halad. Vetünk, sarlót köszörülünk, k i fog aratni, és mikor? 
nem a mi gondunk. In hoc est verbum verum, quia alius est, 
qui seminat, et alius est, qui metit. A titkos erőt, mely lel-
keinkben lakik, mely annyit törleszt, annyit porlaszt, Europa 
ismeri, vallja; hátra van, hogy háromszázados tévedéseiből 
föleszmélve, nyomoraiban fölriadva, előtte fejet hajtson. A 
megoldatlan, a megoldathatlan kérdések gondviseléses ren-
deltetése ide nyom. Szaporodnak, félnénk, ha ritkulnának; 
föl nem oldatnak, ja j a csapásban, ha föloldatnának eme kér-
dések. A leczke tisztán szól, a tanoncz még nem kész, 
a próbatét lehetetlen; ha mer, mindég gyászos. Nincs 
jog , csak érdek van. Hogyan kényszeritsék egymást a 
hatalmak a megoldásra, midőn érdekük kölcsönösen ke-
resztbe csap? A megoldás uj érdeksértés. Kötésekre 
hivatkozzanak? Ezeket senki sem tartotta, senki sem tisztelte, 
kiki saját érdeke szerént megszegte. Humanitásra? Ez 
mérhetlenebb a csillag-világ lencséjénél, melyet senki sem 
mért meg. Nagylelkűségre? Az érdek törvényei előtt ez 
nevetség. Az egyes társadalmak bomladoznak, mivel elvetve 
az erkölcsi örök szabályokat, behozva a szavazat-hulladéko-
kat, minden egyes nemzetnél a többség és kisebbség, a kor-
mány és a nép közti szakadást, tehát a társadalmi fölbom-
lást törvényesítették ; bomladozik az európai társadalom és 
államcsalád, mivel elvetve az egyház tekintélyét, az igazsá-
got kiki saját érdeke szerént méri, osztja. Nincs közös alap, 
melyen találkoznának , nincs elismert igazság, melyből kiin-
dulnának, nincs közösen tisztelt törvény, melyhez alkalmaz-
kodjanak ; Európának nincs elve, ő szemet hunyva megy az 
ijesztő ismeretlenbe. Nincs erő , mivel nincs egység; nincs 
egység, mivel nincs sértetlen törvény. Nem oldatnak meg, s 
mi tudjuk, megoldatni nem fognak ; mi kivánjuk, hogy a mint 
vannak, a mint tárgyaltatnak, meg ne oldassanak az óriás 
kérdések. Még nem szaporodtak annyira, hogy elnyomjanak, 
gondviselési rendeltetésük nincs bevégezve, nagy a három-
százados tévedés, nagy a bűn, a keservek serlege nincs telve, 
a daganat még nincs megérve, nekünk még küzdeni, még 
várni kell. A forradalmi conspiratio kényszeritette a jobb lel-
keket határozottan az egyházi térre lépni, az óriás kérdések-
ben, világi nemzeti ügyekben is a pápa , a püspökök taná-
csait kikérni. Francziaországban, Belgiumban más fél század 
után a politikai kérdések és választások egyházi elv szerént 
kezdeményeztettek. A szabadelvüség zsarnok uralma alatt a 
politikában az egyházi lobogót kifejteni, s ezt Francziaor-
szágban, nagy válság, nagy kezdet. Piémont fölnyitotta a 
politikai szabadelvüség titkát. „Törekvéseink czélja legyen 
mindég botozni a pocsék népet," mankóját kézben tartva, 
igy ir Gr—i jun. 6-án palermói híveihez. „Botozzuk ma 
erős szóval, holnap verni fogjuk fegyverrel. A papoknak, 
Krisztus hamis szolgáinak felelj , miként a Bourbon bakói-
nak feleltél", (gyilokkal.) 2) „Hagyjuk abba a romai egyházi 
kasztát. Fegyverezzük le Romát másképen, szakítani a pápa-
királylyal nem elég; a pápa mikor-akkor vissza hozza a ki-
rályt. Szent Péternek kulcsai, ugy a mint vannak, nem lehet-
nek kard nélkül. A szellemi hatalom , az ős tapasztalás ta-

M Monde 161. sz . 15. jun. 1863 
l ) „La nostra meta sia seinpre bastonnar la canaglia O g g i colla 

v o c e forte, doniani colle armi ." (Civi l tâ catt. 319 füz. 116 lap.) 

nitja, rövid idő alatt föltámasztja a fejedelmi hatalmat, s an-
nál erősebbet, kérlelhetlenebbet, minél fájdalmasabb volt a 
próbáltatás. Lépjünk ki már egyszer a zavarból. Ha keresz-
teltetjük fiainkat, ne kivánjuk tőlük, hogy a pápa ellen har-
czoljanak. Mit tesz a szabadság bará t ja? Fiának homlokára 
a szabadság ellenségének (Krisztusnak, a kereszténységnek) 
jelét nyomja. Minek e mosogatás, minek e meritgetés, a 
melyből minden szolgaság ered ? Minek emez erkölcsi gyer-
mekgyilkolás ? Ti gyermekeiteket a bölcsőtől kezdve örökös 
szinlelésre nevelitek, esküszegésben szülitek , esküszegésben 
tartjátok, okai vagytok, hogy az egeket megcsalja, hogyan 
ne csalná meg ezután a földet ?" „Hogy Romát meghóditsuk, 
szabaditsuk meg tőle fiaink lelkeit." !) 

E vallomást őszintének ismerjük, az olasz szabadelvű 
papokat ebből Ítéljük, a föltorlaszolt kérdések megoldhatlan-
ságát, az államárok tehetetlenségét ebből lehozzuk. Keresz-
ténynek lenni a szabadelvűek előtt ,esküt szegni'. —Az igaz 
keresztény nem harczolhat a pápa ellen ; ha harczol, eskü-
szegő. — Peng a kasza, fénylik a sarló, fehéredik a vetés, az 
aratás közel van, de még el nem érkezett. 

Az aj liitúckről. 
Ki lelke mélyében meg van győződve arról, hogy hit 

nélkül, (Jézus egyedül igaz religiója nélkül,) lehetetlen ked-
vesnek lenni Istennél, — és erről minden, nem csupán név-
szerénti katholikusnak meg kell győződve lennie, —az nem ve-
heti egykedvűen, ha valljon a Jézus szentséges vérével meg-
váltottak, csakugyan Annak egyedül igaz religióját hiszik-
és vallják-e vagy sem? — S azért lehetetlen, főleg lelki-
pásztornak mélyen nem fájlalnia, — az illetők örök üdvének 
érdekében, — ha hivei közül némelyek bármiként elcsábíttat-
ván, letérnek azon biztos ösvényről, mely az Üdvözitő által 
kijelölve, és Annak szeplőtlen jegyese a kath. anyaszent-
egyház által Krisztus idejétől fogva szakadatlanul kimutatva 
van, ha, mondjuk, erről letérnek, és más bizonytalan irányban 
tévedeznek. — Ily keresztényi szomorúság jutott nekünk 
osztályrészül. — Teljes tisztaságú hitbeli vetéseink közé az 
ellenséges ember konkolyt hintett. — Egy u j — tudomá-
somra 1856 körül keletkezett — vallási rajongó felekezet 
kezd mindinkább terjedni, és az ősi hitélet mezején pusztítá-
sokat tenni. — Közönségesen nazarenusoknak nevezik őket. 

Azonban nekem volt szerencsétlenségem velük több-
ször szót váltani, és legalább azok, kikkel én szólottam, „a na-
zarenus" elnevezés ellen határozottan tiltakoztak. — Inkább 
Krisztus követőinek szeretik magukat nevezni. — Az ősi hi-
tükhez liiven ragaszkodók „uj hitüeknek" hivják ama rajongó-
kat, mivel az eddig vallott és tartott vallási igazságokkal el-
lenkező, tehát valósággal uj hitet vallanak és terjesztenek. 
Azon környéken, honnan e sorok irvák, az uj hit főterj esz-
tője egy szabadságos katona, ki már a katonaságnál létekor 

*) „Kompere col re non basta. II Pontef íce lo ricondurra senipre , 
presto o tardi. Le chiavi di San Pietro , quali ora sono, non possono ri-
maner senza spada. (Ez t mondták múlt évb*n a püspökök. E z t hallani a 
fosztogatótól , nyereség . Nem ő g y ő z ö t t m e g minket , de ő g y ő z e t v e val l , 
mit mi val lunk.) P e r c h é tuffarci , et rituffarci nel fiume , da cui sorga 
ogni schiavita ? P e r c h é commet tere un infanticidio m o r a l e ? — S e da 
qualque parte hisogna intraprendere la conquista di Roma. incommin-
ciamo dal togl ier le la mente e l'anima de'nostri f ig l i ." Diritto 164 sz . 
11. jul. 1863. 



Bécsben, — mint ő ál l í t ja, — fölvilágosittatott, és szabad-
ságra haza bocsáttatván, egyes házakhoz és a szomszéd köz-
ségekbe is eljárva, terjeszti az uj hitet, illetőleg a lakosokat 
ősi hitiiktőli elpártolásra csábitja. — Hivatalos följelentésem 
következtében már kétszer elvitetett a katonasághoz, de né-
hány nap múlva ismét haza bocsáttatván, garázdálkodásait 
folytatja. — E rajongó felekezet tagjai tanulatlan földmive-
lők és mesteremberek. Legalább környékünkön tudtomra 
egyetlen tanult egyén sincs köztük. — Eleinte csak a pro-
testáns felekezetűek közül tértek át hozzájuk, most a katho-
likusok közül is csábitanakel. —Többektől értesültem, hogy 
pénz-ígéretekkel is csábitgatnak, de hogy valósággal fizet-
nének az után az elcsábitottaknak, arról nincs tudomásom. 

Hitbeli főbb állításaik, illetőleg tévtanaik, — mennyire 
a velük való vitatkozások alkalmával kitanulhattam, — 
következők : 

Egyedül a szent-irást tart ják azon kútfőnek, honnan a 
h i t - és erkölcsi igazságok meritendők. S azért a Károlyi 
Gáspár-féle kisebb és nagyobb kiadású bibliát részént igen 
olcsó áron, részént ajándékul, — (de kitől és mely uton ? 
nem sikerült kitudnom,) mindannyian birják; kik olvasni tud-
nak, olvassák, és saját eszük és belátásuk szerént értelme-
zik. J) Magán-házakban összegyülekezve, és egymást test-
véreknek czimezve, közös ajtatosság gyanánt a nevezett bh 
bliát olvassák, s azt közülök egyik vagy másik, ki állitólag a 
Szentlélek által sugalmaztatik, — nálam többnyire a fönebb 
emiitett szabadságos katona, — a többieknek fejtegeti. Ren-
desen azon helyeket szokták ilyenkor fölolvasni, melyeket 
elferdítve a kath. religio egyik vagy másik hitczikkelye el-
len lehet értelmezni. — Továbbá sz. Pál apostolnak azon 
szavaira : „lex justo non est posita," — természetesen hibá-
san, — hivatkozván, sem egyházi, sem világi elöljáróságot 
ismerni nem akarnak. 2) — Minden szentséget, isteni-tiszte-
letet és imádságokat megvetve, egyedül a ,Miatyánk'-ot 
imádkozzák, hivatkozván Jézus azon szavaira : „ti pedig igy 
imádkoztok stb. (sz. Máté 6, 9.) Gyónásról, Jézusnak az 01-
tári-szentségbeni jelenlétéről, az egyházi rend szentségéről 
stb. ; tudni sem akarnak. Sőt azt sem akarják engedni, hogy 
a kisdedek megkereszteltessenek, 3) mert mint mondják, azok 
még nem hisznek, pedig sz. Márk evangelista 16-ik fej. 16-ik 

' ) Itt alkalmat veszek magamnak megjegyezni , miszerént óhaj-
tandó, süt igen szükséges lenne a Szent-István-Társulat által megkez-
dett szent írás kinyomatásánál figyelemmel lenni arra, hogy az elferdit-
tetni szokott helyek kellő magyarázattal láttassanak el. Például az uj 
hitiiek a képek tiszteletben tartása ellen hivatkoznak Mózses II. köny-
vének 20-ik fejezete 4- és 5- ik verseire : „ N e csinálj magadnak farag-
ványokat, sem semminemű hasonlatosságot, és ne imádd a z o k a t , se ne 
t iszteljed." És azon szavak, melyek a kath. hitezikkely ellen elferdit-
hetők, mint „semmi nemű hasonlatosságot ," és „ s e ne t i szte l jed ," el-
választott betűkkel vannak nyomatva, hogy az olvasó figyelme annál 
inkább föléhresztessék és leköttessék. 

2 ) Nekem volt esetem, hogy bizonyos ü g y miatt hivattam ma-
gamhoz egyiket közi i lök, és azt üzente vissza : „semmi közöm hozzá, 
nekem nem papom, nincs is szükségem semmiféle papra , s tb ." Végre 
is karhatalommal kellett hozzám kisértetni , és akkor is csak mosoly-
gott , szólt is, nem is, mintha zavart lett volna. Általában kinézésükről 
megismerhetni őket . Mind ugy néznek ki , mintha az őrültség első fo-
k á n volnának. 

3 ) En már egyet karhatalommal kénytelenittet lem keresztelésre 
behozatni. 

versében az van: ,,a ki hiszen, és megkereszteltetik, az üd-
v ö z ü l . " Tehát előbb hinni kell, és azután szabad csak meg-
keresztelni. — Hasztalanul hivatkoztam ellenük Jézus ama 
szavaira, melyeket sz. János 3-ik fej. 5 v. szerént Nikodemus-
hoz intézett : „ha csak valaki uj já nem születik a vizből és a 
Szentlélekből, nem mehet be Isten országába." Már pedig a 
kisded is v a l a k i , tehát azt is meg kell keresztelni annyival 
inkább, minthogy legtöbben kisded korukban, mielőtt hihet-
nének, elhalnak, és igy ő szerintük cselekedve, az olyan nem 
születvén újra a vizből és a Szentlélekből, nem mehetne be 
Isten országába. Ide járul , hogy az apostolok is egész házi 
népet, kik közt kétségkívül kisdedek is voltak, épen a szent-
írás szerént megkereszteltek. Pedig azok csak legjobban tud-
hatták, hogyan kell érteni Jézusnak szavait. Ezek mind hiá-
ban hozattak föl nekik, ők mindezekre mit sem adnak, mert 
nincs világosan kitéve a szent-irásban , hogy a kisdedeket is 
meg kell keresztelni. Valljon később és mely életkorban akar-
nák a keresztség szentségét övéiknek kiszolgáltatni ? arról 
előttem nem nyilatkoztak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DEBRECZEN, r(Vége.) „Igen tisztelt egyházközségi bi-

zottmány ! Szép s dicső erénypályakör az, melynek betölté-
sére tisztelt kedvességteket a nmlgu megyés püspök s a deb-
reczeni katholikus hivek bizodalma meghívta. Szép érdemet 
gyűjthet magának a mivelt keresztény polgár állami szolgá-
latban s társadalmi munkásság közhasznú terén, sőt a jól 
rendezett független magán életkör tevékenysége alatt is; de 
mindezeket érvben s erényben fölülmúlja azon akár nyilvá-
nos akár magánpálya, melyre a keresztény szeretet vezérli 
tevékenységünket. A szenvedő emberiségnek segélyt, vi-
gasztalást nyújtani, apa- s anyától megfosztott szegény ár-
vákat szülői gondosság alá fogadni, a gyermekének nevelé-
sére tehetetlen özvegynek könyüit letörölni, ily jó cseleke-
detekkel a közös mennyei Atya földi sáfárjának lenni ; oh ! 
ez Isten és emberek előtt hasonlithatlanul fönségesb érdem, 
más körökben szerezhető bármily fényes polgári érdemek-
nél. Ennek egyszerit öntudata is önmagában egy nagyszerű 
jutalom, mivel örömmel s békével tölti be az emberi kebelt ; 
ennek szerényen világító példája lefegyverzi a kémkedő 
irigységet ; ez áldásra kényszeríti az egeket ; ennek jutalma 
lehat az ősöktől az unokákra. Lelkem egész buzgóságával 
üdvözlöm tehát keresztényi nemes vállalatuk már eddig is 
föltűnő szép sikerét; kegyelmes főpásztorunk nevében és 
h e l y e t t kérem a tisztelt bizottmányra ez órában az ég áldását 
s erősitő malasztját. Érezze tisztelt kedvességtek minde-
gyike önkeblében a jótétemény hasonlithatlan édességét; 
szivök ajtaján álljon e fölirat: Merces mea Dominus est. 
De vessünk egy tekintetet árvaintézetünk jövőjébe is. Van-e 
erős alapunk hinni és remélni annak tartós fönmaradasát? 
Van és pedig biztos alapunk. Én ez ünnepélyes órában tar-
tós jövőt igérek és jóslók szerényen életbeléptetett intéze-
tünknek. Mi azt erős kőszálra raktuk, szent hitünk alapjára, 
mely rendületlen, mint maga az isteni igazság A hit épít-
ményeinek tulajdona az állandóság és tartósság. A hit be-
folyásától elkülönített emberi intézményeknek ellenben 
nincs tartós életük; az emberi vélemények változnak, u j 



szenvedélyeket hivnak föl a küzdtérre, ezek u j eszméket lé-
tesítenek, uj tervet készítenek, u j intézeteket hoznak létre. 
A mi Istenben és az ő igazságábau nincs meggyökeresedve, 
ki nem állja a könnyen változó emberi vélemények ostromát. 
Mi ez intézetben a vallásos nevelést tűztük főczélul. Mi a 
gondjaink alá fogadott árva gyermekből mindenekelőtt he-
lyes embert, azután keresztényt és pedig romai katholikus 
keresztényt, s végre hasznos honpolgárt akarunk képezni ; 
mi őt egy tehetségeihez mért hivatásra fogjuk előkésziteni, 
s csak azután fogjuk szárnyára ereszteni, hogy két keze-
munkájával, vagy eszével magának állást és lehető jó állapo-
tot szerezhessen. Mi hiszszük, miszerént ezzel mindent meg-
teszünk az elhagyatott árvák irányában, mit az emberiség, 
egyház, haza és jelesen e nemes város tőlünk kívánhatnak, 
mit egy árvanevelő intézettől várhatnak. Munkásságunk s 
cselekvényeink inditója mindezekben egyedül a keresztény 
felebaráti szeretet leend, melynek mivel kezdete és vége 
csak az Istenben van, kifogyhatatlan. Az ily alapokra fek-
tetett jótékony intézetnek állani kell és fönmaradni mind ad-
dig, mig áll, és él bennünk Jézus vallásának igaz hite, mig a 
keresztény szeretet forrása a szivekben végkép ki nem apad. 
De hát gondolhatunk-e oly időt, hogy a debreczeni jó ka-
tholikus hívekben, de annak más keresztény lakóiban is ki-
apadjon a jótékonyságnak e szent forrása? oly mostoha és 
kegyetlen korszakot, melyben a könyörületesség meleg ér-
zelme kihűljön a megváltottak keblében, s elveszni s elcsene-
vészni hagyják az árvát, kit a sors természetes gyámolától 
megfosztott? Ezt föltennem, ezt valaha lehetőnek gondol-
nom, keresztényi buzgóságtok s keresztényileg megnemese-
dett szivjóságtok nem engedi. Azért hiszem, hogy ez árva-
intézetnek épp itt e nemes városban szép és tartós jövője 
van. Még egyet kell fölemlitenem, jelesen nemzetiség és ha-
zafiság tekintetében. Mi magyar hazánk mennyei Szentjei 
közül, intézetünknek égi szószólót választottunk — dicső 
szent László magyar királyt, ki még a földön élt, nagy volt 
az uralkodásban, erős ellenségeinek meghódításában, az ár-
vák- s özvegyeknek jótevő atyjuk, az ügyefogyottaknak ke-
gyes pártfogójuk. Szent Lászlónak mint keresztény katho-
likusnaks magyar királynak, kitűnő erkölcsi jelleme : a buzgó 
vallásosság volt; innen eredett nem csak életszentsége, ha-
nem uralkodói többi nemes tettei, melyeket az ő kora bá-
mult, az egyház megdicsőített, s a történelem megörökített. 
O a szomszéd nemzeteket és népeket a magyar szent korona 
jogara alá terelte ; ő az ország puszta vidékeit benépesitette, 
s különösen a mi alvidékünkön egyházakat, kolostorokat 
állított föl, hogy vallás, tudomány s miveltség ez alsóbb vi-
dékre is elterjedjen. Szerette ő hazáját, nemzetét, szentül 
élt, dicsőségesen uralkodott, mert ő vallásos fejedelem volt, 
kiért halála után az ország három évig mély gyászban ke-
sergett. Szent Lászlót fogják árváink Isten szentjei közt kü-
lönös áhitatattal tisztelni, közbenjárásért hozzá fölkönyö-
rögni, életrajzát olvasgatni, s erényeit bámulni. Nem a leg-
hatályosabb mód-e ez a hazaszeretetet, a királyi trón iránti 
hűséget, a vallásos érzelmeket, az erénytisztaságot ily gya-
korlati uton a kisdedek gyenge és fogékony szivébe csepeg-
tetni? Az árváknak, kiket mi gondjaink alá veszünk, nin-
csenek édes szüleik, nincsenek családi tűzhelyeik. Azonban 
mi ezt lehetőleg pótoljuk : mi nekik itt családi tűzhelyt nyi-

tottunk, hogy magukat otthon találhassák ; mi édes szüleik 
helyett, kik az állati szereteten kivül talán alig lettek volna 
képesek irántuk valamely nemesebb érzéssel viseltetni, ne-
kik értelmes, jóakaró s fölvilágosult testi és lelki gondno-
kokat, gyámokat, dajkákat, oktatókat adunk. E ház pedigT 

melyben mindezen jótéteményeket élvezendik, nemes Debre-
czen városa kebelében van; ők is tehát e városnak lesznek 
gyermekei, ezt fogják szülőföldüknek tartani, s ha a sors 
innen őket eltereli máshova, más országba, a hazafiúság sze-
relmével fognának ide mint hazájukba s szülő-városukba-
visszakivánkozni. Ezek, tisztelt gyülekezet, a most fölava* 
tandó árvaintézet alapjai, reményei, jellemvonásai. Fogad-
játok azt szeretetetek kegyeletes jóvoltába, s mialatt én az 
egyház imáival Isten oltalmába fölajánlom, csatlakozzatok 
szivvel lélekkel fohászaim szelleméhez, hogy a részvevő szi-
vek melegéből fakadó egyetemes áldás, és üdvkivánás föl-
szálljon az egekbe, s ott az árvák angyalainál, s sz. László 
királyunknál találjon helyeslő s megnyugtató ^viszhangra."' 
A beszéd után következett a megáldás szertartása, mely egy 
e czélra készült hymnussal fejeztetett be. Az intézetbe föl-
vett 3 liu és 4 árvaleányka saját intézeti öltözetükben a meg-
áldás alatt a tisztelkedő mélt. püspök körül álltak. 

LONDON, (Vége.) A cambridgei graduatusok kicsa-
pongásainak a kath. templomban végre véget vetett a csend' 
őrség. Ezen graduatusok, angol vallásos rajongók, a kath. 
templomba mentek, s helytelen viseletükkel az isteni-tiszte-
letet zavarták. Quinlivon plebánus hosszú béketűréssel in-
tette, kérte őket, megkereste az egyetemi igazgatóságot, 
hogy ezen vallásbuzgolkodóknak illemet parancsoljon, hogy 
őket a kath. templomtól, hová különben nem tartoznak, 
tiltsa le , nem használt se kérés, se intés ; a csendőrség nem 
tett semmit; végre az ir munkások küldenek a csendőrség-
hez négy munkást, s üzentetik, hogy ha a csendőrség nem 
tud rendet parancsolni, ők majd fognak rendet csinálni. Ez 
hatott a csendőrségre, s nehogy emberölés legyen, egy va-
sárnap négy csendháborítót fogott el, s mindenikét egy héti 
fogságra Ítélte. A londoni újságok kifakadásokat hoznak a 
csendőrség pápistaságáról, hogyan mert négy nemes ifjút a 
kath. isteni-tiszteletnek háborgatása miatt elitélni. — April 
30-án, csütörtökön tartotta a newporti és meneviai káptalan 
Clehongerben, közel Herefordhoz, Brow Tamás püspöknek 
papsági félszázados ünnepét. E szent életű püspök sz. Bene-
dek rendéből lépett püspöki székre, a káptalan is sz. Benedek 
rendű tagokból állott, az ünnepély a kolostori templomban, 
mely egyszersmind székesegyház, tartatott. Ullathorne, bir-
minghami püspök, szinte volt benczés, és Burchall, az angol 
sz. Benedek rendű tartomány főnöke, és sok pap megjelent az 
ünnepen. Brow született 1788-ban, sz. Benedek rendbe lé-
pett 1813-ban Acton Burnellben, hova a benczések Douai-
ból a forradalom alatt 1782-ben költöztek, később Bath mel-
lett Dovonsideben megtelepedtek. Püspök lett 1840-ben, s a 
gallesi apostoli helyettes czimét is viseli. A clehongeri ház-
főnök evvel köszönté : „ I f jn korának barátjai környezik : 
szerzetes társai, kikkel 50 év előtt belépett, állnak most ol-
dalánál ; régi tanodatársai tekintenek kegyes arczára, mi 
tudjuk mennyit tett e szerzet hajnalán annak fölvirágozta-
tására ; most rendünknek nyarát várjuk ez uj angol földön: 
mit ön hintett, azt utódjaink, az itt álló fiataljaink fogják 
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őrömben aratni." — A ,Protestant-AlIiance' borzadással hir-
deti, hogy 1829 óta a katholikus papok és templomok száma 
annyira megszaporodott. Akkor egész Angolországban csak 
447 pap volt, most van 1417 ; akkor csak 449 templom volt, 
most van 1063. — Scelderben, a szent-ferencziek egy u j 
zárda és templom épitését kezdik ; a helyet 50,000 frankon 
vásárolták, a templomot 1000 emberre építik. 

MODENA , jun. 11-én. Leginkább Francziaország mu-
ta that ja , mily rossz következései vannak a vasár- és ünnep-
napok meg-nem-ülésének az erkölcsiségre és egészségre. A 
forradalmi kormány nem gondol egyikkel sem, a főnökök 
naponta a hivatalban dolgoztatnak, a boltok nyitvák, a mun-
kás keresetre megy. A plebánusok szomorkodnak ezen meg-
szentségtelenitésen s gyászos következésein. Ricciardi kép-
viselőnek jun. 3-án mondott beszéde: „Ne mulaszszuk el a 
holnapi (Űrnapján) ülést, mivel különben botrány volna, hogy 
mi, kiknek az a magas dicsőség j u to t t , hogy a romai udvar-
tól kiközösítve vagyunk, a romai naptár előtt meghajolnánk. 
Igen, mindnyájan, kik Italia egységesitén dolgozunk , ki va-
gyunk közösítve !" És valóban, nem tartottak ugyan a köve-
tek gyűlés t , de ez a bizottmányi munkák sokasága miatt, 
nem pedig az Űrnapja miatt történt. — Folignoban a sz Do-
monkos temploma istállóvá fordít tatot t ; hol az Isten lako-
zott kenyér és bor szine a la t t , ott a dzsidások lovai állanak; 
a hol az Isten dicsősége zengedezet t , ott a lovak nyeritései 
hangzanak. A községi pénztár 8000 lírát fizetett, hogy a tem-
plom istálló lehessen. Ezen a pénzen u j épületet lehetett 
volna rögtönözni, de a templom tetszett a kormánynak. — 
Anconában, midőn egy hivatalnoknak ablaka előtt átvonult 
a körmenet, a hivatalnok parodiázta a letenye-éneket, s sze-
méttel dobálta az Oltári-szentség körül szolgáló papokat. — 
Parmában a kegyesrendi atyák háza karabélyosok laktanyájává 
változtattatott át a minister parancsolatjára. — A todi-i köz-
ségi hatóság különös buzgalmat fe j te t t ki a szerzetesek ül-
dözésében. A szerzetesek, mint gonosztevők vezettettek Flo-
renzen keresztül, s a kormány parancsára Sarzanába beleb-
beztettek. — Apicenában, a kapuczinusok házi főnöke sok 
zaklattatás után Salernoba száműzetett. Hasztalan kért vizs-
gálatot, az igazgatóság őt száműzte ; ez ellen nincs fölebbe-
zés. — Haute-Combe-ban, egy savoyai városban a franczia 
és turini kormány között létrejött egyesség szerént a savoyai 
királyi ház sirboltjait őrző szerzetesek megtart ják minden 
javaikat. Ha Savoya Piemonthoz tar toznék, ezen szerzete-
sek koldulva járnának alá s föl. Az olasz intézmények föntar-
t á sa , a szent-atyán kivül már csák idegenektől várható. — 
A marsi-i papnövelde végre bezáratott . A püspök és a kor-
mány közötti levelezésnek ez a vége. Kár volt a kormánynak 
levelezésbe ereszkedni, ha az igazság és jogosság előterjesz-
téseire nem tud mást felelni, mint erőszakot alkalmazni. — 
Florenzből irják , hogy a kormány az Isten átka lett e vá-
rosra. A város és az ország büszkesége az ő művészeti kin-
cse. Szent Márk kolostora, mely Buontalentinek müve , ka-
tonai laktanyává változtatik, a templom raktár lesz. Az Or-
batello nevezetű intézet, hová az első elcsábittatásból I s ten-
hez tért szegény leáuyok befogadtattak, a bujaszenyvesség-
ben el rothadt , és az utczán csendőri vétség miatt befogott 
rossz leányok fegyencz-házává alakittatik. Ezen intézetet 
Alberti Miklós istenfélő polgár 1372-ben épitet te és adomá-

nyozta ; a piemonti kormány előtt se e rény , se végrendelet 
hűsége és tisztelete nincs többé biztosságban. Most meg a 
nerei sz. Fülöp intézete is ugyan ezen czélra fog fordittatni. 
— Rossiglíoneben, midőn a községi tanács a szerzetesek ki-
űzéséről tanakodott, néhány száz nő, konyha-eszközökkel 
fölfegyverkezve a tanácsházat megrohanta, s oly zaj t ütött , 
hogy a tanácskozás lehetetlen lett. Kiüzettetvén a nők a ta-
nácsház kapuja elé fát hordtak, meggyújtották, kiabálván : 
halált az eretnekeknek ! halálra religiónk gúnyolóit ! Végre 
egy nagy seprőt piszkos lébe mártva, ezt a nemzeti zászló-
hoz tűzték. — A cantanzarai szerzetesek kiűzetvén hét hó-
nap előtt házukból, Tropeaban tartózkodnak, koldulgatva él-
nek ; a kormány személyes élelmi illetéket ígért nekik, de 
eddig egy bajoccot se kapott senki. — Eogherában pünköst 
ünnepén volt kitéve Krisztus Jézus koronájának egyik tövise 
a hivek tiszteletére. A szent beszéd a ker. religio diadalmai-
ról szólt. Egy lelketlen forradalmár félbe-szakitotta a szóno-
kot. A csendőrség a templomban volt, nem a gonosztevőnek 
befogatására, hanem a plebánusnak ellenőrzésére, ne-hogy 
valamit a szent-atya fejedelemségéről szóljon. — Messina-
ban az Alcara-kolostort a rablók megtámadták. A szerzete-
sek csak ugy menekültek meg a veszélytől, hogy egyiknek 
sikerült a toronyba fölszaladni, és a harangot félre verni. 
Ezen módon szabadultak meg sz. Márk kolostorának lakói is.— 
Az angol bibliatársulatok Nápolyban űzik aljas mesterségei-
ket. Templomot épitenek, iskolát nyitnak, üzletet kezdenek ; 
e még nem mind, nem elég ; habár a nápolyi nép , hol ka-
tholikusnál más vallású ember nem vol t , már tűrhetet len. 
Hanem az ügynökök a piacz közepén bódét állitanak, a kath. 
egyház szertartásait, szokásait gúnyos képekben, torzalakok-
ban kiállítják, ehhez az ügynök még ordít, a népet összecső-
diti, a pápa, a bibornokok, a papok , a szerzetesek ellen szó-
nokol. A püspök-helyettes e végre vasárnap és csütörtökön oly 
beszédeket parancsolt tartatni, melyekben a kath. religionak 
igazsága aprotestantismus ellenébenbevitattassék. Több buzgó 
plebánus esténként fog tar tani a népnek értekezleteket, hogy 
népét az angol méreg ellen megóvja. A nápolyi népnek csak 
Luther könyveit kell helyenként olvasni, VIII . Henrik te t -
teit és erkölcseit elbeszélni, megismeri miről van a szó, s val-
lásában szilárdan fog maradni. — Peruzzi belügyér maj. 
20-ról körlevelet menesztett a tartományi főnökökhez, mely-
ben parancsolja , hogy az üresedésbe jö t t kanonoki székek 
jövedelmi részlete a kincstár javára lefoglaltassék. Mindenütt 
a káptalani javak közösek voltak, a káptalan bir tokol t , de 
nem ez, vagy amaz kanonok ; továbbá a quotidiana distribu-
tiok, a misealapitványok egyedül csak élő személyt illethet-
nek; bár mily oldalról tekintessék tehát eme rendelet, a jog-
nak semmi árnyékát sem m u t a t j a , sőt a lehetőséget is ki-
zárja , hogy a kincstár a jövedelmi illetéket lefoglalhassa. 
Az önkénynek, a kifosztásnak gyáva neme ez, mely a p ie-
monti minisztereket oly bő mértékben bélyegzi. — Az ,Ecc> 
del Tronto' nem szégyenli jun. 4-i számában írni, hogy a 
szent-atya Ascoli városának 1857-ben csak 5 scudit a j ándé-
kozott, midőn e várost meglátogatta. Frascarelli Gaëtano. 
ascoli-i polgár 1857-ben a szent-atya látogatásának emlé-
kére irott könyvében mint szemtanú irja, hogy akkor a 
szent-atya a lama-i hidra adott 1000 scudit, a sz. József-ár-
vaházra 250 scudit, a Monachette nevű aggok házának 250 
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scudit, a szegények másik házára pedig 100 napoléon-ara-
nyat. Hazudni, rágalmazni, a népet megcsalni, elcsábítani, 
ez a foradalmároknak betanult mestersége. A mendovi-i püs-
pök az urnapi ünnep magasztos szertartásait Sinigagliában 
végezte, miután az érsek beteg. Hazatérve a püspök a mo-
denai pályudvarban megállittatik, s útlevelének előmutatá-
sára szólittatik föl. Egységes országnak mondják Italiát, 
az annectálttartományokba senki útlevelet nem visz; hiszen az 
idegenekre nézve is az útlevél már két éve hogy nem követel-
tetik. De a püspökkel kötődni akart a csendőrség, s annyit 
nyert, hogy a vasúton kifizetett jegye értéktelen lett, s ő csak 
más napon utazhatot t el püspöki székére. — Girgenti-kerület-
ben Licata városkának egyik kolostora, mely a szent-ferencziek 
kedves háza volt, a turini kormány parancsára katonai lak-
tanyává változtattatott. 

ROMA, jul. 1-én. Szent Péter s Pál ünnepnek előest-
véjén az apostoli pénztár beszedte a szokásos adókat, s a 
többi tartozásokat, melyeket a romai szent-szék évenként e 
napon beszedni szokott. A szentatya, miként minden évben, 
tiltakozott a nemfizetők hanyagsága ellen föntartván az a-
postoli pénztár jogait , hivatkozván a mult évi consistorium-
ban tartott fölszólalására, melyhez az egész kath. püspökség 
hozzájárult. Ezen adók és tartozások a szentszék és az adósok 
közötti kötvényeken alapulnak. Ezen adók a szentszék ural-
kodásának elismerése némely városokon, tartományokon, me-
lyeket a szentszék jogosan bir t , s kötvény mellett azoknak 
használatát átengedé. A ,Liber censuum' 467 lapot tesz, s nem 
különbözik a mult évitől. Benne ugyanazon adósok fordulnak 
elő. A 452-ik lap Victor-Emánuelt emliti, ki ősei és a szent-
szék között kötött szerződések értelme szerént, melyek 1741-
ben XIV Benedek által megerősítet tek, Masserán , Créve-
coiri grófság, és más városokért legfelsőbb uri jog fejében a 
a szent-széknek évenként 2000 aranyat érő arany kelyhet 
tartozik adni. Maserán és Crévecour vidékének gazdag bá-
nyái vannak, a szent-széknek jogai fölöttük bizonyosak, két-
ségtelenek, a turini kormány által is elismertettek, soha nem 
tagadtat tak. 1658 előtt Fieschi családnak adattak haszon-
vételre, azóta a sardiniai királynak adományoztattak, de oly 
szerződési kötvény mellett, hogy ha évenként az aranykely-
het sz. Péter és Pál ünnepének előestvéjén az apostoli ka-
maránál le nem teszi, a szerződés azonnal fölbomlik, s a vá-
rosok, és ezeknek minden királyi jogai a szent-székre vissza-
esnek. Piémont ezen arany kelyhet 1846-ig pontosan meg-
adta, azóta tet t leg megtagadta. Az 1846-ki Liber censuum-
ban ott áll: „Rex Sardiniae comparuit et solvit." 

VEGYESEK. 
PEST, jul. 31 -én. O emtja a bibornok herczeg-primás a 

maria-nostrai tüzkárvallottaknak 150 forintot kegyeskedett 
adományozni. 

— Pécsi püspök ő mlga septemberhó három első nap-
ján megyei zsinatot fog tartani. 

— Rzewuski helyettes a Jaroslawban belebbezett Fe-
linski érsekkel még a fontosabb egyházmegyei ügyek elinté-
zése végett is csak az államtitkárság ut ján közlekedhetik. 

— Az I. T. szerént Romába e napokban egy távirat 
érkezett Londonból, melyben Wisemann bibornok jelenti, 
hogy 25 láda van útban Roma felé egy millió franknyi ösz-
szeggel; ez csak egy része azon összegnek, mely lassanként 
nála begyült. Adja Isten, hogy igaz legyen ! 

— Egy varsói nőnöveldében két leányka a schismát el-
hagyva kath. hitre tért. Az I. Miklós alatt létesült büntető 
törvénykönyv szerént ily lépés egyike a legnagyobb meré-
nyeknek, melyért fegyenczházba vagy jobb esetben valamely 
kolostorba záratik az illető, mig meg nem tér. A leánykák 
vonakodnak elárulni a papot, ki őket tanította. 

— A németországi katholikusok nagy gyűlése az idén 
Frankfur tban fog tartatni. A belga katholikusok szintén ily 
gyűlések szervezésén dolgoznak. 

— Az „Osservatore Romano"-nak irják Parisból, hogy 
a párisi érsek és Veuillot dolgoznának megczáfolásán Renan 
munkájának. A császár e botrányos müvért épen nem vonta 
meg kegyelmét Renantól; sőt a cultusminister e napokban 
tett közzé egy rendeletet , melyben szabályoztatik az eljárás 
valamely nyilvános tanár ellen; mi összeköttetésben látszik 
lenni a tanárok ellen netán fölmerülhető támadások meg-
hiúsításával. 

— Az utrechti érsek ellen éjnek idején merény követ ' 
tetet t el. Az ágyban fekvő főpap golyó által veszélyesen 
megsértetett. A tet tes még nem tudatik, hir szerént a bű-
nös egy papnöveldei flu volna. A sebesült érsek 70 éves a g ' 
gastyán. 

— A francziák mexicoi győzelme nehezen tetszik 
a radikalisoknak, mert Mexico atadását nagyon az ottani 
clericalis pártnak tulajdonít ják; ezen kifejezés pedig nem 
épen a kedvük szerénti dolgoknak jellemzésére szokott álta-
luk használtatni. A mi előttük gyűlöletes, azt clericalisnak 
nevezik, és igy ők természetesen a clerus ellen vannak. 

— Ő szentsége Salvatore d' Ozieri érseket apostoli kö-
vet minőségében küldötte Groaba, hogy a szent-szék és a 
portugali király közt kötendő corcordatumot bevégezze. 
Most azonban azon hir terjed, hogy a főpap életének 67-ik 
évében elhunyt volna. 

Megjelent: N a g y b ö j t i e m l é k a nagyszebeni 
magyar ajkú r. kath. hiveknek. Hat beszéd, melyeket kedden-
ként tartott és felsőbb engedélylyel közrebocsátott E l t e s 
Károly. Ára 40 kr. Kapható Lauífer és Stolpnál Pesten. 

M i n d e n t J é z u s é r t . I r ta Faber Frigyes Vilmos. 
Fordította B o d n á r Zsigmond. 2 kötet. Bolt iára 2 frt Kap-
ható Demjén és Sebes könyvkereskedésében Pesten. 

L i t u r g i c a S a c r a C a t h o l i c a. Scripsit Carolus 
K o z m a de Papi, ADioecesis Agriensis Presbyter stb. E d i-
t i o s e c u n d a. Ratisbonae 4601. Ára 3 frt. o. é. Igen hasz-
nos theologiai munka lehet az, mely napjainkban oly rövid idő 
alatt két kiadást ért. Ajánlatára ez elég. 

Pályázati hirdetés. 
E g y lángbuzgalmu lelkipásztor 3 aranyat küldött be hozzánk, me-

lyeke t a k ő v e t k e z ő pályakérdés legjobb megfejtésének jutalmazására 
tiizi ki : „Mint lehetne a l egs ikeresebben minden megyében a lelkipász-
torok s e g í t s é g é r e , néptnissiok tartására stb világi papok congregat ióját 
alapítani ? Mily haszon háramlanék ebből minda clerusra mind a népre ? " 
Mindenek előtt sz . Ágostontól kez Ive meg kell röviden érinteni ezen con-
gregat iok történetét a legújabb kor ig , azok viszontagságait , fö lv irágzá-
suknak hátrányait. Némi forrásul szolgálhat Holzhauser Bertalan élet-
írása, müvei ; valamint a k ö v e t k e z ő munka : „Handbücher für das pris-
terl iche Leben" Schaafhausen 1861. A t. díjazó reményli , hogy az általa 
ajánlott 3 arany szaporittatni fog ezen ü g y pártolói által. A pályairatok 
ezen lapok s z e r k e s z t ő s é g é h e z küldendők j ö v ő 1864-ki majushó v é g é i g . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál fhal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a j Pesten , 1863 
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TARTALOM : Havi szemle II. — A pécsi püspök 
meghivó levele a megyei zsinatra.— Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

A megoldatlan, amegoldathatlan kérdések gond-
viseléses rendeltetését érti a kath. lélek, értelmét hir-
deti a kath. papság; tagadja, az áldásos értelem után 
a könnyű orvoslást akadályozza a forradalom és An-
glia. Ker. politika volna Európának földi boldogsága; 
de ép ez ellen küzd a két szövetséges, — a conspira-
tio és Britannia. Elég ok, harmincz éves tapasztalás, 
legújabb nyilatkozatok az angol államároktól egye-
temes hitté érlelték az észlelők sejtelmeit, miszerént 
az államok és a társadalom sebeinek begyógyulását 
a mostani angol kormány akadályozza. Öntsenek bár 
többiek olajat a sebekbe, az angol államárok borszeszt 
gyújtanak rajtok. A mai Angliának tulajdonitható a 
nyomor sulyosodása, neki az érdekpolitikának meg-
állapodása, neki a jelen és jövő zavar, félelem és ag-
gály. Kit ne lepne meg az ellentét, hogy mig a szá-
razföld minden államai külső s belső veszélyekkel 
létükért küzdenek, ő kényelmes nyugalomban tölti 
napjait? Mig azok gyümölcstelen javitásokkal, bei-
szervezetekkel ölik magukat, ő kincseit gyűjti; azok 
fölött a balsorsu helyzetek vészkardja függ, ő félelem 
nélkül van? Ezt nem alkotmányának, mely a mostani 
kezelés miatt legtökéletlenebbnek tűnhetnék föl, nem 
polgári s büntető törvénykönyvének, mely legbarba-
rabb, legzavartabb, hanem mai politikájának köszön-
heti. Minden forradalommal első szövetkezett, minden 
gyengébb hatalmat gúnyolt,erőszakos megtorlások ál-
tal tekintélyéből kifosztott, minden idegen belügyekbe 
avatkozott. Hol van földrész, hol ügynökei hiányza-
nának, tétlenül aludnának ? Orsini bombáit London-
ban gyár t ja , Mazzini tüzkiáltványait onnan rüpiti, 
Cavournak Memorandumát, az olasz dulakodások elő-
szavát, Clarendon legmelegebben védi, a marsalai be-
ütést Murfy fedezi hajóhaddal, a conspiratiot angol 

pénz segiti; Volturno partjain a hitszegés ágyúit an-
gol matrózok osztálya kezeli, a zürichi békekötést 
Piémont Hudsonnak tanácsaira tépi össze; Romát fő-
városul Palmerston nógatásaira jelenti ki, a franczia 
hadak hazahívását ismételve az angol kormány sür-
geti ; Pinelli, Fumel, Cialdini kegyetlenségeit szemé-
rem nélkül Russell mentegeti, az olasz nép nyomorait 
a boldogság színeivel Layard festegeti, s habár Kus-
sel Ede nyiltan bevallja, hogy tudósításaiban csalat-
kozott, Palmerston még is, hogy a franczia őrsé-
get és a pápai kormányt a brigantiságról vádolhassa, 
egy jezsuita-atyának oly szónoklatjára hivatkozik, 
mely soha sem mondatott. Sokat tesznek, mit soha 
sem tennének, a hatalmak, mivel az angol kormány 
izgat; sokat nem tesznek, mit tennének, mivel őket 
ezen állam akadályozza. Rendbe jött volna a conti-
nens, ha a conspiratio védelmet, hajót, pénzt London-
ban nem találna, ha leghívebb, leghatályosabb szö-
vetségeseit az angol államárokban nembirná. Europa 
zavarait Angliának érdeke kívánja. Másutt az ipar, a 
kivitel a jólétnek, Angliában egyszerűen a létnek kér-
dése. IIa Europa maga dolgozná föl az ő nyers anya-
gait, ha Angliától semmit, vagy lehetőleg legkeve-
sebbet vásárolna, ezen állam húsz év alatt fóloszlanék. 
Most is a kivándorlások legnagyobb zömét Anglia 
nyúj t ja ; mi lenne, ha az angol földmivelési és ipar-
rendszer által nyomorulttá tett népet Europa nem táp-
lálná? I. Napoléonnak zárlati eszméje Angliát szivén 
találta. Nem engedi tehát, hogy az anyag belföldön 
földolgoztassék, hogy a világpiacz előle elkapassék; 
e czélra szitja a zavart mindenütt, akadályozza a ki-
bontakozást, hogy az aggály, a félelem, az egyetemes 
bizonytalanság mindenkit a századokra épített válla-
latoktól elrettentsen, hogy nyers anyagainkat tőle 
földolgozva tiz-szeres áron visszavásároljuk. Az érdek-
politika a nyomornak a szülő oka, a békének türhet-

' ) „Coloro che mi hanno dato quelle informazioni fii-
rono ingannati, e sono dolente d'avere spedito aVossignoria 
senza sapperlo ragguagli inesatti." Russel Ede 4. jun. 1863. 
(Mémorial diplomatique után Armonia 148 sz. 24. jun. 1863.) 
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len akadálya, ezt Britannia képviseli excellenter. Ér-
dekének mindent föláldoz ; boldogságát jólétünk rom-
jain épiti. Ez a kereszténység eszméjének: qauerite 
primo regnum Dei, megtámadása; ez a kereszténység 
fo törvényének: diliges proximum tuum sicut teipsum, 
kigúnyolása; ez az erkölcsi szabálynak : quod tibi non 
visfieri, alteri ne feceris, tapodása; ez diplomatia alá 
búvott szabadkőmivesség, mely a kath. egyháznak, 
és a ker. királyságnak bukást esküdött. Kit nem ha-
gyott cserben, kit el nem árult hűtlenül az angol kor-
mány ? ,Perfid Albion' már példabeszéd lett. Hol van 
annyi ellentmondás mint ezen kormánynál ? Az er-
kölcsi jellem, a közbecsület annyira sülyedett, hogy 
az államférfi, ha mai beszédjét tegnapi nyilatkozatjá-
val akarják megczáfolni, e gyermekes törekvésen gú-
nyosan mosolyog. Ez bölcseség, de a pokolnak ügyes-
sége benne. Nemes e nemzet, kormánya az ő szégye-
ne; voltak nagy fiai, kik a pápai fejedelemséget az 
európai államépület boltozatjában szegletkőnek hir-
dették, kik a franczia encyclopaedisták ellen legszi-
vósabban küzdöttek; VII. Pius megválasztatását Ve-
lenczében angol hajók védelmezték; ma már liarmincz 
éve, a kath. egyháznak, az európai békének leghatal-
masabb ellensége. Nemzetközi gyűléseket emleget-
nek; ezek csak véres csaták után hoztak békét, csa-
ták előtt csak háborút, szülhetnek. A háború békét 
hozhatna, áldásos volna, de Anglia érdeke tiltja; azért 
se béke, se háború ; s ha lesz háború, vívmányait az 
angol kormány fogja semmivé tenni, miként ezt a 
krimi, s az olasz háború, s a syriai hadjárat után tette. 
Ébred a közérzelem, hogy az államtanrendszer a meg-
váltás áldásaihoz, a természetfölötti rendhez visszave-
zettessék; a megoldatlan kérdések gondviseléses ren-
deltetése elismertetni kezd; Anglia, a mozlim, a po-
gány, az eretnek hatalom Európában, akkor fog sza-
kadozni, mikor a keresztény igazság uralkodási szé-
két visszafoglalja. Et raptas alter habebit opes. 

A franczia követválasztások minden komoly el-
ménél észlelést, három érsek-, négy püspöknek üldö-
zést szültek. A sok párttusákban elfáradt, a vörösök-
től megijedt nemzet Cavaignac, és Bonaparte Lajos 
lábaihoz borult, kormányoztatni kivánt. Tizenöt évi 
nyugalom után, uj nemzedéket nevelve, mely a vö-
rösöket nem ismeri, ismét kormányozni akar. A csá-
szárság ily tusát nem látott, ily merész nyilatkoza-
tokat nem hallott. A kormány-párthoz szegődött, mi-
ként X. Károly Polignachoz, Lajos Fülöp Gruizothoz 
a végnapokban; Persiguy, Persignac-nak neveztetett.1) 

') „La France est retrouvée, et l'esprit de 89 a repris 
son cours." Réniusat, Des deux- Mondes. 

A. papság-, a falusi nép a pápai fejedelemséget 
tűzte ki lobogójára: a követek ennek védelmét Ígér-
ték, hogy szavazatot nyerjenek. „A kath. egyháznak 
hü fia vagyok ; engedelmeskedem a pápának és a 
püspöknek : a pápai fejedelemségnek barátja, köpje-
nek szemembe, 1) ha valaha másként szavaznék." 
Bravaynak eme szavai a választások jellemét festik. 
A pápai fejedelemség a szellemi hatalom szabad mű-
ködésének biztositéka; ferde azon államrendszer, mely 
ezen hatalmat működéseiben akadályozza, mely vele 
össze nem férhet. E fejedelemség az államnak egy 
neme Európában, mely az evangelium szerént kor-
mányoztatik, hol a magán-, a nyilvános-, a nemzet-
közi jog a ker. hitszabályai szerént fejlesztetik, ke-
zeltetik. Az egyetemes érdekpolitikának ellentéte ó 
Európában. E példányállam nincs hatás nélkül; a nagy 
küzdelem, melyet kifej t , hatásának nagyságát hir-
deti. A kormányoknak vele érintkezni, a tárgyalást 
mindég a ker. hitnek alapján kell kezdeni, s végezni. 
Eme tárgyalások a ker. igazságnak hirdetései a kor-
mányok előtt. Egymás között vihetik a tárgyalást a 
jogos vagy jogtalan érdekek terén, ha Romával szól-
nak, érdekeiket az erkölcsi törvény szabályaihoz 
mérni kötelesek. A kereszténységnek föntartását szü-
leményezi ez állam a kormányoknál, s hogy tőle vég-
kép el ne szakadjanak, akadályozza. S mivel, justifia 
regnorum fundamentum, eme fejedelemség minden 
fejedelemségnek védve, a tévedések ellen mentőszere, 
az elfajulás ellen őre. Meddig e fejedelemség áll, An-
gliának mai politikája Európában nem fog gyökeret 
verni, a forradalmi conspiratio a kormányzási elvek-
ből a ker. hitet, az erkölcsi törvényeket, az isteni jo-
got aligha fogja kizárni. E miatt oly ellensége e feje-
delemségnek mindkettő. — Miután minden polgári 
jogok a kormány és a kamarák önkénye alatt álla-
nak, a népnek csak az erkölcsi törvényekben lehet 
menedéke; ezeket a papság, fejedelemsége által biz-
tosíttatva, védi, a népek szabadságait habár nem az 
elkobzástól, de még is a végenyészettől megmenti. 
Szükségük van a kormányoknak e fejedelemségre, 
hogy őket szóval tettel intse; az uralkodó családok-
nak, hogy nemes soraik élén az Istennek helytartója 

J) „Cracher au visage." Monde jun. 4. 150. sz. — Kel-
ler kimaradt a követek sorából, de jött helyébe Berryer. — 
Montalembert ellen David a saint brieue-i püspök nyilatko-
zott, a melyre a brieue-i újság irta : „a püspök nyilatkozatja 
ellen csak egy szó lehetséges : — a hallgatás." (Monde 1. 47. 
1. jun.) Matthieu pedig mondá : „Montalembertra szavazni 
nem csak dicsőség, hanem kötelesség." (Jour, de Brüx. 151. 
sz. 3. jun.) 
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e földön álljon, méltóságuk áldva, szentelve, magasz-
tositva legyen ; a népeknek, hogy jogaik , igazaik, 
szabadságaik biztositéka, az erkölcsi törvény, az ér-
deknek föl ne áldoztassék; a társadalomnak, hogy a 
műveltség, a szabadság, az emberi nemesség gyökere, 
alapja, a lelkismeret függetlensége minden földi ha-
talom irányában, sértetlen maradjon. Az isteni gond-
viselés alkotta e fejedelemséget, s jól tette. „Szent 
Péter kulcsai, a mint most vannak, kard nélkül nem 
lehetnek." Legyen szabad a lélek, hogy az Isten tör-
vényét megtarthassa, a polgár is szabad lesz. Az er-
kölcsi törvény kötelességet szab, e kötelesség jogot 
ad, hogy semmi földi hatalom ne gátoljon, sőt segít-
sen ker. kötelességeim teljesítésében. Ha az Isten or-
szága állni fog, meg lesz minden jog, minden szabad-
ság bár mily kormány alatt, bár mily alkotmány 
mellett. Cetera adjicientur vobis. Nem a politikai sza-
badságokból reméljük mi az egyházi, a lelkismereti, 
a keresztény szabadságot, hanem viszont. Legyen meg 
az egyházi szabadság, és minden szabadság megjön. 
Ezt kivánta, ezt jogosan követelte szent-atyánk a 
muszka czártól. Ne csalódjunk a neveken, a formák 
nem fogják meghozni a szabadságokat. Mi különbség, 
ha parlamenti többség gyilkol Italiaban, vagy Mu-
rawiew Litvaniában? Parlamenti többség irtotta Ir-
landot, miként II. Katalin, s I. Miklós Lengyelorszá-
got ; a convent irtotta Vendét, miként a sultán a ke-
resztényeket; a turini parlament irtja Nápoly t s Sici-
liát, miként Juarez Mexicot. Az önkény ölthet magára 
más és más nevet, ,caesar,' ,parlament,' ,democratia,' 
,köztársaság' stb., önkény ő mindég A világnak csak 
a katholicismus és az absolutismus közütt van válasz-
tása. A szentírás, az atyák, a hagyomány, a történet, 
a szemünk alatti tények, események ezt hirdetik. 
Mondták ,Paris a szabadságra voksolt.' Nem, — ő a 
szolgaságra, a lelki aljasságra adta szavazatját. Ha az 
emberi törvényt nem szabályozza az isteni, az törté-
nik, a mi a Caesarnak, a többségnek, a nép izgatói-
nak tetszik. A jogokat lelketlenül fogja taposni az e-
gyes, vagy többséges zsarnok, a jogok tapodását lel-
ketlenebbül fogja védeni a sophista, alegista, minden 
zsarnokságnak bérencze, zsoldosa. Nincs szabadság 
jog nélkül, nincs jog kötelesség nélkül; nincs köte-
lesség törvény nélkül ; nincs emberi törvény isteni 
tekintély és hatalom nélkül; az ember magára ha-
gyatva, nem tud állhatatosan és mindenben igazsá-
gos lenni, ő durva, önző, vad, szenvedélyes. Eddig a 
szabadságok csak az osztályok, vagy pártok nralko-

i) Journal de Bruxelles 199. sz. 18. jul. 1863. 

dásai voltak ; a kisebbség, a műveletlen többség min-
denütt, s mindeddig a szabadságok körén kivül állott. 
A szabadelvüség a rossznak szabadságait szülte, a jót 
elnyomta; igért orvosságot minden baj ellen, miként 
a kuruzsoló szokott igérni minden betegség ellen. Is-
teni jog, hatalom, tekintély, egyházi függetlenség, 
ker. hit, s erkölcsi törvény nélkül nincs és nem lesz 
szabadság, azokat képviseli a pápai fejedelemség a 
királyok között, a kormányok, nemzetek, törvényho-
zó testületek előtt. Ez a katholikusokat fölmentette 
minden programtól, minden párttól, ez a conspiratio 
dulakodásai, a határozatlanok ingadozásai, az eszmék 
zavarai között a biztos fonal, de ez szabott kötelessé-
get is a szavazásra. 

Ily viszonyok között válaszolt a hét főpap a hoz-
zájok intézett kérdésekre: kell-e szavazni? kire? mit 
tegyen a papság? A válasz volt: ,kell szavazni,mivel 
a képviselő testület a kormánynak egyedüli korlátja, 
tanácsadója s támasza; nem szavazni annyit tenne, 
mint a kormányt a veszélynek átadni. — Kire sza-
vazzon kiki?lelkismerete sugalja; a pápai fejedelem-
ség kérdése talán e törvényhozás folyama alatt meg-
oldatik ; mit Francziaország mond, Italia azt teszi; a 
fejedelemség minden szabadságok védelme. — A pap 
kerülje, a mi izgat; védje az ügyet, nem a személyt, 
ő a győzöttnek is pásztora. Mutassa meg, hogy a kath. 
egyház legjobb barátja a hazafiságnak, hogy a pap 
nem szűnt meg hazájának fia lenni. A politikai, a pol-
gári jogok tere a papi erényeknek oly pályája, mint 
az egyházi tér. Itt is pap ő, de mint polgár működik 
oly leik ismerettel, mint az oltár előtt. Pártok vannak; 
jó katholikusok minden pártnál, a pap mindnyájok-
nak pásztora, ostromolja elveiket, a mennyire ezek 
az igazságtól eltérnek. Annyira van a pap valamelyik 
párttal, a mennyire ez az igazsággal van ; érintkezik 
vele, de nem szövetkezik." ' ) E nyugodt, e bölcs, e 
minden pártszinezeten fölüli nyilt levelet megtámadta 
Rouland, volt oktatásügyi miniszter, mivel a hét fő-
pap levelében szó sincs a császárról, mivel megyéjü-
kön kiviili hívekhez szólnak, ez által más püspökök 
joghatóságát zavarják, mivel a kormány tudta nélküi 
zsinatot tartanak ; ez visszaélés; e miatt a hét főpap 
az államtanács elé hivatik. 2) A püspökök szóltak; ez 

!) Monde 141. sz. 25. maj. 1863. 
Monde 149. sz. 3. jun. — Rémusa t , a Révue des 

deux-Mondes-nak havi-szemlésze, sem a kath. egyháznak, 
sem a püspökségnek nem barátja, nem hive még is mondja: 
„La déclaration des sept prélats consultés à d'époque des e-
lections nous parait parfaitement mésurée, et, quoi qu' on en 
dise, irréprochable." (Jour de Brüx. 203. sz. 22. jul. 1863.) 



a miniszter kinja. Hogy minden lépésen , minden iratban, 
minden irott sorban, minden ejtet t szóban nem emiitéka csá-
szárt, ez vétség a miniszter előtt. Nem mint püspökök, de 
mint polgárok, nem a hitnek őrei, hanem polgári jogaik gyakor-
lói szóltak, megyéjükön kivül is szólhattak, tanácsot minden-
kinek adhattak. Ügyvédek, jogtudósok összeülnek, tanácsai-
kat az újságokban közzéteszik ; csak hét főpapnál vétség ez? 
Nincs a püspöknek oly polgári joga, mint bár kinek? Bár ki 
czikket közöl az újságban, az egész nemzethez, az egész vi-
lághoz szól; ez a miniszter álmait nem zavarja; ha azt püs-
pök teszi, nem alhatik, fölriad, az ,articles organiques' fegy-
verével üldözést ind it, a püspököt ostracismus alá veti. Ta-
nácsot a katholikus bár melyik püspöktől, hazán belül, hazán 
kivül kérhet, püspökének joghatóságát ez által nem sérti. 
Rouland jun. 23-án a hivatalból elbocsáttatott, de az idézés 
eddig el nem ejtetett, sőt az államtanácsban felőle már elő-
adás is tétetett. 

A tours-i érsek, a hét főpap elseje , Roulandnak nyilt 
levelére, nyilt levéllel válaszolt. „Első eset, igy irt az érsek, 
hogy a minister engemet püspöki kötelességeimre oktat. Az 
államtanács Ítélhet némely esetekről tamquam ab abusu ; 
de hogy a püspöknek nyilt oktatást adjon , eddig egy minis-
ter sem merte. Tűnődtem , mi adhatott alkalmat neki, miu-
tán nyilatkozatunk ellen először azok sem szóltak, kik min-
den szavunkat megtámadják. A császár iránti tiszteletet s kö-
telességeket megtartottuk ; olvassa pásztori körleveleinket. 
„Ha most kevesebbet szólunk a császárról, a bölcsek jól tud-
ják, hogy ezt az egyház fájdalma, s szent hivatalunk tiszte-
lete miatt teszszük. Vessen a császár véget fájdalmainknak, 
allitsa vissza a szent-széket az ő jogaiba, a mint ez nekünk 
ünnepélyesen megígértetett , adja vissza lelkünk örömét, s 
körleveleink telve lesznek a császár dicséreteivel. — Zsi 
natról beszél. Mi össze nem ültünk, mi Írásban eszmét cse-
réltünk. Nem szabad-e ezt tennünk ? A szón erőszakot kell 
tenni, hogy valaki egy levélváltást zsinatnak nevezzen. — 
Más püspökök sértett jogairól ne szóljon, egy se panaszko-
dott, megegyezésüket sokan kimondták. ') Lajos Fülöp alatt 
is a minister ily együtties nyilatkozat ellen tiltakozott, akkor 
mondám neki: „uram! a veszély nem ott v a n , a hol véli, de 
ott, a hol nem látja. A püspökök rendet akarnak, a törvényt 
tisztelik ; az egyháznak kezét a forradalomban még senki sem 
látta. Jobban teszi ön, ha a veszélyt az állam ellen másutt ke-
resi." Szavaimra a történet ,igenl-nel felelt. Én tiltakozom, 
mintha a császár ellen tiszteletlen voltam volna, s kimondom 
hogy engemet püspöki kötelességeimre csak a pápa , vagy a 
zsinat tanithat, s hogy természeti jognak tekintem, mástól 
tanácsot kérni, másnak tanácsot adni. H i p p o 1 i t." 2) Nem 
gondolnak a püspökkel, rettegnek a püspökségtől. Csak ne ta-
nácskozzanak , csak közösen ne szóljanak. Az egyház nem 
egy püspök, hanem a pápa és püspökség, mindnyájuk ereje 
az együttiesség. Ha egymástól eltérnek, ha eszmét nem cse-
rélnek, ha egy akarattal nem szólnak, lesznek helyenként 
püspökök, de nem lesz püspökség, nem lesz egyház, 
nem lesz erő. 

' ) S ibour , tripolisi püspök : „ j 'adhere du plus profond de inon 
ame a l 'av is que v o u s , et que lques -uns de vos venerables co l l ègues 

ont publ ié ." U g y a rodezi é s más 10 püspök. (Monde 148 sz. 2 . jun.) 

*) Monde 152 sz. 6. jun. 

A turini kormány államtanács elé idézi a parmai püs-
pököt, ') a franczia kormány hét főpapot ; amaz , mivel egy 
papot mint méltatlant, a papi rend gyakorlatától letiltott; ez, 
mivel egy lelkismereti kérdésre válaszolt. Boggio Károly for-
radalmár ezt ,eminentemente assurdo', 2) Cormenin juliusi 
szabadelvű , „un acte anti-raisonnable , anti-philosophique, 
anti-chrétien"-nek nevezte. 3) Az ,Articles organiques' ellen 
VII. Pius 1802 maj. 24-én tiltakozott; Caprare 1803. aug. 
18-án, a franczia püspökség 1819 maj. 30-án ünnepélyesen 
óvást t e t t ; 4) e gallicán szabadság, püspöknek az állam szol-
gái által Ítéltetni, Servitutes, mint Fleury mondá, 5) a forra-
dalmárok romjai alól kihúzatva, az államtanácsban, mint az 
egyptomi porrum et caepe, hódolatot nyer, mert nefas violare 
aut frangere morsu. 

A zavar között egyedül a kath. igazság áll rendület-
lenül, a mint ezt a tridenti zsinat 300 év előtt kimondta. A 
háromszázados emlékünnep Trientben, melyen hazánk két 

•főpapja is megjelent, hasonlított azon zsinat megnyitásához. 
Az ó és az uj világ küzd, — akkor is. Barbarossától Gr—ig 
foly a harcz az isteni tekintély ellen; váltott nevet, de irányt 
nem vesztett. II. Fridrik imádta a birodalom-, G—i imádja 
a forradalom-istent. A birodalom 600 év előtt oly forradalmi 
vol t , miként zsarnok a mai forradalom. A név más, az elv 
ugyanaz. A tridenti zsinat a haldokló caesarság és az ébredő 
demagógia között ál lot t , miként Manzoni 1. Napoleonról 
éneklé: „ei si nomo due seculi , — l'un contro l'altro ar-
mato." ®) A birodalom V. Károly és I. Ferencz csatáiban hal-
doklott; a demagógia a wittenbergi tanárok székeiről előto-
lakodott. Az emberiség e két korszakában ült az örök érvü 
zsinat, kárhoztatva a birodalom és a forradalom tévelyeit. — 
Multak az idők, az egyház 1863-ban ugy itél az emberiség 
ellenségei fölött, miként 1563-ban. Most kárhoztatja a forra-
dalmat, tehát az eretnekséget; akkor kárhozatot mondott az 
eretnekségre, tehát a mai forradalomra. Három század véres 
tanúságot adott az egyház Ítéletéről. 

Hány trón, hány intézmény dűlt , hány rendszer válto-
zot t? az egyház Ítélete szilárdan maradott. Kimondta, ki-
mondja, hogy ő isteni tekintélylyel van fölruházva, hogy az 
Isten minden hatalomnak forrása , kivüle , ellene nincs ha ta-
lom. Kimondta, s ma is vallja, az akarat szabad , szükséges 
a malaszt, köteles az engedelmesség; megvédte a Luther 
,servum arbitrium', Calvin János ,taurus implens gregem' 
tanában megsértett emberi méltóságot, megvédi most a ,nép-
fölség' szólamába burkolt zsarnokság ellen az emberi szabad-
ságot. A szülés nehéz vol t , miként ma , de dicső és örök 
életű A tridenti zsinat emlékünnepe nem puszta megemlé-

Armonia 158. sz . 9. jul . 1863. 
2 ) La chiesa e lo s tato p. X X X I I I . Tor ino 1854. 
3 j Dro i t canon. T . I. Consei l d'Etat. § 2. p. 807. Paris. 1858. 
4 ) Droit canon T . I , p. 217—226. 

5 ) Opuscu les publies par M. Émery . Disc , sur les l ibertés de 
l 'Ég l i se Gallicane, p. 156 . — E z e n 18 germ, an (1802. 8. april) . ar t i c l e s 
organiques de la convention du 26 messidor an IX . ' (15 . jul. 1801) e l ső 
8 pontja szerént üldöztetett 1809-ben a bayonne- i , 1820 oct . 26 -án a 
poit iers- i püspök ; 1823. dec. 27-én a toulousei érsek s bibornok, 1837-
ben a moulins- i , 1838-ban a clermontei püspök , 1837-ben a párisi é r s e k , 
1843. oct. 24-én a chalons- i püspök ; 1861-ben P i e , poit iers- i , most a 
három érsek , n é g y püspök. (Droi t canon T . I. p, 174—178. ) 

6 ) Monde 184. sz. 29. jun. 1863. 



kezés, hanem erélyes tiltakozás a mai politikai s társadalmi 
tévtanok ellen. A zsinat ezeket előre látta, kárhoztatta; ma 
lát juk, nyomorainkban érez«ük, s a püspökök föliratjában 
kárhoztatjuk. A wittenbergi tanárok tanait az állami s tár-
sadalmi romok eltemették, utódjaik Krisztus Jézus istensé-
gével együtt megtagadták ; a tridenti zsinat hittani s 
fegyelmi canonjai ma is élnek, s mikor azon tanárok 
forradalmi tanaiból született indífferentismust, s szabad-
elvüségből lehozott szabadságot, „quae dum errorem et Vi-
tium libera esse vult, veritatem captivam, Ecclesiam servam 
essecupit", a világ is ki fogja tagadni, a zsinat végzései az 
állami s társadalmi bajok örökös gyógyszerei maradandanak. 

A pécsi püspök meghivó levele a megyei zsinatra. 
Georgius G i r k Dei Miseratione, et Apostolicae Sedis 

Gratia Episcopus Quinque-Ecclesiensis, SS. Theologiae Do-
ctor Collegiatus. 

Venerabiiibus Fratribus, Dilectisque in Christo Filiis, 
Cathedral is Ecclesiae Nostrae Capitulo , universoque Clero 
saeculari et regulari Almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis 
Salutem in Domino ! 

Synodorum Dioecesanarum frequentationem, magnis 
Summorum Pontificum, Conciliorum, et Episcoporum laudibus 
celebratam, sed prout alibi passim a longo tempore, ita 
in hac nostra Dioecesi ob temporum adjuncta a semial-
tero seculo intermissam, iam non duximus amplius pro-
crastinandam. 

Quare ut Decreto sacro-sancti Concilii Tridentini Sess. 
XXIV. Cap. 2. de reform, prompte respondeamus, et Conci-
lii Provinciális anno 1858. Strigonii celebrati, ac per sacram 
Sedem Apostolicam die 24 a Augusti 1859. confirniati, Sta-
tuta et Décréta in Dioecesi, cui e miseratione divina praesu-
mus, consveta forma publicentur, adjunetis et indigentiis eius 
accomodentur ac corroborentur, aliaque, quae ad promoven-
dam maiorem Dei Gloriam, augendum Religionis cultum, 
promovendam fldelium salutem, ad maius denique Dioecesis 
huius emolumentum conferre possunt, constituantur : favente 
Divina Gratia Synodum nostram Dioecesanam, anni curren-
tis, post Dominicam XIV. Pentecostes feria tertia, quarta et 
quinta, in diem 1-am 2-am et 3-am SeptembrÍ3 incidentibus, 
in Ecclesia Nostra Cathedrali habendam, et celebrandam in-
dieimus, et indictam praesentibus declaramus. 

Quoniam vero in promptu non habemus, omnes, qui 
de iure vel ex consvetudine, juxta Benedictum XIV. de Sy-
nodo Dioec. Libr. 3. Cap. 1. et seqq. interesse tenentur, ad 
earn evocare, ne interea Fidelibus in tam vasta Dioecesi spi-
ritualia ministeria desint : sed et sacra Sedes Apostolica Re-
scripto s. Congregationis Concilii dto 11-ae Juuii 1860. con-
cessa celebrandae Synodi facultate, enunciaverit, ut ad Syno-
dum hanc vocari debeant singuli parochi decanales, seu di-
strictuales dumtaxat, contrariis quibuscunque minime ob-
stantibus : idcirco convocamus, et Synodo liuic interesse vo-
lumus ac statuimus Venerabile Capituluni Cathedrale, Cano-
nicosque omnes actuales et honorarios, sive in corpore, sive 
per duos pluresve Deputatos ; — Abbates et Praepositos cu-
ram animarum in Dioecesi exercentes; — Abbatem Cister-

' ) A püspökök fölirata. ( R e l i g i o 8. sz . 60 1.) 

ciensem; — et Provincialem Superiorem Ordinis S. Fran-
cisci Provinciáé S. Ladislai Regis, S. Joannis a Capistrano, 
et Marianae, item Ord. S. Joannis de Deo Provinciáé Imma-
culatae Genitricis ; — Vice-Archi-Diaconos omnes Distri-
ctuales cum Surrogatis; — Parochum interioris Civitatis 
Quinque-Ecclesiensis, item suburbii Budensis, et Administra-
torem suburbii Szigetani, velut qui sine detrimento suorum 
fldelium facile Synodo intervenire possunt ; demum duos S. 
Theologiae Professores in Universitate Pesthiensi, qua 
Dioeceseos istius sacerdotes, prout et duos seniores Profes-
sores eiusdem Theologiae in gremiali Lyceo Episcopal i, 
nec non Directorem huiatis Gymnasii Episcopalis cum uno 
Professore. 

Quos proinde omnes ad Synodum futuram per praesen-
tes Literas evocamus , ac virtute obedientiae cogimus, nisi 
legitime excusaci et ob gravia momenta excusationum ab 
obligatione praevie, per Nos, soluti fuerint. 

Quum vero sine Deo nihil possimus, et omnis suffeien-
tia nostra ex Deo sit: insuper edieimus , ut statim a Litera-
rum praesentium pereeptione usque absolutam Synodum, 
omnes et singuli Sacerdotes orationes de spiritu S. ad Mis-
sam quotidie assumant, et diebus Dominicis et Festis post 
Sacrum tria Pater et Ave cum populo fideli devote persol-
vant. Paterne quoque provocamus omnes Dioeceseos huius 
Sacerdotes, ut tam ipsi ferventer ad Deum preces fundant, 
quam et populum fidelem de celebranda hac Synodo ex s. 
ambone edocendo zelose excitent, quatenus enixis preeibus, 
et bonis operibus adjutorium a Patre luminum Nobis impe-
trent, ut Synodales tractationes feliciter decurrant, et pro-
spéré finiantur, ad divini Cultus augmentum , in laudem Do-
mini nostri Jesu Christi, in honorem Iram. B Mariae Virgi-
nis, ad aedificationem quoque nostram, et totius huius Dioe-
cesis utilitatem. Datum Quinque-Ecclesiis festo s. Jacobi 
Apost. anno Domini millesimo, octingentesimo sexage-
simo tertio. Georgius Girk, m. p. 

Eppus Quinqueecc l e s i ens i s . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KAPOSVÁR, jul. 23-án. A ,Religio1 kath. egyházi s 

irodalmi folyóirat folyó év, július 15 ről 5 számában egy vi-
déki lapnak (Győri.K.) a „Vegyesek" közt foglalt fölhozására, 
illetőleg fölkiáltására : „a temető mellé! Kaposvár! Kapos-
vár ! stb." ámbár e nagybecsű lap igazságos szerkesztője rö-
viden és remekül megfelelt: ezen végszavaival azonban 
„bizonyára elegendő oka volt az illető hatóságnak" kegyes-
kedett alulirtnak u t a t nyitni s alkalmat nyújtani : miszerént 
az alaptalan följajdulást lecsendesitvén, egyszersmind a tör-
tént öngyilkosság esetét, körülményeit elsoroljam. A vidéki 
lap fölkiált: „Kaposvár Kaposvár!" Tán helyesebb leendett 
máskép, például ekkép fölkiáltani : Kaposvárott találtató — 
s nem „Kaposvár, Kaposvár", (mert hála Istennek, e város 
buzgó lakói, igen kevesek kivételével jó keresztény katholi-
kusok) némely czimszerénti keresztények, az Istentől a ve-
gett adott drága életet, hogy e mulandón egy örökkétartó 
boldog életet szerezzetek, ne pazaroljátok, — öngyilko-
lással ne oltsátok e l , az Isten jogaiba bele nyúlni ne 
merészkedjetek, ne bitoroljátok azokat, Isten adta az életet, 
Isten veszi el, hisz életetekre szüksége van e hazának is, az. 
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Isten pedig szigorú számot veend róla! — „Az isteni ke-
gyelem véghetetlen" igen is az Isten irgalmas, kegyelmes 
de igazságos is, ki megjutalmazza a jót, megbünteti a go-
noszságot. „Miért akar az ember kérlelhetlen lenni" — nem 
az ember és egyén, hanem az egyház törvénye parancsol — 
„el nem temetni szivtelenség" és midőn valaki magát agyon-
lővén öngyilkosságot visz véghez — ez nem szivtelenség? 
ah ez némelyek szerént hősiesség!? melyre elborzad az em-
beri természet. „Temető mellé" hát kérdem: ugyan hova? 
annak ki életében a hitet, szent-helyet, a templomot, egyhá-
zat megveti, helye volna-e a fölszentelt kath temetőben? 
— vita qualis, mors et sepultura quoque talis. Az egyházi 
temetés bizonyára nem ok nélkül maradt el. F á j az egyház-
nak, fáj a lelkipásztornak is, ha a keresztény katholikusok 
közt találtatik olyan, kire az egyházi törvény szigorát alkal-
mazni kell — bár ily szomorú tény soha se merülne föl,! 
Csak az az öngyilkos v a Lik i élt volna keresztényileg, vég-
órájában szállott volna magába, békült volna meg Istenével, 
lelkiismertével, türt volna s liait volna meg keresztényileg, 
bizony készséggel, minden ellen-szó nélkül leendett egyhá-
zilag eltemetve ; ez azonban nem történhetik, mikor ily okok 
s tények állanak elő : Az az öngyilkos v a l a k i Kaposvárott 
tizenöt éven át lakott, hitre nézve, keresztény kath. levén 
még is e 15 év lefolyta alatt soha templomba nem járt, 
nem gyónt, semmiféle ker. kath ájtatosságban részt soha 
sem vett, sőt azt megvetette. Folyó év junius 14-én vég-
rendeletet, pedig a legépebb észt megilletőt tett, több 
ezerekről rendelkezvén, még kutyája, macskája meddig s 
mikénti élelmezéséről Í3 pontosan godoskodván. E vég-
rendelet fekete spanyolviaszszal, van pecsételve, és két 
tanú által van aláirva. — Junius 20-án hihetőleg éjjel 
egy iratot akasztott gazdaasszonya a j ta ja kulcsára, mely, 
midőn a nő szobájából reggel kilépett, előtte leesett, 
fölvette, s olvasni nem tudván egy valakihez vivé, t a r -
talma ez: „Én a kertemben fekszem" stb Mint az irat s 
körülmény mutatja, tán a szörnyű tényt végrehajtandó a czé-
dulát a szobábóli kimenés és a kertbe indulás pillanatában tevé 
a kulcsra, mit azon egyvalaki elolvasván a kertbe ment, s ott 
találá az öngyilkost puskájával szemét s agyvelejét szétlőt-
tem — Es ily előkészület, elmejelenlét, határozottság — 
mindenérőli rendelkezés, még a megtörtént öngyilkosság 
helyét is megnevező öngyilkosnak egyházilagi el nem 
temetése, és a temető mellé tétele: szivtelenség!? Ehhez 
járul még, miszerént az orvosi bonczolás csak roppant nagy 
májról, melancholia-, buskomolyságról adá véleményét ál-
litván : hogy v a l ó s z i n ü l e g öriiltségi rohamban agyon-
lőtte magát. — Tizenőt év alatt elmezavarodottságának vagy 
őrültségének semmi jele, különben őrködni kellett vala fö-
lötte, mellette; a végrendelet is e szerént semmis lenne, pe-
dig mint törvényes, érvényes végre is van már hajtva. Sőt 
mi több a somogy-megyei hivatal által kihallgatott tanú, 
gyermekkori barátja levén esküvel is bizonyítja, hogy éle-
tében az öngyilkosnak soha semmi elmebaja nem volt. Ba-
rátja, a tanú, folytonos látogatója s társolkodója levén, az 
öngyilkos egykor beszélgetés közben mondá: Barátom majd-
egyszer ön engem itt fölakasztva talál; — barátja ezt elle-
nezvén s e ferde gondolattól megmenteni óhajtván mondá 
ismét: hát nem akasztom, hanem agyonlövöm magamat; 

mire barátja moraliter hatni kivánván, elősorolá az ily szo-
morú esetben tőrténendőket, tudnillik mily fájdalom lenne ez 
uri családjára, barátira és végre a temetőbe se temetnék stb; 
feleié: mit nekem a család, barát, mit törődöm vele, ha hol-
tom után a ganajba dugnak is ! — Es még is ily szomorúan 
alapos okok s adatok folytán az egyház törvényének alkal-
mazása szivtelenség ! ? Isten lát tud, és hall mindent, majd 
k i d e r ü l m i n d e n . Komesz György. 

plebanus s ker. a l -esperes . 

LONDON, jun. 10-én. A börtön-káplánok bilije har-
madszor is olvastatott, s 36 szótöbbséggel elfogadtatott. Igy 
tehát a kath. papnak szabad lesz minden nap a házi rend-
által kiszabott órában a foglyokhoz bemenni, a hit igazságai-
ban, a polgári élet kötelességeire oktatni. Bright, quaker, a 
bill mellett szónokolt szokottan nyers szabadságával. Ad-
derley pedig most is a régi hurt pengette, hogy a katholi-
kusok nem lehetnek igaz hazafiak, miután külföldi fejede-
lemnek hódolnak. Különösen okos ember ezen rajongó an-
glicán ! Azon angolok, kik hivek maradtak Ethelbert, Nagy-
Alfréd, s egész Angliának hitéhez VIII. Henrikig, kik ezen 
hit mellet szülték, s későbbi nagyságra nevelték a nemzetet, 
azok most idegeneknek mondatnak születésük földjén; a kik 
megtagadták hitüket, idegen (oraniai) fejedelemnek eladták 
hazájukat,sBritanniánaknevezék országukat, csak ezek egye-
düli örökösei e dicső ősöknek ! Francziaországban is a hugue-
nották Angliának akarták elárulni hazájukat, már néhány parti 
erődökbe be is eresztették ; Gusztáv Vasa idejében nem egy 
kath. országnak terveztek a hittől elszakadt háborgók ilyes-
mit. Ezen angolok néznek minket szülőföldünkön idegenek-
nek, mivel lelkismeretünk és hitünk ügyeiben a parlamentet, 
a kormányt, a királyt urunknak el nem ismerjük. — Hétfőn, 
maj 18-án a bibornok ur elvállalta, hogy a ,Sz. Tanácsról' ne-
vezett szép művészetek intézetének tanonczai között a jutal-
makat kiosztja. A South-kensington musaeumnak termét 
mindazok ismerik, kik a világkiállítást meglátogatták; itt 
volt a kiosztás. A bibornok ur figyelmeztette az ifjakat, hogy 
a szépmüvészetek a léleknek mulatozásul szolgálnak, mivel 
a munkacsere enyhiti a fáradt elmét; távol legyenek attól, 
hogy miután némi ügyességet mutatnak föl a művészetben, 
magukat lángésznek képzeljék ; foglalatoskadjanak saját 
kézi munkájukkal, szabad óráikban elő vehetik a rajzolást, a 
hangszert, az éneket, ez nemes mulatozás, mely a lelket föl-
vidámitja, nemesiti. Például mutatá fölBurns-t, Ilogg-ot, E t -
trick-et, Tvmer-t, Mezzofantit, kik tanulmányaiktól kézimun-
kára, énekre, vagy valamely hangszerre mentek át, s ebben 
fáradt elméjüket fölvidámitották. — Pénteken maj. 15-én 
egy u j árvaházunk áldatott meg az Ore plébániában, másfél 
angol mértföldre Hastingstól. Egy előkelő aszszonyság jó-
tékonysága szerzett egyházat, kertet, és tágas udvart. A 
Krisztus Jézus kisdedségéről nevezett nénék foglalták el 
ezen árvaházat, Grant, soutlnvarki püspök a Szent-Három-
ság dicsőségére megáldotta az épületet, s a nénéket bevezette. 
— Ugyanezen püspök maj. 4-én Wortingban egy uj tem-
plomnak és zártiának alapkövét megáldotta és letette, mely 
a Sionról nevezett Miaszszonyunk-, néoéknek számára épül, 
s kik már Wortley-house-ban árvaintézett birnak. Ez aláirás 
által jött létre. A templom fele-költségét Gaisford őrnagy 
vállalta magára. — Maj. 13-án Corntswaite, beverley-i püs-
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pök áldotta meg az u j templomot, mely Market Weigtonban, 
Yorkshire-grófságban, a kath. iskolához van épitve. Két 
száz tanoncz foglalt helyet a templom hajójában, de melyben 
300-an foglalhatnak helyet. A templom szent Wílmosnak 
van fölajánlva, goth stylben van épitve — Sisk atya, a 
mount-szent-Bernardi apátságból Lancashirben tudat ja a 
katholikusokkal, hogy szerzete, (a trappisták) a kath. refor-
mált iskolát más szerzetnek fogja következő juliusban átadni, 
ha módjuk lesz a 12,000 franknyi adosságot, mely ez iskola 
építésére tétetett, kifizetni. „Huszonöt éve már, hogy az 
•apátság e vidéken munkálkodik. Akkor itt csak egy katholi-
kus volt, most ezrekre megy számuk. Az apátság nyitva van 
azoknak, kik szent gyakorlatokat akarnak tartani. A szegé-
nyek eledelt kaptak házunknál. Mult évben 21,000 szegény 
kapott nálunk eledelt.. Ezen fölül ruhát is osztogattunk a 
szegények között." — Az anglicán, vallású ,Gruardián' lap 
közli, hogy Barlangban, az esseyi grófságban, egy kastély-
ban rejtek-ajtóra bukkantak, melyről eddig senki semmit se 
tudott, mely ajtó egy setét rejtekbe vezetett, hol egy kosa-
rat, benne szárnyasállat csontokat, és kath. templomi ruhá-
kat találtak. Ezen hely a kath. papok rejteke volt, midőn a 
16-ik suázadban halálra kerestettek. Nyoma volt annak is, 
igy szól a ,Gruardián', hogy itt szent-mise mondatott; a ko-
sár étket tartalmazott az elrejtett pap számára. Az olasz 
katholikus papok intésül vehetik ezen rejtekhely fölfedezé-
sét. — A ,Morning Advertiser' borzadva kérdi, valljon Sto-
nor, gallesi lierczegnőnek udvari hölgye-e az, a ki a kath. 
egyházi czélokra létesített bazarnak pártfogói között följe-
gyezve áll ? Es ép ezen bazar a knightsbridge-i iskolára volt 
szervezve, mely a cambridgei lierczeg pártfogása alatt áll. 
és az irgalmas szüzekre van bízva. Kérdi tovább az emiitett 
újság, valljon nem azon Robert Peelnek-e a leánya, a ki miu-
tán Stonor hölgyet nőül vette, a romanisták badarságaira 
adta fejét és lelkét? Kérdi tovább, valljon egy papista őr-
angyal (papist guardian angel) a cambridgei herczegnő kí-
séretében díszlik? Kérdez, kérdez ezen ú j ság ; és senk ise 
könyörül raj ta , hogy kérdésére feleljen. — O'Hagan Tralee-
ban követül választatván, ezeket mondá választóinak : „Én 
meggyőződésem minden erejéből, szivem egész hódolatával 
romai katholikus vagyok. Én tisztelem a szent-atyát, (éljen, 
harsogó éljen!) mint a kath. egyháznak fejét, a ki egyszers-
mind a ker. királyságnak a feje, s két száz milliom kath. hí-
veknek atyja ; én soha semmiben részt nem veszek, mi az ő 
szentséges személyét megsértené, mi az ő teljes független-
ségét csorbítaná. Különösen tisztelem a mostani pápát, a ki 
legfényesebb erényekkel tündöklik, a ki atyai jó szándékát 
népe iránt tanúsította, midőn ezt a józan szabadság élveze-
tére meghivta, kit a forradalmi furakodók a legdurvább há-
ladatlansággal keserí tet tek, kihez minden vallásos ember 
tisztelettel közeledik, kitől csudálkozással távozik. Midőn 
róla mások tiszteletlenséggel beszélnek, én annál figyelme-
sebb tisztelettel akarok róla mindég szólani." O'Hagan, l len-
nessy, s Bowyer mellett méltó helyet fog foglalni Russell, 
Palmerston, s Gladstone ellenében, kiknek minden fegyverük 
az álnokság, a szinlelés, a hazugság. ,Rule Britannia! ' ily 
politikai erkölcsökben dús állam férfiak kormányzata mellett. 

P E T E R V A R , jun. 14-én. Az itteni hivatalos lap közzé 
teszi a kormánynak rendeleteit a chelmi ruthén papnövelde 

ujjá-szervezéséről. Ezen intézkedés avval indokoltatik, hogy 
az egyesült kath. egyház műveltebb, a papi szent pályára 
képzelttebb növendékeket kapjon. A ki emlékezik II. Katalin 
ravaszságáról, Miklós czár kegyetlen üldözéséről, csak hogy 
az egyesülteket az egyháztól elszakitva, a szakadárságba el-
temesse, indokolt gyanúval fogadja ezen intézkedést. S való-
ban a halálos gyűlölettel telt ellenség, ki mindent megtet t 
az egyesült egyház megrontására, ma képes lenne annak 
jobblétéről őszintén gondolkodni? A chelmi egyházi megye 
az üldözések nyomásaitól eddig csudálatosan menten maradt, 
mivel Lengyelország szivében, messze ter jedő kath. népség-
gel van körülvéve, és pedig latin szertartásuval. Ennek 
köszönhető, hogy az egyesült görög-szertartásu chelmi me-
gyét a latin szertartás mint védfallal körülvet te , s a másutt 
milliomokra menő apostasiától megóvta. Miklós czár a chel-
mi egyesültek elszakitására is azon eszközöket alkalmazta, 
mely neki Litvaniában oly bő sikert adott. De szilárd hitű és 
jellemű főpásztorra talált. Itt nem talált apostata Siemaskora, 
vagy Mihaloviczre, hogy terveit létesitse. A chelmi püspök, 
hogy a kormány üldözéseitől megmentse hiveit, 1839-ben a 
latin-szertartást elfogadta. Evvel üldözte a kormány az egye-
sülteket, kényszeritvén őket vagy a szakadárságra , vagy a 
latin szertartásra A pápák megtiltották az egyesülteknek a 
latin szertartást, a nép fölötte ragaszkodott az ő szertartásá-
hoz, innen a sok szakadás, mivel a kormánytól nyomatva, 
inkább maradtak a szakadárságban szertartásukkal, semmint 
a latinra mentek. Ez a muszka kormánynak ravaszsága, ke-
gyetlenséggel párosítva. Arra számolt ő , hogy a nép a szer-
tartását nem változtatja, s azért a szakadárságra megy át. A 
püspök halála után a legnagyobb akadálytól megszabadul-
ván, Miklós czár álnok eszközökhez nyúlt, hogy czélt érjen. 
Szíj-ostor és Siberia, mint megtéritési eszköz, jó volt a távol 
eső lengyel tartományokban, de Chelmben, mely közel volt, 
s a műveltebb világgal közlekedésben volt, azt használni nem 
lehetett, mivel a tolvaj csak titokban lop, ha lárma van, neki 
osonni kell. Azért lassú mérget használt ezen egyház ellen, 
mely észrevétlenül késő , de bizonyos , és rikitások nélküli 
halált hozzon. A fő életnedv a lengyel nemzetiség és a Ro-
mávali összeköttetés volt; s Miklós czár átlátta, hogy a pap-
s á g o t lehetetlen lesz a muszka szakadárságra megnyerni , a 
meddig ő a többi Lengyelországgal nemzeti érzelmeivel, a 
hittudományok közösségével és a szent-székkeli közlekedés-
sel egyesülve lesz. A kormány tehát a nemzetiség és azon 
közösség ellen tette minden fondorlatait , mely az egyesült 
egyház és Roma között volt. A chelmi egyház-megye rég óta 
a papnövendékek jelesebbjeit Varsóba küldte , hol az egye-
temnél szélesebb mérvben elvégezvén a hittanulmányokat, 
haza té r tek , s nagyobb képzettségük miatt a hit tanárságra 
és a nehezebb, sőt a magasabb hivatalokra alkalmaztattak. 
A kormány 1836-ban ezen szokást az egyesültekre nézve 
megtiltotta ; ezek Varsóba többé papnövendékeket nem küld-
hettek. A varsói papnövelde latin-szertartásu, a latinokkali 
együtties nevelés a hitközösséget ápolja. A kormány e he-
lyett a papnövendékek jelesebbjeit saját költségén a kiewi 
és moskaui szakadáros egyetembe küldte. Ez az atyáskodá3 
ravaszsága. Ha a farkas észlelni tudna, a sovány juhot először 
gondosan hizlalná; s ezen gondosságot azután kegyeletes 
atyáskodásnak hirdethetné, hogy a juhok maguktól kivánja-



nak a farkas háztartásához állani. A muszka kormány se mu-
lasztotta el ezen intézkedést a czár kegyességeül fölmutatni, 
bebizonyitására, mily nagyon van a czár szivén az egyesült 
egyház java ; azonban ott volt a sanctio is, hogy a mely nö-
vendék ezután Varsóba küldetnék, azt a kormány, tisztessé-
ges kiséret mellett gyalog Siberiába menesztetni fogja. S va-
lóban Kiewbe ment hat papnövendék , a szakadáros papnö-
veldébe elhelyeztetett, két hónap múlva a szakadárságra nó-
gattatott, s mivel hitüket és a lelkük üdvösségét jobban sze-
rették; mint rakonczátlan papnövendékeket, a katonaságba 
mind a hatot besorozták, s Siberiába elhelyezték. A ravasz-
ság egészen dugába dölt, mivel a chelmi püspök ezután sen-
kit sem küldött a szakadáros egyetemhez. Miklós czár ravasz 
tervét II. Sándor kormánya fölkapta. Muchanow belügyér-
nek egy apostata azt javasolta, hogy huzassék vissza az 
1836-i ukáz, oldoztassék föl a chelmi egyesült egyház a kül-
detéstől Kiewbe vagy Moskvába, amelyhez ugy sincs kedve, 
inkább azon legyen, hogy magában Chelm városában ép azt 
kapják a növendékek , mit a kormány ravasz szándékai sze-
rént Kiewben kellett kapniok. A terv megtetszett a kormány 
előtt, s a chelmi papnövelde újjászervezése foganatba véte-
tett. A czél mindég az, muszkásitani a lengyel papságot , s 
általa a népet, s igy az egység magától megszakad Romával. 
Püspök nem levén Chelmben, mivel a sedes vacans a kormány 
gonosz tervében egy erős húzás vol t , a káptalani helyettes, 
kora alatt megtört aggastyán levén, a növelde szervezése, 
vagyis a juhnak a farkas általi hizlalása foganatba vétetett. 
Hogy ezen szervezés jellemét, czélját megismertessem, ne 
hány vonást is tenni elegendő. 1) Általában tiltatik az egye-
sülteknek, hogy valakit a latin-szertartásu növeldékben ne-
veltessenek. 2) A növelde a közoktatási gondnok közvetlen 
igazgatása alatt lesz, a ki mindég muszka és szakadár hitű. 
3) A növelde papi igazgatója a püspöki hatóság alól kivona-
tik, s a közoktatás ministeriuma alá tétetik. A ministerium-
ban pedig van egy osztály az egyesültekre, egy másik a latin-
szertartásuakra, de mind a kettőnek főnöke muszka és sza-
kadár hitii. Az osztályok véleménye felsőbb bizottmányhoz 
küldetik, itt kijavittatik vagy visszadobatik. Ezen bizott-
mánynak tagjai mind muszkák, vagy apostaták. Igy tehát a 
katholikusok ügye véglegesen az egyház ellenségeinek ke-
zében van. Sőt most már a kormány titkot sem csinál belőle, 
hogy muszkásitani akarja az egyesült lengyeleket, mivel 
1860-ban a papnövelde igazgatására egy muszkát nevezett, ki 
egykor Magyarországban politikai küldöncze volt több évig. 
4) A lengyel nyelv tiltva van, a szertartás muszka nyelven, 
Pétervárott gyártott könyvekből történik. A muszka nyelv-
nek és az egyházi szertartásoknak tanára mindég muszka és 
szakadár liitü. Ebből kikiláthatja, mily uton vitetnek az egye-
sültek a szakadárságra. 5) A tanulmányok nem hogy emel-
tettek volna, hanem az előbbi tanfok alá szállottak ; mivel a 
tanári székek nem csőd által töltetnek be, hanem a kiewi és 
moskwai egyetem tanonczai, vagy magános tanárai , sőt a 
részegesek, az erkölcstelenek küldetnek Chelrnbe. A chelmi 
academia a közoktatás fenyitő helye. íme, mily jótétemény 
az, melyet a muszka kormány a lengyeleknek adot t , s me-

lyet a pétervári hivatalos lap emlékirat alakjában Európának 
fölmutat ! Öli a nemzetiséget, öli a kath. hitet. A farkas hiz-
lalja a juhokat, a farkas dicsekszik, mily nagy jótétemények-
kel halmozta el a nyájat ! Ez elég. 

VEGYESEK. 
PEST, aug 4-én. Nt K a v u l á k János, veszprémegy-

házmegyei plebánus Berzenczén, hiveinek számára saját költ-
ségén uj iskolát alapított, melyben télen a szép számú na-
gyobb iskolások nyernek oktatást, nyáron át pedig kisdedó-
vodaul fog szolgálni. E czélból 1526 frton alkalmas házat 
szerzett, a tanitó javára pedig s egyéb iskolai szükségletekre 
2400 frtnyi alapítványt tett. (P. H.) Az ily lelkipásztornak 
adott díjból ekkép a hivek húzzák a legüdvösb kamatot nem-
zedékről nemzedékre. 

— Hírlik, hogy Reisach bibornok, pápa ő szentsége 
egy kéziratát kézbesítette volna ő cs k. apostoli fölségének. 
Az irat a lengyel ügyre vonatkoznék, és sikert is aratott 
volna. 

— A piemonti kormány befogatta Cappetella Antal 
áldozárt az állam elleni összeesküvés gyanújából. A nála tör-
tént házmotozás alkalmával találtak nála egy föveget, mely-
nek bélése fehér, mely szin a reactio szinének tartatik ; a fö-
vegekben azonban ezen szin gyakori, mert a nagy hőség el-
len sokan viselik. Ezen eljárás alkalmat adott több papnak, 
hogy fövege béllését megváltoztassa, nehogy hasonló sorsra 
jussanak Cappetellával. — A fehér szin a tisztaságnak, 
szennytelen becsületességnek a szine, talán ezért fél tőle 
a piemonti kormány, mely csak imént jött nyomára ismét 
több milliónyi sikkasztásnak. A pápa fehérben szokott járni, 
alkalmasint azért szeretnék hatalmukba keriteni a piemonti 
nagy kormányférfiak ő szentségét: az igaz, a gonoszokra 
nézve ő nagy reactionarius ! 

— Ronge a mainzi püspök és általában a nagyher-
czegségi papság ellen szórt rágalmai miatt a nagyherczeg-
ségi hatóság által vád alá helyeztetett. 

— A nimesi püspökről is mondatik, hogy Renan mü-
vére vonatkozó körlevelen dolgozik az Eaux-bones fürdő-
helyen. 

— Az agg spoletoi érsek Arnoldi, a legszivtelenebb bá-
násmódban részesül, minőt a spanyol hirhedt protestánsok 
aligha tapasztaltak. Minden kényelemtől meg van fosztva, 
még ujságlapokat sem olvashat, melyekkel tisztelői akartak 
neki kedveskedni. Csak egyszer hallgattatott ki. Ellenein av-
val boszulja meg magát , hogy egész nap imádkozik érettük. 

— A Mechelnben tartandó kath. nagy gyülekezetre 
Dupanloup és Montalembert is váratnak 

M e g j e l e n t : „ S z e n t L á s z l ó m a g y a r k i r á l y 
t i s z t e l e t e " czimü imakönyv. A jó imakönyvnek szokott 
tartalmán kivül magában foglalja a Szent-László-Társulat alap-
szabályait is. Megrendelhető Gr a r a y Alajos sz. László-tár-
sulati másod-titkárnál és a Szent-István társulat ügynöksé-
génél. A közönséges félvászonba kötött példány ára 30 kr.; 
egész vászonba 40 kr., aranymetszetü diszpéldányé 60 kr. 
Kik 50 vagy több példányt rendelnek meg egyszerre kész-
pénz fizetés mellett, a megszabott árból 20 százaléknyi elen-
gedést nyernek. A szállítási költségek a megrendelőt illetik. 
Ily társulati imakönyv német nyelven is fog mielőbb kiadatni. 
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TARTALOM : A kegy-uri kérdés. (Folyt.) — Az uj 
hitüekről (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Irodalom 
(Folyt.) — Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

Az eddigi törvényes szokás, a szegényt, ki az ő 
temetési ünnepélyét megfizetni nem képes, (ingyen) és 
csendességben beszentelni, némileg sérti a ker. test-
vér-szeretet érzetét s ugy tűnik föl, mint egy evan-
geliomellenes bánásmód. Vegyünk egy ker. családot. 
Például megbetegszik a családfő, egy tevékeny, be-
csületes ember munkás ápolója a háznak. A kevés 
megtakarított vagyon csak hamar fölemésztetik s 
nem is elégséges a szükséges ápolásra, ő meghal, s 
nem tudja" most a vigasztalanul éhező család, mikép 
takarítsa el a drága maradványokat. Szükségből 
egy koporsó összeállittatik s a holttetem csendesen, 
harangszó nélkül, mely őt a keresztényt még is oly 
gyakran hívogatta ájtatosságra, a híveknek majdnem 
minden kísérete nélkül, a sírkertbe vitetik, s azután 
gyakran csak alkalmilag megjelenik az áldozár, hogy 
hulláját beszentelje. Mint fosztja meg ez a szegényt 
minden bátorságától, mennyire neveli ilynemű sze-
gény ünnepelés a hátramaradottak mardosó fájdal-
mát ! A kath. keresztényt, ha mindjárt elhagyatott 
koldus volna is, megilleti még is, ugy mint az egy-
ház tagját és a halálban a leggazdagabbhoz hasonlót, 
a harangok ércz-szava ; azon szózat, mely által az a-
nyaszentegyház mig élt, oly gyakran meghítta őt az 
isteni szolgálatra s azért igen is illendő, hogy utolsó 
útjában is elkísérje őt az ő nyughelyére. Illő, hogy 
a kereszt, az Üdvözítő győzelmi zászlója, melyhez es-
küdött, vitessék előtte csak ugy, mint a gazdagok 
előtt. Illő, hogy keresztény felebarátjai kikísérjék ő-
tet, valamint hogy az ő lelkiatyja is, ki őt a nyo-
masztó életnek bemenetelénél a keresztények szövet-
ségébe fölvevé, s lelkét ez életben mindenekkel el-
látta, ne sajnálja fáradságát végső útjára is, lelkét a 
Teremtőnek, a testet pedig a földnek a boldog föltá-
madásig átadandó. 

Talán ez ügyben ugy lehetne intézkedni, ha 
tudnillik az egyház főpásztorai megyei vagy tarto-
mányi zsinaton egy egyszerű, de pompa nélküli szer-
tartást rendelnének, mely minden híveknek állapot-
különbség nélkül az illető lelkésztől, Isten nevében, 
megadatnék. A ki több diszt s nagyobb ünnepélyes-
séget követelne és kedvező viszonyainál fogva azt 
megtehetné, az fizetne ugy mint eddig, az áldozár 
gyámolitására bizonyos meghatározott stólát. A gaz-
dag ezt megadhatja, és ha tudja, hogy ez által lelki-
pásztorát gyámolítja, bizonyára szívesen is meg fogja 
adni, a szegény pedig ingyen nyeri az egyszerű egy-
házi szertartást. A lelkész pedig ezen intézkedés által 
alig fog veszteni valamit. Ha a jó módú keresztény 
ilynemű szeretetet és önzéstelenséget lát, bizonyára 
iparkodandik az ő lelkiatyját, ki a szegények iránt 
oly szeretetdusnak mutatja magát, gyámolitani. Ter-
mészetesen a papnak stolája a legcsekélyebb, mi a 
hívőnek józanul terhére eshetik ; ide tartozik még a 
kántor, sirásó stb., kiknek illetékei előforduló esetben 
sokkal nagyobbak s nyomasztóbbak is. De ha a lel-
kész előmegy jó példával, ugy alig kételkedhetni, 
mért ne ajánlhatnák ezek is a szegénynek ingyen 
szolgálatukat, miután a vagyonosnak fizetése részükre 
is biztosíttatott. 

Jóllehet ugyan sok bajjal jár a stolailleték el-
rendezése és talán itt ott visszaélés fordulhat elő, még 
is több lelkészt van szerencsénk ismerni, kiket ezen 
szempontból még soha sem lehetett keménységről 
vádolni, s e miatt soha sem estek az ő községükkel 
viszálykodásba. Yoltak és vannak lelkészek, kik rég-
óta és a nélkül, hogy a törvények által erre fölhivat-
tak volna, a szegénynek mindeu egyházi szertartást 
önként kiszolgáltattak, kik meg nem elégedtek azzal, 
a fizetésképtelen szegényt csupán csendességben be-
szentelni, hanem kik a koldus tetemének is harangoz-
tattak, a szegényt imádság s a kereszt elővitele mel-
lett végnyugalmára elkísérték, a nélkül, hogy a sze-
retetnek ezen lépéseért pénzt vettek volna; a nélkül, 
hogy megengedték volna, hogy a többi egyház-szol-
gáktól is vétessék fizetés s mindamellett e miatt sem-
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mi tetemesebb kárt nem tapasztaltak jövedelmeik-
ben, sőt inkább a szeretetnek bő jutalmát gyüjtöge-
ték maguknak a községben; a jó módú inkább egy-
házi ünnepélyt vesz igénybe s annál dúsabban jutal-
mazza a lelkipásztort. 

Egyébiránt a stolaris jövedelem magában véve 
csekélység. A legszigorúbb behajtás után is, különö-
sen csekély számú községben alig érdemeifigyeimet. 
Ennél jövedelmezőbb az úgynevezett párbér az ő já-
rulékaival, melyek részént termesztményekben, ré-
szént készpénzben fizettetnek. Ezen illetékek bizto-
sabb forrását képezik a papi jövedelemnek, kivált ha 
azok beszedésétől a lelkész fölmentve s e kötelesség 
a helység birájára van átruházva, a ki a fizetni nem 
akarókat hivatalos tekintélyével is rászoríthatja. Igaz, 
e miatt is van elég panasz, zúgolódás, s elégedetlen-
ség, — különösen, mióta az ujabbkori országgyűlési 
követek fölbiztaták a tudatlan népet, hogy követté 
megválasztatásuk esetére majd kiviszik, hogy nem 
lesz párbér többé. Ugy szintén sokan a lelkészek kö-
zül panaszkodnak, miszerént jövedékeikben csonkitást 
szenvedtek, az által, hogy azon úrbéri telkek, melyek 
után az 1802. összeírás vagy a visita szerént. tehát 
törvényesen, némely járulékok részént termesztmé-
nyekben részént készpénzben őket illetik, más hitval-
lásuak részére eladatván, sőt most már izraeliták ke-
zére kerülvén, a mostani birtokosok a jövedéket tő-
lök megtagadják. A panasz több kerületből fölterjesz-
tetett a főmagasságu bibornok herczeg-primáshoz, a 
ki is nem késett ez ügy érdemében üdvösen intéz-
kedni. Nevezetesen megfejté, az e részben kiadott leg-
felsőbb rendeletet 1824. maj. 27-ről, mely igy szól: 

„A kath. plébánosok- és kántoroknak fizetendő 
palástdij- és párbér-illetéktől az ágostai- és helvét-
vallásuak fölmenteinek az 1791. évi 26. törvényczikk 
szerént. Azonban a csorbítások, melyeket a plebánu-
sok a katholikusok helyébejöt t evangelikus telkesek 
által szenvednek, a vallási alapból nyerendő kárpót-
lás végett a maga utján fölterjesztessenek." (Ez meg-
történhetik alkalmasan azon folyamodásokban, melye-
ket most a plebánusi congrua kiegészítésére benyúj-
tani szokás). „Azon járadékok azonban, melyek a ka-
tholikusok részére történt valamely szerződvényen 
sarkallanak, hogy a vallási alapítványról a teher el-
hárittassék, a törvények értelmében föntartandók." 
És valóban nem hiányoznak ujabb példák, hogy a 
más vallásúak a kath. telkek birtokába jutván, me-
lyekre a kérdéses terhek nehezültek, ezeknek to-
vábbá viselésére a kath. plebánusok irányában a vi-
lági hatóságok által is kényszerittettek; minthogy 

azonban legújabban oly eset merült föl, mely szerént 
a kath. plebánus kérelme azért tagadtatott meg, hogy 
az adasvevési szerződvényben ily, a más vallásúak 
által szerzett birtokot illető kötelezettségről szó nem 
tétetik, azért czelszerünek vélem az illetőket figyel-
meztetni: hogy azokat, kiknek közreműködésével ha-
sonló adásvevési szerződések köttetnek (minők a jegy-
zők) keressék meg, miszerént ezek tudassák velük 
azon eseteket, melyekben a más vallásúak által kath. 
birtokok szereztetnek, azok a mondott kötelezettség-
gel terhelve levén: hogy ekkép az ily vevőket a bir-
tokot terhelő kötelezettségekről hatóságilag idején 
figyelmeztethessék, és igy jogukat biztosithassák. 
Egyébként a legújabb törvények szerént is megha-
gyatott a törvénybiráknak, hogy az egyházak- és 
plebánusok palástdiját és párbérilletékét a hanyag fi-
zetőktől, — természetesen a lelkipásztorok folyamo-
dására — követeljék vagyis behajtsák. (Lásd „Lan-
des-Regierungs-Blat.t fúr Ungarn" 1853. 24. sz, 50. 
§. és „Reichs-Gesetz-Blatt" 1854. 96. sz. 3. §. Kelt 
Esztergombanjul.4-én 1860. J á n o s bibornok-érsek.) 

A papi jövedelem forrását még a földalap is teszi. 

X. 
Hogy az egy s az egész világ minderi tartomá-

nyaiban elterjedt egyház megyék- s plébániákra van 
elkülönözve s mintegy határvonalozva, ennek alapját 
a helyi szükségesség physicai törvényeiben kell ke-
resnünk. E szerént a fejedelmek és gyámurak is ala-
pítván püspökségeket és lelkészi állomásokat, azokat 
különkülön saját ingó s ingatlan birtokkal ellátták. 
Igy látjuk ezt hazánkban is. A jámbor fejedelmek nem 
csak az egyházi épületeket álliták föl, hanem a püs-
pöki és lelkészi dotatiot is részént földben, részént 
termesztmény- s egyéb adományokban megalapiták. 

A lelkészekre nézve sz. István első apostoli ki-
rályunk különösen megparancsolta, miszerént minden 
tíz helység tartozik 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 kötelesek át-
adni. A kisebb marha alatt értetik itt kecske, juh és 
sertés. Később megszaporodván a hivek száma, uj plé-
bániák és templomok alapíttattak; ezek is hihetőleg 
részént fekvő birtokkal, részént egyéb járulékokkal 
elláttattak, a mint ezt az első apostoli király kitűzte. 
Ismét a hivek számának szaparodtával, a plébániák és 
templomok számát szaporítani s ezeket illőleg dotálni 
kellett. Az adományozásnak legbiztosabb alapja min-
denkor a földbirtok vala, mely azonban a gyámurak 



buzgósága és a helyi körülmények különböző volta 
szerént változott. 

II. Jósef császár alatt az egyházi jószágok töme-
gesitéséből, valamint az eloszlatott zárdák javaiból 
keletkezett az úgynevezett „Vallás-alap" (Fundus Re-
ligionis.) Ebből vétettek az uj lelkészi állomások föl-
állítására szükségelt járulékok és az oda alkalmazott 
papok ezen alapból nyerik az ő valóban igen takaré-
kos elláttatásukat. 

Az 1836. országgyűlési végzés szerént a plebá-
niabeli földalapnak legalább egy telket kell képeznie, 
ide értetvén egyszersmind a hivek kötelessége a ple-
bániabeli földeket trágyázni, háromszor megszántani, 
a plebánus által adott maggal bevetni, learatni és a 
lelkész csűrébe behordani, valamint malomba előfoga-
tot adni. Ugyanez a templom szántható földeiről is 
érvényes vala eddig; mindezek a lelkészek- s egyhá-
zakra nézve megerősitvék a legújabb királyi nyilt 
levél által is. (V. ö. b. Patent, c. r. dto. 20-ae mart. 
1853. §. 23.) 

Az 1856-ik évi aprilhó 16-án ö 0 2 2 / í5j . számalatt 
kelt, és a magyarországi főkormányhoz intézett, s ez 
által a politikai hatóságokkal, a püspökmegyei hiva-
talok utján pedig a lelkészekkel közlött magas cultus-
és oktatásügyi minisztériumi leirat, mely az 1836-ik 
évi úrbéri törvény rendelkezése folytán, a legelők 
elkülönítése alkalmával a polgári s egyházi hatósá-
gok közreműködését oda kívánja irányoztatni, hogy 
a törvény által a lelkész- és tanítónak megitélt lege-
lői járandóság, sőt a kimértnél valamivel nagyobb és 
mindég a helységhez közelfekvő helyen, kiadattassék. 

Óhajtandó volna, hogy a lelkészi állomás min-
denütt elégséges jövedelmi forrással, nevezetesen pe-
dik alkalmas földbirtokkal legyen összekötve. — A 
birtok tekintélyt és befolyást szerez, kiválólag oly 
időben, midőn minden hatalom anyagi pénzerő s föld-
birtok szerént mérlegeztetik. Nem mondom ugyan, 
hogy ezen pont a lelkészkedő papságra a legfonto-
sabb, de a jelenkor gondolkozása szerént — emberi-

deg szólva — egyik a legalkalmasabb eszközök közül 
tekintélyt és befolyást biztosítani a papságnak. Tá-
vol van tőlem a gondolat, a lelkész vagy akármely 
áldozár tekintélyét az ő anyagi birtokától föltételezni! 
A szegény káplánnak s még szegényebb szerzetes ba-
rátnak az ő áldozári méltósága s papi működése vé-
gett meg van saját becsülete s tekintélye. Azonban 
az emberek közt nincs máskép ; a papnak független-
nek és gondnélkülinek kell lennie. Mily szép volt az, 
midőn sz. Pál apostol búcsúzván a községtől azt mond-
hatta: Senkinek közületek terhére nem voltam, a ti 

pénzetek s birtokotokra igényt nem tartottam, ha-
nem a mire szükségem volt, kezem munkájával ér-
demlettem meg; más részt pedig ugyancsak azt 
mondja a szent irás is: a ki az oltárnak szolgál, az ol-
tárról éljen. De talán bizonyos pénzmennyiség is ki-
pótolná ezt s nem kellene a papnak épen mező- s föl-
dekkel, istálló- s marhákkal bíbelődnie, mert ez há-
borgatja a szellemi életet. Azonban a kik igy beszél-
nek, miért nem adják el szintén aző jószágukat; csak 
volna talán valami értéke ! Miért gyötrik magukat? 
vegyenek maguknak érték papírokat, mint monda-
tik, avagy adják ki a pénzt kamatra, akkor csak le 
kell vágni a couponokat, vagy a kamatokat fölvenni. 
Ők azonban ezt megköszönnék; mert a földbirtok csak 
birtok marad, a pénznek pedig sok viszontagsága van. 
Ha kikülcsünöztetik, ugy oda is veszhet. A papírok-
nál, a föl- s leszállás divattá vált; s mi lenne a világ-
ból, ha mindenki igy gondolkoznék, akkor a mezők 
és szántóföldek parlagon hevernének. Ide járul még 
azon körülmény is: mennél drágábbak az idők,annál 
kevesebb értéke van a pénznek is. A mit csak 30 év 
előtt váltóban lehetett kapni, azt nemde most ezüst 
vagy osztrák értékben kell fizetni. Mondhatta-e va-
laki ötven év előtt, hogy a lelkésznek ezer forintra 
volna szüksége, hogy bútalanul megélhessen ? S még 
is ő nem élhet levegőből. Ó neki lehetőleg gond s 
aggodalom nélkül kell lennie, hogy lelkipásztori hi-
vatalát tökéletesen beteljesítse. A földalap sokkal biz-
tosabb állást nyúj t akármely tőkénél. A legrégibb 
időktől fogva belátták ezt s azért a lelkészeknek há-
zat, földet és rétet és erdőt adtak, hogy igy azután 
jöhetnek idők, aminők akarnak, biztosítva legyenál-
lásuk. E mellett pedig még más jó oldala van ennek. 
Az áldozárok tudnillik tanult emberek levén, jólle-
het a fóldmivelésben nem mindég oly gyakorlottak, 
mint a született földmivesek, mégis ez nem tart igy 
sokáig, s ők helyesen föltalálják magukat. Ha tehát 
a gazdaságban van valami javítani való, a paraszt em-
ber ezt tol nem fogja oly hamar s nincs is bátorsága 
hozzá, sőt gyakran pénze sem. A lelkész pedig érti 
az ujat, van bátorsága s gyakran módja is, megkísér-
teni; ha sikerül, akkor az ő példája lelkesitőleg hat 
híveire nézve is, ha pedig nem sikerült, ugy ez isre-
ájok nézve óvásul fog szolgálni. 

Némelyek egyházi alapról beszélnek, de ezek is 
csak ugy vaktában beszélnek. Vegyük a dolgot gya-
korlatilag. Ha ezer forintot vetünk is ki évi fizetésül, 
ugy ennek évenkénti tőkéje husz ezer forint volna s 
e mellett bizonytalan a lelkész állása; a mennyiben 
tudnillik faluhelyen olykor még pénzzel kezében sem 
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kapna egy itcze tejet is s egy fonthust; ha pedig van 
saját gazdasága, ugy el van látva s még másokat is 
kisegithet a zavarból. Azok pedig, kik most gazdaság 
helyett egyházi adót ajánlanak, nem gondolják meg, 
hogy ezt is csak hamar megunnák a hivek s még job-
ban zúgolódnának, ha tudnillik az ugy is terhessé 
vált országos adók mellett, még netalán pápai adó, 
püspöki adó, plebánusi adó, káplán-adó is behozat-
nék. (Folyt, köv.) 

Az aj hitüekről. 
(Folytatás.) 

Templomba járni azon okból nem akarnak, mivel — 
mint mondják , — Krisztus kihajtotta a templomból az ott-
lévőket, és a templom szeréntük most is épen ugy latrok bar-
langja, mint akkor volt, mert tele van képekkel és faragvá-
nyokkal. Pedig — mondják — a képek és faragványok Is-
ten első parancsával ellenkeznek. 

Minket ezért bálványozóknak nem csak tartanak , ha-
nem nyiltan rágalmaznak is. Tudok közülök olyant, ki a ké-
peket tűzbe dobálta. J) 

Az anyaszentegyháznak minden szokásait és szertartá-
sait megvetik, és nevetségesekké tenni iparkodnak. 

Házasságra lépéskor vagy bármely más alkalommal es-
küdni tiltottnak állítják, hibásan értelmezvén Üdvözítőnknek 
azon szavait: „En pedig mondom nektek, épen ne esküdje-
tek, sem az égre, sem a földre , hanem legyen a ti beszéde-
tek ugy ugy, nem nem stb. (Sz. Máté 5 , 34—37.) 2) 

Az el- vagy nem temetésre mit sem adnak. Halottju-
kat ugyan beíratják a holtak könyvébe , de hogy a pap te-
messe el, azt nem csak nem kivánják, sőt minthogy az egy-
ház szertartásait megvetik , a pap általi szokásos temetést 
mint babonáskodást, még azon esetben is ellenzik, ha neta-
lán akaratjuk ellen megkeresztelt kisdedük levén az elteme-
tendő, ezt az egyház szokásos szertartásai közt kivánja mint 
övét eltakarítani. 

Erkölcsiségükettekintve, színlelt szenteskedésse! mond-
ják, miként nekik nem szabad káromkodni, részegeskedni, 
csalni, lopni, hazudni, rágalmazni, stb. 3) Szóval: az erköl-

' ) Hasztalan mondja nekik az ember , h o g y mi a képeket , vagy 
faragványokat nem imádjuk, mint a kath. vallásban neve lkedtek tud-
hatják, ső t bizonyosan tudják ezt ; hasztalanul hozza föl el lenük bár ki 
is Mózes I l - ik könyvének 25- ik fejez. 18 versé t , hol e g y e n e s e n pa-
rancsoltatik, hogy csinálj két aranyos Cherubot az oltár mindkét felére 
sat. Ok e l fogult rajongók, s ezen kivül tudatlanok, ve lük okosan be-
szélni hasztalan. 

2 ) Midőn erre vonatkozólag egyebek közt megjegyez tem, misze-
rént maga J é z u s is esküdött , a mennyiben a zsidó főpap megszól í tására: 
megesküdtet lek téged az élő Is tenre , inondd meg nékünk, ha te v a g y - e 
Krisztus az Isten fia ? feleié : T e mondottad, stb. (sz. Máté 26 . 63-4 . ) 
é s sz . Pál apostol is többször esküdött (Kom. lev . 1, 9 ; 9 , 1 . ) Ezekre 
azon neve t séges választ nyertem, hogy azon he lyeken nem jó a szent-
írás; Tanulatlan, tudatlan rajongóktól valami okos fe le letet nem is 
várhatni . 

®J Mintha bizony bármely jóravaló , de f ő l e g a kath. val lás eze-
k e t megengedné , vagy valaha megengedte volna ! Hiszen a kathol ikus-
nak sem szabad nem csak azokat , de semmiféle bünt sem e lkö-
vetni . Csak a kath. anya-szentegyház erkölcs i tanítását tartsa meg 
bár ki , éljen a szerént , akkor sem Isten, sem emberek előtt nem 
kel l félnie. 

csiség szabályozójául Istennek tiz parancsolatját, de csak is 
azt fogadják el, a hétfőbünök, kilencz idegen és Szentlélek 
ellen való hat bűnök stb. felől hallani sem akarnak, mert — 
mint mondják, — nincs az ugy a szent-irásban, csak a papok 
csinálták ugy össze. 

Jóllehet pedig nagyon is jámboroknak akarnak lát-
szatni, ') és mindég Isten tiz parancsolatját hangoztatják 
ajkaikon, mégis, hogy in praxi Isten 6-ik parancsának áthá-
gását mibe sem veszik, azt onnan merem állítani, mivel, kör-
nyékünkön egyik uj hitüt karhatalmilag kellett elválasztani 
ágyasától, kivel őt — többek állitása szerént, — az én sza-
badságos katonám két köböl búzáért adta volt össze. 2) 

Mindamellett azonban , hogy fönhangon hirdetik , mi-
ként nekik hazudni, másokat rágalmazni stb. nem szabad, 
mégis elég gonoszak a papokat népcsalóknak, ámitóknak rá-
galmazni. Szándékosan vagy tudatlanságból, vagy mi legva-
lószínűbb, betanítva hazugságok- és rágalmakkal a legszen-
tebb dolgokat gyűlöletesekké tenni, és a hiveket lelkipász-
toraiktól elidegeniteni iparkodnak, hazugul állítván, hogy 
ezek a szentségeket p é n z é r t szolgálják ki, pedig irva van: 
ingyen kaptátok, ingyen adjátok ; a szent-misét p é n z é r t 
ajánlják föl, tehát kereskednek vele. Hasztalan minden föl-
világositás. A ki valamiről meggyőzetni nem akar, azt arról 
meggyőzni nem lehet. 

A testvéri czim czége alatt, és Üdvözitőnk azon sza-
vainak : ,,a ki köntösödet el akarja vinni, engedd át neki 
köpönyegedet is," (sz. Máté 5, 40) hamis értelmezése foly-
tán tévtanaiknak utolsó szála a vagyonközösséghez van kötve. 
Tudok rá esetet, hogy egyik azért állt ki közülök, mert már 
a gabona jóformán elfogyott a testvérek közti megosztás 
által. 3) 

Számukat illetőleg, mennyien vannak ? azt bizonyosan 
kitudni nem lehet. Környékünkön épen nagyon sokan nin-
csenek, de mégis nem megvetendő a mozgalom. Majd egyik, 

' ) Nem is igen beszé lnek, nem nevetgé lnek , s zemeike t l e süt ik , 
gondo lkozók , szóval ugy néznek ki , mintha az őrül tség bizonyos fokán 
lennének. Azt azonban m e g kell vallani, miszerént a káromkodást , ré-
szegeskedés t , é s lopást i l letőleg, tudomásomra nem lehet őket k ihágás-
ról vádolni. Egyébiránt nein állok jót ér tük, hogy csakugyan o lyanok, 
mint a milyeneknek látszatni akarnak. 

Ugyanezen uj hitű vé tkes ágyassága nem türetvén, később 
törvényes házasságra kívánt lépni e g y más kath. nővel . l ) e mivel köz -
tudomásra volt , miként ő uj hitű, é s igy köz botrány lett volna őt e g y -
szerűen házasságra bocsátani, s z ü k s é g e s n e k láttam, hirdetését letiltani 
addig, mig tett leg m e g nem mutatja, h o g y ő a kath. egyháznak hive , 
tehát mig a templomban a ny i lvános isteni t i szte leten rendesen, — mint 
uj hiti:sége előtt szokott vol t , — meg nem je len ik , é s a kihirdetés 
után is csak azon esetre mondottam m e g e n g e d h e t ő n e k , hogy a szán-
déklott házasság létre jöhessen , lia mindazt, é s ugy te l jes i tendi , miket 
és miként e g y házasságra lépő kathol ikus teljesíteni szokot t é s tartozik 
vagy i s lia meggyón ik , áldozik, é s a szokásos eskü-formát kész lesz el-
mondani. Ha az ü g y nagyon is komoly nem volna, nevetségesnek kel -
lene ez alkalommal adott feleletét nyilvánítanom. Ű ugyanis fönebbi e lő -
adásomra szokot t e g y k e d v ü s s é g g e l válaszolá : miként ő neui ígérhet 
semmit , mert nem tudja, mit fog neki a Szent lé lek addig mondani. Mind-
azáltal csakugyan teljesített mindent. 

s ) Arra , h o g y a t i e d e n y é m i s , v a g y inkább, hogy n i n c s 
t i ^ d , hanem a m i e n k , nagyon könnyen hajlandók kivált az olya-
nok , kik tulajdonképen e n y é m n e k alig mondhatnak valamit , é s 
mégis bár mily kevés legyen az mit enyémnek mondhatnak,nem sz íve-
sen engedik , hogy az enyémből mienk legyen. 
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majd másik községben találkoznak többen-kevesebben, kik 
hozzájuk szegődnek. Az újdonság figyelmet gerjeszt. Alszen-
teskedésük, és csábitó szavaik azokra, kik előbb is nem a 
jobb katholikusok osztályához tartoztak, hatással vannak. 
Pőleg azt tapasztalhatni, hogy azok állanak közibök, kik 
előbb legnagyobb káromkodók és korhelyek voltak. ') Ha 
bármely kellemetlenség adja elő magát a lelkipásztor és 
egyik vagy másik pulyább lelkű hive között, ez közönsége-
sen azzal fenyegetődzik, hogy u j hitii lesz. Vannak, kik azon 
tekintetből szegődnek hozzájuk, hogy ugy nem kell a papnak 
fizetni ; és a kit egyszer behálóznak, nehéz közülök kiszaba-
dítani, részént mivel capacitálni majd nem lehetetlen, egy 
részről tudatlanságuk miatt, más részről mivel mindég a 
Szentlélekre hivatkoznak, hogy nekik nem ugy mondja a 
Szentlélek; részént mivelálszégyenbőltartózkodnak ranjongó 
felekezetüket oda hagyni. 

Méltán figyelmet érdemel azon körülmény is. hogy a 
katonaságnál is vannak párthiveik. Sőt az én szabadságos 
katonám, de hiteles tudomásom szerént több katona is, Bécs-
ben a katonaságnál lettek uj hitüekké, pedig az álladalomra 
nézve nem igen előnyös, ha ilyen katonái vannak, miután 
egyebek közt azt is hitelvül vallják, hogy háborút viselni, 
ott valakit megölni, meglőni stb. tilos. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
CSÁKVÁR-VIDÉKE, jul. I6-án. A csákvári egyház-

kerület f. é. jun. 16-án Gánthon tartotta első félévi gyűlését. 
A szokásos formaságtól annyiban volt ez alkalommal eltérés, 
a mennyiben a helybeli lelkész ur e napra határozván beig-
tatását, az ezen cselekvényre fölhatalmazott kerületi esperes 
ur által kerülete papságának jelenlétében lelkipásztori jog-
gyakorlatába canonszerüleg bevezettetett. A beigtatott lel-
kész ur meghatottan a nt. esperes urnák sz. Bernárd le-
veleiből idézett eme zárszavai által : „ego pro te Deum ro-
gabo attentius, quatenus concédât tibi pondus diei, et aestus 
sic portare, ut ad vesperam regia signatum imagine recipias 
denarium" a szeplőtelen bárány lábaihoz borulva eléneklé a 
„Veni Sancte"-t — mire a szent-mise-áldozat Isten megszen-
telő malasztjáért általa a Magasságbelinek bemutattatott. A 
plébániai lakba visszatérvén szivélyesen üdvözöltük a beig-
tatott házi gazdát, mire nt. esperes ur tekintve az ünnepély 
természetét, a tanácskozást ez egyszer akkép vélte vezérleni, 
mikép a teendők inkább baráti társalgás — mint szabálysze-
rüleg körülirt hivatalos alakban történjenek. Az eredmény 
bebizonyította, hogy e tanácskozási modor nem volt rosszul 
választva. Esperes ur szerént társalogva is lehetvén komoly 
tárgyakkal foglalkozni, előterjeszté , hogy miután püspök-
megyénk részéről az ez időszakra kiadott kérdéseknek 2) a 

*) Szerencsét lenek ! mintha a kath. anya-szentegyház kebelében 
a szentségekben méltán részesü lve , J é z u s sz. k e g y e l m e által gyámol i t -
tatva, nem lenne könynyebb a káromkodást , ré szegsége t , é s minden 
más vé tke t e lhagyni , szóval megtérni , és a jóban állhatatosan megma-
radni, mint az igazság , é s k e g y e l e m kútfejétől e l szakadva, egyedül sa -
já t gyarló erejére támaszkodva. 

a) An causas tcstamentarias , et reliquas s imi les hucdum per 
Sacram Sedem pertractatas rel inquere, et in judicia saecularia trans-
ferre exped ia t? — b) Bonus et prudens pastoranimarum quomodo acce-
dit sua in novam parochiam ? quomodo s e ger i t primis statini diebus? 
quarumnain illico virtutum specimina praebere t eneatur? 

megyei káplán urak által kidolgozandó legjobb megfejtéseért 
50 a. é. forintnyi pályadij tüzetett ki, olvastatnék föl t. V. J . 
csákvári káplán ur munkálata, melyet azután hahogy a birá-
lat szabályait megütné, az esperesi kerület előlegesen is püs-
pök ur ő méltósága kegyes figyelmébe ajánlana. A nevezett 
káplán ur felelete kedvesen lepte meg a hallgatókat, miért is 
az indítványozott tiszteletteljes ajánlás jegyzőkönyvileg föl-
vétetni, s a püspök-megyei hivatalnak megküldetni rendel-
tetett. — Egyik plebánus ur e közben érzékeny szivvel je-
lenti vala , hogy egyházi megyénknek a bécsi Pázmány-féle 
intézetbeli egyik nagy reményű papnövendéke, leginkább 
tulfeszitett szorgalma következtében súlyosan lebetegedvén, 
jelenleg plébániája körében kedves rokoninak ápolása közt 
használja a gyógyszereket. Ismerve a fiatal papnövendék 
sokoldalú jeles tulajdonit, kellett, hogy elszomorodjunk e je-
lentésen; de lehetetlen volt belső megindulásunkat és örö-
münket utólagosan mégis ki nem fejezni, midőn ugyanazon 
tisztelt plébános ur mintegy hivatalosan jelenti, hogy a bécsi 
Pázmányféle papnövelde hazaszerte tisztelt kormányzója ngs 
és ft. M a j t h é n y i Adolf esztergomi kanonok ur,őseitől örök-
lött nemes jelleménél fogva nem elégedvén meg azon leg-
atyaibb részvét tanúsításával, melylyel a gyengélkedő pap-
növendék állapotát fölkarolva, egészsége helyreállítására 
minden, emberileg lehetségest nagy áldozatokkal megkísér-
te t t , hanem gyengéd figyelmének érzetében az intézetből 
haza kényszerült beteget még távol tartózkodása helyén is 
személyesen fölkeresni, a még mindég súlyosan betegnek 
ágyánál vigasztaló angyalként megjelenni, s kedélyét atyai 
édes szavaival fölüditeni kegyeskedett. A fön magasztalt 
nagyságos kormányzó és kanonok urnák ily szeretetteljes 
tette nem csak érzékenyen érintette lelkünket, hanem egy-
szersmind nyilvános hálának kifejezésére is lelkesített ben-
nünket. A ft. szerkesztő ur mód nélkül lekötelezi a csákvári 
kerületet, ha eme tiszteletteljes kifejezést ezennel becses lapjá-
ban ezen sorok tolmácsolhatnák ! — A gyűlés egyéb tárgyai 
közül még kiemelendő a kerületi lelkész uraknak amaz általá-
nos óhajtásuk, melynél fogva megkeresendőnek határozták a 
pesti Oltár-egylet t. cz. igazgatóságát, mikép ha jövőre itt-
ott a vidékeken, illetőleg Székes-Fehérváron szentegy-
házi készletek lennének közszemlére kiállitandók, a vi-
déki lelkészek azon czélból lennének a kiállítási határidőről 
eleve értesitendők, hogy hiveikkel közölhetve, alkalmat 
nyújthassanak azoknak is a megtekintésére, s ez által egy-
szersmind ez üdvös ügynek pártolására. — Csákvár vidékéről 
czimezvén e közleményeket, alkalmat veszek még megje-
gyezni, mikép a malasztban öregbedő, erőben fiatalodó jubi-
láns püspök ur ő méltósága, apostoli körútját a csákvári ke-
rületbe folytatva, jun. 28-án Szááron hétszáznál több részel-
tetett a bérmálás szentségében. A tikkasztó hőség sem lan-
kasztotta el terhes munkájában. Sőt mély álmélkodásunkra 
u j terhekkel toldotta e napi főpásztori működését, a mennyi-
ben tudnillik a hivek roppant gyülekezete vegyes ajkulevén, 
ő méltósága először német, azután tüstént reá magyar szent 
beszéddel üdvözlötte az egybeseregletteket. A bérma-szent-
ségnek kiosztása után püspök ur ő méltósága ujolag német 
és magyar nyelven ismételte kenetdús tanítását. Könyük 
áradoztak a szemekből, midőn a tiszteletet gerjesztő aggas-
tyán püspök u r , pásztorbotjára nehezedve, a bérmáltakat 
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szülőik s bérma-szülőik gondviselésébe ajánlotta, kérvén őket, 
oktassák azokat a hi tben, mindenek előtt pedig el ne felej-
tessék velük a ,Miatyánk'-ot , ,Üdvözlet ' -e t , ,Hiszek egy Is-
cen'-t, tiz parancsolatokat, az anyaszentegyház öt parancso-
latit, a hét szentségeket stb. A bölcs főpásztor jól kiszámította, 
mikép a tudni szükségelt imáknak ily részletes elősorolása 
igen jelentékeny hatással bir a hivekre, mert egyfelől a leg-
magasabb tekintély szájából hallják azokat , másfelől pedig 
nagyobb figyelemmel hallgatják az illető lelkipásztort is, mi-
dőn egy-egy ily imádságnak magyarázatát tűzi alkalmilag 
tanitása tárgyául. — Ő méltósága julius 2-án Bodaikon 
bérmált. 

BECS, jul 29-én. Temetésről jövünk ! nem ugyan a vi-
lág hatalmasainak egyike tünt le az élet színpadáról: hanem 
csak egy igénytelen, de jámbor, és reményteljes növendéke 
a Pázmány-intézetnek, s ez H o f f m a n n Dénes, erdélyme-
gyei 23 éves növendék-pap vala, kiről még öt hét előtt senki 
sem hitte volna, hogy rohanó lefolyású tüdövészben fog meg-
halni. És ime a jámbor ifjú egyszerre elhervadva lehullott az 
élet fájáról, elragadtaték korán, hogy a gonoszság értelmét 
meg ne rontsa. Nem lévén alkalma a világban nagyot mi-
velni, élte és elhunyta egynémely előtt talán kevés érdekkel 
birand, de volt életében egy szokás, melyet halálig megő-
rizve , neki boldog halált szerzett, s mely által fensőbb ma-
gaslatban áll a siron tul, mint állnak sok világhatalmasok a 
siron innen, s állni fognak e nélkül azon tul. — Ezen jám-
bor szokása föltünö volt életében, s kellemes szelid külső-
vel birván kimondhatlan, s á tható bensőséggel szokta üdvöz-
leni környezetét e szent szavakkal: „Dicsértessék a Jé -
zus Krisztus"; betegsége súlyosbodó fordultánál is bár 
mikor jöt tek elöljárói vagy mások ágyához, mosolygó arcz-
czal fogadá őket, mondván : dicsértessék a Jézus Krisztus ; 
a végszentségekben kitünö áhítat tal részesülvén, midőn a 
végtusa közeledett, valamint a körülötte valóban atyai szor-
goskodással és érzékeny részvéttel számtalanszor megfor-
duló ft. s ngos főigazgatót, ugy a fáradhatlan meleg keblű 
lelki igazgatót, s többi elöljáróit is azon megszokott szép 
szavakkal üdvözlé : „Dicsértessék a Jézus Krisztus !" az 01-
tári-szentségben még egyszer részesülvén, a lelki igazgató 
azon kérdésére : szereti-e a mi Urunk Jézus Krisztust ? min-
den erejének egybeszedtével válaszolá : nagyon, nagyon ! s 
tiszta öntudattal követvén a haldokló fölött mondatni szo-
kott imát még egyszer összeszedvén erejét, s lelkes ,Áment' 
mondva, elszállt lelke ahhoz, kit életének minden órájában 
dicsért. — Reája illenek tehát nagyon azon szavak , melyek 
az ő halálát je lentő , ngs igazgató ur költségén nyomatott 
csinos képeken olvashatók: „Örök szeretettel szerettelek t é -
ged : azért vontalak téged magamhoz könyörülvén." (Jerem. 
31 , 3.) — Ha tehát a megholt kitűnő szorgalmát, erényeit s 
jeles szépirói tehetségét nem emiitjük is : e szent szokása 
egyedül érdemessé teszi őt példa gyanánti fölemlitésre. 
Ügyességének és fiúi kegyeletének remek maradványa azon 
gyönyörű, szabad kézzel készitett üdvözlő képben látható, 
melylyel az intézet ngs főigazgatóját névünnepe alkalmából 
legújabban mint egy hattyú dallal megtisztelé. Mindenkit 
megnyerő szendeséggel tisztelve, megtisztelék mai nap a ke-
délyre hatásosabb magyar szertartással végzett temetését az 
egyházi intézetek és testületek, s az egyetem hittani kara. 

Első évi hittanuló társai ma végezték be az iskolai eszten-
dőt, s megindultan vivék őt a nyugalom helyére, ki korán 
végezett be egy emberi élet-időt. Emléke barátai és társai áhí-
ta tába ajánltatik, s kivált az e lapok u t ján fölszólalt innsbruki 
testvérekébe, kik annyi szeretettel ajánlották szinte nem rés' 
elhunyt egyik tá rsuka t , egykoron hasonlókép a Pázmány-
intézet növendékét, ezen intézet valóban lelkes lelkiigazga-
tójának imáiba. Fortis est uti mors dilectio ! 

LISSABON, jun. 30-án. Némely adatokat kaptunk Bom-
bayből Portugalliának indus tartományaiból. Maj. 3-án nagy 
számú katholikusok gyűlést ta r to t tak , melyben következő 
pontok jöttek határozat a lá : 1.) Az u j érsek megtartassék; 
2.) az u j érseknek tettei igazságosak ; 3.) a mult év dec. 20-án 
tar to t t gyűlés nem fejezte ki a bombay-i katholikusok érzel-
meit. Az első pont egyértelmüleg elfogadtatott, a többi pon-
tok csak szótöbbséggel. — A négy pap a censuratól föloldoz-
tatott , de egyházi javadalomra képtelen maradand. —Lissa-
bonban angol biblia társulatok széltiben osztogatják a bibli 
ákat, és a gyalázatos értekezleteket ; e czélra a vizhordók 
(gallegos) alkalmatosaknak találtattak. Azonban bár mit te-
gyen eme fölforgató társulat, a portugál népet protestánssá 
soha nem fogja tenni. Vallását, jámborságát, ajtatosságát 
megronthat ja a népnek, de más vallásra nem terelheti, mivel 
ha más nem, szűz Mariának tisztelete fogja őt a kath. egy-
ház kebelében megtartani. — A püspökök ezen egyházi és 
hazai csapásnak orvoslást keresnek, és pedig a papnöveldék 
rendezésében. Sok akadályt gördit elébök a szabadkőmives 
kormány, de például az 1862. év januari zsarnok rendelet 
ellen a lisaboni, portoi, vizeu-i püspökök erélyesen tiltakoz-
nak, s tiltakozásuk mellett ma is megmaradnak. Az állani 
mindenüvé betolakodik, mindent saját elvei szerént akar 
rendezni. íme egy példány ezen tolakodásból: „Főt. ur! 
1859-ki april. 28-án kelt fölsőbb rendeletnek értelmében föl-
szólítom főt. uraságodat, hogy mindazon egyházi ünnepek s-
ajtatosságok tervezetét, s megtartási módját velem közölje, 
melyek a templomon kivüli járdalatokkal vannak összekap-
csolva. Reménylem, hogy a kormány ezen rendeletét hiven 
megtart ja ; s engemet ennek vételéről tudósitani fog. Canton 
Estarreja 28. maj. 1863. Brandao, kerületi főnök." Asalreu-i 
plebánus, a kihez e levél menesztetett, igy válaszolt a kormány 
ezen kőmives szolgájának : „Uram ! Azon ünnepek szertartá-
sai, melyek járdalatokkal összekötvék, V. Pál szertartásos 
könyvében, a megyék megállapitott rendeletjeiben, s más 
szertartásos könyvekben vannak följegyezve, kiszabva: plébá-
niámon ezen ős szertartások vannak maiglan. Ha valamely u j 
szertartás, vagy ajtatos járdalat szükségessé válik, vagy kí-
vánatossá, én a püspökömhez szoktam fordulni, vele értekezni,, 
s parancsait követni; s én e tárgyban püspökömön kivül 
más tekintélyt nem ismerek, s hiszem, hogy püspököm, mi-
dőn nekem valamit parancsol, ebben nem folyamodik önhez, 
szabad-e neki igy és ezt parancsolni ? Ön polgári kormány-
zóról szól ; én ezt minden világi tárgyban tisztelem, s neki 
engedelmeskedem; hanem az egyházi és vallásos tárgyak-
ban, föltéve, hogy ő romai katholikus, az egyház egyszerű 
hivén kivül semmit mást nem látok benne, a ki plebánusának 
oly alattvalója, mint bár ki más. Ha valami rendelkezést 
czélirányosnak vél, forduljon a püspökömhez, s ha a püspö-
köm parancsait megkapom, készségesen fogok ezeknek en-
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gedelmeskedni, vagy pedig tiszteletteljesen az én észrevé-
teleimet püspököm bölcs megitélése alá terjesztem. Folyjon 
minden viz saját forrásából, és saját medrében; tiszteltessék 
minden tekintély az ő körében ; akkor fog minden jól menni 
Az ajtatos járdalatokról kár önnek gondoskodni ; legfölebb 
kötelességük a világi hatóságoknak, hogy a csendet és rendet 
föntartsák, s az ünnepeknek fényét emelni igyekezzenek. Isten 
áldja meg uraságodat. Salreu maj. 29-én 1863. Ayres Tava-
res de Pinho Antal plebánus " A plebanus ezen levele pél-
dányul szolgálhat minden plebánusnak, valahányszor a világi 
hatóságok az egyházi dolgokba tolakodnak — Manoel pa-
triarcha, súlyosan beteg. V. Don Pedro gyontató-atyja a fo-
roi püspökségre van kinevezve — A papai nuncius maj. 
utolsó napján bérmált, a hivek sokaságának szük volt a ká-
polna. A sziiz Mária iránti ajtatosság uj és élénk lendületet 
kapott. A király Mafrában tartózkodik; a keresztelési költ-
ségeket a kamara már megvoksolta. 

EDINBURGr, jun 30-án. Az imák nem szűnnek az ég-
hez szállni, hogy a nagy angol nemzet a kath. egyházba vissza 
tér jen; s az imádság nem szokott sikeretlen lenni. Az isteni 
malaszt sok szivnek megadatik, s mi csudálatos megtérések-
nek vagyunk tanúi. Részletenként elősorolni lehetetlen levén, 
csak az anglicán egyház kebelében létre jött egyletről szó-
lunk, mely napról napra nagyobb terjedelmet nver. Nem ért-
jük a puseistákat ; ezek is meghozták gyümölcseiket; New-
man, Manning, Faber, és más jeles tudósok megtérésére tő-
lök adatott az alkalom. Ezen mozgalom lankadván, más hason 
mozgalom indult meg az anglicán egyház kebelében, mely 
magát unionista pártnak nevezi, mivel nyiltan vallja a latin 
és a görög egyházzali egység iránt a vágyat és szándékot. 
Az unionisták mult karácsonkor 6000 tagot számláltak, na-
gyobb részt lelkipásztorokból, a kik imádkoznak ezen egyes-
ség létrehozásaért. Nem csak imádkoznak, hanem a népet is 
ezen irányban oktatják, a kath. hit-czikkelyeket fejtegetik, s 
ezt, mint az angol nép ős hitét adják elő, melyet csak VIII. 
Henrik és Erzsébet zsarnoksága alatt hagyott el. Különösen 
a szerzetesek hasznát dicsérik, s rajta vannak, hogy sz. Be-
nedek régi apátságait, kolostorait romjaikból fölemeljék, s a 
mint tudják, ugy szervezzék. Kátéikban, néhány tévedés mel-
lett, az áll, hogy a romai püspök a négy patriarcha között 
első, hogy joghatósággal bir minden püspökökre és liivekre. 
Van egy ujságuk, mely három éven át nem szűnt meg a pápa 
világi fejedelemségét védeni. Egy tag közülök már trappista 
lett Az Isten mindent jóra fordit. 

IRODALOM. 
„Keresztény Vezórczikkek." 

Nogáll János, nagyváradi kanonoktól. 1863. 
(Fo lytatás . ) 

Ep oly jeleseknek mondhatók a „Vezérczikkek", ha mo-
rális szempontból tekintjük azokat. A kath. erkölcstan szabá-
lyait és elveit több helyütt gyönyörűen föltüntetve találjuk 
bennük. Igy mindjárt az első czikkben az erkölcs tiszteleté-
ről szól a szerző. Hogy mily megható módon cselekszi azt, 
arról tanúskodjanak saját szavai : „Az erény kell, hogy tisz-
teletben álljon, az érdem méltó a dicsőségre. Igy van rendén. 
Avagy mit tartanál, barátom, mit tartanál az oly emberről, 

ki erényt sem hisz, vagy az erényt nem tudja tisztelni? mit 
tartanál, mit várnál az oly néptől, mely az érdemet nem tudja 
méltányolni ? Midőn Scipio a spanyol havasokon keresztül 
vezetvén hadait, a tartományt Romának meghódoltatta, ka-
tonái fiatal nőt hoztak drága zsákmányul eléje, már jegyben 
állót szive választottjával. Scipio a bájos nőt szabadon bo-
csátotta, jegyesének szeplőtelenül visszaadta. Mit tartasz 
Scipioról? Azt tartom, ezen győzelem, melyet a fiatal bajnok 
magán vőn, nagyobb dicsőségére válik a győzelmeknél, me-
lyeket a csatatéren aratott vala szabad nép meghóditásával." 
(7. 1.) Nagy hévvel buzdit a lelkes szerző ugyanazon czikk-
ben, az Isten szeretetére. S hogy az erényt annál inkább meg-
kedveltesse, a második czikkben Jézust, a tökély példányké-
pét állítja az olvasó szemei elébe. Hely szűke miatt csak egy 
kis idézetet szakítunk ki e kedves czikkből: „Minden, mit 
az összedelmes kereszténység századokon keresztül nemeset 
és dicsőt érezett, minden alázatosság és kegyelet, minden 
szeretet és önfeláldozás, minden szent jellem, mely a keresz-
tény századok égboltozatán ragyog, az őszivének sugár verő-
fénye, az ő életének utánozványa, az egész keresztény er-
kölcs, melynek isteni voltát maguk a korunkbeli pogányok 
sem vonják, nem vonhatják kétségbe, maga a keresztény er-
kölcs épen csak az ő életének hasonlatos szabályzata, az ő 
jellemének tükörképe . . . hasonlólag a holdhoz, mely a nap 
fényét sugároztatja vissza. Jézus jellemének úgyannyira nin-
csen párja az emberiség történelmében, miszerént inkább 
minden ember csak épen annyi erénynyel bir, a mennyi ha-
sonlattal hozzá.'í (31. 1.) Egyáltalán az erényt oly szépnek és 
fönségesnek tünteti föl a mélyen tisztelt szerző, miszerént a-
karatlanul is annak követésére buzdul az olvasó. S hozzá 
veszszük még azt is, miszerént mindenütt a sz. Ignácz-féle 
modort követi a szerző, s egy-egy kérdéssel hirtelen az olva-
sóhoz fordul; mi, amellett hogy növeli az előadás élénkségét, 
még gondolkodóba is ejti az olvasót eddigi élete fölött, s en-
nek következtébon üdvös elhatározásokra is birja őt ! 

Meg nem állhatjuk, hogy társadalmi szempontból is bi-
ne mutássuk a Vezérczikkeket. Ha meggondoljuk: mennyi 
rossz akarat, és elfogultsággal vegyes tudatlanság nyilvánul 
gyakran a kath. egyház és katholikusok iránt, épen a közü-
gyek és társadalmi kérdések vitatásában — akkor lehetetlen 
örömmel nem üdvözölnünk ama jeleseinket, kik az eszmék 
tisztázására s egyházunk védelmére, rendithetlen bátorság-
gal sorompóba lépnek. E becses lapok t. olvasói elégszer ta-
pasztalhatták, hogy mennyire erőlködnek ott a túlsó oldalon 
a katholikusokat kevesbbé buzgó hazafiakul föltüntetni — s 
mintegy bebizonyítani: mintha a kath. religio a nemes hon-
fiúi érzelem elfojtására törekednék ! E nemtelen gyanúsítást 
hatalmasan megezáfolja a főt. szerző következő czikkével: 
„ A hon történelme." E czikkben megdönthetlenül kimutatva 
találjuk azt, miszerént a kath. religio, az emberi szivbe oltott 
honszeretet érzelmét megtisztítván a kinövésektől megszen-
telte, s biztos irányt adott annak. Titoknak nevezvén a hon-
szerelmet, következőleg ir róla szerző : „A pogány hajdan 
nem csak hogy nem értette ezt a titkát az emberi kebelnek, 
hanem el is torzitotta szintúgy mint akár az egész természe-
te t ; a pogány hajdan a honszerelemből kegyetlen bálványt 
csinált, melynek a polgár feláldozta az embert, mikép Phoe-
nicia lúgosaiban az anyák méhök gyümölcsét a tüzes Molok 



nak ; kegyetlen bálványt, mely más nemzetek véréből bizott, 
más nemzetek romdüledékein aratta dicsősége borostyánait. 
Sparta merő honszerelemből helotákat tartott, és Roma merő 
honszerelemből a szabad nemzeteket rendre rablánczra fűzte. 
A keresztény religiot illette a dicsőség az emberi szivnek ezt 
a titkát, a honszerelmet, szintúgy megváltani, szintúgy mint 
az elmének egyéb kételyeit, a szivnek egyéb sejtelmeit, a ter-
mészetnek egyéb titkait megvilágosítani, megigazítani és 
megszentelni." (80. 1.) S miután, a Jeruzsálem fölött könyező 
Jézust olvasóinak bemutatta volna, fölkiált : „Lám hogy 
mennyire szerette hazáját ! Hazája fölötti könyei a honszere-
lem tanúi voltak és megszentelői." (82. L) S alább a követ-
keztetéseket ekkép vonja ki a mondottakból: „A hon-
szeretet tehát megáll, illik keresztény szivhez. A po-
gány honszeretet, mely a hazából bálványt farag, hogy 
azt imádja s hahol szeszélye t a r t j a , az erkölcsi tör-
vény uralmának s a halhatatlan lélek örökkévaló ér-
veinek rovására az élő Isten szent fölségének, az Is-
ten országának ellenére is akarna ágaskodni, . . . . az ily 
pogány honszeretet nem fér ugyan össze a keresztény lelkü-
lettel, és ellenkezik magának az emberiségnek köztermésze-
tével. De van keresztény honszeretet, mely titokszerü hon-
vágygyal ragaszkodik a földkerekség azon részletéhez , me-
lyet isteni gondviselésből szülői földül nyertünk, kiváló von-
zalommal viseltetik a nemzethez, melynek teste vére, mely-
nek érezzük, hogy családtagjai vagyunk ; keresztény honsze-
retet, mely megosztja a hon örömeit és szenvedéseit; hon-
szeretet, mely a keresztény jellem fénycsomójának egyik su-
gárfénye." (82—93. 1 ) A mondottak nyomán önként követ-
kezik az i s , hogy a nemzet erkölcsi sülyedése a vallásos 
keblű honfinak bánatot okoz ; és hogy az erkölcsök emelke-
désébe helyezi honfiúi reményét, mit a főt. szerző meghatóan 
rajzol a czikk két utolsó részében. (Vége köv,) 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 7-én. H a y n a 1 d Lajos erdélyi püspök ő 

exclja, a sepsi-szentiványi plébánia gazdasági épületeinek 
helyreállítására 100. o. é. frtot kegyeskedett adományozni. 

— Mint a lőcsei kath. gymnasium ez évi értesitvényé-
ben olvasható, Z a b o j s z k y László, szepesi püspök ő mlga 
a lefolyt tanévben is 33 jó erkölcsű és szegény sorsú tanulót 
lakással, ruházat-, élelem- és tanszerekkel ellátni méltózta-
tott. Ugyanezen értesitvényben foglaltatik egy értekezés 
B a l u g y á n s z k y József, munkácsegyházmegyei áldozár-
és tanártól: „A pogány görög és latin classicusok tanulmá-
nyozása mellett a görög és latin sz. atyák müveiből válo-
gatott remekebb szemelvények ismertetése hasznáról tanin-
tézeteinkben.'-

— A Jézus társasága kalocsai érseki főgymnasiumá-
nak évkönyve adatokat közöl a kalocsai főgymnasium törté-
netéhez. A gymnasium 1766-ban nyittatott meg, és 14 évig 
bölcsészeti tanfolyammal is birt. Mig a kegyes-rendiek vezér-
letére voltbizva e tanintézet, a tanulók száma, ide számitván 
a bölcsészethallgatókat is, legnagyobb volt 1768-ban, mint a 
melyben volt 250; 23 másod, és 18 első évi bölcsészethall-
gatóval; ugyanezen évben a kegyesrendiek házi növeldéjében 
volt 42 növendék ; közöttük 2 gróf Szluha, 3 báró Barkóczy, 3 
báró Fischer , báró Jósika, továbbá Tallián , Zarka, Dőry, 

Sikszti, Csapody, Zay, Piukovich s más nemes családok sar-
jadékai. A Batthyány-féle alapítvány a tanoda puszta földén 
kivül egészen elenyészett, és igy a mostani, ritka áldozat-
készségű nagy érsek K u n s z t József teljes joggal nevezhető 
a kalocsai gymnasium , mely jövő évre a Vll-ik osztálylyál 
nagyobbittatik, uj alapitójának. A lefolyt 186a/3-ki tanévben 
volt 250 nyilvános és 2 magántanuló ; és igy a gymnasium 
léte óta soha sem volt számosabb az iíjuság, mint mennyit a 
letűnt év mutat föl. — Nem csuda, a t. atyák mind tanítás-
mind bánásmódjáról a szülők dicsérő elismerése egyhangú. 

— A ,Tir. St.' nevü lap a trienti herczeg püspöknek 
egy körlevelét közli kivonatban, melyben a buzgó főpásztor 
a roveredoi egyházellenes lapra nézve a következő határo-
zatokat teszi közzé: 1) Megyénk minden hiveinek rang és 
állapot különbség nélkül tiltva van ezen lap olvasása. 2) 
Összes papságunknak az engedelmesség szent kötelme alatt 
ezen lapra való előfizetésen és annak olvasásán kivül szigo-
rúan tiltatik még mindaz, mi ezen lapnak terjesztését és ol-
vasását elősegitené a nép között 3) Megyénk papságának a 
fölfüggesztés büntetése alatt, mely ipso facto bekövetkezik, 
és melytől csak mi oldozhatunk föl, tiltva van minden közre-
munkálás a nevezett lapban. — Ez a legjobb eljárás az egy-
házellenes lapokra nézve, minő a „Messagiere." 

— A parmai püspök e napokban jelenik meg a tör-
vényszék előtt hivatalával való visszaélésről vádoltatván, 
mivel több papot suspendált a nemzeti ünnepen való tettle-
ges részvétel miatt. Az államügyész a többi közt követeli, 
hogy a főpap jövedelmének, mely 30,000 frankra rúgna, egy 
ötöd része a fölfüggesztett papok kártalanítására fordittas-
sek. Erre nézve hozzá teszi a P. Lloyd turini levelezője : 
„Dieses Mittel würde vermuthlich die Bischöfe sehr vor-
sichtig in ihren Suspensionen machen." Mintha bizony csak 
egy püspök áldozta volna föl minden földi előnyét, hasznát 
kötelmének lelkismeretes teljesitéseért. Azonban másnemű 
Ítéletet nem lehet várni azoktól, kik mindent pénzért tesznek; 
pénzért irnak, pénzért rágalmaznak, a mint az önérdekű 
czél kivánja. 

— A sz. Adalbert templomában, Posenban űnnepé-
lyes gyász-isteni-tisztelet tartatott az elesett lengyelekért, 
különösen az agyonlőtt és fölakasztott papokért (Ischora, 
Konarszky stb.) A szent-misét Bazynsky prépost mondotta. 

— A kalocsai tart. zsinatra a nagyváradi 1. sz. f t káp-
talan részéről F o g a r a s s y Mihály és gróf H a 11 e r Fe-
rencz kanonok ő mlgaik küldetnek. 

A Jezus-társaságnak növeldéje Kalksburgban. 
Ezennel köztudomásra adatik, hogy ezen intézetben, 

melynek egészséges fekvése, Bécs környékének egyik leg-
szebb táján, az ifjúság ép testi fejledezésére jóltevőleg hat, 
s melynek helyiségei és azok elrendezése minden követelés-
nek megfelelnek, a nyolcz-osztályu főgymnasium minden tár-
gyai azon tankönyvek szerént, s azon tanszerek segitségével, 
melyek a cs. k. államgymnasiumok számara előirvák, minden 
osztályában ugy taníttatnak, hogy a tanulók akármely évfo-
lyamból hátrány nélkül nyilvános gymnasiumokba átléphet-
nek, s végén, ha tehetség és szorgalmuk nem hiányzanak, az 
érettségi vizsgákat sikerrel kiállhatják. 

Van ezen intézetben egy előkészületi osztály is a gym-
nasiumra, melybe mind az első mind a második félévben nö-
vendékek bevétetnek. Továbbá adatik itt oktatás a magyar, 
cseh, olasz, franczia és angol nyelvekben, valamint a rajzo-
lás*, testgyakorlás-, lovaglás-, vívás- és úszásban is. A pro-
gramm kívánság következtében közöltetik. 

Stieber György J. T. 
házi igazgató. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A kegy-uri kérdés. (Folyt.) — Az uj 
hitüekről (Vége ) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A kegy-uri kérdés. 
(Folytatás.) 

A fekvő birtok legbiztosabb jövedelmi forrás a 
papság számára, de legméltóbb is hozzá. Midőn XVIII. 
Lajos franczia király a forradalom által ütött sebek 
orvoslására és a clerusróli gondoskodásra komoly fi-
gyelemmel kezde lenni, törvényjavaslatot terjeszte 
a követek kamarája elejbe, mely által legalább az ha-
tároztatnék meg: hogy jövendőre érvényes legyen 
azon fekvő javak ajándékozása, melyeket az ajtatos 
hivek buzgalma az egyháznak fog- adományozni. De 
ez igazságos rendelet ellen is ellenszegülés támadt a 
kamarában, és azon félelem ürügye alatt, hogy igy 
rövid idő múlva a földbirtok egész Francziaországban 
a clerus kezeibe esik, ezer kétséget keltett föl. E hir-
telen rémületet mindazonáltal eloszlatta Chateaubriand 
u r ékesszólása, ki buzgóságában igy szólott : 

„Igen, uraim, a religio dicsősége és az oltárok 
sérthetlensége iránti gondoskodásunk hí bennünket 
föl, hogy megegyezzünk azon rendelet határozatában, 
mely szerént a francziaországi egyházak azon régi 
birtokjogukba, melylyel már akkor éltek, mielőtt 
atyáink ide vándorlottak, ismét visszatétessenek. 
Földmivelőink legszegényebbjének is vagyon egy kis 
telke, egy barázdája, egy fája; és azon clerus, mely 
erdeinket kiirtá, szőlőhegyeinket beülteté, földünket 
külföldi növényekkel dúsitá; mely Attica méheit 
Narbonne tetőin, és China selyembogarait Marseille 
szederkertjeiben meghonositá, csak egy kalászszal se 
bírjon azon tágas téreken, melyeket arcza verítékei-
vel müveit, és maga idejében vérével is nedvesített? 
Kérlelhetlenebbek legyünk-e a papok, mint a halál 
iránt? Ennek mégis néhány lábnyi földet engedünk, 
mely tőle soha vissza nem vétethetik! 

„Atyáink, törvényhozóink voltak ők egykor és 
most áldozataink! Azon első püspöktől kezdve, ki 
egykor CIodvigot megkeresztelő, egész a legújabb 
kor püspökeiig, kU XVI-ik Lajost a vérpadig kisérék, 

soha sem szűnt meg a clerus Francziaország dicsősé-
gén őrködni, és veszedelem idején vele mindenben 
részt venni. A clerus szelidité erkölcseink vadságát, 
ő tanított meg a romai, a görög tudományok kincse-
ire. Legnagyobb ministereink : Suger, d'Ambroise, 
Richelieu, Masarin, Fleury a clerusból voltak; és a 
tudósok, szónokok, lángelmék nagy sorát nekik kö-
szöni Francziaország, — de ha mindazon jótétemé-
nyeket elő akarnám sorolni, melyeket clerusától nyert 
Francziaország, szükséges volna: hogy az emberi nyo-
mor és szükségek minden oldalán keresztül mennék." 

Ezen erőteljes beszéd következtében végre az 
opposítio vesztett, és 1816-ik december 24-én szava-
zás által a törvényterv mint valóságos törvény elfo-
gadtatott. (Religio 1842. I félév 189. lap.) 

A hol a papságot valóban becsülik s az általa 
képviselt ügyet kellő tiszteletben tartják, ott jöve-
delmét, birtokát szaporítani, nem csökkenteni serény-
kednek. Ellenben a papi jószágoknak megtámadása 
egyik főismérve a religio szent ügye iránti tisztelet 
megfogyatkozásának. Ezt minden századok történetei 
bizonyitják és pedig nem csak katholikus, hanem e-
retnek, szakadár, török és pogány nemzetek és kor-
mányok részéről. 

Az orosz egyház és kolostorainak birtoka egy-
kor szintén igen tekintélyes vala ; azonban II. Kata-
lin czárnő azt hitte, hogy Istennek kedves dolgot fog 
tenni, ha az orosz államegyházat az apostoli korszak 
mintája szerént átváltoztatja. Ô tehát 1764-ben, a leg-
jobb szándékból ugyan, mint mondotta, hogytudnil-
lik a papságot a világi gondoktól való fölmentése ál-
tal annál hajlandóbbá tegye a reája bizott lelkek üdv-
gondoskodására, az egész egyházi és zárdabirtokot 
behúzta és lefoglalá az állami kincstár számára s en-
nek helyébe igen mérsékelt évdijakat rendelt. Hogy 
pedig ezen apostolszerű állapotja az orosz egyháznak 
folyvást fönmaradjon, a kormány e végre igen alkal-
mas és hathatós törvényekről gondoskodott; neveze-
tesen megparancsolá, hogy zárdák és pü«püki házak 
csak a koronától nekik használatul eng<jdKt halásza-
tokat, malmokat, földeket stb. bírhatnak: ellenben 
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betelepített tulajdont sem vétel, sem adomány, sem 
végrendelet által nem szerezhetnek; ezen tilalom át-
hágásának esetére minden ilynemű tulajdon a fiscusra 
száll. A zárdák alávettetnek a közönséges birónak, 
mégis jogaik védelménél a törvényhatóságok ugyan-
azon módon fognak eljárni mint az államjószágok e-
seteinél. Semmi ítélet végre nem hajtható a zsinat 
íölülvizsgálata és császári megerősítés nélkül. Az egy-
házak élvezik ugyanazon jogokat s aiávetvék ugyan-
azon korlátozásoknak mint a zárdák, azon kivétellel, 
hogy be nem telepitett földeket a legfőbb megerősí-
tés mellett szerezhetnek. Az egyház majorságai ter-
heltetés nélkül meghagyatnak s élvezés végett pópák 
s egyházszolgák közt elosztatnak. Ebből látni, hogy 
Oroszországban is szintúgy mint másutt a zárdák és 
egyházak erkölcsi személyekül tekintetnek ; de alig 
hinné az ember s mégis ugy van, az orosz egyház a 
szerezhetési képesség tekintetéből nem bir csak any-
nyi joggal is , mint egy közönséges szabad orosz. 
Minden esetre alig van biztosabb eszköz valakit haj-
lékonyság- és engedékenységre birni, mint ha a ko-
sarat számára magasan fölfüggesztik. — Ily körül-
mények közt az orosz egyház és pópai rend szükségei 
többnyire a hivek ajtatosságából fölajánlott gyer-
tyák-, valamint a házassági koszorúk- s az úgyneve-
zett föloldó imádságokból, melyek mint uti levelek 
az örökké valóságra a megholtak sirjába tétetnek, 
továbbá az önkény tes adakozások- s gyűjtésekből, a 
csengetyüpénz- vagy egyéb áldozati gyüjtékekből 
kerülnek ki, mert a kevés fekvő birtok haszonbére 
csak igen mérsékelt jövedelmet ad. Az előszámlált 
kereseti forrásokból bejön évenként körül-belül egy-
egy egyházi személyre 80 frank. A pópák s a diako-
nok valamivel többet, az egyházszolgák pedig arány-
lag kevesebbet kapnak. A szerzetesek, és apáczák, va-
lamint a püspökök is az államtól kapják évdijaikat. 
A metropolita- és érseknek II. Katalin 5000, a püs-
pököknek pedig csak 3000 frankot rendelt. Ezen il-
letéket az orosz püspökség még most is élvezi; de a 
kormány tetszésétől függ ezen évdijakat is alább szál-
lítani, a mint tudnillik politikai érdekei hozzák ma-
gukkal. A kormány szintén szokott a pópák szegény-
ségén enyhíteni, bizonyos pénzösszegek kiosztása ál-
tal, részént hogy némely érdemeket jutalmazzon, ré-
szént pedig hogy a pópák nyomorúságán segíthessen. 
Azonban ez csak kegyelmi fillér, melyre épen nem 
lehet támaszkodni. 

A kath. anyaszentegyházban ez másképen van. 
Nálunk az egyház birtoka szent és sérhetetlen. Innét 
van, hogy maga II. Jósef császár is kinyilatkoztatta, 

miszerént távol van attól, a föloszlatott zárdák javai-
ból legkevesebbet is idegen, csupán világi czélokra 
forditani akarni, sőt inkább, vallás- és plebánia-pénz-
tárakká akarja alakitani, és a jövedelmet a vallás elő-
mozdítására forditani. (1782. febr. 28. udv. rend.) 
S ugy is illett. Nem csak a szent-atyák, hanem egy-
házi gyülekezetek és a római pápák állandóan s szü-
netlenül oda nyilatkoztak, miszerént az egyházi ja-
vak s jövedelmek sajátja együtt s egyenként véve, 
egyedül és elidegenithetlenül az Urat illeti. S vala-
mint a pápa nem tulajdonosa azon országnak, melyet 
mint szent Péter utódja kapott, ez csak az ő pápaságá-
nak idejére lévén, — szintúgy a lelkész is nem saját-
lagos tulajdonosa a plébániának és a földeknek. A 
püspökök és a lelkészek csak használói a saját fön-
tartásukra, a szegények ápolására és az egyház ja-
vára kirendelt földbirtokoknak. Valamint pedig a 
lelkésznek nem szabad a templom főidét magasabb 
engedély nélkül eladni, szintúgy nem teheti ezt a püs-
pök vagy a pápa az ő birtokával. Mert az mint egy 
idegen, s reájok csak bízott jószág, mely az egyház-
nak, sajátképen pedig az Ur Istennek magának áldo-
zatul adatott. IX. Pius csak ugy le nem mondhat az 
egyház-állam egyik részéről mint bármelyik utódja 
s azért az ő akaratja ellenére történt elfoglalás nem 
egyéb rablás- tolvajság- s igazságtalanságnál. Az 
egyházállami birtok pedig a látható határköveken ki-
vül, egyszersmind még szent, láthatatlan határkövek-
kel is körül van véve. Van egy sajátlagos egyházi 
törvény, mely mindenkit nagy átok alá helyez, a ki 
az apostolfejedelem tulajdonához, szent Péter öröksé-
géhez hozzá nyúlni merne. Az egyházrablás pedig 
nagy és iszonyú gonosz tett, melyet Isten soha sem 
hagy büntetlenül. Ezt tapasztalá ujabb időkben a pá-
pai elszakasztott területnek egyik képviselője is,a meg-
választott bolognai követ 1860-iki april-hóban; a ki 
midőn a turini követek házában,mint legidősb korel-
nök elfoglalá elnöki székét és épen az ülést megnyitni 
akará, a szél megüté s rögtön halva rogyott össze. 

XI. 

Ovid költő, az átváltoztatások, „Metamorphoseos" 
első könyvében leirja a vas, mindeneket megsemmi-
sítő, semmi kegyeletet, semmi jogot s jog-tiszteletet 
többé nem becsülő korszakot, s azt mondja hogy u-
toljára maga az igazság istennője, Astraea, máskép 
Justitia vagy Themis a mennyeiek közül az utolsó, 
elhagyta a gyilkosság- s vértől párolgó országot : 

Victa jacet pietas et virgo cede madentes 
Ultima coelestum terras Astraea reliquit. 



Az úgynevezett népbarátok igazi alakjukban 
csak akkor mutatják magukat, ha hatalomra vergőd-
nek 5 meddig a vitázás foly, minden tettüket a szere-
tet némi szinével takargatják ; csatározásuk a népsza-
badság, népjog, népjóllét, népfölség,népfölvilágositás; 
s ki tudja még miérti tiszta csatározás olyformán, 
hogy ezen emberszerető népbarátok maguknak sem-
mit, mindent csak a nép számárakeresnek; a világos-
ság angyalainak kürtölik ki magukat, kik hivatvák 
a zsarnokság lánczait, melyeket a nép mostanig hor-
dozott, föloldani. Ezreket ámitnak el ekkép, kik ezen 
angyali álarczon keresztül az ő igazi lelkületüket ki 
nem ismerhetik ; a föleszmélés keserűen következik 
be akkor, miután sok csűrés csavarás után sikerült 
nekik a fönállónak romjai fölött a hatalmat kezeikbe 
ragadni. 

Egyébiránt nincs áldás azon vívmányokon, me-
lyeket az egyház megvetésével, kigunyolásával vagy 
épen kifosztásával tesznek. Előttem lebeg azon orszá-
gok sorsa, hol az egyház javai különféle ürügyek a-
latt erőszakosan elvétetettek. O k a kath. egyház ja-
vait az államadósság lefizetésére elkobozták s ime ál-
lamadósságaikból kitisztulni nem tudnak ; a régi a-
dósság az állam nyakán megmaradt és jelenleg még 
többel vannak terhelve, mint addig, mig az egyház 
javaihoz nem nyúltak. Az elbizottság-, bitorlás-, ön-
ző jogtalanság- és czélfeledésből, jó nem származhatik 
soha. Nem igy gondolkodtak a keresztény szellemű 
s okszerűen bölcselkedő ősapák, a századok szentesi-
tette törvény-könyvben nyilván bevallván: „Prin-
ceps super rebus juri divino, et naturali praejudican-
tibus constitutiones facere non potest," és ismét „ta-
les postea sanctiones salvo semper divino, naturalique 
jure pro legibus observantur." Verbőczy pedig elő-
szavában, 9-ik czimében vallja: „quaerendum videtur, 
an valeat statutum contra jus canonicum, vei natu-
rale, vei Divinum? Die: non valet, si circa ea fiunt 
statuta, quae salutem animae respiciunt. 

Ha az egyház javainak elsajátitói szentségtelen 
törekvéseikkel alábbhagyni nem akarnának, akkor a 
romai pápának, mint Krisztus helytartójának van 
joga, őket a legborzasztóbb büntetéssel, melyet az 
isteni gondviselés rendelkezésére adott, sújtani. S ez 
csakugyan nem is szokott elmaradni. Igaz ugyan, 
hogy napjainkban alig hogy az egyházi átok kimon-
datik, azonnal a hívatlanok egész serege tódul föl, s 
kiki siet e tárgy felőli véleményét nyilvánítani. El-
gondolhatni, mennyi badar s ferde nézet üzi itt egy-
mást s fájdalom még a napi sajtó is itt oly tárgyban 
szeretne a közvélemény vezetője s irányadójaként 

lépni föl, melyről, mint látszik, a legszükségesebb a-
lapfogalma sincs. Annyi bizonyos, nagy felelőségte-
her háromlik azokra, kik készakarva az egyház te-
kintélyének lealacsonyitásához, Krisztus örökségének 
eltékozlásához, az alapítványok megsemmisítéséhez 
szóval és írásban segédkezet nyújtani nem is iszo-
nyodnak. (Vége köv.) 

Az aj hitüekről. 
( V é g e . ) 

Ezek után önkényt fölmerülnek a következő kérdések: 
mi teendője van a lelkipásztornak a) hogy ezen rajongó fe-
lekezetnek hivei közötti ujonezozását megakadályozza ; b) 
ha netalán már némelyek elcsábittattak, hogy azokat az igaz-
ság ösvényére visszaterelje; és c) ha ez nem sikerülvén, az 
ilyen uj hitű beteg-ágyában kellőleg fölszólittatván, mégis 
a haldoklók szentségeiben való részesülés nélkül talál 
kimúlni ? 

Mi az elsőt illeti, éber figyelemmel kell lenni az alatto-
mos csábitókra, mert ezen rajongó felekezet egyes tagjai el 
szoktak járni a szomszéd községekbe, és ott kiszemelvén a 
tudálékosabbakat, előbb azokat iparkodnak részükre meg-
nyerni, bibliát ajándékozván nekik, előbb annak olvasására 
birni, majd a templomba való járástól elszoktatni igyekeznek, 
és fokozatosan arra veszik, hogy az ő összejöveteleikben 
jelenjenek meg, vagy engedjék , hogy házuknál ily összejö-
vetel tartassék, melyre másokat is szólítsanak föl, s hívjanak 
meg. Efféle apostolkodásnak (?) kell elejét venni. Nagyon 
sikeresnek bizonyult be környékünkön , midőn ily esetben a 
világi hatóság kezet fogva az egyházival, az efféle csábitót 
legalább is 13-ad magával küldötte haza. Nem volt többé 
kedve oda menni apostolkodni. Hogy ezen kivül ugy nyilvá-
nos, mint magán tanitások alkalmával czélszerü oktatások, 
intelmek és figyelmeztetések által hasson híveire a lelkipász-
tor, és a rajongók csábításainak, ha már hivei ezek felől va-
lamit hallottak, elejét vegye, kétségkívül szükséges. 

A második esetet illetőleg, némelyek azon vélemény-
ben vannak, hogy részént rendezetlen belszerkezete- s taní-
tásainak badarságainál fogva ; részént tagjainak jelentékte-
lensége miatt nem levén életrevaló ezen rajongó felekezet, 
figyelemre sem kell méltatni, s magától elenyészik. Azonban 
szeréntem a lelkipásztornak nem szabad ily könnyedén venni 
a dolgot. Ő minden egyes lélekről felelős, és j a j neki, ha akár 
gondatlansága és hanyagsága, akár figyelmetlensége miatt 
övéi közül csak egy is tévútra vezettetik és elvész. Pedig 
mily könnyen megtörténhetik, hogy épen ama figyelembe 
nem vétel, és az elcsábitottakkali mit sem gondolás szolgál-
hat okul azoknak a tévutoni megmaradásra, és talán má-
soknak a hozzájuk való csatlakozásra. Azért ha tudomására 
jut a lelkipásztornak, miszerént hivei közül egyik vagy má-
sik az uj hitüekhez szít, vagy már el is csábittatott, haladék-
talanul hivassa magához, vagy ha lehet, még inkább keresse 
azt föl, és figyelemmel a fönebb elősoroltakra, a szent-irás-
ból kellőleg elkészülve, világosítsa őt föl , főszabályul tart-
ván mindég, hogy ne heveskedjék, hanem inkább magát 
mérsékelve, szelíden és atyailag bánjon vele, mert hevessége 
és netalán kigúnyoló s gyalázó kifakadásai még makacsabbá 
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teszi az eltévedtet. Ha valahol, itt kell szem előtt tartani sz. 
Pál apostolnak Timotheushoz irt azon szavait : „insta oppor-
tune, importune : argue, obsecra, increpa in omni patientia, 
et doctrina." (II 4, 2.) 

Fájdalmasan kell azonban saját szomorú tapasztalásom 
után megjegyezuem, miként bármely fölvilágosító és meg-
győző érveknek és oktatásoknak is ritkán van ezeknél ohaj-
tott sikere, egyéb okokon kivül azért is, mivel azon balhie-
delemben vannak, hogy belőlük, de főleg abból, kit ők főnök 
gyanánt tisztelnek , a Szentlélek beszél, és igy mi okos, és 
tanult embereket képes jobb meggyőződésre birni, az reájuk 
nézve hatástalan. Elfogult rajongót jobb meggyőződésre 
birni alig lehet. 

Mindazáltal ezen szomorú sejtelem nem menti föl sze-
réntem a lelkipásztort ama kötelességének lelkismeretes tel-
jesítésétől, mely szerént telhetőleg iparkodnia kell az elcsá-
bitottat az igazság ösvényére visszaterelni. Ha ebbeli buzgól-
kodásának egyéb eredménye nem lenne i s , legalább a többi 
hivei tapasztalni fogják a reá bízottak lelki üdve felőli gon-
doskodását, és méltán becsülendik ; önmagának pedig nagy 
lelki nyugalmat szerez , jó lélekkel elmondhatván : Dixi , et 
salvavi animam mcam. 

A lelkipásztor ezen buzgólkodásának sikerét főleg biz-
tosítja, ha a világi hatóság kezet fogva az egyházival, a köz 
csend és rend érdekében szigorú fenyíték alatt nem csak el 
tiltja összejöveteleiket, de hogy a letiltás valósággal fogana-
tosíttassák is, kellőleg intézkedik. 

Többek visszatartóztatására, és némely elcsábítottak 
visszaterelésére czélszerünek tar tanám, ha az egyházi fel-
sőbb hatóság nyilván föllépve ellenük, azokat , kik jobb 
meggyőződésre térni épen nem akarnak, az anyaszentegy-
ház kebeléből kizártaknak nyilvánítaná. Ne kételkedjünk 
rajta, hitközönyös, vagy inkább talán hitetlen korunk da-
czára is ily nyilt és határozott föllépésnek meg lenne óhaj-
tott hatása. 

Különben keresztényi kötelességünk bármiként elté-
vedt embertársainkért imádkozni, az irgalom és kegyelem 
kútfejét buzgón kérni, hogy sz. malasztjának harmatával ön-
tözze a megkövesült sziveket. A fönforgó esetben is czélsze-
rünek tartom, hol az u j hit követőkre talált, a többi híveket 
nyilvánosan fölszólítani, hogy az illetők megtéréseért imád-
kozzanak ; czélszerü lesz a szent-mise-áldozatot is e szándékra 
fölajánlani a Mindenhatónak ; a híveket ez iránt előre figyel-
meztetvén. Isten a kövekből is tud Ábrahám fiait teremteni; sz. 
Pál apostol is igy kiált föl : non ego , sed gratia Dei mecum. 

*) Érdekesnek tartom fö l jegyezni , mily választ nyertem én e g y e -
bek köz t , midőn e g y i k uj hitüvcl v i tatkozván, Jézusnak az Ol tár i - szent -
ségbeni je lenlétéről akartam meggyőzn i . Fölolvasván e lőt te sz . Pál 
apostolnak a Korinthusiakhoz irt I. l eve lének 11-ik fejezetéből a 23- ik 
v e r s t ő l 29 - ig , egyebek közt kcrdcztein : „ H a az Oltár i -szentsóg , Jézus -
nak nem valóságos tes te és v é r e , miként l ehe t érteni sz. Pá lnak fölol-
vasot t szavait ? fő l eg azon szavakat : a ki méltatlanul eszi ezen kenye-
ret , v a g y issza az Ur ke lyhét , vé tkez ik az Ur t e s t e és vére e l l e n " (27. 
v . ) válaszolá : Hát én tőlem akar tanulni ? Kérje az Urat, hogy vi lágo-
sítsa föl elméjét . Hát nem tudja-e , hogy irva van a T h i m o t h e u s h o z irt 
II. levél 2 - i k fe jezetének 14-ik versében : ne v i ta tkozzatok szavakka l , 
mert ez semmire sem hasznos , s t b . " Márt most beszél jen az i lyennel 
valaki okosan , g y ő z z e meg a legszentebb és legvi lágosabb igazságról is. 
Ki szemeit e r ő v e l behunyja, v a g y másfe lé fordítja, hasztalanul muta t -
juk annak a legszebb sz íneket is. 

Végre a harmadik esetre vonatkozólag, bizonyos össze-
jövetel alkalmával ezen kérdés tárgyaltatván, három felé osz-
lottak a vélemények. 

Néhányan azon oknál fogva, mivel az illetők még nin-
csenek az egyháztól forma szerént elszakadva, és az egyház 
által nyíltan és határozottan eretnekeknek nyilvánitva, ugy 
kívánták őket tekintetni, mint rossz katholikusokat, és kath. 
módon, de mégis nagyobb ünnepélyesség, azaz : harangozás 
és a szokásos búcsúztatás nélkül kívánták a temetést vé-
geztetni, annyival inkább, — mint mondák, — minthogy az 
illetők az egyház szokásait és szertartásait megvetve, nem is 
akarják, hogy kath. módon temettessenek el ; s azért megta-
gadva tőlük a kath. temetést, ez reájuk nézve nem büntetés, 
hanem óhajtásuk teljesítése lenne. 

Mások mint valóságos eretnekeket kivánták tekintetni, 
és azon módon, mint azokkal szokás, a temetést végezni. 

Végre mások azon véleményben voltak, hogy nem csak 
kath. módon nem kell eltemetni azon u j hitüt, ki betegágyá-
ban lelkipásztor vagy a rokonok intelmeit makacsul meg-
vetve, sőt ha ebbeli fölszólitás talán bármely oknál fogva 
nem történhetnék is, szentségek nélkül múlik ki ; de még 
azon módoni temetést is meg kell az olyantól tagadni, mely-
lyel a nem-kath. vallásut szokás eltemetni. 

Jelesen az utóbbi nem illeti meg a szóban levőt, mint-
hogy a törvényesen bevett vallások egyikéhez sem tartozik ; 
katholikus pedig csak volt, mig u j hitű nem le t t , de ekkor 
és ez által tettleg elszakadt az egyház anyai kebléről ; és a 
kath. temetés megtagadása kath. értelemben nem egyedül a 
megholtnak büntetése, hanem egyszersmind az élők előtti 
tettleges bevallása annak, hogy a kath anyaszentegyház 
nem mindegynek tar t ja , akár higyje , és tartsa valaki az ál-
tala hirdetett hit- és erkölcsi igazságokat, akár nem. Az 
anyaszentegyház csak övéinek hült tetemei fölött mondhatja 
el azon imádságokat, könyörgéseket, melyek kath. módoni 
temetésekkor előirvák, de nem egyszersmind azok fölött is, 
kik tőle nyíltan elpártoltak, és nem kath. módon haltak meg. 
Maguk a jobb érzelmű katholikusok is megbotránkoznának, 
ha látnák, hogy azok, kik kath. módon élni és akként meg-
halni nem akar tak , mégis kath. módon temettetnek el. Szó-
val , valamint több okoknál fogva megtagadja az egyház 
övéinek a szokásos temetést, például az öngyilkosoknak, a 
nyilvános peuitencziátlanságban elhalóknak, stb. ; ugy az ily 
végső penitencziátlanságban a haldoklók szentségeiben va-
ló részesülés nélkül elhunyt u j hitünek is meg kell tagadni. 
Temesse a ki akarja, és a hová t ud j a , de az egyház szerén-
tem nem járulhat szokásos temetésével az u j hit helyes-
léséhez. 

Adná Is ten, hogy ezen szomorú kénytelenségre soha 
alkalom ne lenne ! Bende József, 

esperes -p lebánus . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KASSA. aug. 2-án. A pesti kir. s kath. egyetem hittani 

karának küldöttjei, a kassai egyházi megye fővárosába meg-
érkeztek, hogy nm F á b r y Ignácz megyés püspöknek a hit-

'J Igen ám, c s a k h o g y az egyháznak nem szabad az ő e s z ü k s z i -
rént eljárni, é s igy némileg helyeselni e lve iket , v a g y ily módon óhajtá-
sukat teljesíteni. S z e r k. 
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tudorság félszázados határainál az egész hittudori tes tület 
nevében örök tiszteletül, testvéri s fiúi üdvözletül a diszok-
levelet ünnepélyesen átnyújtsák. 0 nagyméltósága nem a 
küldöttek, hanem inkább a hit tani kar, s a hittudori testület 
iránt tiszteletét s háláját tanúsítandó, a kar küldött jei t jul. 
31-én estve 10 órakor titoknoka által az indóháznál fogadta, 
magas házához vezettette, s püspöki lakában a figyelem és 
atyai szeretet minden nyilatkozatjaival tetézte. A hittudori 
testület , s az egyetemi tanács üdvözletet küldött egy egyházi 
fejedelem halántékain félszázad lefolytában hervadatlanul vi-
ruló hittudori borostyánnak; ő nagyméltósága pedig szóval 
s tet tel tanusitá, hogy az egyházi és polgári magas méltósá-
gainak jelvényei között a hittudori koszorút társiasan fénylő 
ékkőnek tekintette, s mindég tekinteni fogja. A hittani kar 
sa já t részéről, miután a hittudori testület élén állva ennek 
ügyeit kezeli, tanári testületének tagjai nevében ez alkalom-
mal az üdvözlet, a fiúi tisztelet mellett egyszersmind forró 
háláját is nyilvánítani akarta, miután ő nagyméltósága azon 
hit tudori koszorút, melyet az elődök borostyán-levelekből 
fűztek, az egyházi hivatalok s méltóságok polczain szerzett 
érdemek ékköveivel közbeszőtte, a tudori hivatást teljesí-
tette, a tudorság méltóságát magasztositotta — A félszáza-
dos hittudorság díszes okmánya vasárnap, aug. 2-án, reggeli 
11 órakor nyúj ta tot t át ünnepélyesen ő nagyméltóságának. 
A székesegyházi káptalan, ezen ünnepélyről előre tudósíttat-
ván, mindent megtett , hogy e napot közös és fényes ünneppé 
varázsolja. A fiúi kegyelet mindenkinél szorgosan közremun-
kál t e czélra ; a vendégkoszorú diszes és fénylő volt. Ide sie-
te t t m. K o l l á r c s i k István, rosnyói püspök, egykoron e me-
gyének munkás fia, a káptalannak egykoron érdemteljes 
t a g j a ; ide sietett m. R é p á s s y József ur, jászói prépost, a főt. 
s tudós perjel kiséretében, ugy szinte a zempléni főispán hely-
tartó m. L e h o c z k y László ur is. Jelen volt az itt tanyázó 
katonaságnak tábornoka, ezredese, őrnagya, segédtisztekkel, 
a es. k. pénzügyi s csendőri főnökség, a kir. jogi Academia 
tanári testülete, a papnövelde előjárósága, a hittanulmányok, 
s a közép mintatanoda tanári testülete, a sárosi főespcres, több 
alesperesek, plebánusok, a helybeli lelkipásztori papság, s a sz. 
Domonkos szerzetének itteni tagjai . Pontban 11 órakor ő nagy-
méltósága a püspöki lak nagy teremében, hol a vendégek gyü-
lekeztek, megjelent, s a hi t tani kar és az egyetem egyik kül-
dött je P a l á s t h y Pál által ezen szónoklattal üdvözöltetett. 
„Excellentissime Illustrissime ac Rcverendissime Domine 
Episcope! Domine ac Pa ter gratiosissime ! F e s t a , quae nos 
hodie concivit , dies decern lustrorum terminos signât, 
lauros in palestra Sacrarum literarum méritas raris 50 
annorum meritis ornatas exhibet , quondam inchoatae 
scientiae fertilem in fructibus consummationem cunctis an-
nunciat. Jucunda sunt solatia tuos in bono certamine trans-
actos recolere annos , ad mentem revocare labores , arduas 
viri contentiones altae aetatis corona cumulatas contemplari. 
Sed quis tuas viri contentiones, tua in laboribus mérita ser-
mone complectatur ? F i t apud alios, ut fessi metiantur peri-
cula itineris acti; tu indefessus non quae fac ta , sed quae 
facienda sunt, in silentio commentaris ; ea quae retro sunt 
obliviscens, ad e a , quae ante sunt Tc extendens, meliora 
semper meditaris , superior ipsa tua aetate , perseverantior 
tempore, animo frangi nesciens umquam, usquam ; et quem 

scientia, intelligentia rerum orna vit, additum est Tibi, ut T e 
adhuc felix tuorum praeclare gestorum ignorantia ornet. — 
Ad electam ex electis Ecclesiae sobolem Pestini cooptatus, 
juvenis exempla majorum aemulans, boni operis exempla 
dederas semper. Pietate et industria, studiis et scientia , co-
natibus et modestia, multis superior, nemini secundus, animo 
et ingenio ita comparato latentia circa Te divinae providen-
tiae décréta pandebas ; „quot labores, tot spei pignora", in-
quit S. Gregorius. — Maturam aetatis necdum maturae sci-
entiam Facultas theologica, et Alma mater probavi t , tenera 
capitis tempóra, scientiae decore jam insignia, cingens docto-
rum laurea. Auspicia haec faustissima documentis 50 annorum 
confirmata hodie solemniis celebramus, te in palestra littera-
ria semel victorem, semper vicisse , miramur, veneramur. — 
An ordiar narrare, quantum tuae scientiae comprobationem 
ab Alma matre obtentam Tu ipse comprobaveras ? Alta pe-
teret oratio. A secretis Praelat i , memoria inter nos semper 
novi, qui docent plebem, Tu docueras, consilio intelligentiae 
et sapientiae curas Antistitis — pondere exueras ; bonus et 
verus doctor , quia doctrinae praecepta ad vitam derivans, 
vitam tuam, et aliorum, nec non ecclesiae Cassoviensis con-
ditionem secundum Ecclesiae canones coaptans , contempe-
rans. Ecclesiae Monok praefectus, an non ad consilia et la-
bores gubernii sacri jussus idemtidem rediveras ? Tabularium 
liujus Sedis, tuae industriae, tuae intelligentiae praebet te-
stimonium, tuorum laborum factum est emporium. Ereptus es 
ab hac dioecesi. Sed an non Te non quaerente quaesitus ? an 
non , quia intelligentia et sapientia per oras et terminos ce-
leberrimus? an non, u t postquam thesauris scientiae tuae alios 
ditaveras, Tu ipse ditior ad nos regendos redeas ? Providen-
tia Dei super Te, ut totam vitam ad gubernium sacrum con 
sûmes. En auspicia Almae matris a die, quo corona redimitus 
ad pedes Pontiiicis sacra conferentis f lexeras , quovis die, 
quovis loco, quovis gressu firmata, omnium ore celebrata. 
Decore vestivit Te sacra Facultas, amplius decore vestiveras 
Tu illam. E t ne solus loquar , profero sententiam viri ad si 
num meum depositam, viri, semper magni, non tam laudibus, 
quam omnium admiratione celeberririmi, tua p ie ta te , tuo 
quoque cultu ditissimi viri , a quo Tibi ad haec solemnia sa-
lutem jussus tul i , dicentis : „Facultas theologica nunquam 
digniori contulit haec insignia doctoris." E t an unius hoc ju -
dicium ? Etiam unius satis esset, quia multus per annos tua-
rum vir tutum testis fidelis; testis a u t e m ? immo cultor. 
Sed an non summus terrae P r inceps , cui gloriam regni 
et perenne familiae aevum omnes a Deo precamur, 
idem testatus collatis Tibi dignitatibus ? An non Inclyta 
Facultas antecessorum judicia ad alteram vicem edi-
x i t , dum Te in album Collegii doctorum plaudens re-
tulit ? Sed desino ; Imperator et Rex Apostolicus, con-
cordi Antistitum voce monitus , Te ad viduam hanc sedeni 
Romae signavit, Sanctissimus autem Dominus et Pater , cu-
jus nomen pietas, cujus memoria apud omnes Caritas est, Te 
huic viduae sedi Antistitem dédit. En filium ab hac dioecesi 
abeuntem, en patrem reverentem; et quorum in sodalitate 
litteraria fueras frater, eorum in apostolico ministerio sis pater , 
verus doctor, quia populi pastor ; verus doctor, quia doctae 
doctorum doctrinae censor ; verus doctor, quia doctrinae pa-
trum in ecclesia testis fidelissimus, custos vigilantissimus. T a 
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gloria litterariae nostrae Jerusalem, Tu laetitia Israel, Tu 
honorificentia docti populi nostri. — Quid dicam de gestis 
sapientiae Tuae in Apostolico munere ? Nil dico, quia filius 
Tuus sum; sileo, quia subditu3 Tibi sum, ego a Te judicari 
debeo ; qui laudat , jam judicavit, presbyteri autem es t , ve-
nerari, non judicare Episcopum. Silente me, mérita tua, nar-
ra i melior conditio dioecesis ; narrat frangi nesciens labor 
tuus, narrat in pectore nostro nostra erga Te pietas , narrat 
hoc, quo tegimur, tectum, per te amplius productum ; narrat 
instaurata haec Dei domus, pietate patrum s t ructa , tua pie-
tate, et dicam ne? tua liberalitate interitui erepta, decori suo 
reddita. — Tantis virtutibus, tantis, quae fari nullus adhuc 
auserit, meritis ornatum, Alma mater collegium cuorum in 
consortione litteraria fratrum, tui Tibi Patri ex hoc collegio 
filii, in termino decern lustrorum non jam auspicantis, sed 
consummatae scientiae coronam pio officio novis lauris or-
nant. Ornaris a fratribus, qui amplius ornas fratres ; lauream 
decoris tribuunt, qui Te hujus laureae decu3 conspiciunt. — 
Suscipe quaeso Excellentissime ac Reverendissime Domine 
Episcope, Pater gratiosissime ! hoc novum virtutis Tuae in 
scientiis sacratis documentum. Mater hoc mittit filio ; filii 
hoc bajulant Patri ; filius veneraris matrem, Pater amplexare 
filios. Cum socio magisterii deputatus a fratribus hanc nostrae 
erga Te pietati datam tesseram sustollo, et ad pedes tuos re-
pono; felix ego inter filios filius, gloriis 50 annorum redimi-
mitum patris venerandum caput laurea mori nescia iterum 
redimire. Det Deus, misericordiarum Dominus, ut sertum 
hodie capiti appositum, productis in terra annis, corona gló-
riáé sempiternae excipiat in coelis, quam reddet Dominus 
justus judex vincentibus in certamine justo." (Vége köv.) 

GYŐR, jul. 20-án. Győrnek kath. hitélete az utóbbi 
években — hála az egyháza fölött atyailag őrködő Gondvi-
selésnek ! — rendkiviili, örvendetes lendületet nyert . . . 
Mert ha csak futólagos, röpke pillanatot vetünk is az utolsó 
öt-hat év szellemi vívmányaira, melyek nálunk a valláser-
kölcsi téren fölmerülve, oly csendes, megnyugtató örömér-
zettel töltik el az egyház magas érdekeiért dobogó hü katho-
likus kebelt: ugy lehetetlen, hogy hálás kezeinket imára 
kulcsolva ne emeljük a jóságos éghez, mely egyházának a 
legválságosb időben ajándékozza a nagy férfiakat — s ezek 
közé méltán sorolandó az, kit a titkos-látások szép kifejezé-
sével oly találón nevezhetünk a győri egyház ,angyalának', 
— kik világitó tüzoszlopként fénylenek a hivő nép előtt a 
mindinkább terjedő hithidegség jelen borzalmas éjködében. 
Terjed, mindegyre terjed már nálunk is azon életmag, ál-
dásteljes katholikus légkör, melyet oly sóvárgó örvendezés-
sel észleltünk nem csak a távol Némethon-, Belgium- s Fran-
cziaországban, hanem édes honunk némely vidékein s más 
nagyobb városaiban is mind világosabb nyomokban, s lélek-
emelő nagyszerűségében érvényt s jelentőséget vívni ki ma-
gának. — Azonban a valót nagyitó túlbizakodás, s ábrándos 
elragadtatás vádjába esnénk, ha azt vélnők, hogy már a hit-
élet üdvös átalakulása minden igényt kielégitőleg létrejött. 
Mi jól tudjuk, hogy még igen sok kívánni — és sokkal több 
t e n n i való van hátra. De a tényeket egyedül csak az in-
dolens közönyösség ignorálhatja. Ily tények közé soroljuk 
mi — egyebeket mellőzve — a vallásos közéletünk terén 
föl-fölvirágzó vallásos e g y l e t e k e t . Igaz, hogy sokan elő-

kelő kicsinyléssel vonják gunymosolyra ajkaikat, ha ezekről 
tétetik emlités ! Ámde köztapasztalat által elvethetlenül be-
vitatott tény az, hogy jelen korunk szomoritó viszonyai közt, 
midőn az ellenfél oly félelmes sokaságban toborzza zászlója 
alá a hiterkölcs-, a társadalmi lét ez alapföltételének meg-
döntésére szövetkezett szellemeket, egyedül a vallásos test-
vérületek, az egyház örök virulásu fájának ez uj, élet-erős 
hajtásai, képesek a gonoszok támadásait ellensúlyozni s vissza-
verni. Mi, kiknek alkalmunk volt a lelkipásztorkodás terén 
a hitéleti mozzanatokat megfigyelni, nagy lelki vigasztalás-
sal tapasztaltuk ugy a társaséletben, mint a gyóntatószék-
ben s a kedves betegek ágyánál, mily áldásteljes eredmé-
nyeket idéztek elé máris az „Elő rózsafüzér", „Szent-József -1 

és „Skapuláré" társulatai. A ki a társulati ünnepeken betér 
a székesegyház magasztos boltivei alá, vagy sz. Teréz igény-
telen fiainak u j aradiszben fénylő, kedvesen vonzó templo-
mába, s látva ott a titkos Kármel e szentélyében az ajtatos-
kodók hosszú sorát szent buzgalommal járulni az isteni bá-
rány mennyei lakomájához, az vonjon lelkében —ámde min-
den epésségtől ment higgadtsággal — párhuzamot a mult 
és jelen között, s nem fog benünket túlzó optimismussal vá-
dolni. Az „Oltáregylet", létezésének rövid ideje alatt is meny-
nyi sok jót hozott már létre! A „Szent-László-Társulattól'í. 
az egyleti ajtatosság szervezésével szintén sok jót várhatni. 
— De aligha csalódunk, midőn állítani merjük, hogy kiter-
jedt iparú városunkra nem lehet valami üdvösebb, és szebb 
jövőt igérő intézmény, mint aminap megalakult „ L e g é n y -
e g y l e t . " Ettől várunk mi majd, a növekményt adó Isten 
áldásával, egy uj, vallásos, erényes, munkás és takarékos 
iparos-osztályt. Azért erős megyőződésünk, hogy azon di-
cső nevek között, melyeket egyházunk jelenkori előharczo-
saiul nevezend a történetírás, ott fog majd fényleni a nagy 
legény-atya az ösz K o l p i n g tisztelt neve is. — Nálunk, 
lételének első nyilvános életjelét tegnap, f. hó 19-én adta e 
jeles egylet, mely napon tudnillik fiúi kegyelettel ölelt fő • 
védnökét, alapitóját s bőkezű jótevőjét, f t S i m o r János 
megyés püspök ur ő mlgát volt szerencsés számos és diszes 
vendégkoszoru élén tisztelhetni helyiségeiben. Vasárnap dél-
után levén, a legények teljes számmal voltak egybegyűlve az 
egylet lakásán, hol a papság, a város tisztviselői kara, s kü-
lönösen az iparos osztály — nagyrészt az egylet védnökei 
— szintén szép számmal voltak képviselve. Esti 7 órakor 
érkezett meg ő mlga, fogadtatva az egyleti elnök ns. és ft. 
N o g á l l Károly cz. kanonok ur, az alelnök nt. K o c h 
Adolf belvárosi káplán s az összes tanári kar által. A lépcső-
kön két sorban fölállított legények harsány éljenei közt vo-
nult föl a gyülterembe. Az övéi hiv körében helyet foglaló-
főpásztort a legénység nevében igen jól szerkesztett s szívé-
lyesen előadott szónoklattal üdvözölte az egylet dékánja 
S t u m p f Döme. . . ki odahagyván a szónoki emelvényt, 
fiúi hódolati készcsókkal járult ő mlgához, ki az ő könnyed, 
szivetnyernő modorában kegyes volt rövid, velős beszéddel 
buzditani az egylet tagjait kitartásra és szorgalomra, lelke-
sítő, örvendetes adatokat hozván föl a legény-egyletek je-
lenlegi állaprajzából, azoknak elterjedését, tagjainak számát 
s működéseinek eredményét illetőleg. Nem lesz tán érdekte-
len az atyai szózat alapján fölemlítenünk, hogy a legény-
egyletek a müveit világrészekben elterjedve, szám szerént 
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350, önálló társulatot képeznek, több mint 100-ezer taggal ; 
s különösen K ö l n b e n oly virágzásnak örvend ezen egy-
let , hogy saját háza, kórodája és takarékpénztára van, 
melyben 30,000 porosz tallérnyi tőkével rendelkezik. . Ke-
gyes volt egyszersmind ő mlga megígérni, hogy az egyle-
tet ünnepélyes sz. mise- és egyházi beszéddel személyesen 
fogja megnyitni. O mlga szívből jöt t szavaira a legényeknek 
szivből fakadt „éljenei" feleltek viszhang gyanánt. Erre a 
tanárok egyike, V a r g a József reáltanár ur alkalmi érteke-
zést olvasott föl ; jól indokolt feleletben válaszolván e kér-
désre. „Mennyi kell a tudományokból? S mit akarunk mi?" 
Utánna R o n t e s Pál az egylet egyik rendező-tagja sza-
valta el Mindszenti magasztos költeményét : „Krisztus föltá-
madása napján." Ezt komoly és tréfás német szavalatok válták 
föl, valóban jelesen eléadva, ugy hogy általános derültségre 
villanyoztatott föl az összes hallgatóság. Most ismét a legé-
nyek derék dékánja lépett az emelvényre, s Tárkányinak. „A 
keresztfa" czimü szép legendáját oly helyesen szavalá el, 
hogy mindenki osztatlan tetszését vivta ki magának. A sza-
valatok sorát J ó z s a Sándor legény zárta be, Mindszenti 
legkedveltebb s legnépszerűbb költeményének : „A szentek 
unokáihoz1, előadásával. Végezetül elnök ur ő nsga meleg 
hálaszavakkal monda köszönetet ő mlgának az egyletre árasz-
tott atyai kegyeiért. Ő mlgának, a jó ügy érdekében áldoza-
tot nem ismerő, közmondásos bőkezű adakozása tette ugyan-
is lehetővé az egylet életbeléptetését az által, hogy az egy-
let helyiségeiért a 400 ftnyi lakbért s a fölszerelés és butor-
zás költségeit o volt kegyes saját pénztárából fedezni.. . . 
Ezzel a gyűlés véget ért, s mi egy szép és kedélyes ünne-
pélynek emlékével s szivünkben azon hő óhajjal távozánk 
onnan, hogy a magas ég tetézze aldásával azokat, kik, a szó 
nemes értelmében vett művelődés terjesztésén oly nemes ál-
dozatkészséggel munkálnak közre ; de tetézze a derék egy-
letet is, hogy óhajtott virágzásnak zsendülve, a kath. hitélet 
fáján a legédesb gyümölcsöket érlelje. Holdházy 

INNSBRUCK, jul. 28-án. A trienti százados ünnepélyt 
mindenféle utóhangok kisérik többnyire azon czélból, hogy 
meggyöngítsék vagy elfojtsák a kedvező benyomást, melyet 
az ott nagyszerűen nyilatkozott hitérzület mindenfelé tőn. 
Először a Schindlerféle interpellate merült föl a bécsi kép-
viselőházban, mintha a trienti herczeg-püspök pásztori le-
vele a confessionalis békét zavarta volna meg. (Tirol egészen 
katholikus, mikép lehet ott confessionalis zavarás? vagy az 
angol és egyéb protestánsok miatt a katholikus országokban 
nem szabad katholice nyilatkozni? ilynemű gyengédsé-
get prot. országoktól nehezen tanulhatnánk !) Minek-
utána Schindlernek ezen drágalátos ötlete a szabadelvű 
lapok által kül- és belföldön nevetséges csudálat- és 
tömjénezésben részesült, most egy más szereplő lép a 
színpadra, kezeiben ily czimü könyvet t a r t : „Le cinque 
piaghe della chiesa dell'Abbate Antonio Serbati-Rosmini 
(Az egyház öt sebe Rosmini Antal áldozártól) és ekkép 
kiált föl : „Látjátok, tisztelt hallgatók, a roveredoi halhatat-
lan bölcsnek ezen könyvét, melyet minden szigorú fegyelmü 
egyháziak nagyra becsültek ; ezen könyv a püspöki palotá-
ban Trientben elégettetett beegyezésével azon főpásztorok-
nak , kiknek az néhány trienti és roveredoi „jámbor" által 
raegküldetett a trienti zsinat százados ünnepélyének emlé-

keül. A legrosszabb értelemben vett rendőri önkény gyaláza-
tos módon meghiusitotta e nemes férfiak dicsérendő szándo-
kát, és oly tényt vitt végbe, mely a spanyol inquisitio minden 
rémületességeit emlékünkbe hozza." — A dolog valódi állása 
ez : A trienti ünnepély utolsó napján Rosmininek fönebb ne-
vezett müve, (mely a tiltott könyvek lajstromába iktattatott, 
a szerző pedig laudabiliter se subjecit) ismeretlen kezek á l -
tal a trienti püspök palotájában elszállásolt főpapok mind-
egyikének megküldetett boríték ala t t , azon szinlelt kéréssel, 
hogy a főpapok imáikban ajánlják Isten kegyeibe Olaszor-
szág egységét, és méltassák figyelemre azon jó tanácsokat, 
melyeket az emiitett mü szerzője nekik osztogat. Ezen könyv-
küldésről Trient városának néhány papja még jókor érte-
sült, és a trienti püspök helybenhagyásával a könyveket 
összeszedték, minekelőtte az illető főpapok az isteni tiszte-
letről szállásukra tértek volna, ugy , hogy a drága ajándék, 
melylyel a szigorú (?) fegyelmü roveredoi egyháziak őket 
megtisztelték, előttük végkép ismeretlen maradt egész azon 
nap estvéjéig, midőn a főpapok mindnyájan összegyűltek a 
herczeg-püspök palotájában, és ezen könyvről is előkerült a szó 
és határozattá lőn, hogy a példányok boritékkal együ t t , te-
hát föltöretlenül elégettessenek, mi másnap mégis történt. A 
bőkezii küldők azonban nem voltak megelégedve ezen eljá-
rással , és azért mindegyik püspöknek ismét megküldötték 
egy kissé változtatott czimirattal. Ez alkalmat szolgáltatott 
a trevisoi püspöknek megyebeli hiveihez körlevelet intézni, 
melyben különösen kiemeli a püspöknek azon kötelmét, mely-
nél fogva köteles nyájától oly elveket és könyveket, melyek 
az igaz hittel és jó erkölcscsel ellenkeznek, a mennyire csak 
lehet, távol tartani. „Egyébiránt, mondja a többi közt a kör-
levélben , jól tudják a püspökök, mi nem az egyháznak, ha-
nem az egyházban az igazi seb. Az igazi seb azoknak taní-
tása, kik a katholicismus köntösét még meg akarják tartani 
az együgyűek megcsalására, e mellett azonban egész erőből 
törekszenek megbuktatni a tekintélyt, azt híresztelve, hogy 
ők buzgón ragaszkodnak az egyházhoz." Ik. 

ROMA, jul. 24-én. Ez évnek elején tudósítottam, hogy 
a sláv ajkú hivek elhatározták folyó évben az ő nemzetük 
és fajaik a ker. hitre történt megtérésének ezeredik évfor-
dulati ünnepét megülni. Az év kezdetén az ajtatosság az illy-
rek sz. Jeromos templomában meg is kezdetett, kérvén az Isten 
könyörületességét, hogy az igaz egyház kebelébe, melynek 
Cirill és Method oly hü és szent fiai voltak, hozza vissza 
azokat, kik ezen fajokból az eretnekségbe vagy szakadár -
ságba estek. Mult hetekben az ajtatosság szokottnál ünnepé-
lyesebb volt, mivel e két szentnek napja fordult elő. A hivek 
triduummal készültek e napra, s a szent-atya az ő helyettese 
által e napra teljes bucsut engedett. Az első vesperást, Wier-
zchleyski, lembergi 1. sz. érsek tartot ta; vasárnap reggel 
Silvestri bibornok, ezen templomnak védnöke, és más latin 
s görög szertartású érsekek, püspökök s kanonokok miséztek ; 
a nagy mise, sláv nyelvű liturgiával kilencz órakor Litwino-
wicz lembergi görög szertertásu érsek által tartatott tel-
jes pompával. Az ének sláv vol t , de Palestrina és Baini 
hagyjegyei szerént. Az offertorium Liszt szerzeménye Con-
stantini vezénylete mellett az örök város legnevezete-
sebb énekesei által énekeltetett, a válaszokat az e tem-
plomhoz csatolt ruthen növelde kispapjai énekelték. Nagy-



mise után Bujnovvicz, herczegovinai születésü, az Ara 
coeliben minorita-atya slav nyelven a két szent érdemeiről 
szónokolt. Bach austriai követ, a követség egész személyze-
tével, az illyr egyesület tagjai, az itt lakó, vagy csak most 
ide utazott slávok rendkívüli számmal mind jelen voltak. Ti-
zenegy óra felé Bizzarri bibornok latin szertartás szerént 
nagy-misét mondott, a segéd szolgálatott a Collegium ger-
manico-hungaricum növendékei tették. A lembergi latin 
szertartású érsek, a lembergi és przemslei káptalannak ugy-
szinte a sz. Jeromos káptalannak kanonokjai a szentélyben 
egyik oldalon állva a latin szent-misén jelen voltak, a másik 
oldalon a przemyslei s lembergi segédpüspök, a két káptalan 
kanonokjai állottak. Délután a második vesperákat, Hohen-
lohe edessai érsek, ő Szentségének alamizsnása végezte. E na-
pon egy szép emlénypénz osztatott ki, melyen a két szent-
nek képe áll. A sz Jeromos templomának homlokzata, a Ri-
petta-part , s a szomszéd épületek estve kivilágíttattak, a pá-
pai zenekar pedig a templom előtti téren játszott. Föliratok 
latin, és slav nyelven, ezek Cirill- és glagolitik betűkkel va-
lának A latinok ezek voltak : Collegium — Alumnis Eccle-
siae per Illyrieum — pietate et litteris imbuendis — auc-
tore Pio IX. Pont. Max. — per sodales Illyr. ad S. Hiero-
nym — instituitur — ut ad posteros quoque — per prae-
sentis laetitiae fructus prorogetur — Auspicibus-Cyrillo et 
Methodio — sodalitium princeps — populis per orientem 
— ad Ecclesiae Rom. cumunionem — adducendis — cura 
operaq sacerd. Illyr ad. S Hier. — primum coalescit — in 
spem sequuturae faustitatis. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 12-én. Miskolczról irják az „Eger" czimii 

lapnak, hogy „jövő hó 13-án az országosan tisztelt egri érsek, 
B a r t a k o v i c s Béla ő excja szerencséltetendi a várost, 
személyesen fölszentelendő a M a r i a s s y Gábor kanonok 
ur által nagy költséggel emelt kálváriát, mely csin-, Ízlés-
es múbecsre nézve ritkitandja párját széles magyar hazánk-
ban ilynemű épületek között, sőt talán külföldön is." — Az 
egri székesegyház részére Casagrande által, carrariai már-
ványból készített két angyal érkezett meg A becses mû ér-
sek ő nmlga és a főkáptalan költségén szereztetett meg. 

— R a n o l d e r János veszprémi püspök ő nmga a 
Keszthelyen fölállítandó gazdasági intézetnek alapítványul 
kétezer forintot folyó 1863-ik évi májustól kamatozó úrbéri 
kárpótlási kötelezvényekben méltóztatott adományozni. 

— A székesfehérvári püspök ő mlga szombaton indult 
Pesten át bérmálási körútjára Bogdányba A papnöveldében 
levén szállva a ft igazgató S z a b ó József praeiatus ő mlga 
magas vendégének üdvözlésén kivül üdvpoharat emelt 
K u n s z t József kalocsai érsek ő nmltóságának is jóléteért, 
mint ki azon napon töltötte be papságának 50-ik évét. Az 
„ad multos et plurimos annos" a legmélyebb 3 z i v b ő l 
fakadott. 

— A győri főpásztor gyorsan egymásután bocsátja ki 
gyakorlati velős körleveleit. A legutóbbi „de viatico sacratis-
simi Corporis D N. I Ch. aegrotis ministrando" értekezik. 

— Ipolyi S t u m m e r Arnold egri kanonok ő nsga f. 
hó 3-án érkezett meg és foglalta el állomásat Egerben. Mie-
lőtt török-szent-miklósi híveitől megvált volna, ezeknek több 
mint 1500 frtnyi párbérilletéki tartozasukat elengedte. (Eger). 

— S z i l á g y i István közelebb elhunyt pesti gombkö-
tőmester a következő egyházi jótékony czélokra is adomá-
nyozott : A sz. ferencziek helybeli kolostorának 300, a belvá-
rosi plébániatemplomnak 100 frtot. Ezen kivül 2000 frtnyi 
alapitványt tet t le, melynek kamatját évenként azon belvá-
rosi káplán huzza, ki időszerént a nevezett templomban va-
sárnaponként a magyar sz. beszédet tartja ; hasonlag a bel-
városi magyar cantornak részére is ugyanannyit hagyomá-
nyozott, melynek kamatjai neki jutnának, ha a templomban 
magyarul énekel. 

— A zágrábi bibornok-érsek magas bölcseségéhez mért 
beszédet tartott a papnövendékekhez a növeldéből való tá-
vozásuk alkalmával ; az apostoli intelmet közli a zágrábi 
kath. lap. 

— Az utrechti megsebesített érsek veszélyen kivül van. 
az ország minden egyházában hála áldozat mutattatott be a 
főpásztor életének megmentéseért A „Lansh. Ztg-nak" egy 
R. jegyű correspondense bámulatát fejezi ki, mikép tar that ta 
több kath. lap is a megsértett utrechti érseket kath. főpász-
tornak, halott Utrechtban nincs kath. érsek, csak jansenista 
főpap. Azonban 1853-ik évben IX. Pius a hollandi mintegy 
1,220,000 katholikusnak Hollandban u j hierarchiai szerveze-
tet adott, mely szerént Utrechtban székel a metropolita, alája 
tartozván a bredai, wermondi, haarlemi és herzogenbuschi 
püspökök A kevés jansenistának igen elhomályosult hierar-
chiaja van. 

— Alexandra bajor herczegasszony a szegény francis-
kánaknak Berchtesgadenba való megtelepithetésük végett 
12,000 frtnyi alapitványt főn. 

Előfizetési fölhívás Can tu C a e s a r 
Világtörténelmére. 

1856-ban inditá meg a Szent-István-Társulat C a n t u 
C a e s a r világhirü Világtörténelmének fordítását, előfize-
tést nyitván arra oly kép, hogy 3 frt 15 krért o. é. 90 ivet 
juttat az előfizető kezébe. Megjelent már eddig azon munká-
ból magyar fordításban 9 könyv (hiányzik azonban még a 
hetedik könyv: a VII-ik korszak történetének vége); mi össze-
sen 276 ivet tesz ; és igy nem csak három előfizetési illet-
mény ki van szolgáltatva, hanem még hat ívvel több vagyis 
előre van adva, mi a negyedik előfizetési illetménybe fog 
betudatni. 

És ezzel a IV-dik 90-ivnyi illetmény folyamra nyittatik 
ismét előfizetés 3 frt 15 krjávl o. é. Ezen illetményfolyamba 
fog beszámíttatni a fönemlitett 6 ívnyi többleten kivül az 
elmaradott VII. könyv is (körülbelül 40 iv), mely már munka 
alatt van. Tisztelettel fölkéretnek a t cz. előfizetők, hogy a 
IV. folyamra az előfizetési részletet a Szent-István-Társu-
lat igazgatósagához beküldeni szíveskedjenek. 

A három első folyam is előfizetési áron a Szent-István-
Társulat ügynöki hivatalában (Lipótutcza 8. sz.) még foly-
vást kapható. 

B e k í i l d e t e t t : „A s z e g e d - a l s ó v á r o s i f e j e -
d e l m i templom és kolostor történelmi vázlata.". Irta S z e-
g e d i A. Kilit. 16 r. 72. 1. 

„ H a v i B o l d o g a s s z o n y t i s z t e l e t e." Imádsá-
gos könyv kath. keresztények számára. Szerkeszté S z e g e d i 
A. Kilit. Öt aczélmetszettel. Ara fűzve 1 fr. 20 kr. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő s k i a d ó - t u l a j d o n o s P O L K Á K J Á N O S . 

Nyomatott Kozma Vazuinal (hal-piacz és aldunasor sarüau, y. sz. a j f e s t e n , 1863. 



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

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

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
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A kegy-uri kérdés. 
(Vége.) 

Helyezzük át magunkat negyvenöt évvel vissza 
a szép s egykor oly gazdag Spanyolországba. Itt van 
Marillo nevü városka Aragóniában, s ide közel fekszik 
egy falusi lak, mely tágas kertek-, szőlők s halas ta-
vaktól körülvétetve egy dombon igen regényes lát-
ványt nyújt. Az egész tájék csudaszépen mutatkozik 
a szemnek a távolból, de igen visszásán, ha közelebb 
lépünk hozzá. Az összetört ajtók és kerítések, az el-
vadult kertek és szőllők. a sárral elhalmozott tavak, 
az elhanyagolt épületek első tekintetre is elárulják 
az évek hosszán át tartó pusztulást az ő kicsapongó 
földbirtokosa részéről. A házban minden puszta és ki-
halva, jóllehet nem hiányzanak nyilvános nyomai egy-
kori jóllétének ; most pedig csak piszkos üres szobá-
kat találunk töredezett ablakokkal, melyeken meg-
szaggatott selyemfüggönyök vehetők észre. Egyet-
len egy szobája a nagyszerű épületnek, még türhető-
leg jó állapotban van s ebben fekszik Mendózai Ká-
roly, a gazdag és egykor tekintélyes háznak utolsó 
ivadéka halálos ágyán. Külsejére azt hinnők, hogy 
egy hetven éves aggastyán van előttünk, azonban a-
lig negyvenet számlál, annyira megrontá őt kicsa-
pongó élete. A ki őt még három hét előtt látta s ta-
lálkozott az ő vad tekintetével, az bizonyára elborzadt 
tőle, ha látta, mikép emeli öklét, mikép verdesi a fal-
hoz fejét és tépi a haját ; ha hallotta, mikép váltakoz-
nak tompa fájdalom, orditás s iszonyú káromlások az 
ő szájában. Azonban nem ez az oka, miért hogy most 
oly magányosan, s az egész világtól gondosan kike-
rülve fekszik, hanem mert pénztára kimeritve s az ő 
hitele oda van; azért elhagyták őt derék bajtársai, 
kik pohár és koczka mellett neki egykor örök barát-
ságot esküvének. Csak a vén maro, az ő hiv kutyája 
fekszik szomorkodólag ágya alatt és Borbála a hat-
van éves házi szolgáló, egykor őrzője az ő vidám gyer-

mekségének, ápolja őt hiv ragaszkodással. Azonban 
egy idő óta nagy változás ment véghez kíngyötörte 
bensejében. Ámbár az ő szive sok ideig a jóllét mámo-
rában elkényesztetve átalkodottan megmaradt, még 
is végre hajlott a szenvedés iskolájában. Ha vak vala 
eddig a kegyelem minden fólvilágositásai- s sugalla-
tainál, egyszerre még is világos leve szemei előtt a 
közeli pokol tüzénél. Álomtalan éjjelein a múltnak 
minden képei el-elvonulának lelki szemei előtt, nem 
különben elvetemedett életének minden bűntényei s 
minden mulasztott jó alkalmatosságai üdvös félelem-
mel tölték el lelkét. Érintetve Istennek irgalmazó 
kegyelmétől s megrenditve lelkének bensejében meg-
tört a jégkebel s őszinte bánat tért be hozzá és csak 
hamar megtanulá azt, a mit már évek óta elfelejtett 
volt, tudott újra imádkozni, és sirni. Tegnap kitűnő 
ajtatosság- s töredelmességgel vevé föl a haldoklók 
szentségeit, s ma egy jegyző jelent meg nála tanuk-
kal, hogy végrendeletét megírja. Igen érzékenyen 
sajnálja, hogy eddigelé oly rosszul szolgált Istenének 
és annyi botrányt okozott, most legalább szeretné ki-
pótolni azokat, a mennyiben tudnillik még lehetséges 
volna. Miután pedig a halál órája nincs többé messze, 
rendet kell csinálnia, hogy legalább mások megte-
gyék, a mit ő fájdalom! elmulaszta. Ily jámbor szán-
dékból miután sem gyermekei, sem szűkölködő ro-
konai nincsenek, házát minden ingatlan jószággal 
egy zárdának hagyományozza szent Teréz leányai 
számára, ki Spanyolországban oly fönnen tiszteltetik, 
miszerént tudnillik a jámbor zárdai szüzek ő helyette 
Istennek szolgáljanak, a világnak jó példát adjanak 
és az ő szegény lelkeért állandóan imádkozhassanak. 
Ezen zárdában az ő hiv szolgálója is élete hosszáig 
volna ápolandó. Egy kis földdarab jövedelmét pedig 
hagyományozá a marilloi plebániaegyháznak azon 
czélra, miszerént lelke nyugalmáért évenként egy-
egy szent mise mutattassék be. Még hű kutyájáról sem 
feledkezett meg. Ennek is ura kegyelmi kenyerét biz-
tosítani kellett, mire nézve negyven piasztert (spanyol 
tallér: 2 frt. 50 kr.) kivettetett, melyeketMendozai 
Károly néhány napnak előtte fölvenni szerencsés volt» 
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Igy szólott az ő végső akaratja! Alig vétetett 
föl minden s Íratott meg az ö rendes alakjában, belé-
pett egy áldozár, hogy a beteget meglátogassa; azon-
ban épen jókor jött, hogy egyúttal a halálra is elké-
szítse. Károly meghalt, mint igazi vezeklő, megerő-
síttetve az egyház vigasztalása s áldásai által, azon 
vidám öntudattal, hogy egy jótékony müvet alapita, 
mely még a sírban is vigasztalására, enyhületére le-
end. A végrendelet fölterjesztetvén a világi és egy-
házi hatóságnak, jogérvényesül elismertetett s lépé-
sek történtek végrehajtására. De itt némely nehézsé-
gek fordultak elő. A maro ugyan csakhamar ellátta-
tott, mert már következő napon jelentkezett egy ma-
rilloi ember, a ki fönnen igérte, hogy a kutyát azon 
pénzért mint saját gyermekét ápolni fogja, ha tudnil-
ik a véghagyományilag kirendeltetett negyven pi-
asztert neki kifizetik. A biró beleegyezett s még cu-
ratort is rendelt a birtokos kutya részére, miszerént 
ez az ő jól szerzett jogában csonkitlanul megoltalmaz-
tassák. De mit tevők legyenek a zárdai alapitvány-
nyal? A ház és mező teljesen megrongálva, s majd-
nem minden jövedelem nélküli sőt némely adósság-
gal is vala terhelve. Azonban itt is csak hamar talál-
kozott elintézési mód. Donna Maria de las Petrosas, 
egy jó módú özvegy asszony, a ki férje halála után 
eltökélé magában a világból visszavonulva jámbor 
szemléleti élet gyakorlatainak szentelni életét, ezen 
istenfélő nő bejelenté magát az ő hasonérzelmii leá-
nyaival, Rosa- és Isabel Iával s kinyilatkoztatá, hogy 
ő kész a kivánt zárdai testvérület megállapítását ma-
gára vállalni. Azonnal kielégité a hitelezők követe-
léseit, birtoka hátralékját pedig arra forditá, hogy a 
kastélyt végromlásából fölemelve zárdailag elren-
dezze, némi templomocskát is építsen és a földdara-
bokat jó állapotba helyezze. Két év múlva a zárda 
átadathatott rendeltetésének. Két nővér Avilaból meg-
hivatott igazgatására és csakhamar hangzék Isten 
dicsérete azon házban, mely egykor szintere vala a 
féktelen mulatozásnak ; Isten dicséretét hangoztaták 
a szentelt szüzek, kik idejüket ima és hasznos munka 
közt töltötték és mindent, a mit megtakarithatának, 
a szegényeknek ajándékozták. Kiválólag pedig arról 
is gondoskodtak, hogy a jámbor Borbála hiányt ne 
szenvedjen. Szent életük hire csakhamar más údvso-
vár lelkeket is vonza hozzájok, kik a világ veszélyei-
nek kikerülése végett e jámbor társaságban kívántak 
a tökély utján haladni. De a zárda szegény vala arra 
nézve, hogy sokat ápolhasson, csak is kevesen vétet-
hettek föl ingyen, a többiek pedig legalább 300 pi-
asztert tartoztak magukkal hozni, hogy azután éltük 

fogytáig legyenek biztosítva. Történt hogy már 
1824-ben, tehát négy évvel állapittatása után a zárda 
már egy főnöknét számlált 12 testvérrel, mely szám 
azután állandóan megmaradt. Igy hajtatott végre a 
jámbor végrendelet az alapitónak istenes akaratja 
szerént; de fájdalom, nem maradt soká háboritlanul. 
Az első szélvészt a marónak kellett kiállania. Az ő 
ápolója csak hamar túl tudott a negyven piaszteren 
adni. A kevés maravedi (spanyol fillér) a mi neki még 
megmaradt, elegendő vala egy adag arsenicum véte-
lére, mi által könnyen megszabadult a terhes kosz-
tostól. Azonban az egyszer nem jól járt vele. Soha 
egy gondnok nem viselé hívebb gondját azőkegyen-
czének, mint a Dominco gondnok az ő gondviselésé be 
ajánlott kutyának. Hivatala szerént sebész levén, sa-
ját kezével fölbonczolta a tetemet, s csakhamar teljes 
bizonyossággal kimutatá a méreg hatását. Az ápoló 
perbe fogatott és három hónapos fogságra ítéltetett. 
Hiába hivatkozott az ő ügyvéde, hogy a kutya okta-
lan állat s igy nem bir semmi jogokkal s azért szó sem 
lehet sajátságos jogsérelméről. A törvényszék igen 
találólag azt válaszolá : legalább a végrendelkezőnek 
volt joga igy intézkedni, s ön is szabadon vállalkozott, 
hogy a vele összekötött kötelességet betölti, a tör-
vényszékhez pedig tartozik a végrendeleteket, melyek 
egyszer jogérvényesekiil elismertetnek, oltalmazni és 
azok minden megsértését büntetni. A saragossai fo-
törvényszékhez való fölebbvitel szintén megerősité 
a határozatot. 

Ismét nemsokára a sor a zárdára került. A foly-
tonos polgári háborúk Spanyolországban kimeriték 
az állami kincstárt. Az alattvalók sóhajtoztak a rop-
pant adók terhe alatt; a marilloi karmelitanők sziu-
tén alig voltak képesek az iszonyú adókat fizetni. 
Végre megjelent még egy nyomasztó jövedelmi adó, 
melylyel állítólag csak a gazdagok sújtattak. Meg-
becsültettek a marilloi zárda évenkénti jövedelmei is 
és az adó a legmagasabb fok szerént vettetett ki. Hi-
ába hivatkozott a főnöktié, miszerént gondolná meg 
a kormány, hogy ezen jövedelemből nem a főnökné 
egyedül, hanem még tizenhárom testvér, az ő gyón-
tató atyjukkal kénytelen élni belőle s azért az egész 
jövedék elébb tizennégy javadalomra osztassék föl, s 
akkor nyilvánossá leend, hogy vagy a legalsóbb adó-
fokozat, vagy pedig teljes jövedelmi adómentesség 
alkalmazandó reá. A kormány azt feleié : Egy egész 
zárda csak egy személynek tekintetik, és ezen arány-
ban fizet is. A szegény zárda szüzek fizettek, maguk 
pedig éhséget szenvedtek. 

Végre a kormány rudjára Espartero jutott. En-
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nek mi sem feküdt annyira szivén, mint a ker. reli-
giót s ezzel a kath. egyházat kiirtani. Mint tapasztalt 
tábornok azt hitte, hogy ezen erős várat legkönnyeb-
ben éheztetés által sikerülend meghódíthatnia. A kez-
det azzal történt, hogy az egész egyházi birtok, ide 
értvén a kegyes alapítványokat, tizedet, egyházi épü-
leteket, földet, templomedényeket stb. államtulajdon-
nak nyilváníttatott. Ez megtörténvén, a kormány 
csakhamar ezen uj tulajdonát pénzzé kezdé fordítani. 
1839-ik September végével a bevétel tette a roppant 
összeget u. m. ezer ötvennégy millió ezüst reált. A 
szegény marilloi apáczák tiltakoztak ünnepélyesen s 
hivatkoztak a boldogult Mendozai Károly végrende-
letére, de a magas kormány gúnyosan válaszolá: 
Egyházi személyek tartsák magukat az TJrnak azon 
mondatához: Ti nem vagytok e világból valók s a ki 
neked elviszi alsó ruhádat, add oda köpenyedet is." 
Most az apáczák, miután forma szerént jog- s véde-
lem nélkülieknek nyilváníttattak, hivatkoztak a ható-
ságok azon ítéletére a megétetett kutya ügyében: 
„Ha a kutyának nincsen is semmi joga, még is a vég-
rendelőnek joga volt igy intézkedni s ön is önként 
jelentkezett, hogy a vele járó kötelességeket telje-
sítse, a törvényszékhez pedig tartozik a végrendele-
teket, melyek egyszer jogérvényesekül elismertettek, 
oltalmazni" stb. de ezen hivatkozás a magas kormány-
tól ugy vétetett, mint megsértése az elöljáróság iránti 
tartozó tiszteletnek s büntetésre méltó kigúnyolás-
nak; a miért is a főnöknő hat hónapos fogságra 
ítéltetett. 

Erre újra hivatkozott Maria az ő leányaival s a-
zon testvérekkel együt t , kik nászajándékot hoztak 
magukkal, saját igényeikre és követelék, ha már min-
den alapitványos jószágok bevonatnának is, legalább 
adnák ki nekik az ő hozományukat. Erre a magas 
kormány csak azt válaszolá, hogy az apáczák a pro-
fessio által minden tulajdonról lemondának s az ő 
birtokuk az alapitványhoz csatoltatott s azért végle-
gesen az alapitványhoz tartozik. 

Végre a kormány egy nagylelkű tényre tökéllé 
el magát, mely által minden további nehézségeknek 
elejét vala veendő; tudnillik minden áldozár s szer-
zetes személy számára egy, hozzá méltó nyugdij 
rendeltetett, s azért minden részvényes egy nagy iv 
papirost kapott, melyen a nyugdij a legszembetűnőbb 
betűkkel olvasható vala. De két éven át senki sem 
kapott egy fillért is. Az állami pénztárhoz szóló utal-
ványok annyira elveszték hitelüket, miszerént kö-
zönséges közlekedésben mindenik 97, mondd: ki-
l e n c z v e n h é t procentet vala veszteni kénytelen, 

megfoghatatlan módon, olyhamar a roppant egyház-
jószágbeli összegek bevétele után. Végre 1841-ikév-
ben a magas kormány különféle pénztárakhoz sürgős 
parancsolatokat menesztett, az állami pénztár minden 
utalványait hiánytalanul kielégítendő. A forradalmi 
Junta pedig azt feleié, hogy minden készpénz a pol-
gári háborúban már elfogyott. S igy az apáczák nem 
kaptak semmit, a marilloi plébános szintén nem ka-
pott semmit s a többi áldozár s szerzetes rendi sze-
mély csekély kivétellel hasonlókép nem kapott sem-
mit. A marilloi apáczák részént visszatértek az ő ro-
konaikhoz, részént pedig a jó emberek alamizsnáiból 
éltek. Borbála a vén szolgáló szintén nagy nyomoru-
ságban halt meg; megélvén azon catastrophât, hogy 
82 éves korában kenyerét koldulva kénytelenitteték 
keresni. 

Spanyolhon példája mutatja, hogy ninos áldás 
azon ragadmányokon, melyeket az államok az egy-
házi javak erőszakos elkobzásával elkövetnek. Erudi-
mini, qui judicatis terram. 

Hogy jelen korunkban is sokan az egyház fosz-
togatását oly tétlenül s egykedvűen nézik, ez mutatja, 
hogy a népjog s az emberiség összes ügyei nem a 
legjobban állanak. Egyébiránt a kath. egyház politi-
kája, mely a fosztogatókkal nem egyezkedik, irányul 
fog a világnak szolgálni, s a napjainkban lábra ka-
pott jogi, erkölcsi s társadalmi forradalmakból Isten 
segedelmével csak annál fénylőbben fölkerekedni. 
Sajnos, hogy nem hiányzanak emberek, kik jóllehet 
az egyház hivei vagy talán gyámurai is, mindamel-
lett a római kath. anyaszentegyház jól fölfogottérde-
keit nem hogy előmozditanák, hanem illetlen maguk-
tartásával még hátráltatják is ; azonban nem csügge-
dünk; az ilyenek keveset vagy mit sem nyomnak 
azokkal szemközt, kik a kath. egyház dicsőségét igen 
is szivükön viselik s azért szeretem hinni, hogy az 
anyaszentegyház Isten segedelmével ugyan, de a buz-
gó gyámurak közremunkálása mellett tovább is az 
összes emberi mivelődés s polgárosodás főfő előmoz-
dítójául az idők végéig fog működni és fényleni. 

Munkay János. 

IX. Pius pápa levele a muszka ezárkoz *). 
„Fölséged nem fog csudálkozni, ha azon csapá-

sokkal szemben , melyeknek prédául Lengyelország ki van 
téve, s azon gondosság mellett , mely a kormányokat 
ezen nemzet jövőjéről foglalkodtatja, mi, megindulva any-
nyi fájdalom- s annyi szerencsétlenségen egyenesen Fölsé-

' ) Ezen levél s z ö v e g é t a szent-szék nem közö l te a v i lággal , mi-
vel a s zen t - s zék tenni szokott é s non canit tuba. Azonban a frankfurti 
,L'Europe* újság megkaptaPétervárról . A levél o laszul , h i te les franczia 

14* 
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gedhez fordulánk, liogy jóakaratú figyelmét e jelen bajnak 
legfőbb okaira vonjuk, s azon orvosszereket említsük föl, me-
lyeket mi leghatályosabbaknak, legalkalmasabbaknak ítélünk 
a lengyelek megnyugtatására, kiket oly kegyetlen s oly ma-
kacs harcz emészt. Ezt parancsolja nekünk tenni apostoli 
tisztünk, ezt a hős és nemes lelkű nemzet iránti szeretetünk, 
ugy szinte azon érdek, melylyel fölséged személye, s biro-
dalmának jóléte iránt viseltetünk. Engedje meg tehát föl-
séged, hogy az igazság és igazságosság szavával, távol a ha-
zugság szellemétől, távol a földi és politikai érdektől, tudo-
mására hozhassuk azt , min ezen szerencsétlen nemzetnek 
szakadatlan panaszai alapulnak, és hogy még egyszer kérjük 
fölségedet ; mivel boldogtalanok lennénk azon gondolatra, 
hogy az Isten kérlelhetlen birói széke előtt megjelenni tar-
tozunk, s ezt lelkismeretünk furdalásai között elhanyagoltuk. 
Fölség ! Fájdalommal telünk el, midőn visszaemlékezünk, 
hogy Lengyelország első fölosztása után a hozzá csatolt tar-
tományokban azonnal visszahatás emelkedett azon veszély 
gondolatjára, mely a kath. religiót fenyegette. Nem akarjuk 
itt elszámlálni azon siralmas méltatlanságokat, melyeknek 
mindakét szertartású papok és hivek azonnal ki voltak téve; 
elég, ha fölséged azon számos hiteles okmányokra forditja 
figyelmét, melyek elődei uralkodása alatt időről időre közzé-
tétettek, melyek minden perezben a papság javainak elkob-
zását, a sok mindkét nemű szerzetes zárdák és kolostorok 
elnyomatását, a püspökök tekintélye s az egyház fegyelme 
ellen czélzó törvényeket, a kath. hitnek terjesztői ellen leg-
keményebb büntetésekkel tet t fenyegetéseket, s a ruthenek 
millióit hithagyásra kényszeritő erőszakos törekvéseket, 
számtalan kath. templomoknak elfoglalását, a kath. gyerme-
keknek, kik vegyes házasságból születtek , az állam vallásá-
ban kényszeritett neveltetését, a szent-székkeli közlekedés 
letiltását, végre azon temérdek rendeleteket hozzák emléke-
zetünkbe, melyek az egyház egysége ellen, a hivek lelkisme-
retének megzavarására hozattak. Mindezen , a kath. religio 
lerontására foganatba vett szabályok annál súlyosabbaknak 
s eltürhetctleneknek tűnhettek föl Europa , a mely ezeknek 
sokasodásán siránkozott, és Lengyelországnak szemei előtt, 
a mely ezeknek egész sulyját érezte, minél világosabbak vol-
tak fölséged elődei által az elosztás u tán , különösen Varsó-
ban 1773-iki sept. 18-án, Grodnón 1793-iki jul. 13-án kötött 
szerződések, s az ünnepélyes s kötelező Ígéretek. E kettős 
szerződésben Muszkaország fejedelmei, magukhoz vévén 
Lengyelország kormányzatát ünnepélyesen kijelentik, hogy : 
,,a mindkét szertartású lengyel katholikusok egészen és min-
denütt megtartandják jelen helyzetüket, tudnillik vallásuk 
szabad gyakorlatát, az egyház iránti kötelezettségeiket, egy-
házi javadalmaiknak, melyeket eddig birtak, birtokát; vissza-
vonhatlanul Ígérvén az uj fejedelem maga és utódjainak ne-
vében, hogy a mindkét szertartású katholikusokat jogaik s 
egyházi javaik, vallásuk szabad gyakorlatának élvezetében 

fordítás kíséretében küldetet t ; a l 'Europenak l eve l ező je muszka nye lvre 
fordítottan kapta, francziára lefordította, i g y jöt t a l 'Europe újságba. 
Mennyit szenvedhete t t az eredeti s z ö v e g a háromszoros fordításban, 
gondolni l e l ie t , lényegben azonban nem vál tozot t , a mint a gondolat-
s z ö v e t mutatja, h o g y semmi s incs benne , a mi a szentatyahoz nem ille-
nék. A muszka czár válaszolt , de ennek s z ö v e g e eddig nem jött nap-
fényre. 

zavartalanul meghagyja, egy szóval minden jogaikban , me-
lyek evvel össze vannak csatolva ; igéri és kijelenti továbbá, 
hogy sem ő, sem utódjai a romai kath. religiónak kárára a 
csatolt lengyel tartományokban semmi jogokat nem fog gya-
korolni." Ha ezen s más hasonló szerződések megtartattak 
volna, fölséged is átlátja, hogy sok baj elmaradt volna, s ta-
lán a kath. religio a muszka Lengyelországban nem volna ma 
alantabb fokon, miként volt az előbbi kormányok alatt. Nem 
lehet csudálkozni, ha a mi elődeink méltán megindulva a nyilt 
szerződések ellen elnyomatott és kínozott egyháznak sorsán, 
panaszkodtak, s Europa fejedelmeinél tiltakoztak. Fölséged 
fogja tudni, hogy az apostoli szék siratván Krisztus Jézus 
arájának szenvedéseit, mindég kész annak segitségére és vé-
delmére, részént ünnepélyesen rosszalván az erőszakot, me-
lyet ellene használnak, részént a kath világnak bemondván 
egy nemzet sóhajait, melyet hitének elhagyására kényszeríte-
nek, oly nemzetnek, mely csak azt kérte, hogy hagyják őt kath. 
hitében élni ; részént közzétéve okmányokat, az igazságnak 
és a pápai tiltakozások szükségének ismételt megalapítását. 
Hanem nem szabad elfeledni, hogy valahányszor a szent-
szék az egyház ügye mellett szót emelt, mindég a szelídség 
és a ker. szeretet érzelmeitől vezéreltetve, fölséged s elődei 
kormánya iránt a leggyengédebb figyelemmel viseltetett, 
annyira, hogy meg kellvén vallani, ezen leereszkedése és béke-
tűrése csodálkozást gerjesztett azoknál, a kik a szent-szék e 
mérsékelt s bölcs viseletének indokait nem ismerték, ugy hogy 
a lengyelek ragaszkodását és engedelmességét is a szent-atya 
személye iránt veszélybe hozhatta volna. A szent-szék idő-
ről időre szavát emelte az elnyomott religio mellett, s azon 
időben módokról is gondoskodott, hogy Lengyelország szen-
vedéseit megszüntesse, s a polgári hatalom visszaélései által 
okozott veszteségeket helyre pótolja. A mint Lengyelország-
ban a forradalmak kitörni kezdtek, elődeink megakadályozni 
törekedvén azoknak szerencsétlen következéseit, többször 
küldtek jogtudósokat a muszka czárok udvarához, kérvén 
nagylelkűséget, könyörögvén igazságot az elnyomott kath. 
religio javára, ezen fölül nem mult el egy alkalom sem, akár 
az uj muszka czár koronázásakor, akár más hasonló esetek-
ben a nélkül, hogy a szent-szék a muszka birodalom főváro-
sába küldött követség mellett az öröm s általános lelkesülés 
pillanatjában az uj czárok kegyelmeért ne esengett volna az 
üldözött katholikusok részére. És mi is, fölséged koronázásakor 
császári udvarához követet küldve nem kértük e kegyelmét a 
kath. religio védelmére ? Ezen fölül nem mulasztottunk el egy 
alkalmat sem, hogy egy követünknek fölséges személye mel-
lett megengedését ne sürgettük volna. Nem régen, örömmel 
teltünk el, midőn fölséged képviselője Romában előttünk kije-
lentette, miszerént már nincs akadály egy pápai nuntius külde-
tése ellen a muszka udvarhoz. Az igazságosságnak ezen tette 
iránt hálásan, vigasztalódva azon jótéteményeken , melyek-
nek egy pápai nuntiusnak általunk s elődeink által annyira 
kívánt jelenléte fölséged udvaránál szülője lehet , kitűztük e 
magas és nagyfontosságú küldetésre. Mily meglepetéssel, 
mily fájdalommal vehettük tehát fölséged kormányának, a 
szent-széknek ez érdemben adott nyilatkozatját, hogy még 
ma is teljes érvényüeknek kell tekinteni azon törvényeket és 
rendeleteket, melyek súlyos büntetés alatt tiltják a püspökök 
és a szent-szék képviselője közötti közlekedést. Igy tehát el-
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veszvén a czél, melyet elérni véltünk, a szent-szék tisztelete 
és méltósága parancsolta, hogy lépéseinket mindaddig föl-
függeszszük, mig nem biztosittatunk, hogy tekintélyünket, 
képviselőnkkel együtt szabadon fogjuk gyakorolhatni. Ha-
nem a helyett , hogy ezen akadályok elhárittattak volna, 
az 1862-iki jan. 8-án kiadott ukázban mindazon törvé-
nyek , melyek eddig a szent-szék és a hivek közötti köz-
lekedést t i l tották, megerősíttetnek ; ezen ukáz azon fölül 
a kath. egyház alkotmányát és a szent-széknek szerződé-
sileg elismert jogait is sérti, a melyről a szent-szék föl-
séged császári kormányához jegyzéket fog küldeni. Föl-
séged pedig különösen ismeri fáradságainkat, melyeket 
pápaságunk elejétől az 1847-ben kötött concordatum fo-
ganatosítására forditottunk ; emlékezni fog magányos és 
bizalmas levelünkre 1860-iki jan. 31-ról, melyben kértük 
fölségedet, hogy a még meg nem határozott pontokra nézve 
folytattassanak a tárgyalások, azon pontok pedig, melyekben 
a megállapodás megtörtént , foganatba vétethessenek. Ha-
nem azon fölül, hogy fölségedtől választ mai napig is hiában 
vártunk, habár erről fölséged biztositott, hogy Romában lakó 
képviselője által fogja irott válaszát adni, nagy fájdalommal 
kellett az újságokban olvasnunk a fölségedtől a concordatum 
némely pontjainak megalapítására kiküldött bizottmány je-
lentését s jegyzőkönyvét, mely jelentésből sajnálattal meg-
ismertük, mily érzelemmel viseltetnek ezen bizottmány tag-
jai a kath. egyház i ránt , s mily reményeink lehetnek kérel-
meink teljesedése felől. A mi és minden elődeink fáradozásai 
eredménytelenek levén, a veszélyes és a kath. egyházzal el-
lenséges kormányrendszernek szomorú következésein a kath. 
világi és szerzetes papságra nézve ma kell siránkoznunk. 
Az egyháznak majd egyik majd másik joga megszorit-
tatott, a papság az ő javaitól és mentességeitől lassanként 
megfosztatott, a tanitás oly collegiumokra és egyetemekre 
szoríttatott, melyek a kath. hitet a keblekben leront-

ják, a pápának és a püspököknek Istentől kapott jogai a kor-
mánytól fölállított bizottmányra ruháztattak, a pápa és a hi-
vek között áttörhetlen gát emeltetett föl, a religio szentségén 
vétség követtetett el ; nem lehet tehát csodálkozni, ha a hí-
vekben az engedelmesség- és alávetésről szóló oktatás mély 
gyökeret nem verhetett, hogy némely helyeken a szentélynek 
szolgái homályosulni kezdtek, sőt hogy egynémely a világi és 
szerzetes papok közül hivatalának meg nem felelt, és hiva-
tásával s szent jellegével összeütköző tettekre ragadtatott. 
Fölség ! távol van , mintha mi a papságnak forradalmi tet-
teit s a fönálló kormány ledöntésére czélzó kezdeményeit 
helyeseinők. Sőt mi sirat juk, mi kárhoztatjuk ezt; hanem 
egyszersmind ennek eredetét fölséged előtt kitárjuk. Kapja 
vissza a mi apostoli tekintélyünk az ő befolyását a kath. hí-
vekre, gyakorolják a püspökök az ő hatalmukat az egyház 
canonjai szerént, legyen a papságnak befolyása a tanításba, 
függjenek a szerzetesek az ő főnökeiktől egészen, szabad le-
gyen bár kinek a hivek közül a szerzetes életbe belépni: s föl-
séged rövid idő alatt meg fog győződni, hogy az állandó len-
gyel mozgalmak szülő okai a vallás elnyomatása, a lelk-
ismeretek megzavarása, a papság hanyatlása, a pásztorok 
tekintélyének ledülése, s a vallástalan elvek terjedése 
volt. Legyen fölséged megyőződve, hogy minden, mit az 
egyház nyugalmára, a mi szent religiónk méltóságára teend, 

birodalmának javára fog szolgálni, s ha fölséged az egyhá-
zat nyilt kedvezésben részesitendi, számithat a lengyel ka-
tholikusok tiszteletére és hűségére, a mely nemzet soha sem 
virágzott jobban, mint mikor őseinek kath. vallását szabadon 
gyakorolhatta. Vessen véget fölséged azon fájdalmaknak, 
melyekben a kath. egyház sajong birodalmának tartománya-
iban, s adja vissza szivünknek, melyet az idők mostohaságai 
már eleget szomoritottak, a békességet és nyugalmat, melyet 
csak akkor fogunk érezni, ha a religiot, fölséged alattvalói-
nak lelki és testi javára mindenütt virágzásban fogjuk látni. 
Ezen szülőokoknak, melyeknek a jelen lengyelországi izgal-
makat tulajdonithatni, fölséged által teendő megvizsgálása 
nekünk reményt nyújt, hogy fölséged igazságszeretetétől, és 
nagylelkűségétől minden jót várjunk Lengyelországban. Leik-
ismeretünkben, hogy apostoli tisztünk kötelességét teljesí-
tettük, nyugodtan várva, kérni fogjuk az Istent, tegye h a -
tályossá előterjesztésünket, mely minket az örök bíró és az 
emberek előtt nagy felelettehertől fog fölmenteni. Nem is 
fogunk megszűnni imádkozni az Istenhez, miszerént fölsége-
det minden tökéletes boldogságaival tetézze. Apostoli palo-
tánkban, a Vaticanban 22. april 1863. IX. P i u s . " 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA. A nm. érsek a tartományi zsinatra vonat-

kozólag a következő rendeletet méltóztatott kibocsátaui: 
Gravia mala ex irreligionis et impietatis contagione in dies 
latius serpente in sacram nonminus ac civilem Rempublicam 
redundantia, quantum in me est, reprimere priscamque apud 
Clerum ac populum disciplinam pro muneris et conscientiae 
dictamine revehere majorem in modum cupiens: auctoritate 
Metropolitae usus Concilium Provinciale isthic Coloczae ce-
lebrandum ac die octava mensis Septembris a. c. qua glo-
riosae Virginis Mariae natalem recolemus, inchoandum in-
dixi et convocavi. Quoniam vero magnum sane opus hoc 
suscepturi in spiritu humilitatis cunctirecognoscere cogimur, 
non esse nos sufficientes cogitare aliquid ex nobis, quasi ex 
nobis, sed sufficientiam nostram ab eo esse, qui dives est in 
omnes, qui invocant illum; et a quo omne datum optimum de 
sursum est descendens a pâtre luminum : idcirco cunctis Sa-
cerdotibus saecularibus aeque ac regularibus intra limites 
Archi-Dioecesis hujus existentibus paterna cum charitate 
praecipio, ut a Dominica XIII . post Pentecosten in diem 
23-tiam mensis Augusti a. c. incidente usque Concilii hujus 
Provincialis conclusionem, in Missis sive cantatis post Ora-
tiones de praecaepto, Collectas primam quidem ex Feria sexta 
Quutuor temporum Pentecostes, alteram vero ex orationibus 
„ad diversa, pro Praelatis et congregationibus eis commis-
sis,'.' tertiam denique „pro concordia in congregatione ser-
vanda," prout hae in Missali Romano sub his titulis depre-
henduntur, quotidie assumere ; praeterea autem Curati, po-
pulo eatenus praevie convenienter edocto, post Sacrum con-
ventuale aut parochiale eas ipsas orationes in linguam ver-
naculam vertendas subjunctis tribus Pater et Ave cum Glo-
ria Patri, devote cum populo singulis feriatis diebus orare, 
diebus vero Dominicis et Festis post Sacrum cantatum, 
prout et post Lytanias a meridie coram exposito Sanctis-
simo easdem preces absolvere, praememorata attamen Do-
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minica XIII. post Pentecosten tum Sacrum cantatum tum 
Lytanias sub exposito SS. Eucharistiae Sacramento cele-
brare dictasque preces subjungere teneantur, unitis cum fi-
deli populo piis suffragiis deprecaturi : ut Dominus noster 
Jesus Christus princeps et autor pacis, et amator veritatis 
det nobis omnibus idipsum sapere in aedificationem Eccle-
siae Suae sanctae. Coloczae, die 1-a Augusti 1863. 

Josephus m . p . 
Archi-Episcopus. 

KASSA. (Vége). Ezen üdvözlő szónoklat végén az ok-
levél, melyet R u z s i c s k a János, a hittani kar küldöttje 
kézben tartott, az egész vendég koszorúnak lelkes ,éljen'-ei 
között ő nagymétóságának alázatosan átadatott. Erre a nm. 
püspök ur atyai keblének meleg érzelmei között azon napok 
és idők kedves emlékeit ecsetelte, midőn e megye első püs-
pökétől a középponti papnöveldébe küldetvén tanulmányait 
az egyetemnél végezte. Hálásan emlékezett tanárainak tu-
dományos érdemeiről, s a tőlök tapasztalt figyelemről, kik-
nek vezetése alatt nem csak hittanulmányait végezte, hanem 
a szigorlati probatétek után a hittudori koszorút is elnyerte. 
Hálás szivvel emlékezett a hittani kartól 1836-ban, midőn 
az egyetem félszázados emlék-ünnepe volt, kapott megtisztel-
tetésről, mely által a hittudori testület tagjává neveztetett. 
A hittanárok, az egyetem, s a hittani karnak tapasztalt fi-
gyelmét mindég nagyra becsülte, s nagyra fogja becsülni. 
Most ismét, mikor az Isten megengedi, hogy hittudorságá-
nak félszázados emléknapját elérte, a hittani karnak háláját 
nyilvánitá; hogy örömeit szaporítani, nevelni sietett. Meg-
hagyta a küldötteknek, miszerént tolmácsolnák azon tisztele-
tét, melyet a kar iránt mindég érezett, s melyet a hittudori tes-
tület minden egyes tagjai iránt ápol ; azon háláját, melyet az 
egyetem és a hittani kar iránt keblében táplált és táplálni 
fog. A nagyméltóságú püspök urnák ezen nyilatkozata, mely-
lyel oly nagy tiszteletet adózott a tudományos hivatásnak, a 
hittani kar és tudori testület minden egyes tagjait ismét u j 
hálára s fiúi tiszteletre kötelezi ; azon ünnepély pedig, me-
lyet a magas vendégek az egyházi fejedelem halántékain öt-
ven éves érdemgyöngyökből fűzött hittudori koszorúnak 
készitettek, a hittani kar emléklapjainak egyikét legfénye-
sebbé tette. — A diszes asztal a magas vendégek diszkoszo-
rujában alkalmat adott, hogy az ünnepeltek fejére az ékes-
szólás koszorút fonjon, babért tűzzön. Legelső kelt föl P a-
l á s t h y Pál, a hittani kar egyik küldöttje, megközelitőleg 
ezen eszmemenetben poharat emelvén : „A magas méltósá-
gok árnyai alatt ülve hogy legelső fölkelek, merészségemet 
keblem érzelmeinek nagysága ki fogja menteni. A ki leg-
gyengébb, terhét leginkább érezi, s ha czélhoz é r , azt 
leghamarább leteszi. Tanár s tudortársaim tiszteletének 
érzelmeit kell tolmácsolnom. — Tudományos család ked-
ves ünnepe ez , a család egyik tagjának fején a fél-
század határkövénél azon koszorút üdvözölni, melynek 
izeit a szorgalom fonja , melynek diszét az érdem nyeri, 
s a családnak közös Ítélete nyújtja. Föltüzték ezt elődeink 
szerény borostyánlevelekben ; látjuk mi ezt fényleni magas 
érdemekben. Napok multak, évek enyésztek, tudományos 
testületünk sorai szakadoztak; az igazság hirdetésének s vé-
delmének fáradalmai között hultak a koszorús bajnokok-, 
sírköveikre emlékül hultak a tudori koszorúk ; hanem 

az Isten rendeletéből egy fejre tet t koszorú nem herva-
dóit, egy bajnok nem roskadott, tudori koszorújának érdem-
köveit szaporítva győztesen haladott. A hittudori testület 
ezen egyik tagjának érdemeit néma tisztelettel szemlélte : 
de mikor az érdemek terhei alatt a bajnok hittudori testvé-
riességének félszázados határkövére lépett, tudori koszorú-
já t az egyházi méltóságok fényei között magasan hordozva ; 
az egész tudományos család, a hittudori testület diadalér-
zettel fölkiált: per multos annos micat inter omnes Julium 
sidus, velut inter ignés luna minores — ad multos annos ! ! 
A hittudori testület a testvériesség kapcsaival van össze-
kötve, nem a külső kötelékben, hanem a munkában, ugy hogy 
egyiknek a munkája másiknak munkáját hivja föl és segiti ; 
egyenként munkálkodnak a közös igazság diadalára, az egész 
testület örömére, díszére. Egyiknek fénysugarai az egész 
testület minden egyes tagjainak ékkövei, mivel egy hiva-
tásra, közös munkásságra szövetkeztek, egy családnak tag-
jai ők. — Ha a családtagok érdemeinek fénysugárai az egész 
családra visszaesnek ; áll ez különösen a mi kegyelmes urunk-
ról, atyánk-s főpásztorunkról. Voltő püspökititoknok,—meg-
szűnt titoknok lenni; volt ő monoki plebánus, — megszűnt 
lenni; volt a kassai megyének fia, — habár nem szivérze-
lemre de még is canoni kötelékre megszűnt egyszer fia 
lenni; volt ő a főt. csanádi káptalannak tagja, — megszűnt 
lenni ; volt apát, volt czimzetes püspök, volt püspöki, volt 
káptalani általános helyettes, mikor püspök lett minden előbbi 
egyházi hivatala, méltósága megszűnt, az anyaméltóság előtt 
minden alsóbb egyházi méltóság elenyészett: volt tehát ke-
gyelmes Urunk, s főpásztorunk ez, volt az, mind megszűnt 

lenni ; egy nem szűnt meg soha lenni és maradni, — 
— hittudor. A hittudori méltóság követte őt mindenhová, a 
hittudori koszorú ékesitette az ő titoknoki tollát, az ő apáti 
keresztjét ; ékesiti az ő püspöki süvegét. Midőn minden egy-
házi méltóság a püspöki szék lépcsői előtt földre huit, egye-
dül a hittudori méltóság ült vele együtt a püspöki székre, 
nem saját dicsvágyból, hanem oda utasitva az egyháztól; — 
oda utasi tva? sőt az egyháztól oda parancsolva. — Ö tehát 
eminenter a miénk. A kassai megye mondhatja, ,habemus 
cum divite censu redditum,' a hittudori testület mondja, öröm-
mérzettel kiáltja : ,habemus semper possessum, in episcopali 
munere cum divite censu adauctum.1' Azért az egyetem, a 
hittani kar, a hittudori testület nevében, a tiszteletnek, a 
hálának érzelmeit kegyelmes Urunk, atyánk, s főpásztorunk 
nyilvánítom, hogy a hittudori méltóságot ötven évek lefoly-
tán szakadatlanul növelte, emelte, szaporittta, s mindnyájunk 
nevében poharat emelve, mondom : serus in coelum redeas 

diuque — laetus intersis populo. — Neve te nostris vitiis 
iniquum — ocyor aura — tollat. — Hic ames magnós 
potius triumphos, — hic ames dici páter atque prin-
ceps , — egészségben, magas lélekkel, tetézve égi áldá-
sokkal. „Éljen.1' —Fölkel t azután a káptalan nagyprépostja, 
s az ős latinok méltóságos nyelvén a káptalan nevében kö-
szöntötte a koszorús főpásztort tudorságának félszados ün-
nepén ; ugyszinte a m. rosnyói püspököt, megyénknek egy-
koron érdemdús fiát, ki a fiak ezen öröméhez csatlakozott. 
Főt. A r o s s y József kanonok ur, a hittani karnak adózott 
tisztelettel, ugy szinte főt. M á e z y Imre, sárosi főesperes a 
lelkipásztori papság nevében üdvözölte a nm. püspököt, a m 
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jászói prépo3t urat, a főispáni helyetteseket, a tábornokot, 
az egyetemet, s a hittani kart, a kinek ékesen szóló szavai 
köszönetet mondtak a hittani karnak a mai napon nyújtott 
köz örömért, kivánva, hogy ha valaha bekövetkeznék azon 
harcznak ideje, midőn a ker. hitnek a pogányság szelleme 
ellen, mely némely országokban ideiglenes diadalt aratott , 
édes hazánkban is megvivni kellene; akkor onnét fölülről, a 
minden jók kutforrásából, elegendő erőt és malasztot me-
nthessen arra, hogy az egyetem kath. jellegét, melyet a di-
cső alapitó Pázmány Péter óta mai napig hiven megőrzött, 
ezentúl is az ármány minden cselszövényei ellen tisztán és 
szeplőtelenül megvédhesse." Örömmel vették e nyilatkozatot 
a hittani kar küldöttjei, a nemes káptalannak, és a lelkipász-
torkodó papságnak megköszönték a hittar.i kar iránti rokon-
szenvet, kérve, hogy e nehéz pályán rokonszenvükkel tovább 
is lelkesíteni kegyeskedjenek a közös harczban a közös dia-
dalra. — Öröm volt ez ünnep a kegyes főpásztorra, az egész 
megyei papságra, a hittani kara nézve; a tiszteletnek me-
leg és őszinte nyilatkozatjai elboritották mindnyájokat. A 
htitani kar emléklapjainak egyik legfényesebbje lesz ezen 
ünnep, melyet az oly magas vendégek, a politikai hatóságok 
s annyi intézetek vezérei jelenlétükkel magasra emeltek. 

MORVAORSZÁG. A velehradi örömünnepélyről, mely 
a kereszténységnek Morvaországba való behozatala emlékére 
rendeztetett, egy lapban a következő tudósítás olvasható: 
Ha ki meg akart volna győződni, és saját szemeivel látni, 
mily mély gyökeret vert a szent hit a német és cseh 
nyelvű morva nép szivében, és mennyi erőlködés, munka 
szükséges még a hitetlenség vakandokainak részéről a 
hit-gyökér aláásására, elrágására : annak a Cyrill- és 
Method-ünnep nyolczada (jul. 5—12.) alatt Velehra-
dot kellett volna meglátogatnia ; de természetesen már 
előre le kellett volna mondania mindazon kényelemről, 
élvezetről, melyet vadász-, dalárda-ünnepélyek szoktak nyúj-
tani , minthogy Velehradon alig lehetett a legszükségesb 
élelmezésre számitani, és egyes áldozárok örültek , ha vala-
hol tető alá jutván egy köteg szalmán pihentethették ki hi-
veikkel együtt a hosszú zarándoklás által kifárasztott tag-
jaikat, és egy kis kenyér- meg sörrel csillapithaták éhüket. 
Nem kevés áldozár még rosszabbul j á r t , minthogy a szabad 
ég alatt kelle maradniok, és ha aszives kormányzó vizet nem 
vitet több izben a campirozóknak, sokan még szomjukat sem 
olthatták volna el. És mégis daczára a bekövetkezett aratási 
időnek, daczára a hazug hireknek a sok összenyomott ember-
ről, explodált gyertyákról, nemzeti tüntetésről stb. még a 
nyolczad közepén is 30,000 zarándok jött 70 áldozárral. Az 
ünnepélyes misét a brünni püspök tar tot ta , és a jelenlevő 
németajkuak kedveért a főtemplomban német szent beszéd 
mondatott. A csütörtök egyike volt a legörvendetesb napok-
nak, nem csak mivel a közkedvességü budweisi püspök tar-
totta a nagy misét, hanem mivel Serbia-, Bulgaria- és Lan-
siczből is mutattattak be neki zarándokok, kiket Bécsbe uta-
zása előtt fogadott, és kikre szokott nyájassága, megnyerő 
szívessége által oly jó benyomást gyakorolt, hogy őt a je-
lenlevőkkel egyetemben elmenetekor szűnni nem akaró „Sla-
va'"-val üdvözlötték. A zarándokok legkisebb száma pénteken 
volt, mintegy 10,000; és mivel sok német találkozott közöt-
tük, a három cseh beszéd mellett még kéc német is tartatott. 

Ezen napot mondhatjuk lelki örömünk tetőpontjának, mert 
midőn a raigerni benedek-kolostor apátja 21 tagot számláló 
conventjével délután a pompás egyházba vonul t , az elárvult 
énekkar székeit elfoglalta, és az 1783-ki aug. 17-ke óta a 
zsolozsma orgona-kisérettel ismét először megzendült, egy 
szem sem maradt száraz, és azon óhajtás emelkedett a keb-
lekből, vajha'a templom és kolostor minélelőbb visszaadatnék 
előbbi urainak. — Délután 3 órakor érkezett meg a herczeg-
püspök a Velehradtól félórányira eső Módra faluba, hol ma-
gára vévén a püspöki díszruhát, az olmüczi körmenethez 
csatlakozott, és számos segédlettől környezetten bevezette 
azt Velehradra. Elébe jött a velehradi plebánus és üdvözölte 
a főpásztort, a helység végén pedig a kerületi hivatalnokok 
által fogadtatott és a zarándokok nagy tömegétől kisértetve 
bevonult a főegyházba, hol az ünnepélyes vecsernye után 
áldást adott ; rövid étkezés után a Cyrill-kápolnát tekintette 
meg. Vasárnap három külön vonat igen sok ajtatoskodót ho-
zott Velehradra : ugy hogy számukat legalább 40,000-re le-
het tenni. Ezek számára négy cseh beszéden kivül egy német 
is tar tatot t ; a gyóntató székekhez való tolongás oly nagy 
volt, hogy 62 áldozár nem győzte a gyóntatást. Reggeli hét 
órakor a herczeg-püspök osztotta ki az élet-kenyerét, 10 óra-
kor az ünnepélyes szent-misét tartotta ; délutáni 2 órakor a 
vesperást, azután az Oltári-szentség körülhordozásával kör-
menetet, és igy a nyolczadot ,Te Deum'-mal bezárta. Most 
már lefolytak a szent öröm feledhetlen napjai, melyekben Is-
ten határtalan irgalmánál fogva kegyelmeinek leggazdagabb 
íorrásait árasztá ki reánk ; elmultak minden legkisebb zavar 
nélkül, és ha a bünbánatnak minden jelei nem csalnak, a ju-
bilaeumi bucsu legdúsabb, legszebb és sokat igérő gyümöl-
csöket fog teremni. Kinek ne nyilt volna meg szive a ma • 
laszt befogadására, midőn a birodalomnak legtávolabb részei-
ből, még Dalmatiából is, a zarándokok nagy seregét látta 
Velehradra tódulni, kik mindnyájan ugyanazon egy szüksé-
gesért, a hit ajándokáért, a lélek üdveért tevék a fáradságos 
utat és anyjukat , az egyházat, melynek hogy gyermekei, fő 
dicsőségüknek hirdették, őszinte bűnbánat és megtérés ta-
gadhatlan jeleivel megörvendeztették. Vajha hiven meg-
őriznék mindenkorra azon szent érzelmeket, melyek őket 
most lelkesiték ! Különösen vajha azon egyetértésnek , mely 
Velehradon uralkodott, szelleme egyesitené a nagy és szép 
birodalomnak minden törzseit.—Ezen ünnepélyről egy porosz 
prot. lap ekkép nyilatkozik : A népnek azon rétegei, melyek 
magukat a közvéleménynyel identiíicálják, tehát a morva 
gyárosok, a magasabb polgárosztály, a világi értelmiség nem 
voltak képviselve az oltárok előt t , de igenis az ország ne-
messége, és a földmivelő osztály : az előbbiből ott volt Salm 
Hugo herczeg, és gróf Belcredi Egbert ; az utóbbiból min-
den község lelkészével élén. A centralisták megvetőleg t e -
kintettek ezen ünnepélyre, melynél gondosan elkerültetett 
minden legkisebb nemzetiségi irányzat. Különösen megem-
lítendő, hogy ők még a szeretet- adományokat is megvonták. A 
magas nemességbőli hölgyek a velehradi templom részére a 
legszebb hímzéseket, casulákat küldötték ; a pórnők kezei 
sem vesztegeltek, és a tarka virágok, melyek tőlük származ-
tak, az adományok kiállitásánál, mely Brünnben volt, a leg-
tökéletesb müdarabok mellett foglaltak helyet, melyeket 
Belcredi grófnő, Salm hezczegnő himzőtííje készített. A gaz-



•dag brüni gyárosok női osztálya azonban egy szálat sem kül-
dött. Ha vadász- vagy ének-ünnepélyről lett volna szó, bizo-
nyára legalábbis nehéz szövetű zászlót hímzettek, ajánlottak 
volna föl; de a „kedves szentek" (Luther kifejezése) részére 
sem himzőtűjük, sem idejük nem volt. Szegény gazdag em-
berek ! Ik. 

VARSÓ, jul. 30-án. A püspökhelyettesnek rendelete 
az egyházi gyászról Felinski érsek fogsága alatt, minden tem-
plomban fölolvastatott. Ezen naptól ének és hangszer nem 
hangzik a templomban, az orgona, és harangok elnémultak, 
az oltárok bevonva állanak, egyedül a csendes mise és a 
szentségek kiosztása maradott meg a hivek vigasztalására; 
minden gyászos csendben végeztetik. Az egyházi gyász rop-
pant hatást tett. Az egyháznak fájdalmait a kath. lengyel 
nemzet oly mélyen érzi, mint a szenvedő hazáét, mivel mind 
kettőnek szerelme mélyen van gyökerezve e nemzetnél. Hogy 
az egyházi gyásznak hatását érezzük, ezt az arczokon kellene 
látni. Csak Lengyelországban lehet a kath. szent hitnek és a 
hazának nemes szeretetét oly nagy mértékben látni ; mivel e 
nemzet kath. hitével századunk közönyösségét meggyőzte, 
hazaszeretetét pedig mindég kath. hitével összecsatolta ; az-
ért csak a ki itt van, mérlegelheti a muszkák kegyetlenségeit 
a lengyel nemzet, és a kath. hitnek kiölésében. A kath. pap-
ság nemzetének sorsához méltón viseli magát. Dühödött el • 
lenségével szemközt szilárd és renditlen. Ezen viseletével az 
egész szenvedő nemzet tiszteletét és háláját magának örökiti, 
ily viszonyokban, ily véres üldözésben csak a kath. papság 
állhat ily hősiesen. Nincs kétség, hogy Rzewuski püspökhe-
lyettes rettenthetlenségének gyümölcseit nem sokára szedni 
fogja. A muszkák őt ép oly sorssal fenyegetik, milyenbe az 
érseket dobták. Hanem őt meg nem ijesztik, az egyház sza-
badságáért tizszer is föláldozza az életét. Ha Rzewuski-t Si-
beriába küldik, a káptalan méltó utódot választ e félelmetes 
tisztre. Fialkowski, Felinski, Rzewuski az utódokban fog élni; 
az egész lengyel nemzet kész hitét és hazáját vértanúság ál-
tal megvásárolni. Az üldözés élesedik. A Trinitariusok kolos-
tora üresen áll, a szerzetesek mind a fellegvárban vannak 
fogva. Mondják, hogy Varsóba Kryzanowski, a véres emlékű 
szörny fog ßerg tábornok oldalához jönni. Murawiew Vilná-
ban, Kryzanowski Varsóban véres üldözés mindenütt. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 14-én. O emtja a bibornok herczeg-primás 

f. h. 16-án érkezik Budára, hol sz. István ünnepén a diszme-
netet személyesen fogja vezetni. 29-én pedig bérmálási 
körútra induland, melyet sept. 16-án végzend be 

— B o n n a z Sándor, Csanádi püspök ő mlga a lippai 
tüzkárosultak fölsegélésére 500 fr tot méltóztatott adomá-
nyozni. 

— Az esztergomi főkáptalan a kaposvári gymnasium 
fölépitésére 300 frtot ajándékozott. (Eszt. ujs.) 

— Bizonyos Crosthwaite, angolegyházi általános helyet-
tes Kildareban (Irland) a ,Times'-hoz egy iratot intéz, melyben 
azon történelmi ténynyel (?) lép föl, hogy az irlandiak a re-
formatio idejében szintén mindnyájan elpártoltak a romai 
széktől; de később a pápa politikus ágensek által Irlandban 
lázadásokat támasztott, és az Íreket a nemzeti angol egyház-

tól elszakitotta. Irlandnak tehát régi egyháza tulajdonképen 
protestáns (de ezen esetben is nem a régibb kath. egyháztól 
szakadt volna el?) és igy a kisebb számú protestánsok tulaj don -
képen az igaz hitnek őrei Irlandban. A',Times'Crosthwaite urat 
,alvajárónak' nevezi ezen történeti fölfedezéseért, és ismételve 
botránynak nyilvánitja, hogy az állam-egyházbeliek Irland-
ban a kath. nép szegénységéből hiznak, a mennyiben azokat 
a katholikusok kénytelenek eltartani. Ezen botránynak eltá-
volítása szükséges, és megszüntetése bizonyára csak szilár-
dítaná az angol államot. 

— Durlachban (Baden) aug. 3-án tartatott az V-ik e-
vangelikus értekezlet dr. Guyet elnöklete alatt mintegy 200 
tag jelenlétében. Igen csudálandó benne, hogy a prot. igehir-
detők az iskolának azegyháztóli elszakítása mellett szavaztak. 

— A Parisban tartózkodó mexicoi érsek azon bizto-
sítást nyerte volna a franczia császárnétól, hogy a Juarez 
által elűzött és jelenleg Francziaországban levő mexicoi püs-
pökök a franczia császári pénztár költségén fognak haza t é r -
hetni, és az elkobzott egyházi javak is vissza fognak adatni. 

— A párisi érsek, Darbois, körlevelet bocsátott ki, 
melyben a lengyelek ügye mellett szólal föl, a végén pedig 
Renan káromlásai ellen kel ki. 

— A prágai egyetemnek bölcsészeti kara dékánul dr 
Stein prot. vallású tanárt választotta meg, mi ellen az ottani 
hittani kar az egyetem kath. jellegénél fogva tiltakozott. 
Ezen tiltakozás ellen a bölcsészeti kar szintén tiltakozott, és 
az ovás már az államministeriumhoz küldetett. 

— Ha a zsidók jegyzői hivatalt is fognak vállalhatni, 
minthogy a jegyzők nem ritkán mint birói biztosok is kikül-
detnek, meg fog történni, hogy az esküt a keresztény tanuk-
tól ők fogadják el. Mily lélekemelő látvány leend, mondja e W. 
„Kchztng" ha a zsidó fogja figyelmeztetni a keresztényt az 
evangelium szentségére, mely előtte botrány ! 

— Egy porosz főpásztor kérdést intézett a szertartási 
congregatiohoz a régi gót izlésü casulák behozatalára és 
használatára nézve. A congregatio egyik consultera terjedel-
mes értekezést dolgozott ki e casulák ellen, a pápa azonban 
ezen véleményhez nem járult, sőt helyeselte az ily alakú ca-
sulák visszaállítását. 

— A Boroszlóban megjelenő „Morgenzeitung" sértőleg 
támadta meg a boroszlói herczeg-piispöknek utolsó böjti 
körlevelét; a nevezett lapnak zsidó kiadója mos 15 tallérnyi 
pénzbirságra, vagy 1 héti fogságra ; a szerkesztő pedig 50 
tall, pénzbüntetésre, vagy 3 heti börtönre Ítéltetett a tör-
vényszék által. 

— A boroszlói főpásztor juliushóban 46 diákont szen-
telt föl áldozárnak. A fölszenteltek közt két convertita is volt: 
dr. M ü c k e Magdeburgból, ki az előtt a prot. theologiát ta-
nyulmányozta, és L a a c k e Ferencz, a volt fehrbellini prot. 
igehirdető. 

— A ,Szent-családról' nevezett társulat, melynek föl-
adata a plebániakban a missiokat megszilárdítani, és különö-
sen a férfiakat a korszellem istentelen befolyása ellen óvni, 
1843-ban alapittatott Lüttichben egy if jú mesterember és 
jámbor katonatiszt által, kik a társulatot a redemtoristák 
vezérletére bízták, és 1847-ben a pápa azt főtársulati fokra 
emelte. A luxemburgi apostoli helyettességben van 50, a tri-
eri megyében 4 íióktársulat ; különösen el van terjedve Ir-
landban és Ejszak-merikában. 

Kegyes adományok : 
O szentségének „ a fiúi s zere te t részvétéve l és k e g y e l e t e s h ó d o -

la táva l" egy káplán a váczi megyéből 1 fr. 

H a t v a n b a : A rajzokat elküldjük ; t e s sék megnézni a 8-ik számot. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A valódi boldogság föltételei. — Dictio 
Eminentissimi Domini Cardinalis Arehiepiscopi Zagrabien-
sis. — Egyházi tudósitások. — Irodalom (Vége.) — Vegyesek. 

A valódi boldogság föltételei. 
A gondolkozni s érezni képes, nemkülönben vég-

ÜSéJja után törő emberben önkéntelen is e három fon-
tos kérdés támad : mit lehet tudnom, mit kell ten-
nem, mit szabad reménylenem? Ezek megfejtése nélkül, 
ha csak puszta tétlenség- s gondatlanságban nem a-
karja földi létét átálmodni, nyugodt s igy boldog 
sem lehet; bármily fényes legyen is élete, csak hi-
deg sirpompa lesz ez, mely elhűlt szivét környezi, 
pedig a holtat ezer napvilág sem melegiti föl többé. 
Szép és nemes, de határos tehetségeink, vágyaink, 
reményeink, örömeink, szomorúságaink, küzdelmeink 
mind de mind egy tárgyat sejtenek magukon kivül, 
melyhez vonulva s benne kielégíttetve megpihen-
hessenek. Emberi titokteljes sziv s halhatlan lélek, 
mily csudálatosak a te kifürkészhetlen tekervényes 
örvényeid! kihez fordulsz kétes állapotodban,segélyt 
honnét esdekelsz szükségeidben, ki előtt öntöd ki hála-
érzelmeidet, kinek hódolsz imádó tiszteleteddel, kit 
ölelsz szereteteddel, kiben bizhatol s remélhetsz csüg-
gedetlenül? íme, ezek a vallás kitörő hévlángjai, de 
hol a tárgy, mely felé lobogjanak? Hatalmasan üzi 
játékát a világ lelke, s mint a gyümölcstelen tüske-
bokor, mely naplemente felé óriási árnyékot vet, u-
ralkodik üres gőgjében a csalfa lidérczfényü mivelt-
ség, mely inkább a gonosz szellem országa terjeszté-
sét tartja szem előtt, mint sem az örökkévalóságra 
teremtett lélek sirontuli ügyét s imádandó jó Istenét. 
Attól tehát hasztalan várjuk ama boldogító kérdések 
megfejtését; erre csak azon tudomány tanít meg ben-
nünket, mely a valódi élet-bölcseséget megtestesülve 
állitá elénk, mikor kitárult az ég, leszállt az Igaz, s 
megujult benne a levert emberiség, visszatükrözve 
elhomályosult gyenge szemeinkbe az istenség tiszta 
képét, melyben Istenünk szelid fönsége, legfőbb szent-
sége, atyai szeretete ragyogtatja magát felénk. Aka-

rod azt látni? menj az ur Jézusnak egész világ előtt 
kitárt iskolájába, tanulhatsz ott nem ugyan csak a-
gyadat megtöltő rideg sophisticus tudományt, de 
igen, szivet melengető hitet, mely minden embernek 
táplálékul szolgál az örök életre; én hiszem, hogy 
bámulva fogod mondani : Isten ! ha itt nincs nyilván 
a te hatalmad, sehol sincs az. Nagyok az igazságok, 
melyek szent hitünkben megnyugtatnak, mert vérrel 
vannak lepecsételve, s boldog, a ki hisz azoknak s 
szerintük él! Csak akarja, a nyugtát kereső nyugtalan 
elme és sziv megtalálhatja a szabaditó jel gyanánt föl-
tűnő szivárványt a hit, remény és szeretet színeiben; 
megláthatja a kath. vallás e három Gratiaval ékes-
kedő egész világra kiterjedő s lobogó zászlaját; a jó 
anya az egyház pedig hű fiainak értelmezi, miszerént 
a hit az a rendithetlen kőszál, melyhez a sors nyomo-
raitól hánytvetett szenvedő menekszik; az ebben gyö-
keredző remény a vezércsillag, melynek üdvhozó su-
garai megtörődvén lelkünkben biztat a szenvedések 
békés tűrésére egy boldogabb hazáért; a szeretet az 
a gyémánt láncz, mely az Alkotót földi gyermekeivel 
összeköti. Már Voltaire igy nyilatkozott a hit- re-
mény- és szeretetről : „megengedem, hogy az emberi 
erények a régieknél is otthonosak valának, de az is-
teni erényeket egyedül e keresztényeknél találhat-
juk." Es méltán! hiszen ezeknek czéljanem más,mint 
Isten képének az emberbeni visszaállítása, az eredeti 
szentség és igazság visszaszerzése, Isten tökélyeinek 
utánzása, az igazi élet-szentség és szépség, melynek 
eszményképe nem költött hiu; hanem valódi, élő, az 
Istenember maga, kiben a világ azon mennyei dicső 
szentség példáját birja, mely egykor a legszegényebb 
koldus fejére is csillogó koronát fűz Isten keze által. 

Mit lehet tudnom, hogy már itt alant némileg 
boldog legyek, de leginkább hogy végczélomat elér-
hessem? megtanít szent hitem midőn előadja: mily 
viszonyok léteznek a csalhatlan örök igazságok sze-
rént Isten- magam- s a teremtmények közt; mi 
az, a mi engem azon édes viszonyokba bevezet és 
megtart : s ha netalán valami fölbontaná, mi fűzi is-
mét össze? 

10 
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Mi teendőm, nem azért hogy e földi létet minél 
kellemesebb- s hosszabbá tehessem a mulandó javak 
élvezete által; mert ezek rendeltetésemnek csak — s 
épen nem okvetlenül szükséges, nem is elsőrendű esz-
közei, sőt ha velük visszaélek, mi könnyen s gyakran 
megesik, szirt és örvény telj es akadályok ; hogy igaz 
romolhatlan javamat mikép munkáljam, megtanit a 
szeretet Istene, midőn parancsolja : „szeressed a te ura-
dat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből s min-
den erődből. Szeressed felebarátodat mint tenmaga-
dat." (Mát. 22, 37.) 

Mit szabad remélnem nemcsak e mulandóság 
határai közt, hol vágyaim, ha nem épen lehetlensé-
gek felé röpködnek, talán munkás szorgalmam után 
bár nem is mind, de nagyrészt teljesednek : hanem 
mit várhatok azon tényekből, melyekre Isten paran-
csai és a bennem rejlő természeti törvény szavai ser-
kentenek, ámbár teljesitésuk küzdés-, a test és lélek 
közti harczba kerül? Mi jutand osztályrészül azon ki-
olthatlan kívánságomnak, melyet egész világ birtoka 
sem nyugtat meg, mely egy tiszta, bizonyos, háborit-
hatlan boldogság után eped, melyet a föld nem ad-
hat ; szabad-e azért egy jobb jövőt várnom ? ha igen, 
minő ut vezet oda, nem tévesztem-e el? Mind ezt 
megmutatja a religio elénk állitva a keresztény re-
mény biztos zálogát, a keresztet, melyen az emberi 
nemet megváltott Istenember a Grolgotha magasain 
vérzett el. 

Hit, remény, szeretet elválhatlan, egy időben 
született, ugyanazon bölcsőben ringatott, egy födél 
alatt növekedett három ikertestvér még mindig egye-
dül boldogító Isten kegyei az emberi nemnél, ezek 
felelnek meg a tett kérdésekre. Hit az alap, ez szüli 
a szeretetet; hit és szeretetből feslik ki a remény; 
szeretet nemesiti meg a hitet, élteti s vezérli a re-
ményt. Istenem ! mily boldog volna az a nemzet, 
melynek minden egyes tagjai ez erény-háromság bi-
rása és gyakorlása által valódi keresztény életet élne, 
de ha az emberek maguk nem akarnak boldogok 
lenni! E sorok irója nem szándékozik e szűkebb körre 
szorított lapokban mind elmondani, a mit egy hitta-
nár ezen isteni erények végkép kimerithetlen tiszta 
vizében találhat, csak szerény búvárként emeli föl a 
zajongó világ zavart tengere szine fölé azt, amin lelki 
szeme megakadt izgatva azon lángoló vágytól, misze-
rént minél előbb adná Isten, hogy sokat szenvedett 
hazánk minden lelkes fiát egy hit kapcsolná ösz-
sze, egy remény éltetné, egy szent szeretet ragadná 
az igaz, jó és szép ölelésére. Ez azonban, fájdalom, 
csak jámbor óhajnak bizonyul be, ha figyelemmel 

tekintjük, mint mutatkoznak mind hárman az 
életben. 

A régi bölcsek mindenkiben egy kis világot lát-
tak: a keresztény pedig ugy tekinti az emberi ke-
belt mint kis egyházat; jó Istenünk örömest lakik e 
templomban, csak el ne pusztitsuk, mert akkor, Hir-
scher szavai szerént, nincs hová jöjjön. De arra, hogy 
alkotónknak méltó oltárt emeljünk szivünkben, nem 
elég csak embernek születnünk, hanem emberré is 
kell tökélyesülnünk s lelkünket nemesitnünk; külön-
ben reánk is illik Seneca e sajnálatteljes észrevétele: 
„o quam contempta res est homo, nisi supra humana 
se erexerit!" Be szép lelki nagyság fénye övedzi a 
teremtményt, ki Isten, önmaga és más erkölcsi lé-
nyek közti viszonyait s innét eredt kötelmeit kifejtve 
lelke elé állítja, összevetve fontolja, szivébe mélyen 
vésve éltét azok szerént intézi a boldogabb jövő szép 
reményével ! szép az ily ember tulajdon lelkismerete 
előtt, boldog minden szükölködése, gyengesége s ki-
sebb botlásai daczára is; bájoló előtte az egész ter-
mészet, mert ezt csak Isten- mint teremtőjéhezi vi-
szonyban szemléli, folytonos életet merítve az élet 
mindig csörgedező forrásából. Minden vészt-sejditő, 
borzasztó jeleneteiben nem retteg az enyészettől, mert 
tudja , hogy a leghatalmasabb kéz őrködik fölötte. 
Valóban nincs szebb tünemény mint az Istent imádva 
tisztelő s mások anyagi és szellemi javát munkáló ha-
landó ; az Ur dicsőségét zengedező eleven hymnus ő 
és élő zsoltár. Csakhogy az ily egyetemes szép egész, 
összhangzatos egység a sziv, elme s lélek közt, e tö-
kélyes képe az embernek, folyvást tévesztve van 
Ádám gyermekei közt. Hol a férfiú, hol a nő, kiben 
mindez teljesen föltalálható? e szép teremtmény az 
Istenség képmása, hol van ez? s magasztalom őt! A 
századok közepén az idők teljében tündöklött a világ 
előtt a szel id fönség az Istenember, máig is hangzik 
füleinkbe mennyei igéje, előttünk lebeg gyönyörű 
élete, az istenség visszasugárzása . . hasztalan ! mi 
mindnyájan Ádám s Éva bűnös fiai vagyunk, föl-föl-
emelkedünk s visszadőlünk, kezdünk és sohasem vég-
zünk. Itt a gyáva félelem elvonulásra, ott a pajkos 
erő, merész hatalom a szilaj önkénj'"- s vad erőszakos-
kodásra vonz. Azt tapasztaljuk, hogy az emberi eré-
nyek hasonlók a drága ékszerekhez, melyeknek mind 
aranyból kellene lenni, de az álnokság többet silány 
érczből csinál, csakhogy kivül ugy megaranyozza, 
miszerént az igazival vetekedik, sőt azt fölülmúlni 
latszik; sokszor csalatkozunk, szép az ember, de gyak-
ran maga magát szépiti. Isten a legtökélesebb fölény, 
te annak igen csekély másolatja vagy ; ő a legszebb 
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előkép mert valóság a szó teljes értelmében, te az utó-
kép vagy. Szabadságodban áll ezt az eredetihez minél 
közelebb vinned, vagy tőle távolabb ejtened. Annál 
boldogabb leszesz, minél jobban megközelíted, mert az 
által végczélodat közelited meg, boldogtalan ha tá-
vozol tőle. Kérded talán, hol találhatod föl őt a lé-
nyek lényét? hol omolhatsz le előtte térdedre s ma-
gasztalhatod nagyságát? ne keresd testi szemeiddel 
azt, kit lelked hited után oly világosan állit elődbe. 
Higyj benne fölsőbb fénytől világos eszed szavára, 
a természet tanúságára, szived nemes érzelmei s vá-
gyai után; higyj a legszentebb, leghatalmasabb Va-
lóságban, s leborulva imádd őt, kiben élünk, mozgunk 
és vagyunk. 

Jézus szent hite tisztítja az elmét, nemesiti a 
szivet, s a tapasztalás bizonyitja, hogy boldog, ki 
hozzá hiv marad. Oh de az emberi nyughatatlan lé-
lek még boldog sem szeret huzamast lenni ! a béke és 
szeretetnek legszebb lánczait szaggatja össze, hogy 
telhetetlen vágyait mohón, szabadon követhesse, s 
igy hanyathomlok rohanjon a bizonytalanság zűrza-
var vészének özönébe, melyből csak kegyetlen hajó-
törés után csúfos magacsalódásával tántorog vissza 
oda, a honnét kiindult, a valódi béke és szeretet min-
denkit befogadó mindég nyílt országába. 

Önként bevallják már sokan, hogy nem boldo-
gok, mert szellemi békétlenség dúlja jobb sorsra te-
remtett szivüket; s ez igen természetes. A lélek ha 
szeme elől téveszti az eget, el van veszve, élete ke-
servteljes sőt lehetetlen. Fájdalmas a ki nem elégített 
anyagi szükségek érzete; földhez suj tó k, egész valón-
kat porba tiprók a lélek fölizgatott, nem teljesült igé-
nyei; szüntelen keres, de mit sem talál, a mivel a 
benne érzett ürt betölthetné. Az egély szende fény-
ként vezérel pályánkon, erőt ad legyőzni a büszke 
ész kételyeit, megnyugtatja sajgó keblünket ; s ha a 
gonoszság tündököl, a sziiz erény porban vérzik el; 
fóltünteti a föld hiu csillogását, mint valami kábaár-
nyat, melynek csalfa, igéző, tünde fénye a Minden-
ható szavára füstként foly szét s megkönnyíti a földi 
élet terhét. Csakhogy rendszerént akkor folyamodunk 
a hit vigaszához, mikor szerencsétlenségbén vagyunk, 
és szenvedünk. Hogy szeretetre méltónak találjuk, 
foglalkoznunk kellene avval lelkünk víg és csendes 
állapotában, midőn tisztán látunk; már eleve meg 
kellene győződnünk erős lelkülettel igazságáról és 
hatályáról, hogy erőt es enyhítő balzsamot merítsünk 
belőle a szenvedés perczeiben. Vannak idők, melyek-
ben a titkos isteni kéz mintegy fekete szőnyeggel 
vonja be derült oldalát az életnek, csak a sötét részt 

hagyván födetlenül. Talán nem hibázunk, ha a mos-
tani kort is ilyennek látjuk. Hány komor kedélyű, 
világ-fáj dalommal telt ember-gyűlölőnek kölcsönöz-
hetne istenadta vidámságából a vig madárka? Mert 
nem boldog az s nem is lehet, ki boldogítóját nem is-
meri. Ha valaha, bizonyosan most üli teljes fényű di-
adalát az isteni szózat: „maledictus homo, qui coníi-
dit in homine" (Jer. 17. 5.) Ritka sziv nem érezé a-
zon mélyen megragadó elfógódást, mely oly leverő-
leg hat a mulandóság gyermekére, midőn valamely 
tiszta verőfényes őszi napon az erdőben sétálva a fák 
dér-forrázta levelei mintegy szélhüdéstől illetve csör-
tetés közt hullanak a föld anya-keblére, ámbár csak 
néhány nap előtt is büszke diszei voltak, s most már 
koronájától megfosztva meredezik az ágasbogas tölgy 
pusztán, gyászosan. Hasonlót szemlélhetünk a jobb-
lét után sóvárgó emberi nemben is. Csakhogy itt nem 
a rendes természeti törvény utján esnek le a legvér-
mesebb várakozások levelei, hanem a rendkívüli elem 
által előidézett fergeteg, miután a remény zöld fáját 
egyes ágaitól megfosztá, azt gyökerestül kitörni erő-
ködik, hogy a különben megérendett gyümölcsök 
helyett csak elsárgult, széltől kergetett leveleit lát-
hassák a jobb lelkűek mintegy hirmondókul annak 
bebizonyítására: miszerént legtündöklőbb reménye-
inkben leggyakrabban csalatkozunk, mert bennünk az 
önszeretet hízelegvén a lehetlent is lehetőnek hisz-
szük. (Folyt, köv.) 

D i c t i o 
Erainentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi Zagrabiensis 

ad Alumnos sui Seminarii cum fine anni scholast ic i I86 2 / 3 . 

Dilecti iilii ! 
Finem imponendo labenti scholastico anno uno iterum 

gradu altius vos elevastis in scala, quae ducit ad Sanctu-
arium. Nonnulli vestrum penitus deserunt sacrum hoc plan-
tarium, in cujus gremio, plurium annorum decursu, paterna 
cum sollicitudine fuerantenutriti, promptaque repereruntsub-

• sidia non tantum corporis indigentiis respondentia, sed ea 
etiam, quibus mens salutaribus disciplinis imbuitur, et animus 
ad sectandas sublimioris perfectionis christianae vias potest 
determinari. Longe maxima autem pars vestrum ex Instituto 
dimittitur eo unice fine, ut refocillatis bimestri spatio corporis 
mentisque viribus, impensioribus literarum studiis fatigatis, 
rursum ad hujus redeat septa instituti, novis viribus prae-
stitutam sibi virtutum et sacratiorum literarum palaestram 
decursura. 

Paterna sollicitudine actus, ne per tempus feriarum, 
seminarii disciplina solutis vobis aliqua emergant detri-
menta, id est, ne seu mentes, seu corda vestra, ex contactu 
mundi, et quibus is refertus est periculis, damnosa adtra-
hant contagia, solebam et adusque ad ferias discessuris vo-
bis, nonulla paterna impendere monita, quibus praemuniti 
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discrimina idgenus cautius, faciliusque possetis evitare. 
Idem nunc quoque mihi proposui faciendum. Et, siquidem 
ii, qui cursum seminaristicum absolverunt jamque ad Pres-
byteratus ordinem promoti sunt, separata subierint exer-
citia, quorum decursu uberiorem nacti sunt campum, semet 
adversum imminentia pericula praemuniendi : paterna con-
silia mea non tam ad hos, quam potius ad caeteros, qui ite-
rum in seminarii septa sunt redituri, dirigenda existimavi, sie 
tarnen, ut et íIii aliqua e verbis meis desumere possint, utili-
tate pro futura sua vita haud caritura, modo bona, quam 
lubenter suppono, apud ipsos adsit voluntas, et promta ad 
benevole excipienda Praesulis sui monita animi dispositio. 

Si quando, his certo temporibus nostris, vera virtus ac 
innocentia vitae, tantis, tamque variis obnoxia est tentatio-
nibus, et periculis, ut saepe eos etiam, qui optimis instituti 
fuerant diseiplinis, jamque semitam virtutis iirmo pede cal-
care censebantur, a recto tramite videamus deflectere, inque 
perditionis viam declinare. Et equidem praeeipuos illos, in 
quos aetate hac nostra, probatissimorum quoque juvenum 
virtus incidere solet, scopulos, iteratis jam vieibus vobis in-
dieavi filii dilectissimi ; nec hac opportunitate, quidquam 
melioris me facere posse existimavi, quam si vestram atten-
tionem iterum ad praedominantia haec aevi nostri vitia ex-
citavero, quae quidem totidem sunt morális corruptelae fon-
tes, quaeve praesentia, et quiden perniciosissima integritati 
vestrae creare possunt discrimina. 

Haec inter praeeipuo loco censenda est magis in dies 
magisque labascens fides Christiana, quae incredibili scrip-
torum , et sermonum procacitate, astutia et audacia undi-
que impetitur sie, ut in errorem induci queant etiam justi nisi 
firmissimis mentem suam contra incredulitatis pericula praemu-
niantsubsidiis. Fides christiana eripuit mundum perniciosissi-
morum errorum tenebris, coenoque vitiorum omnis generis 
immersum, et homines in libertatem adseruit filiorum Dei, id 
vero est inseruit regno virtutis et innocentiae vitae. Quo 
itaque magis benefica ilia fides labefactatur in mentibus 
hominum : eo etiam profundius homines in vitia relabantur, 
eoque magis corruptela omnis generis inter mortales inva-
lescat est necesse. Cavete igitur vobis filii dilectissimi, a li-
bris inimico erga religionem spiritu exaratis; fugite ceu 
perniciosam pestem conversationem cum hominibus in fide 
vacillantibus, aut plane sanetissima ejus dogmata cavillanti-
bus, subsannantibus Quaerite contra et studiose versate li-
bros,e quorum consortio fides vestra ampliores in diescapere 
possit incrementa. Cogitate, amissa, vel attenuata fide, vos 
omne germanae virtutis, omne et temporaneae et aeter-
nae prosperitatis vestrae amisisse fundamentum. 

Aliud non minus perniciosum aetatis nostrae vitium 
est vitium acediae. Videmus nimirum magnam hominum par-
tem, etsi dogmata religionis positive non impugnent, prac-
tica tarnen, ut ita dicam, incredulitate esse infectam; non 
modo praeeepta Ecclesiae, signanter quae jejunii et absti-
nentiae salutarem concernunt diseiplinam, vilipendere, sed 
raro etiam mentem in pia oratione ad Deum elevare, rarius 
in publico divino cultu débita cum pietate partem capere, 
rarissime uti constitutis a Salvatore ad adserendam animae 
nostrae salutem remediis, nominatim Sacramentis Poeni-
tentiae et Eucharistiae. Videmus plerosque lectionem sacrae 

scripturae, aliorumque piorum librorum, caetera perfectio-
nis christianae adipiscendae subsidia non tam negligere, quam 
contemnere. Deplorandum hoc, ac poene aetati nostrae pro-
prium irreligiositatis genus eosdem fere in societate humana 
producit eflectus, quos gignit positiva incredulitas. Parum 
enim refert, an homines defectu religiosae fidei, an neglectu 
praeeeptorum ejusdem, a virtutis tramite desciscant : cum 
ambae viae ad idem ducant impietatis infelicitatisque barath-
rum. Tristi liuic contagioni tutissime resistetis , filii dile-
ctissimi, si ab iis, quibus in seminario adsvevistis preeibus, 
spiritualibus lectionibus, sacris meditationibus, cumprimis 
autem quotidiana sacri missae sacrificii auditione, et diligenti 
conscientiae examine vespertino, frequentiorique, ac ecqui-
dem adeuratissimo Sacramentorum Poenitentiae et Eucha-
ristiae usu, ne hilum quidem recedendum existimaveritis; 
quae pia exercitia, velut totidem repagula collectarum in se-
minario virtutum, meritorumque vestrorum thesaurum cus-
todient quam certissime, quae proinde vobis eommendo quo 
possum impensius. 

Inter praeeipuos porro morális corruptionis fontes tem-
poris nostri, indubie censendae sunt ephemerides, pravis ex 
obtutu religioso-morali, ac politico prineipiis velificantes. 
Hoc scriptorum periodicorum genus non incongruentur cora-
parari potest cum spirituosis liquoribus, e crematione vari-
arum substantiarum produci solitis. Quemadmodum nempe 
liquores idgenus, non raro studiose dulcorati, grato suo sa-
pore, innumeris sui ingenerant appetitum; sed vero succes-
sive amatorum suorum mentem ofFuscant, et corpus enervant, 
saepe perniciosis morbis reddunt obnoxium, imo in praema-
turam mortem praeeipitant : sie malo spiritu animatae ephe-
merides , libertatis, patriotismi, aliisque hujusmodi illiciÍ3 
melitae, venenum suum per quotidianos quodammodo suetus, 
ingerunt mentibus cordibusque junioris cumprimis aetatis, 
et hominum solidis prineipiis destitutorum, ac vel propterea 
facile seduetionis artibus patentium ; donec tandem et men-
tes eorum perversis imbuant judieiis, et corda a sectanda. 
genuinae virtutis semita deflectant. Sane concipi non potest, 
quod inter ipsos sacerdotes reperiantur, qui pagellas erga 
Ecclesiam, summumque ejus Pontificem inimico spiritu ani-
matas, contra, revolutionariis agitationibus aperte faventes, 
ipsos capitales Sanctissimi Patris nostri hostes indignis lau-
dibus cumulantes, quosvis proprii etiam regiminis passus va-
riis subsumptionibus in malam semper partem detorquentes, 
sieque exoptatam adeo summum inter terrae Principem et 
ejus subclitos harmoniam, quantum in ipsis est, interverten-
tentes, sed et magistratus quosvis, dignitariosque absque di-
scrimine Status et Ordinis procacibus cavillationibus suis im-
petentes; —• concipi inquam non potest, quod inter ipsos re-
ligionis ministros inveniantur, qui tam perverso ipsisque 
sacrosanctae religionis nostrae prineipiis repugnante spiritu 
animatas pagellas non modo non reprobent, sed aperte etiam 
suis succolent sympathiis et studiis, imo nervo ex benefieii 
ecclesiastici reditibus desumpto sustentare haud quidquam 
pensi ducant. Id certe nec cum honestatis legibus, nec cum 
vocationis sacerdotalis indole, nec cum prudentiae naturalis 
rationibus, nec denique cum ipso sobrio patriae amore potest 
conciliari. Quivis enim vere sapiens perspicere debet, pro-
speritatera patriae, ipsamque bene intellectam eju3 constitu-
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tionalem libertatem irreligiosis idgenus, söcus etiam repro-
bandis agitationibus et nisibus efflci non posse, nec ullam 
unquam nationem per liujusmodi doctrinas, et contentionera 
ad stabilem veramque pertigisse felicitatem. Itaque hortor 
vos, filii dilectissimi, ut a lectione idgenus pagellarum vos 
sollicite abstineatis, sed talibus potius legendis navetis ope-
rám, quae mentes vestras genuinis principiis, cordaque vestra 
profunda erga religionem pietate, erga legitimam potesta-
tem, publicosque magistratus, ipsa Evangelii lege praescripta 
veneratione, germano modestiae sensu, sinceraque erga om-
nes imbuere possunt charitate. 

Cum patriotismi fecerim mentionem; cumve secus eti-
am indubitatum sit, spurium patriotismum unum esse e prae 
cipuis corruptelae temporis nostri fontibus : aliqua adhuc 
eatenus memorabo. Patriae amor innatus est cordi nostro, et, 
si genuinus sit, tam parum in censum vitiorum est rejicien-
dus, ut potius veri nominis virtus debeat compellari. Ipse di-
vinus Salvator noster, absolutissimum illud omnium virtu-
turn exemplar, ut alia jam occassione me dixisse memini, 
tam tenero patriam suam prosequebatur affectu, ut videns 
capitalem ejus urbem corruptelae omnis generis immersam, 
praevidensque tristem, quae eapropter ipsi imminebat sor-
tem, acerbas profuderit compassionis lachrymas. S. Paulus, 
magnus ille doctor gentium, tanta dilectione prosequebatur 
populäres suos, ut anathema esse cuperet pro suis secundum 
carnem fratribus. Nemo itaque prudens negaverit, amorem 
patriae et nationis propriae in censum referri virtutum om-
nique esse laude dignam. Sed vero, quemadmodum omnes 
virtutes caeterae per excessum, aut sinistram directionem in 
opposita passim vitia soient degenerare : sic et amor patriae, 
si modum excedat, aut heterogeneis inficiatur elementis, ces-
sât esse virtus, nec raro tristissimas inducit sequelas. Fit id 
signanter, si ei altiores, imo summi etiam humani generis 
fines subordinentur, ut est salus animarum aeterna, et 
sanctimonia religionis. Erraret itaque vehementer sacerdos 
aut clericus, ad propagandam in mentibus cordibusque homi-
num fidem christianam, morumque probitatem principaliter 
vocatus, si hunc ipsum nobilissimum finem, cui ex mente 
Salvatoris omnia, pro re nata, ipsam vitam suam debet im-
molare, patriotismi studio subordinaret ; exempli causa tem-
pus, ediscendis ad débité exercendam curam animarum ne-
cessariis disciplinis, destinatum, patriae literaturae eonse-
crando. Salvator noster et Paulus Apostolus, sincero licet 
patriae amore animati, tarnen totis viribus, ac diurnis no-
cturnisque studiis in propagandum regnum Dei incubuerunt 
sic, u t nihil tam pretiosum tamque momentosum existima-
rent, quod non principali huic suae destinationi foret [sub-
jiciendum. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, aug. 5-én. Tegnap tartatott meg nálunk a 

concursus, magának kegyelmes érsekünknek előlülése alatt. 
Összvesen volt 31 jelentkező, s ezekből bevétetett a theolo-
giára hat ; a nyolczadik osztályra egy ; a hetedik osztályra 
tiz. A hetedik osztálybeliek itt lesznek Kalocsán a semina-
riumban. Hála Istennek, hogy igy némi kezdete lesz az elő-
készítő seminariumnak. A helybeli gymnasium az egyháznak 

szépen kamatozik. A 30, hatodik osztálybeli közül 13 con-
currált s kilencz bevétetett , s ugy látszik igen jó reményű 
ifjak. A növendékek jul. 8, 9, 13, 14-én végezték próbatéte-
leiket, és 15-én szét mentek. Az ordinatio jul. 20, 22- és 26-
kán történt. Csak hármat szenteltek föl. Egyik fölszentelt 
mindjárt 27-én a seminariumi kápolnában tartotta az első 
szent-misét. A másik u j mise a t . jezsuita-atyák templomában 
tartatott sz. Ignácz napján, szép számú hivek jelenlétében. 
T. Szigeth Ferdinand atya a szent-mise-áldozat fönségéről 
alkalmas és épületes szent beszédet tar tot t , sokan áldoztak, 
sokan vették az áldást. Valóban különös isteni gondviselés ; 
— öt év előtt a mi t. Szigeth páterünk itt hagyott bennün-
ket ; — akkori tanítványai közül egyik Romába küldetett ; a 
helyen, hol most a jezsuita-templom á l l , ezen szent hajlék 
csak, egy nagy érseknek életéhez kötött, reményben létezett 
— s most öt év múlva a tanitó mint hitszónok vezeti be t a -
nítványát, a Romából betegeskedése miatt hazajött B o r o m i -
s z a Tibort az első szent-miséhez, azon helyen, hol most sok 
lelkek enyhülést nyernek, és az elevenek s holtakért jámbor 
papok kezeiből mutattatik föl Istennek a végtelen érdemű 
áldozat. Seminariumi életünk ez évben sok áldások között 
folyt le. Ifjaink szerették a szent Szüzet s Jézus szentséges 
szivét, s ezért békével is tanultak, s most szülőiknél pihen-
nek. — A t jezsuita-atyák jun. 14-én nyitották meg a Jézus 
sz. szivéről nevezett társulatot. Délután a sz. beszédet t Be-
lus atya tar tot ta , a Jézus szivének tiszteletét fejtegetvén 
nagy épülésünkre. Ez időtől kezdve a társulat szépen növe-
kedik, és sok üdvös gyümölcsöt terem. — A jun. 16-án tar-
tott academiai előadásban, nm. érsekünk akkori távollétében 
mit. N e h i b a János ft. püspök előlülése alatt, jelen volt ft. 
F e s z t i Károly főigazgató ur is , ki ez alkalommal szintén, 
valamint más napokon is igen megvolt elégedve a szakava-
tott ügyes tanítással, melyben ifjaink részesittetnek Szent 
Alajos napján az ifjúság közösen áldozott, a templom szépen 
kiékesittetett. A nyilvános próbatételek jul. 20—25-én tar-
tat tak. A jutalmak kiosztása jul. 29-én ment végbe. — A 
Mi-Asszonyunkról nevezett iskola-testvérnők külső iskolái-
ban a hittanból jul. 27-én volt a nyilvános próbaté t , mely az 
egyéb tantárgyakból 28 , 29- és 30-án foly tattatott. A belső 
növendékek jul. 31-én adtak próbatétet a hit tanból, s reá 
következő nap a többi tárgyakból. Az egyik teremben jeles 
készítmények voltak kitéve köz megtekintés végett. Az Isten 
áldása van ezen intézeten is, mert a hitet alaposan tanulják 
az iskolások és növendékek ; gyakoroltatnak az illedelemben 
és szerénységben ; hasznos dolgokra taníttatnak ; jó példával 
ápoltatnak, és főpásztori gondossággal boldogittatnak. A le-
folyt esztendőben a bold. sz. Szűz tiszteletének előmozdítá-
sára sokat tet t a májusi sz. ajtatosság. A növendékek mind-
inkább megszeretik az intézetet, és szülőiknek nagy megelé-
gedésére vannak. A nyilvános jutalom-kiosztás aug. 2-án 
történt. — A tanítóképző intézetben és városi iskolákban a 
vizsgálatok jul. 15-kétől aug. elsejéig folytak. — Isten áldása 
legyen mindezen egyházi intézeteken, és növeljék Isten sz. 
országát az igazság, a tökéletesség országát, és boldogítsák 
ekkép az emberi nemzetet ! — Jézus, Maria velünk ! 

BUKAREST, jul. 25-én. Vannak dolgok, melyekről 
eleget szólani soha sem lehet, melyeknek áldásos malasztjai 
éltünk minden viszonyain keresztül szövődnek, a bölcsőtől a. 



118 » 

koporsóig. Ilyen a hit, az égből alászállott hit, melyet a Gond-
viselés azért külde, hogy bennünk az örök tüze t , a világos-
ságot, az Istentől nyert szellemi szikrát, a szakadatlan há -
borgások zivatarjai közt a kialvástól, a visszaéléstől megő-
rizze, az általa tanitott igazságok megismerésére elvezessen, 
végzetünk- s jellemünkre szerencsés s fontos hatást gyako-
roljon, jóságos cselekedeteket előidézzen s éltessen, szóval: 
értelmünk minden működését, szivünk minden mozdulatát 
intézze, éltünk- s viseletünkben kiindulási ponttul szolgáljon. 
A hitet, az égnek ezen legfönségesb ajándokát köteles min-
denik önmaga s mások szivében tenyészteni, a kinyilatkoz-
tatott hitágazatokat, mint az ember földi s örök rendeltetése, 
Isten, önmaga s felebarátja iránti kötelmeiről szóló, s e sze-
rént a keresztény nevelés, polgárisultság s miveltség biztos 
alapjaul szolgáló igazságokat, tartozik mindenik értelmes s 
példás oktatók s nevelők vezetése mellett mind bővebben 
meríteni, azoknak s velők a vallásos szellemnek s közerköl-
csiségnek terjesztésében fáradozni, a hit világitó szövétnekét 
mások előtt hordozni Istenért s az ő szent nevének dicsősé-
geért buzogni. Figyelemmel kisérvén a „Religio" lapjaiban 
közlött egyházi eseményeket, a hányszor csak az ember szel-
lemi és erkölcsi fejlődésére irányozva munkálódásukat és az 
üdvözítő hithezi ragaszkodásnak erélyesen buzdító példáit 
olvassuk azokban : mindég a legtisztább gyönyörrel telünk 
el, s Isten iránt hálatelt kebellel elismerjük, miszerént a hi t 
az emberiség legnagyobb részénél még mindég sok figyelem 
s tisztelet tárgya ; miszerént az emberek minden osztályában 
még mindég elég nagy számmal léteznek jó érzelmű hivek, 
kik atyjuk oktatásai s példái után nyervén vallásos ismere-
teiket s érzelmeiket, a hitnek üdvözitő szellemétől egész va-
lójukban meghatva, egy bevehetlen erősségét képezik a ka-
tholicismusnak ; semmi sem feküdvén szorosabban szivükön, 
mint az egyház tisztelete és becsülése, annak, az apostolok-
tól öröklött, s hosszú századok során e napig eredeti tiszta-
ság- s épségben hiven megőrzött keresztény igazságok fön-
tartása, védelme, s az utó korra csonkithatlan áthagyomá-
nyázásában, a világ átalakitása s keresztényesitésében egész 
készséggel segéd-kezet nyújtanak ; a hitkincset az ész téve-
dései ellen a kijelentés szent védfalai megül minden erejük-
ből védik. Bár ne kénytetnénk bevallani, részént ugyanazon 
lapoknak némely mozzanatok- s jelenségekrőli értesítése, ré-
szént minmagunk tapasztalata folytán azon meggyőződésre 
vezettetésünket is, mikép a teljességgel nem keresztény gon-
dolkozás-mód szokások s erkölcsök is elég foglalásokat tő-
nek, az önhittség szellemének uralkodása a miveltnek neve-
zett sokaság közt megőszült az előkelők, a tudósok, s általá-
ban mindazok körül, kiket a Gondviselés a tömegből kiemelt, 
sokan a vallásosság példájával a köznépnek nem világolnak, 
Istentől azon czélból nyert tehetségeiket, hogy azokat kama-
toztassák s mások hasznára is fordítsák, ezt nem tevén, ma-
gukra és az egész emberiségre nézve átokká változtatják. 
Bús érzet fogja el szivünket, látván, mikép a nép , mely nem 
az iskolában, hanem a nyilvános cselekvényekből tanulja az 
élet szabályokat, a sok olvasottságú s tanult férfiaknak hit-
tőli idegenkedésénél végre is ama gondolatra jön, hogy val-
lás nélkül is el lehet az ember ; minek következményeül nap-
jainkban a vallástalanság s az ezt nyomban követő erkölcs-
telenség az alsóbb osztályok rétegeibe is beveszi magát , s 

félelmet okozó alakokban tör ki; az anyagi érdekek, testi ké-
jeknek vasigája alatt annyian sorvadnak; a szellemi czélt, 
melyre alkottattunk, számításon kivül állitván, nem ismernek 
nagyobb boldogságot, mint szenvedélyeiknek szabad tért 
engedni, s mindazt tartózkodás nélkül véghez vinni, mi a 
test- és vérnek tetszik ; a kereszténységet ujpogánysági elem 
fenyegeti eláradással ; a semmi hitüség ragályos eleme, min-
den keresztényies tekintély megvetésének kíséretében. Bús 
érzetünk , szomorkodásunk még komorabb szint ölt magára 
a gondolatnál, hogy más országokban, ha az egyház ős tana 
s intézetei iránt legújabb időkig megőrzött hagyományos 
kegyelet mellett a vallásosságbanilankadás s hit-ellenes elvek 
terjedése fölött van mit panaszkodni ; a népek mégis a dög-
leletes tanok-, erkölcsrontó példákra figyelmeztethetnek, a 
pusztító mirigy ellen a fönálló üdvös eszközök által megovat-
tathatnak : mig a román tartományokban, hol az Istentől, 
mint minden élet s boldogság kutfejétőli elszakadás, az élet 
végczélja felőli megfeledkezés, a mindenség örök központjá-
nak elhagyásával más, önző czélok felé gravitalás, korunk 
ezen általános, boldogtalan jelleme — a különféle hitfeleke-
zetüek elvegyülésénél leginkább föltűnik ; hol az üzérkedé-
sekben szórakozott kedély vallásbeli közönyösségre fokozta-
totí, a közönyösség pedig még a jobb módú, látszólag jó hi-
szemü keresztényeknél is oly fokban t a r t , hogy annak alig 
ismerik néhány elemét, s hitüket azon hajlamban állani vé-
lik, miszerént mindent általában hisznek a nélkül, hogy tud-
nák mit hisznek, hol nemzeti iskolák hiányában, a nemzet 
sarjadékainak szellemiebb magasultságra alkalom nem nyúj-
tathatván, a szemlélődő mindenfelé csak vastag tudatlanság 
példány-képeivel találkozik, s az együgyű népnek alsóbb, a 
nagy világtól elszigetelt osztálya közt alig lelhetni föl a vég-
czélnak, Isten s örök életnek világos tuda tá t , s ahhozi ra-
gaszkodását , hol végre a kelet-egyházi papság tudomány 
hiányának érzetében, s innen eredő tehetetlensége s minden 
tekintetbeni korlátoltsága miatt a bűnnek ellene erélyesen 
nem dolgozhatván a buján fölburjánzó gyom a búzát tul nőni 
látszik, kivált az anyagi, a testi élvezetek terén ; a román 
tartományokban , mondom, a nevelés s közoktatás mezején 
hiveink jólléte hatékony befolyást, a már annyiszor fölemlí-
tett okok mostohaságai miatt nem gyakorolhatván, a katho-
licismus boldogító szellemének a családi körökbeni ébren 
tar tására , egyházunk élet-erén rágódó bajok orvoslására 
irányzott legfáradtságosabb munkálódások is meghiúsulnak ; 
s igy véreink sorsa annál siralmasabb, mert nem csak saját s 
örök üdvösségük kellékeit nem ismerik, hanem a bün s go-
noszságba is elmerülnek. Az elhatalmaskodott vallási közö-
nyösség, erkölcsi érzéketlenség, elfásultság és a családi eré-
nyek kiveszésének közepette azonban a t. közönséget csak 
ama, egyházunkat még inkább fenyegető veszélyre szándé-
kunk figyelmeztetni, mely a kor-szellem azon félreismerhet-
len törekvésében már itt is nyilatkozik, miszerént némely 
úgynevezett ,erős szellemek' a keresztben való hitnek szu-
nyadását fölhasználva, a vallások közt minden objectiv kü-
lönbséget meg akarnak szüntetni, és egy általános, fogalom-
s tárgy-üres vallást fölállítani, melynek sem hitbeli credója, 
sem erkölcsi codexe nem lenne. Ertem az itten létező úgy-
nevezett „Ertekezleti társulatot" (Folyt, köv.) 

T U R I N , jun. 20-án. Az újságok mondják, hogy az is-
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kola-testvérek ellen emelt vádak tárgyalása zárt ajtók mel-
lett jun. 25-én fognak tárgyaltatni. Ha tan állnak vád alatt : 
Arcadio, Seraíino, Narcisso, Telesforo , Vilberto és Theoger 
testvérek. Bár mily kimenetele legyen a pertárgyalásnak, a 
legfelsőbb iskolai tanácsa San-Primitivo növeldét bezáratta. 
A mit a forradalom akart, meg-let t , akár bűnösök a vádol-
tak, akár nem, az őt nem érdekli. Mindenki tudja, mily gyű-
löletes módon járt el a kormány a nevezett növelde ellen. 
Kath. növelde volt , melyben a pápa ellen gyűlöletet nem 
szivtak a gyenge szivek. A szülők tiltakoztak , ezen tiltako-
zást az újságokban kiki olvasta, sok katonatiszt is a szárd-
hadseregből bizonyságot tett az iskola-testvérek becsületé-
ről és szűzies életéről. Mindez csak annál inkább izgatta a mi-
nisterek szenvedélyét, hogy hamarább elfojtsák az intézetet, 
melyhez a szülőknek egész Piemontban oly nagy bizalma 
volt. De az isteni gondviselés kárpótlást ad az iskola-test-
véreknek, mivel épen most van folyamatban Salle ker. János 
szenttéavattatása, a ki alapitója volt a társulatnak. — Reg-
gioban (Calabria) a városi hatóság, tisztán piemonti szüle-
tésüekből összeállítva, egy nevelő intézetet oszlatott el és 
letiltott. Ennek vezetője pap volt , ily intézetek pedig nem 
izlenek a kormánynak, mivel az ő szándéka a fiatal sar jadé-
kot az állam kezébe kaparitani, hogy ez belőlük galant-uomo-
kat neveljen. Azonban a reggioi intézet igazgatója ellen nem 
lehetett oly ürügyet találni, mint a turini San-Primitivo-in-
tézet ellen, más mesterséghez kellett tehát folyamodni. A 
kutató csendőrség kitalált ilyent. Egy atya megkérte az in-
tézet elöljáróját, hogy vásott fiát vesszővel fenyíttesse meg, 
talán igy lehetend konok akaratját megtörni. Az atya be-
vallotta, hogy a fenyítés az ő szándéka szerént, tudtával s ké-
résére történt; ez mit se használt, a kormány utasitása nyo-
mán a városi hatóság kegyetlenkedés miatt bezárja s fölosz-
latja az intézetet. A kik törvény és itélet nélkül agyonlövet-
nek, a kik falvakat és városokat perzselnek, a kik vérdíjat 
tűznek ki, a kik mindenféle kegyetlenkedést elkövetnek, a 
kegyetlenkedést nemzeti erénynek, a könyörületességet bűn-
nek nyilatkoztatják : azok megbotránkoznak, ha egy atya 
megkeresésére az évek óta vásott gyerkőcz vesszővel fenyít-
tetik. Sok gyilkolás, ez a jelszó a város piaczain és a mező-
kön ; semmi fenyíték, ez a jelszó az iskolában. — Pisanelli 
tudja, hogy a déli tartományokban sok pap börtönbe vette-
tett , mivel nagy-pénteken pro rege-t nem imádkozott, ámbár 
pedig mart. 24-ki körlevelében megparancsolta, hogy e miatt 
senkit ne bántsanak a hatóságok, mégis azért a bebörtönö-
zött papokat nem ereszti szabadon. Margiotta kanonok nagy-
szombat óta máig sinylik a palermói patkányfészekben, me-
lyet Turinban börtönnek neveznek. A királyi ügyvéd tudja, 
hogy azon imádságnak kihagyása nem bűntény, mindazon-
által tömlöczben tartatja a kanonok és plebánus u ra t , ugy 
viselvén magát, mintha nem is tudná, hogy Margiotta fogva 
van. — Érdekes Pisanellinek párbeszédje egy szabadelvű 
pappal. A szabadelvű pap szemrehányást tet t a ministernek, 
hogy kegyetlenkedik a papság ellen. Pisanelli válaszolt : 
„hogyan tartóztassam föl a mozdonyt, mely teljes erővel ro-
han ? Önök örüljenek, hogy én vagyok minister, s legyenek 
rajta, hogy én maradjak, mivel helyemre csak garibaldianus 
jöhet ." Pisanelli mitse tud az egyházi jogtanból ; s midőn 
Giannone, Tanucci törvényeit majmolja, azt véli, hogy ő nem 

kegyetlenkedik. Istenem! nem azt tesz-e az egyházzal a m i t a 
bukott kormányok, az elűzött királyok tettek ? S ezt teszi Pisa-
nelli a forradalom örömére ! Mit tettek tehát a most elűzött fe-
jedelmek ? Forradalmat kovácsoltak, melynek ütései alattt rón-
jaik szétporlottak. — Jun. 7-én az egységesség ünnepe megtar-
tatott. Lelkesülés sehol; néhol kíváncsiság, lankadtság min-
denütt. Az olasz forradalomnak szép álmai elmultak. Ünne-
peket csak a szerencsések ülnek ; ezek pedig kevesen van-
nak. Zsidók, anglicánok és a hivatalnokok házaikat kivilágí-
tották. A törlietlen jellem mindég a kath. részén találkozik. 
— A papság veszteg maradt; Passagliát, Gavazzit , Panta-
leot nem számítjuk a papsághoz. — A milanói polgármester-
nek tetszett következő iratot küldeni a plebánusokhoz : „Jun. 
7-én 10 órakor a székesegyházban Te Deum és szent-mise 
fog énekeltetni az olasz nemzet egységességének dicső em-
lékére, uraságod fölszólittatik, hogy segédjeivel együtt a 
székesegyházban karingben megjelenjen. Berretta polgár-
mester. Porta, tanácsnok." (Vége köv.) 

SAIGON, jun. 25-én. Tu-Duc a tong-kingi lázadás ál-
tal kényszerülve volt békét kötni a franczia és spanyol ha-
dakkal. A békekötés megerősitése soká késett ; azalatt a fran-
cziák elleni lázadás is elnyomatott, Tu-Ducnak semmi remé-
nye nem levén a szabadulásra, a békekötést aláirta. Hogyan 
fog a béke megtartatni, az idő fogja kimutatni ; az azsiaiak 
ravaszsága történetileg ismeretes, hogy minden kötéseket 
addig tartanak meg, még meg nem szeghetik. De habár a po-
litikai pontok meg is tartatnak, méltán lehet félni, hogy a 
vallásiak elhanyagoltatnak, vagy ép meg3zegetnek. A liit-
küldérek oliajtották, hogy ők franczia útlevéllel, s franczia 
nemzetségük oltalma alatt bár mily tartományban a ker. 
kath. hitet szabadon hirdethessék. Az is igértetett nekik, 
hogy hitküldéri állomásaikra vissza fognak térhetni. Mostan 
látják, hogy csak oly életveszélylyel térhetnek apostoli buz-
galmuk államásaira, mint 30 év előtt, s hogy más biztosságuk 
nincsen, mint Tu-Ducnak hitszegő Ígérete, hogy nem fogja 
őket bántani. Azonban mennyit kelljen ezen fejedelem sza-
vára épiteni, láthatjuk abból, miként érti ő a békepontok 
megtartását a religiora nézve. Előszóra békekötés közzé nem 
tétetett az országban ; a fővárosnak lakói valamit tudnak róla, 
de a tartományok semmit. Másodszor a békepontok értelmét 
ugy fogja föl Tu-Duc, hogy a) minden ker. férfi az anami 
hadseregbe soroztatik ; b) az öregebbek kétszer annyi adót 
fizetnek; c) a ki e kettős tehertől menekülni akar, annak a 
ker. religiot valamely Mandarin előtt meg kell tagadni, ki, 
ha meg lesz győződve a megtagadás őszinteségéről őket, a 
pogányok valamelyik helységébe utasítja, a hol lakni tartoz-
nak. A hitküldérek pedig csak azon házakban lakhatnak, 
melyeket nekik a király épiteni fog ; igy mindég kéz alatt lesz-
nek, hogy vérpadra vitethessenek. Ezt a hitküldérek el nem 
fogadják, s Roy nevü pap kegyetlenül megbotoztatottt, mi-
vel inkább magán-házban lakott , semmint a király által 
megajánlott házban. A ki pedig a hitküldért merné elfogadni, 
annak háza ledöntetik. Igy érti Tu-Duc azon szabadságot, 
melyet a békekötés egyik pontjában ígért. 
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IRODALOM. 
„Keresztény Vezérczikkek." 

( V é g e . ) 

Fölötte fontosaknak tartjuk azon két" czikket is, me-
lyeknek czimök : „Keresztény társadalom" és ,;A megváltás 
munkája dióhéjban." Mert e két czikkben ki van mutatva az 
egyház érdeme az emberiség irányában, s ki vannak jelölve 
az eszközök is a társadalom föntartására. Ki van mutatva, 
hogy az egyház szülte a keresztény társadalmat, s az egy-
ház tarja fön ma is azt, s menti meg üdvszereivel a bukás-
tól. Ezt annál többször kell hangoztatnunk, minél számosab-
ban találkoznak napjainkban olyanok, kik a társadalmi ér-
dekek vitatásánál a vallási elveket irányadókul elfogadni 
épen nem akarják, s kik a vallást csak a templom falai közé 
vagy a magánélet zárt körébe utalják; s kikről jól mondja 
a mélyen tisztelt szerző: „Mit ér az ő ajkaikon a honszere-
t e t ? Mit érnek a közjóllét iránti lelkesedésök igéi? Valaki 
igazán szereti a hazát, szereti tiszta lélekből az emberisé-
get ; tartsa tiszteletben a kereszténységet, s első teendőjé-
nek tartsa, hogy maga életében s körzetében a keresztény 
hit elveit és törvényeit érvényesítse. Jobbat nem tehetünk a 
hazának és emberiségnek, mint lia a kereszténység ügyét 
szolgáljuk" (222. 1.) Végre a két utolsó czikkről is meg kell 
emlékeznünk. A „Vezércsillag" fényt áraszt korunk társa-
dalmi mozgalmaira ; kimutatja az összefüggést a nevezett 
mozgalmak és az immaculata conceptio dogmaticai elhatá-
rozása között, s föltünteti a szeplő nélkül fogantatott sz. 
Szűznek befolyását az emberi nem sorsára. Az utolsó czikk: 
„Tájékozásul" reá mutat a társadalmi mozgalmak irányára, 
és — czéljára. E czikket legjobban hasonlithatnók a villám-
hoz, mely az éj homályán keresztül czikázva, az alvók sze-
meihez jut, s őket hirtelen fölrezzenti; — villámhoz, mely 
egy időben tünteti föl a körüleső tárgyak alakjait, s jeleli 
ki az ösvényt, melyet hiába keresett a vándor a sürü ho-
mályban. . . . Mi hőn óhajtjuk részünkről : vajha ezen villám 
minél többnek nyitná meg szemeit, és birná azon elhatáro-
zásra, melyre a főt. szerző lelkesit zárszavaival: „Minden 
keresztény hivő hivatalos, nem csak hivatalos hanem képes 
is, és köteles is arra, hogy a hitért, a hit elveiért, reményeiért, 
és áldasaiért föllelkesedjék ; nem csak képes, hanem méltó is 
a dicsőségre, miszerént érezzen érzelmet lángolót és emeljen 
szót hangosat és hatalmasat — valahol az Isten országának, 
az egyháznak dicsősége és becsülete van kérdőben, és vala-
merre az egyháznak, Krisztus táborának keresztlobogója 
leng" . . . (307. 1.) Általában a munka igen korszerű: mert 
az a jelenkor hitbeli, erkölcsi és társadalmi bajainak gyógyi-
tására van irányozva, s határozattan merjük állítani : mi-
szerént nagy hatást idézhetne elő, ha hogy azon körben el-
terjedhetne, melynek leginkább van szánva. A munkának 
világi kezekbe juttatása, s világiak közötti terjesztése, két-
ségkívül a papság föladatához tartozik. Mit ér a legjobb 
munka, ha az nem olvastatik? S hogyan olvastassák oly 
munka, melynek létezéséről tudomásunk sincs ? A katholi-

kus szellemű könyveket pedig, legalább ez idő szerént, más 
uton nem igen fogják megismerni a világiak, hanem csak a 
papság ajánlása folytán. S ha mások terjesztik a vallástalan 
könyveket, hirlapokat, folyóiratokat, erkölcsrontó regénye-
ket — mi tarthatná vissza a papot, hogy ne terjeszsze a jó 
munkákat, s ekkép segitse útját állni a gonosz elvek terjedé-
sének azon a téren, melyen azok leginkább terjesztetnek ? . . . 
Attól pedig épen nem lehet tartani, hogy nem fogják meg-
kedvelni e munkát, mert, a szerző tárgyalási modora, és 
irálya oly vonzók : miszerént bármely világi ember élvezetet 
találhat e munka olvasásában. Találkozott nő, ki eddig re-
gényen kivül nem igen olvasott mást, s mégis az épületes 
könyvtár első kötetét élvezettel olvasta végig s dicséretek-
kel halmozta el azt — pedig világiakra nézve, már a tarta-
lom miatt is, sokkal vonzóbb a második kötet az elsőnél. — 
Végre kijelentjük, hogy ez utóbbi észrevételeink megtételére 
is csak azon forró vágy ösztönzött bennünket : miszerént a 
jeles munka minél szélesebb körben olvastassék. 

Rézbányai János. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 18-án. A jövő septemberhó 5-, 6-, 7- és 

8-án nagyszerű évszázados bucsu rendeztetik a Pest megyébe 
kebelezett Maria-Besnyőn annak emlékére, hogy ez év foly-
tán száz esztendeje annak, hogy a nevezett templom oltárára 
föltétetett ama kisded Maria-szobor, mely előbb a gödöllői 
várkastélyban 3 évig őriztetett, és azon idő óta a vallás-ke-
gyeletü nép által tiszteltetik. P e i 11 e r Antal József váczi 
püspök ő mlga az egész ajtatoskodást az általa készitettpro-
gramm szerént maga vezetendi ugy, hogy az ünnepélyhez 
népmissio is kapcsoltassék, és a kapuczinus szerzetesek leg-
avatottabb szónokai az összegyülekezett népnek naponként 
két egyházi beszédet tartsanak. (I. Tan.) 

— A ft. veszprémi káptalan az inség által sújtott alföldi 
testvérek fölsegélésére 500 frtot adományozott. 

— A keszthelyi algyinnasium érdemsorozati értesitvé-
nyében a lefolyt iskolai évről olvassuk : „Társházunkban 
kegytápot élveztek l.oszt. Goda János, Lőrincz Mihály, Szita 
István ; II. oszt. Kákosy József; IV. oszt. Faludy Dezső ; Lő-
rincz Mihály bukovinai magyar növelését s kitanitását a pré-
postság (premontrei) magára vállalta." — Isten űzesse meg ! 

— Sileziából irják : Az irgalmas rend généralisa, msgr 
Alfieri János Maria, mintegy 14 nap óta tartományunkban 
van és vizsgálja a nevezett szerzet itt levő 5 házát. Innen 
Magyar- és Horvátországba szándékozik utazni. A mult év-
ben Franczia- és Spanyolországban volt, később Amerikába 
veendi útját. A megvizsgálandó kolostorok összes száma 97, 
melyekben 2000 szerzetes működik. 

— Az oroszkormány egy köritatot intézett a különféle 
udvaroknál levő követjeihez, melyben igazolja magát a Fe-
linszky érsek ellen követett eljárást illetőleg. Az érsek Gat-
schinában van, hol, a körirat szerént, személyét, és méltósá-
gát megillető figyelemben részesül. 

— A tiroli Puster- és Wippthal 13 községének elöl-
járósága utólagosan járul azon küldöttség eljárásához , mely 
a Trientben egybegyűlt atyák imáiba és pártfogásába a ján-
lotta a hit-egység föntartását, sajnálkozásukat fejezvén ki 
egyszersmind, miszerént ők nem voltak előlegesen értesitve 
a szándoklott üdvös lépésről, hogy igy ők is képviseltethet-
ték volna magukat a küldöttségben. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Pesten, augusztus 22-én. 16. II. Félév. 1863. 

TARTALOM : A valódi boldogság föltételei. (Folyt.) — 
Dictio Eminentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi Za-
grabiensis (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A valódi boldogság föltételei. 
(Folytatás ) 

Thaïes kérdeztetvén : „mi legközönségesebb az 
emberek között, válaszolá: a remény, mert avval azok 
is birnak, kiknek semmi másnk nincs." És még is 
vajmi sok sziv van, melynek egykor remény által 
táplált — s most elhamvadt szövétnekét ugy látszik 
mi sem képes újra lángba boritni! pedig a virág, 
mely gyökében dermedt meg, még a legsugarasabb 
tavasz mosolyára sem hajt ki többé. Létezik ugyanis 
az isteni Ígéreteken alapuló bizonyos szent reményen 
kivül csalóka hiu, kecsegtetés is, mely napjainkban 
oly csalfa módon viszi szerepét, amint vagy teljesülte 
pillanatnyi — s azt is ritkán üröm nélküli örömöt — 
vagy eltűnése soká tartó fájdalmat okoz; s az álmo-
dott boldogság letarolt mezején egyedül, kinosan 
hagyja a csolódottat. Szóval a mostani világ remé-
nyének tárgya csábfényü szivárvány, egy sugár a nap-
ból, s annak mintegy gunymosolya, mely a futó fel-
hőn megtörik, de nincs sehol ! s ehhez köti nyugal-
mát, boldogulását az emberiség nagy része, mely csak 
távolról kecsegtető bájos, de közelről hiu gőz minde-
niknek kedves, mindenkinek máskép mutatkozik s 
mégis távol, elérhetlen marad. Mi hasznuk van a pom-
pás légváraknak, ha a távoli tündöklésnél egyébbel 
nem birnak ? ha be akarunk szállni, a közeledés lehe-
lete előtt is már szétoszlanak. A keresztény remény-
ség oly kényes növény, mely nehezen terem az ész 
hideg égalja alatt, csak a sziv melege költheti ki azt; 
igen, azon a Megváltó által égből aláhozott örök-
zöld csak a keresztény szent szeretet lánghevétől át-
hatott hitedzette erős keblekben találhatja föl a neki 
szükséges enyhe légkört, csak itt van elemében. De a 
most beköszöntött lelki zordon télnek fagyos lehelete 
meghűtötte az éltető meleget, melyben az isteni cse-
mete divik, sőt egy zugó zivatar rontott a vallásos 

keblekbe is, mely nem kimélte meg teljesen az Ur 
szentélyét sem. 

„Menj ki s állj meg a hegyen az Ur előtt! íme 
tehát az Isten átmene s Isten előtt nagy és erős szél, 
mely fölforgatja a hegyeket, meghasogatja a kőszik-
lákat ; de a szélben nem vala az Isten : a szél után 
földindulás következett, de az Isten nem vala a ren-
gésban. A rendülést tüz követte, de a tűzben sem va-
la az Isten." (III. Kir. 19, I I . ) Minek Illés szemtanuja 
volt, korunkban láthatja mindenki, nem is kivántatik 
hozzá látnoki ihletés. „Zavar- és fényes kilátásokkal 
teljes századunk; — merész mint titan, félénk m i n t a 
nyárspolgár; határozottan beszélő, mint a mérnök, in-
gatag s változékony mint a költő, — koronként föl-
váltva érezte a hit hatalmas elragadtatásait, s a két-
kedés vészteljes tehetlensógoit, s hogy szalma-kuny-
hókat építhessen kész volt egész hegylánczokat lela-
pitani. Titkos jelleme még nincs leleplezve. . . . Za-
jában élve nagyságát már is azon szánakodás után 
mérjük, melyet kicsinységei támasztanak bennünk;" 
igy ir a „Monde illustré" 1860-iki egyik számában. 
Elmélkedésre méltó szavak! rá illenek napjainkra. 
Vannak ugyan, kik korunkat szebb szinben állítják 
elő, de ugy tesznek, mint a gyakorlatlan hamis festő, 
ki azon helyre, melyet kiszínezni nem tudott, egy bo-
kor virágot vetett. Ez megcsalhatja a járatlant, de az 
ügyes hamar fölfedezi a tehetlenség jelét. Szépíthet-
jük, takargathatjuk a gonoszat az illem fátyolával, a 
rothadó folt előbb utóbb napfényre jön, átevődik, s 
láthatóvá lesz. A jövőt a mindent föntartó s intéző 
Isten elfedi előlünk, mely különben is csalfa képek-
kel szokta ámitgatni sóvár lelkünket. Tanuljunk te-
hát ne csak jelenünk- hanem közelmultunkból is. Hi-
szen a tapasztalás a jövőt oktató mult idő. Lebben-
tsük föl az ezt fedő teritőt, mert az ámítás igen sa-
játja a szívnek s legszomorubban szokta magát meg-
bőszülni. 

Mi ugyan is a világ reményének tárgya? az a 
mi hite- s szeretetéé. Sokan azt hiszik, hogy az em-
beri észben teljes az isteni bölcseség, melynek itt a-
lant mindent kelljen s lehessen látni, világosan köz-If 
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vetlen szemlélni, mit mint egyedül igazat, szentet és 
jót elfogadjon; felejtve, miszerént lesznek mindenkor 
tárgyak, melyeket a véges ész nem ismer, nem tud, 
de ismerni, érteni s tudni kiván. Elismeri még a se-
raph is tökélye hiányait, s Teremtője előtt alázat és 
tisztelet leplével födi arczát. E főid ideiglenes hazánk 
levén az ég dicsőségének igazságát minden boriték 
nélkül nem szemlélhetjük. Ez akkor lesz, midőn az 
örök igazság forrását szinről szinre látandjuk : most 
e föld pusztáján, mint hajdan a zsidók, vándorlunk 
égi lakunk felé; most előttünk azon csudás fényes 
felhő, de szebben, remény teljesebben világit, mely 
Izrael fiait vezette, hogy lássuk a vészeket, meg ne 
sértsük lábainkat — de csak felében mutatja magát 
inkább akarván most kivánságunkat fölgerjeszteni 
mint betölteni. „Videmus nunc per speculum in aenig-
mate" (1 Kor. 13. 12.) de ez elég. Hány nagy lélek 
tapasztalta azt! midőn a tanulni vágyó gondolkozás 
s elmélet szárnyain mindent beröpösvén a föld hatá-
rain túl kerestek nyugalmat s az istenség lábánál, az 
angyalok e gyémánt zsámolánál, találták megpihen-
tüket , itt a kereszt tövénél Isten ajkáról lesték a 
mennyei bölcseség magasztos titkait. 

Menecrates syracusai orvost siker-követte gyó-
gyításai következtében büszkesége annyira megva-
kitá, hogy magát istennek nevezve igy irt Fülöp-, 
Nagy Sándor atyjának: „Menecrates Jupiter, Fülöp 
királynak egészséget kiván" erre válaszul nyeré: „ Fü-
löp Menecratesnek egészséget és több észt kiván." 
Mi is szivből kivánjuk ezt azoknak, kiknek szemei 
előtt egy vastag felhő van húzva az ég és föld között, 
mely őket az isteni világosságtól megfosztá, s azóta 
nyomorúan csuszmásznak a hamis hideg fényben. Ha 
pedig egyszer az álfölvilágosodás az ember kebeléből 
a hit valódi fényét kirabolja, s oly istent alkot, ki-
nek nincs szive, nincs szeretete, ki nem melegit,mert 
hideg mint élettelen szobor: nem csudálhatjuk, ha 
mindennek, a mi positiv tekintélyen alapul, halálos 
ellene korunk; ha a csudák és hittitkok csak mesék-
nek, agyrémnek s rajongó kába fogalmaknak nézet-
nek. De mi is lehetne titok a mindentudók (?) előtt 
mit csudáljon magán kivül az öncsudáltában magába 
annyira szerelmes mindenható (?) akara t? visszauta-
sittatik minden, mi föl nem fogható, mi észfölötti, sőt 
talán magának a különben láthatlan Istennek is félre 
kell vonulni az égig magasztalt ész elől, ne talán meg-
gátolja a teremtmény munkálatait. Miért nem okul 
annyi tapasztalás utána világ? A főlistenitett ész soha 
sem volt képes bálványát soká fóntartani az egy igaz 
élő Isten oltárán, mert az emberi sziv többet kiván 

merő hangok- és testnélküli eszméknél. A gyenge vé-
ges teremtmény mikép is víhatna győzelmet a min-
denek szerzője ellen ! sajnálkozva nézi inkább minden 
erőködésedet s kicsinységed teljében terülsz el előtte, 
ha kelletinél magasabbra szállt röpködésed közt szé-
delgésed földre sujt. Ismeretes a pogány mesés régi-
ségből azon jelenet, midőn Phaeton elhagyva a tört 
pályát a nap szekerét mind maga, mind az egész vi-
lág veszélyére igazgatá, lett akkor világosság és tüz 
annyi, hogy Lybia is kisült s máig sivatag. Fájda-
lom! e költemény ma eléggé siralmas, gyászolandó 
történetté látszik változni. A hideg részvétlenség min-
den iránt, a mi Istenre, gondviselés-, jövő életre vo-
natkozik oda mutat, hogy hitünk nem legjobb lábon 
áll. „Az emberi észnek,Baco szavai szerént,sokszor nem 
szárnyakra, hanem inkább nehezékre van szüksége, 
hogy minden elkapatást, röpködést fékezzen." A ne-
gédes ész bitorlásaihoz járul még ama közös gyenge-
ség, miszerént az Istenség képét akarván rajzolni, azt 
sokszor saját gyarlóságainkkal aggatjuk tele. Ha epé-
sek vagyunk, Hercules buzogányát adjuk kezébe 
vagy mint Jupiterrel mennykövet szóratunk általa 
elleneinkre; de ha sajátén-ünkről van szó csupa irga-
lomnak rajzoljuk, mint ha lehetetlen volna büntetnie. 
Istenbeni alázatos hit nélkül bizoytalanság egész lé-
tünk, tév az örökségünk, kétely vizsgálódásunk ered-
ménye. Oh a nyugtalan szellem bár mikép járja be 
az eget, nem leli fői kivánt mennyjét, ellankadhat 
kielégithetlenül, elcsüggedhet a gyötrő kétségek a-
latt, melyeket véges bölcseség meg nem fejthet, szive 
élvről élvre rohanhat: de helyet, melyen állandóan, 
biztosan nyughassék, nem találhat. A testiség föllázad, 
s vad rohammal ragadja magával rabját, mert ha 
egyszer a hit üdvárasztó fénye nem világit, komoran 
fog lobogni az érzéki kéj lángja, mely csak akkor ég, 
midőn emészt. Tekintsünk kissé csak szét komolyan 
az erkölcsi romok között; vajmi sok epicureusi hű 
tanitványra akadunk, kiknek ezé Íjuk: ittlétüket mint 
lehet kizsákmányolni, vágyaikat kielégíteni, s erre 
minden órát fölhasználnak. Bizony ha nem is minden-
kép aranyos, de némi tekintetben aranykorban élünk, 
mert azon igen igen sok megszerezhető, megvehető, 
mert minden — eladandó. 

Hit nélkül ugy képzelem a reményt, mint a ma-
gasra futott repkényt, ha a támaszul szolgált fa ki-
vágatik, ez ugyan nem fog daczolni a pusztító szél-
vészszel. Ha egyszer feledi az ember, hogy Isten kép-
mása, szemét földre szegezi szüntelen, melynek pedig 
ég felé kellene irányoztatni s mindent fölülről várni. 
Igy azután csak az emberi tehetség s akarat hirdet-
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tetik mint egyedüli tényezők a világeseményekben, 
a felsőbb isteni kéz kiszorittatik az életsors in-
tézéséből s a fatumot látja élete minden változa-
tos alakzatán átvonulni sok életunt világ fia. Nem 
egyedül Prudhon, a socialismus hőse, akarta 
végre hajtani, hogy a világ, mely isteni akarattól 
hajtatva e napig nyugotról keletfeté fordult, azontúl 
az ember akaratától mozdittatva nyugotfelé fordul-
jon. Ugyan milyen lehet ezeknek Istenbeni reménye? 
A keresztény, midőn életét viszontagságok, lelkét 
csüggesztő kétségek ostromolják, jól ismervén gyen-
geségeit ön erejében nem bizik, hanem széttekint a 
többször zajgó mint csendes világtengeren, s keresi az 
iránytűt, és csillagot, melynek vezetésével a valódi 
béke s nyugalom révpartját föllelje, mig végre a hit 
édes hangja szólal meg szivében : a mindenható Isten 
intézi lépteimet, s a legkegyesebb Atya őrködik fö-
löttem. Szép képe az emberi szelid nagyságnak a szen-
vedés közt megtartani a sziv csendességét s a lélek 
nyugalmát; a mindenség csalhatatlan Intézőjének 
bölcs igazságán megnyugodni, vigasztalódni s magát 
a jobb jövő hitével erősiteni már itt alant boldogság. 
A szerencsétlennek szeme különösen a jövendőre van 
függesztve. Az emlék, hogy valaha boldog is volt, 
tanuja lehet ugy an szertelen panasza jogtalanságának, 
de lelkét csak azon hihetőség derítheti föl, hogy még 
boldog lehet. Ez a remény különbféle egyes esetek-
ben alapulhat ugyan a rossznak természetén, a történt 
megszabadulások példáján: de vajmi sok körülmény 
van, melyekben várakozásunk hasonló alapjai meg-
semmisülnek, s melyekben hogy el ne csüggedjünk, 
egy hatalmasabb erőnek van föntartva a reánk vára-
kozó jobb lét utáni kilátásunk valósítása. Mi rémitel 
az öngyilkosságtól, ha az örökkévalóság nem tárgya 
reményemnek ? mi vonz vissza az érzéki, testet s lel-
ket ölő kéjektől? igaz, az okosság s alkalom itt sokat 
tehetnek, de nem mindent. Kedvez az ide vezető ut, 
mert rózsákkal látszik behintve lenni; édes a gyönyör 
kábitó itala, és sokszor a halált okozó mérget előbb 
kiürítettük, mint borzasztó következéseit megítéltük. 
A bus árva lányka, ki elhunyt atyjának sírjára ibolyát 
ültetett, a halhatlanság képét, s igy a viszonlátás vi-
gaszát szemlélheti ugyan virágjában, de ha a vára-
kozásának nincs bizonyosabb kezessége, óh akkor 
meg nem nyugszik bizonytalanságban habozó szive! 
Csak azon remény táplálja éleszti a józanabb keresz-
tényeket, melyre az élő Isten egyszülöttje tanít mond-
ván : „keressétek először Isten országát, a többi meg-
adatik nektek." (Luk. 12, 31.) Csak ez törli le isteni 
kezekkel könyeinket, ha szenvedünk, mig a világ 

keblet-fagyasztó hideg okoskodásával legfölebb azt 
mutatja meg: hogy helyzetünk csakugyan súlyos és 
méltán könyezünk. A szenvedő, kinek számára sem 
öröm nem virit, sem emberi segély rajta nem könnyít, 
ki előtt a jótevő természet minden csatornája bedu-
gulva látszik, ha meggyőzi hite, hogy Isten tudta s 
akarata nélkül misem történik, maga magát megvi-
gasztalhatja azon gondolatban, miszerént egyszer csak 
megelégli Isten szenvedéseit, s meghagyandja őran-
gyalának hogy összeszedvén könyeit azokból készítse 
a gyöngyöket, melyekkel égi koronája örökre tündö-
köljék. Ily reményteljes sziv szólt sz. Pálból „jó har-
czot harczoltam,pályámat lefutottam, a hitet megtar-
tottam: félre van téve számomra az igazság koronája, 
melyet megadand az Ur annak idejében" (II. Tim. 4, 
7.) Miként a harmat-lepte virág szebb, tetszetősebb 
s elevenebb, ugy a most fájdalom s szenvedés meg-
nedvesítette arczokon kellemesebben fog megjelenni 
az öröm ; mert jobban illik a vigság is azon képre, 
melyen nyoma látszik az egykori bánatnak, mint a 
melyen a folytonos jólét már unalomba ment át. A 
mindig derült eget is megunjuk, és ború után szebb 
az ég kékje is. De hogy i ly erős lelkületre tégy szert, 
isteni ígéreteken alapult rendületlen bizalomra van 
szükséged. Az élet terhe alatt nyögő kereszténynek 
igáját csak a jövő életrei biztos kilátás teheti elvisel-
hetővé; a Mindenhatónak életintéző kezébeni hit de-
rítheti föl az élet tarka vegyületét, csak ez szolgál-
hat kulcs gyanánt az élet kevert drámájának megol-
dására. De a kinek vágyai csak ezen, a tiszta, háborit-
hatlan örömre nézve oly szegény föld korlátai közé 
szorultak, az előtt az álom és mámor kedvesebb az 
ébrenlétnél, s bár mint álljon is előtte a későbbi föl-
ocsudás iszonyú volta, a mákony-kábitás okozta ré-
szegség által akarja magát mégis elaltatni. Képzelő-
dés, mint csalod meg gyakran kedvencz gyermeke-
det! örökké virító édent alkotsz az ábrándozónak, 
megtömöd boldog istenekkel, teremtesz képzeletben, 
de léteit nem adhatsz, mert gyenge vagy, játék min-
den munkálatod, s a halandó kedvesebbnek tartja hi-
úságodat a rideg valóságnál! mig majd észre veendi. 
hogy az igazi jólét paradicsoma ajtajánál a villám-
kardu Kerub áll őrt. Oly ritka lehet csak részént bol-
dog e földön, minek hátráltatod azon keveset, kik 
azzá lehetnek ? Isten teremté az életet, ember szerzé 
a halált, mindkettőnek magva az édenben egy tövön 
hajtott ki, s azóta csak az egély varázsolhatja át kö-
zös temetőnket kies kertté, a sírdombokat virág-
ágyakká , hogy bennük hitvirágok tenyészszenek. 
Valljuk meg őszintén, korunk nem Istenben, hanem 
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önmagában bizik s vár mindent saját erejéből; igy 
azután a mije volt is, elveszti. Pedig nincs nagyobb 
keserűség, mint a már birt jónak elvesztése összekap-
csolva a kétes jelenlét- s még bizonytalanabb sőt két-
ségbeejtő jövőnek mardosásával, mely az üres keble-
ket kinozza. „Me dereliquerunt fontem aquae vivae, 
et foderunt sibi cisternas dissipatas, quae continere 
non valent aquas" (Jer. 2, 13.) Nem tudjuk azt elég-
gé becsülni, a minek folytonos békés és féltés nélküli 
biztos birtokában vagyunk, csak veszélyeztetése, 
vagy teljes elvesztése után érezzük mit birtunk. Nem 
tudjuk soha eléggé kerülni a veszedelmet, mig bele 
nem bukunk, csak azután saját kárunkon tapasztal-
juk hová jutánk. Vajha csak eleste után ismét föl-
kelne az ember, hogy veszett kincsét újra föllelje, 
bárcsak okulni s vigyázni tanult volna! de ugy lát-
szik, minél több csapás éri, annál inkább megkemé-
nyíti szivét, minél jobban igyekszik az igazság őt ma-
gához vonni, annál jobban távozik tőle, pedig „malum 
et amarum est reliquisse Dominum Deum tuum." 
(Jer. 2, 19.) (Vége köv.) 

D i c t i o 
Eminentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi Zagrabiensis 

ad Alumnos sui Seminarii cum fine anni scholastici 1862/s-
(Vége. ) 

In gravem porro errorem inciderent, qui patriotismum 
in resistentia erga légitima Principis jussa, inque publicorum 
magistratuum vilipensione reponerent, aut oppositionem id-
genus, et vilipensionem cum veri patriotismi idea componi 
posse arbitrarentur. Corpus enim, cujus membra dissonantia, 
continuoque repugnantia sunt cum proprio suo capite , ne-
quaquam in normali constituitur statu, nec prosperare potest 
aut optata perfrui salute. Hinc est , quod idem divinus Sal-
vator noster, idemque Doctor gentium, cum caeteris Aposto-
lis, sincero patriae suae amore non obstante , haud unquam 
legitimis restiterint potestatibus, imo et exemplo et verbis 
docuerint, reddenda esse omnibus débita, cui tributum tribu-
tum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem 
honorem; p a l a m q u e edixerint subjectos nos esse debere omni 
humanae creaturae, et quidem propter Deum ; sive regi quasi 
praecellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam 
malefactorum, laudem vero bonorum. Quia haec est, ait Pau-
lus Apostolus , voluntas Dei. Obedite , scribit ad Hebraeos, 
praepositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant, 
quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gau-
dio hoc faciant et non gementes ; subjiciendo : hoc enim non 
expedit vobis. Qui itaque contrarium agunt , contraria do-
cent et praedicant, genuino, et spiritui Evangelii consono 
patriotismo non sunt animati. — Sed praesertim deflectunt 
a recto tramite ii, qui vilipensionem, contemptum, aut plane 
odium aliarum nationalitatum cum genuini patriotismi con-
ceptu componi posse existimant. His enim semper laeditur 
lex charitatis, quae tamen suprema censeri debet, et quae 

sola vinculum constituit perfectionis. Dominus Jesus Salva-
tor noster non obstante patriae suae amore, omnes homines 
tanta complexus fuit charitate, ut non dubitaret acerbissi-
mam pro iis mortem oppetere. Doctor gentium Paulus Aposto-
lus incredibiles sustinuit afflictiones, calamitates et pericula, 
ut omnes gentes ad salutarem lucis evangelicae perduceret 
agnitionem. Caeteri Apostoli, licet omnes origine Hebraei, 
variis tamen variarum nationum loquebantur lingvis, varias-
que cum propriae vitae periculo obibant gentes, ut omnes 
Christo lucri facerent. Et in hoc recte sita est stupenda ilia, 
ac antehac inaudita in mundo fidei christianae perfectio, 
quod sublato Hebraeos inter et Grraecos, servos inter ac li-
beros discrimine, omnes omnino homines uno conjungeret 
amoris vinculo, eidem subjiceret legi charitatis. Itaque Pa-
triotismus, qui sacrosanctae huic répugnât legi, spurius est, 
nec virtutis sed vitii habet rationem. 

Plura adhuc de corruptelae speciebus, tempori nostro 
propriis, possem memorare. Sed ne modum excessisse vi-
dear, missa facio caetera. Unum tamen nequeo penitus silen-
tio praeterire. Quo magis deficit fides Christiana in menti-
bus cordibusque humanis : eo concupiscentia carnis amplio-
res facit progressus; eo cuncta libidinis genera omnes socie-
tatis classes vehementius invadunt, ac deplorandum in mo-
dum populantur; ut adeo pestifera haec contagio ipsas jam 
invadat ruricolarum casas, imo nec impubi parcat aetati. In 
tanta mali inundatione ipsi etiam, qui se sacerdotali sacra-
runt vocationi, praesens incurrere possunt periculum, nisi 
omnes illas adhibeant cautiones, quas timor Dei, intemera-
tum castimoniae Studium, ipsaeque prudentiae leges depo3-
cunt. Itaque hortor, filii dilectissimi, ut hac in parte nil un-
quam a vobis desiderari patiamini ; signanter autem ut non 
tantum omnem turpis idgenus inquinationis umbram, sed 
cunctas etiam, quae ad illam ducere possent occasiones vi-
tetis quam sollicitissime. Nisi enim primis restiteritis initiis, 
vix minitanti vos periculo eripietis. E t , si semel hujus vipe-
rae accepistis morsum, vulnus inflixistis animae vestrae, 
quod aegre admodum recipit medicinám. Scitis vos ipsi, ac 
iteratis exemplis didicistis, optimae secusspei juvenes, cleri-
cali jam veste indutos, per infelicem vitii hujus contagionem, 
ex orbita vocationis suae fuisse excussos, e t , qui olim san-
ctissimis religionis finibus insigniter poterant deservire, mul-
tosque in virtutis sémita ad aeternam ducere beatitatem, in 
turbidos saeculi fluctus fuisse rejectos, cum manifesto et tem-
poralis, et aeternae suae felicitatis periculo. 

Non possum hie loci non memorare abnormem illam, 
ab aliquo tempore in patria nostra inva lescentem consvetu-
dinem, quod nimirum occasione primiciarum saltus et cho-
reae, in profundam persaepe noctem continuatae, soleant as-
servari. Mira sane idearum confusio, sanctissimum religionis 
nostrae actum ei recte copulare sensualium distractionum 
generi, quod e diametro est oppositum christianorum morum 
rigori, quodve nunquam paene caret infringendae modestiae, 
ipsius adeo castimoniae periculis. Vere talibus dici posset, 
quod Elias ingeminavit populo Israëlitico : Usquequo clau-
dicatis in duas partes. Si Dominus est Deus, sequimini eum; 
si autem Baal, sequimini ilium. Et magis etiam accomode 
cum S. Paulo Apostolo : Nolite jugum ducere cum infideli-
bus. Quae enim participatio justitiae cum iniquitate ? Aut 
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quae societas lucis ad tenebras? Quae autem conventio 
Christi ad Belial? Sed plane abominabile es t , summeque 
reprobandum, si inter ipsos clericos et sacerdotes reperian-
tur, quos non pudeat partem capere in idmodi levitatibus, 
ipsoque saltu cum sexus sequioris personis. Si verum est, 
quod jam gentilis philosophus d ix i t , nemo saltat sobrius : 
quid dicemus de sacerdote, de clerico christiano, qui tanto-
pere oblivisci potest ejus, quem status clericalis suapte na-
tura deposcit, pudoris, decori, et gravitatis. Cavete itaque 
filii dilectissimi, ne ullus ves t rum, sub quocunque demum 
praetextu culposae idgenus levitatis culpam sibi adsciscat ) 

quae eum gravissimae redderet animadversioni obnoxium 
Pro coronide eo iterum vestram excitandam censui ad-

tentionem, ut jugiter memineritis, bimestralem a studiis va-
cationem Seminarii alumnis refocillandarum mentis et cor-
poris virium causa, non vero eo fine concedi, ut pretiosum 
tempus inani otio conterant. Scitis innumera esse, quae vo-
bis adhucdum desunt ad perfectionem ; esse quam plurimas 
rerum notitias, quas privata vobis adsciscere potestis con-
tentione, quaeve in futura vestra vita insignem vobis prae-
bere queant utilitatem. Ut unum saltern exempli causa me-
morem : ex propria scitis experientia, quanta relate ad de-
bitum in studiis progressum, e minus perfecta linguae lati-
nae cognitione vobis emergant impedimenta? Certe, si per 
tempus vacationum vel unam dietim horulam attente legendo 
alicui e classicis latii sermonis authoribus consecraveritis, 
multum ad minuendum hoc obstaculi genus facietis: amplio-
rem quippe vobis adsciscetis notitiam linguae, quae vobis 
tantopere necessaria est ad debitos in studiis theologicis 
profectus faciendos ; quae materna est Ecclesiae catholicae 
lingua, et qua praecipui sacratiorum nostrarum literarum the-
sauri continentur, qua denique cuncti per orbem terrarum 
dispersi catholici, ceu quodam glutine in unum corpus coa-
gmentantur. 

Haec si corda vestra penetraverint paterna monita 
mea, filii dilectissimi ! adspirante divina gratia fiet, ut immi-
nentes ferias, sancte custodita conscientiae vestrae puritate, 
servatoque honore et status et inst i tut i , cuius membra 
estis, sic transigatis , ut refectis et spiritus et corpo-
ris viribus , laeti revertamini ad continuandum cursum ve-
strum in palaestra, quae ducit ad metam sanctae vocationis 
vestrae. Quod ut in plena mensura eveniat , paternam vobis 
benedictionem toto cordis affectu impertior." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
6 es. k. ap. fö l sége f. é. 31 -rő l ke l t legfelsőbb határozatával a 

szombathelyi székeskáptalannál megürül t tiszt, kanonoki ál lomásokra 
S c h l a m a d i n g e r Endre a lesperest és kertes i l e lkész t é s K ö v e s 
G y ö r g y alesperest é s csenkei l e lkészt l egkegye lmesebben k inevezn ' 
méltóztatott . 

PEST, sz. István napján Szegzárd városának ő emt-
jához intézett, és nyilvánitásul hozzánk beküldött következő 
hálairatát örömmel közöljük: Fő Magasságú, és Főtisz-
telendő Bibornok, Herczeg-Primás, Érsek ! Legkegyelmes-
sebb Főpásztori Atyánk, Urunk ! Báró Augusz Antal ur ő 
Méltóságának, folyó évi Julius hó 4-én azon mélyen tisztelt 
becses levelével szerencséltettünk, — melynél fogva tudó-
másunkra juttatott : — miszerént Eminentiád a már meg 

megszámithatlan Atyáskodó nagyszerű jó tettei között, min-
ket a r. kath. egyháznak szegszárdi hü gyermekeit ismét, 
— az általunk igen tisztelt boldog emlékezetű Kassay Hra-
bovszky Anna aszonyság végredeletében hagyományozott 
alapitvány, és a már az előtt is egyes buzgó szegzárdi lako-
sok által e szent czélra össze adott áldozat tömegéből épí-
tendő újvárosi templomunkat, a legnagyobbik harranggal 
azon téren, mely különben is már Püspök-térnek neveztetik, 
és mely Eminentiád nagy lelküségéből emelt elemi iskolával 
már ékesitve is van, — legkegyelmesebben megajándékozni 
méltóztatik. Hogy mily örömöt hozott a szegzárdi r. kath. 
közönségre Eminentiád főmagasságu herczegi kegyelmének 
ezen ajánlott szent áldozata, midőn mi öröm érzettől áthatva, 
nem késhettünk azonnal kedves mieinkkel az örömöt tudatni 
— azt leirni képesek nem lehetünk, mert látható volt, hogy 
a magyarországi r. kath. anya-szentegyház főlelkipásztorá-
nak, nem csak ezen anyaszentegyház hivei, hanem más val-
lásbeli hazánkfiai is öröm-kifejezések között, nagy te t té t 
magasztalni mennyire meg nem szűntek ! Üdvözüljük tehát 
fiúi mélységes alázattal e magas ajándékáért Eminentiádat, 
magyar anya-szentegyházunknak főpásztorát — mint nagy 
honfit, és mint e hon édes gyermekét is, miután Főmagassá-
god anya-szentegyházunknak, de hazafiuságának is, felejt-
hetlenül minden tettekben, hol csak lehetett, áldozott. Oh ! 
de ha csak mi tudnánk érezni Eminentiád iránt legforróbb sze-
retettel azon szeretet, ezen öröm még csak megemlithető sem 
volna ; miután azonban nem csak mi a r. kath. anya-szent-
ház hivei, hanem a magyar nemzetnek mindannyi lelkes ha-
zafiai is ek kép éreznek (már pedig az mondatik: — „Nép 
szava Isten szava") igy tehát, kik e nemes érzetükben üd -
vözlik Főmagasságodat, méltán is cselekesznek, — mert nem 
csak egyes városokkal érezteté már Atyai kegyes kegyel-
meit — hanem egész hazánk fölvirágzására is kiterjeszté 
boldogítani kivánó gondolatait. Midőn tehát ily nagy köz-
szeretetben álló, főmagasságu herczegi-primásnak, bibornok 
és érseknek kezében látjuk az anya-szentegyháznak zászló-
ját, magyar honunkéval együtt lobogni — akkor nyugott 
szivünk, de lelkünk is : mert mindinkább megyőződünk, hogy 
ar.kath. anya-szentegyházon a pokol kapui sem vehetnek erőt, 

— és hiszszük, hogy hazánknak alkotmányos hajója is újból föl 
fog építtetni ; — és remélteti velünk azt , hogy a testvéri 
összetartás is be fog következni és annak láncza nem fog többé 
elszakadni. — Mi ezúttal főmagasságu herczeg-primás, bi-
bornok, és legkegyelmesebb főlelki Atyánk, részünkről szen-
tül ígérjük, hogy sírunkig meg nem szünendünk a mindenek 
Urát kérni, 's imádni, hogy áldásának bőségét áraszsza ki 
Eminentiádra, és ha majd az említett egyház, melynek fölé-
pítését sok ezren epedő szívvel várjuk — elkészülend, 
akkor engedje meg Eminentiád, hogy annak legke-
gyelmesebben igért fölszentelésére, egy kebelünkből vá-
lasztandó bizottmány által Eminentiádat legalázatosabban 
megkérni bátorkodhassunk. Fogadja mind ezek után Emi-
nentiád hódoló tiszteletünket, kik keblünkben tiszteletére 
hála-oszlopot emelünk, s e kedves honban lakók millióival, 
kik a bizalom, hódolat, és szeretet hála-adásával sietnek 
Eminentiádhoz — mi is testvérülünk, s atyai áldásáért a 
midőn esdünk, mélységes hódoló tisztelettel maradunk. Szeg-
zárdon Szent Jakab hova 6-án 1863 Eminentiádnak — leg-
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alázatossabb kéz-csókolo buzgó hivei, s szolgái. A n t a l 
Vineze s. k. —• Szegzárd mező-város birája ; K i s s Ká-
roly s. k. a város főjegyzője — Szegzárd mező-városa kö-
zönségének nevében és személyében. 

BUKAREST. (Folyt.) Az úgynevezett „Értekezleti 
társulat" programmjában minden határozott hitjelvényt nél-
külöz, s azon hitfelekezet jellemét viseli, melynek szellemé-
vel s vallási elveivel az ész fensőségét vitatok, s azt tudo-
mányos vizsgálódásaikban isteni kinyilatkoztatott tanok út-
mutatásától s kötelező tekintélyétől szabad- s függetlennek 
állitók, azaz minden hitnélküli emberek teljesen megegyez-
nek, s melynek czélzata nem egyéb, mint minden vallásfele-
kezeteknek egybe-olvasztása, nem tűnődvén azzal, hogy a 
valódi egység csak az igazságban létezhetik. A vallás dol-
gában a szent-irást tar t ja hite egyedüli kútfejének s szabá-
lyának, s igy egyedül az egyéni fölfogásnak zsákmányul esett 
bibliából származtatja hitágazatait s erény-tanait. Mit kiki 
magának egyéni magyarázati szabadság rendszerében belőle 
kiértelmez, vagy inkább, mit az egyéni fölfogás rostáján , az 
eleve beszít elvek , előítéletek , hajlamok s szenvedélyek át-
bocsátanak, az reá nézve isteni tan, s illetőleg jog s köteles-
ség. Antikatholikus irány- s szellemben, Isten szent igéjének 
meghamisításával készített beszédeket s párbeszédeket nyo-
mat s terjeszt. A jóhiszemű népet a sajtó maszlagával lak-
tat ja jól. Ily módon szándékozik a lelki szabadságnak orszá-
got épiteni, világot terjeszteni o t t , hol sötétség borzongott, 
útbaigazítani a tévelygőt: mintha a kath. egyházban csak 
hátramaradás s sötétség volna ; pedig hiszszük, s a társulat-
nak is tudnia kellene, mikép az angol bibliából sincsenek ed-
dig még egészen kiküszöbölve Krisztus urunk ama szavai : 
„Én vagyok a világ világossága, a ki engem követ, az nem 
jár a sötétségben, hanem az élet világossága lesz ő nála (Ján. 
8, 12.) és hogy épen ily értelemben mondta az apostoloknak: 
,,Ti vagytok a világ világossága" (Máth. 5, 14.) az ezek ál-
tal képezett anyaszentegyháznak pedig, hogy : „a ki ezt nem 
hallgatja, olyan mint a pogány és publikánus." (Máth. 18, 
17.) A mennyire tudomásunk van, e társulat a kath. egyház 
tagjaiból is nyeré már szaporodását. Hisz ilyféle hitfeleke-
zet nem a pogány népek megtéritésében, hanem az igaz 
egyház hiveinek eltéritésében fáradoz : képes az egyháztól 
némelyeket elszakítani, de nem képes a pogányokat magá-
hoz vonni, tanujeléül annak, hogy hitet tud rontani, de nem 
képes azt másnak megadni ; — a hittől képes másokat el-
idegeníteni, de nem képes a hitre mást fölemelni. —• Mi 
tudván, hogy a religionak változatlan, határozott s örök igaz-
ságokból kell állani, mint milyen maga az Is ten, kiben el-
végre is össze foly minden igazság, s ki közép pontja min-
den szentségnek ; tudván, hogy az ész nem lehet fölszaba-
dítva a meghatározott számú religioi igazságok- s hitponto-
kon kivül a dogma terén uj fölfedezés véghez vitelére ; ha-
nem, mivel a kinyilatkoztatott igazságoknak ismeretére köz-
vetlenül Isten által el nem juthatnak, a kinyilatkoztatás 
szerzőjének, ha csak müvét veszendőbe menni nem akarta 
látni, gondoskodnia kelle biztos és változatlan eszközről, te-
kintélyről, miszerént a kinyilatkoztatott igazságok tisztán s 
teljesen ránk átszármaztassanak ; ezen, üdvösségre szüksé-
ges eszköznek pedig, a szónak teljes értelmében szükségkép 
mindenkor láthatónak, a legegyszerűbb embertől megismer-

hetőnek, tudósok ugy mint tudatlanok számára valónak, a 
társaság minden osztályaihoz, mind azokhoz, kik olvasni 
nem tudnak, mindazokhoz, kik tudományos művelődésben 
részesültek, alkalmazottnak kelle lenni ; tudván, hogy lelkünk 
mélyében a szellemi élet középpontján elolthatlan érzete él 
is ily eszköz s hittekintély szükségének, s oly csudálatos ösz-
hangzásban van minden tehetségeinkkel, hogy talán csak 
akkor vélhetjük azt nélkülözhetőnek, ha a religio ágazatai 
közt egy titok, egy mysterium sem lenne, hanem minden az 
ész szüleményeként hirdettetnék, de ez religio nem volna, 
ily religionak sem mennye, sem Istene , sem hi te , sem egy-
sége nem lenne ; tudván végre azt is , hogy a titkos jellemű 
hitpontok tartalmát illetőleg tudatlanságunk- s értelmi 
gyarlóságunknak segédkezekkel valóban elébe is jött Isten 
a kath. egyház tekintélyében : hitfelekezetet, körében oly 
hatalmat, mely isteni tekintélytől támagatva az ész kicsapon-
gásai ellen korlátokat szabjon, a tévelygőt az igazság elvesz-
tett fonalához vissza vezesse, a hit igazságot a pajzán ész 
megrohanásai közt védelmezve , el nem ismerőt, sőt megen-
gedőt, hogy kebelében csodálatos ellentétben, szomszédi ba-
rátságban a legextremebb eszmék is föltaláltassanak, a ratio-
nalista, symbolista, orthodox judaismus felé hajladozó véle-
mények egymáson keresztül járjanak, minden elv szabadon 
állittassék és tagadtassék, s igy minden egészen a hitközö-
nyösség terjesztésére irányuljon, ily hitfelekezetet a végre 
valónak mondjuk, hogy az embert az Isten uralma alól kive-
gye, őtet az élet tengerén oly kalauzokra bízza, kik az igaz utat 
keresve, ez iránt egymás közt folyvást veszekedjenek. Meg 
levén győződve arról, hogy az Isten , ki az [embereket kez-
dettől fogva folytonosan tanitotta s nevelte, s ki végtelenül 
több mint az ember , az emberi észt saját tanításának egye-
nesen alá veti , alá rendeli : annak e tanítás fölé emelkedni 
akarását a kevély angyalok pártütéseül tekintjük, s attóli 
elválásában megkisértett szabad röptét, a történetek bizony-
sága szerént is vakmerőségnek mondjuk, melynek vége vég-
telen eltévedés. Mi ugyan tévedőkül tartjuk mindazokat, 
kik az igaz egyházon kivül állanak, de mindemellett épen 
nem veszszük semmibe a máshitüek hitfelekezeti alakban 
nyilatkozó vallásosságát, ámbár ennek hibás alapját sajnál-
juk. Az ember oktatott lény, s igy tévedései is tisztán szán-
dékosak, egyéniek mindég nem lehetnek ; az ember oktatva 
van, s ő gyermek korában nem védelmezheti magát a hibás 
oktatás ellen. A kit kálvinistának tani tanak, az kalvinista ; 
a lutheránus tanitványa, lutheránus. Igy megy ez, mert a 
gyermekkori szokás, s nevelési előítéletek kötelékei fogva 
tartják, ha csak rendkívüli események, vagy kutató ész-te-
hetségei ki nem nyitják szemeit. A keresztény vallás-feleke-
zetek mind bizonyos szent eszmék körül vallás-egyesületbe 
gyülekeznek, ezen eszméktől lelkismeretük megnyugtatá-
sát erkölcseik nemesitését, erényük istápját, hazájuk fölvirá-
goztatását, lelkük üdvösségét, szóval, örök s ideiglenes bol-
dogságukat származtatják, és azon meggyőződésben élnek, 
hogy utódaiknak boldogsága szinte ezen eszméknek bennük 
való megfogamzásától függ. Hisz a tapasztalásból is tanul-
ják, hogy a munkás osztályoknak vallásos erkölcseik biztosab-
ban vezetnek a jóllétre ; a népeknek egyházi összeköttetése 
érdekeik egységét, s szükségeik kölcsönösségét megerősíti. 
Az ^Értekezleti társulat"-ban pedig, hol a különféle, az élet-
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ben bizonyos eszmék körül külön csoportosulva, egymástól 
elválasztva s elszigetelve álló s össze nem férő felekezetek 
egymással compingáltatnak, bizonyos szent eszmékről való 
meggyőződés , mely mind az egyház , mind pedig a statusra 
nézve rendkivül fontos , soha sem lehetséges ; s az általa 
vallott religio, ha mégis a zűrzavar megérdemlené e neveze-
tet, a helyett hogy boldogitana, megfosztja az embert Jézus 
iránti hitétől, s romokba dönti ama nagy reményeket, me-
lyeket a megváltói halál s föltámadás emlékei nyújtanak. Le-
perzseli az evangelium virágait, s elpusztítja az emberi ke-
belből a jobb érzetek növényzetét, kivetkőzteti jogaiból az 
Istent, és az embert ülteti beléjük, s az ég s föld közt utolsó 
kapcsot is szétbontja. Egy malaszt és kegyelem nélküli re-
ligio ez, mely elhidegiti az embert Isten s ember-társa iránt, 
s melynek öröme, vigasztalása abban állt, minél több kebel-
ben zúzhatni össze a hi te t , s minél több kételyeket terjeszt, 
hetni maga körül (Vége köv.) 

TURIN, (Vége) Az ,Eco' újság hirdeti, hogy Humbert 
korona-örökös útjában egy nevelő-intézetnek tulajdonosa 
kiáltott : ,le a papokkal ! le a religioval, le a pápa Istenével!' 
— Szerencsét kivánunk azon korona-örökösnek, kit ily mó-
don tisztelnek. — A narni-i püspök erélyesen tiltakozott 
egy nevelő-intézet tulajdonosa által tett templom-szentség-
telenités ellen. A profanatio a perugiai polgármester enge-
delmével történt, a városi zuglapban előre hiresztelve volt. 
Federici tanitó a templomban előadást tartott az olasz ki-
rályság alap-elvei fölött. Ez az olasz szabadság az egyház 
terén Cavour szólama szerént. — A Stendarto cattolico 
(katholikus zászló) jelenti, hogy a városi hatóság Genuában 
ez évben is elmaradott az urnapi járdalatból. Az állam sza • 
bad ! Ha Garibaldi jön, a nép otthon marad, a hatóság zász-
lókkal fogadja ; űrnapján pedig a nép mind megjelen, csak a 
hatóság van otthon. A követek is ugy tesznek Turinban, 
ülést ugyan nem tartanak, de kimondják, hogy ez nem az 
ünnep miatt történik, mivel ez gyalázat lenne, hanem a sok 
bizottmányi munkák miatt. — Centoban, Amadéi Antal, fő-
esperes börtönbe vitetett, mivel Űrnapján az Oltári-szent-
séggel áldást nem adott a katonákra az őrház előtt. Szeret-
nénk tudni, mily §-ust fognak idézni a büntető törvény-könyv-
ből azon pap ellen, a ki áldást nem ad, miután erről a tör-
vény hallgat. Ezek szeretnének áldást adatni azon katona-
ságra, mely a pápa kifosztására küldetik. — A ,Diritto' Romát 
az olasz nemzet százados ellenségének nyilatkoztatja, s még 
is akarják, hogy Roma áldja meg őket s azt akarnák velünk 
elhitetni, hogy ők a kath. egyház ellen semmi rosszat se 
főznek. — Garibaldi jun. 6-án a siciliai néphez kiáltványt 
menesztett, melyben fölszolitja, hogy szóval üssék agyon a 
papokat, fegyverrel majd később ütik agyon, ezt szentséges 
szent jognak mondja. A gyilkolásra, a rágalmázásra az isten-
tagadóknak szentséges szent joguk van. — A nápolyi Monitore 
újságban olvassuk : „A királyi ügynök, egy más hivatalnok-
kal a jSepolte vive' zárdában megjelent, hogy róla leltárt ké-
szítsen. A főnöknő tiltakozott, s kijelenté, hogy a leltározáshoz 
semmiféleképen sem járulhat, miután ez reá tüstént kikö-
zösítést hozna. A galantuomo király ügynöke oly udvarias 
volt, hogy a zárdafőnöknőt becstelen szavakkal illette, fe-
nyegette, ha ő föl nem nyit, s elő nem mutat mindent. Ho-
zatott tehát lakatost, föltörette a külső és benső ajtókat ; az 

alatt egy osztály katona az utczán állott. A mint a két ajtó 
kitöretett , három apácza, tetőtől talpig befedve, a folyóson 
az utat elzárta. I t t megállott a királyi ügynök, az apáczá-
kat nem merte ellökni az útból. A szivtelenség megtört ily 
fegyvertelen és hősies ellentálláson." A forradalmi lapok 
gúnyt űztek a királyi ügynök gyávaságából, ki három nő ál-
tal engedé magát megakadályoztatni. - Az ujságlapok hí-
resztelték, hogy a sancta Chiara apáczák nem fogadták 
volna el Victor királynak 60 ducati ját , mivel a nápo-
lyi királyok minden évben az urnapi diszitményekre 1000 
ducatit szoktak ajándékozni ama kolostornak. Az egész 
meséből annyi igaz. hogy a galantuomo király egy fillért 
sem adott. Murát királyig a santa Chiara apáczák az urnapi 
diszitményekre az államtól 6000 ducatit (25,500 frank) kap-
tak. E szokás a 13-ik századból keletkezik. Robert király, az 
anjoui családból, s neje Sanche akarta, hogy a királyok ki-
rályának ünnepe a lehető legnagyobb pompával tartassék e 
földön. Quantum potestantum aude, quia major omni lande. 
Később az állami kincstár csak 1000 ducatit adott, és pedig 
még 1860, 1861-1862-ben is kifizettetett. Ezen évben az ál-
lam csak 1000 frankot adott e czélra. Hiába ! a ki egy bri-
gantit megöl, annak élethossziglan 300 frankot akarnak fi-
zetni. A hol a gyilkosságott dijazzák, ott urnapi pompára 
nincs pénz. — A Monitore di Napoli mondja, hogy a caivanoi 
kapuczinus zárdába éjjel két csendőr betört, s a ház főnökét 
vason vitték a tömlöczbe, az egész dolog egy lelketlennek 
föladására történt. — A livornoi, ,Ingenuo' újság szép példát 
hoz, mennyire tisztelik a forradalmárok a passaglianus pa-
pokat. Sorgnanoban a plebanus ilyen pap ; egy bűntényért 
bevádoltatván megkötözve vitetett nyilt kocsin. Mikor a vá-
rosból ki vitték, ép azon esteli órát választották, mikor a mun-
kások a gyárakból rajként haza mennek. Ezek fütyöltek, kö-
vei dobálták a passaglianus papot. 

EISENACH, jun. 30-án A porosz protestánsok, (bizo-
nyosan másutt is) állították s állítják, hogy csak náluk van 
az igének tiszta forrása ; de még is, mintha elfelejtkeznének 
ezen állításról, őszintén bevallják, hogy bizony az igének 
ezen forrása zavaros, s a vallásos rendszer három század alatt 
se a dogmára, se az egyházi kormányzatra nézve tökélesbü-
lést nem nyert. A sok hivatalos egyházak képviselői éven-
ként gyűléseznek, a hiányokat fölfedezik, be is vallják, de 
az évek száma szaporítja a hiányokat, a gyógyítás mindég 
elmarad. Eisenachban jun. 4-én s következő napokban 25 
egyházi kormánynak képviselői ültek össze , s a vitatás alá 
vett pontok elseje volt : a Luther által fordított bibliának 
szarvas hibái. Ezen biblia a prot. egyház egyedüli forrása ; 
ime bevallják, hogy ez hibás, hiányos fordítás, tehát igen 
zavart forrás, melynek kitisztítása égő szükség lett. Meg-
egyeztek a hiányok bevallásában ; de a kiigazitásra nézve, 
quot capita, tot sententiae. Hogy tehát egy u j szakadást ki-
kerüljenek, abban állapodtak meg, hogy az Isten eme férfiu-
jának fordítása gyökeres javítás alá nem vétetik, hanem 
csak fölületesen fog kijavíttatni. ,Fölületes javí tás ' , javi-
tás-e? A gyökeres javitás szakadást szülne! Marad tehát hiá-
nyos, marad a kútfő zavaros , iszapos. — Mi a gyökeres ja-
vítást , és e javításban megállapodást, megegyezést képte-
lennek tartjuk, ez előttünk már megszokott dolog ; de külföl-
dön botrányt szülhet. Hiában, hol nincs tekintély , hol nincs 



felsőbb törvény, ott a megegyezés lehetetlen , s ezt kivánni 
igazságtalanság. — A vita alá került pontok másodika volt: 
a papszentelés, az oltárok, és a kelyhek megáldása. Ebben a 
képviselők megegyeztek, hogy a prot. egyháznak tulajdon-
képeni papsága nincs, mivel hol nincs áldozat, ott nincs pap, 
hol nincs papi rend (Ordo) ott nincsen papszentelés. A pap-
szentelés tehát nem más lesz, mint forró imádság az egek 
urához, melyet a fölvevő , és a fölveendő a templomban kö-
zösen fognak elmondani, a mint ez a würtembergi egyházban 
történik. Oly papszentelés, mely a püspök által a püspöki 
rend erejében történnék, egyező szavazattal elvettetett. Ez 
kétségkivül következetesség. Hanem daczára a szép vallo-
másnak, hogy a prot. egyháznak nincs papsága , nincs meg-
szentelése; mégis azért az ő szentjeik sora és száma szaporo-
dik. Ez nem következetes. Hol nincs megszentelés, ott szen-
tek sincsenek. A kaiserwerthi diáconissák anya-intézete 
évenként naptárt szokott kiadni, hol a kath. szentek sorozata 
mellett van egy rovat ezen czim alatt : „a kiigazitott prot. 
naptár." I t t olvassuk a szentek között nov. 6-án Gusztáv-
Adolfot, 10-én Luther Márton egyháznak hittudora cum 
octava; 12-én Keppler János ; 24-én Knox János ; a többi 
hónapok napjain áll Zwingli, Calvinus, Seckendorf, Smolke 
Euler Leonhard , Arndt J á n o s , Hassiai Fülöp (a kétnejüs 
szent.) Az ereklyék tisztelete soha sem veszett ki a prot. egy-
házból, mivel a libensteini bükknek forgácsai, mely alat Lu-
ther Márton aludot t , nem kisebb tiszteletben tartatnak, 
mint a katholikusoknál a szent keresztnek ereklyéi. A szen-
tek tisztelete nehezen népszerüsödik, azért már az ujságla-
pok is vitáztak, hogy a szentek közé Schiller, Goethe, Fichte 
is fölvétessék. Dresdához közel egy fa luban, hol Schiller 
született, aj tatos zarándoklatok történnek minden évben 
május vége felé. Ezen évben is a falucska pásztora egy-
házi öltözetben vezette az aj tatos zarándokokat , ugy 
szinte a közellevő helységek pásztorai i s , szónoklatokat 
tar to t tak , Schillernek szent erényeit dicsérték. A sza-
badelvű ujságlapok ezen pásztorok buzgalmát egekig 
magasztalták. Weiss ur, a ,Protestantische Kirchen-Zeitung' 
ban bevitatta, hogy Schiller, Goethe az isteni kinyilatkozta-
tásnak csatornái voltak. Hová lett Luther, Calvinus, Zwingli? 
Weiss ur azt is bevitatta, hogy tagadhat ja valaki a lélek hal-
hatatlanságát, az Isten létét, még is azért becsületes és jó 
keresztény lehet. Szerénte tehát Voltaire, Diderot, Condor-
cet stb. a prot. szentek közé legméltányosabban sorozhatok, 
a kath. egyház ugy se számítja őket hivei közé, s nem imád-
kozik se értettük, se hozzájok. A katholikusoknál szokásos 
szentek-tisztelete ezen prot. szentek által igazoltatnék, csak 
hogy a kik a katholikusok borzadására élték le életüket, ép 
azok jutnak a prot. szentek sorozatjába. Ezt sajnáljuk. — 
Schenkel tovább fűzi Weiss urnák elvét, mondván, hogy a 
szentírás a prot. vallásnak alapja, de ugy, hogy azon min-
denki épitsen magának épületet, keresve benne, mi az Isten-
nek szava, és mi nem. Igy azután szabad lesz az Istennek 
szavát a biblián kivül a költők irataiban is föltalálni, s ezek-
nek szavaiból a vallas epületet magasra építeni, ha mégis le-
hetne a földszinnél magasabbra húzni; mivel a mi ma az Isten 

szavának látszik, holnap ember szavánaklátszhatik, igy te-
hát az építés a mennyire fölépíttetik, annyira le is rombolta-
tik. De tegyük föl, hogy le nem romboltatik, hogy a zagyva-
tételek, mint igazságok megmaradnak, az elmében; hanem, ha 
már tetszett az isteni kinyilatkoztatást Schillerben, Goethében 
is föltalálni, miért ne tetszetnék valakinek a Koránban, a-
Zenda-Vesta-ban, Confucius, és a braminok könyvében is 
ugyanazt föltalálni ? (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 21. 0 cs. k. ap. Fölsége magas születése 

napján a budavári ősrégi plébánia templomban ő emtja a bí-
boros herczeg-prímás mutatta be a szent-mise áldozatot. — 
Szent István napján a diszmenetet szintén ő emtja vezette a 
legmagasb méltóságok, összes hatóságok és elláthatlan soka-
ság részvéte mellett. A sz. beszédet m. főt. S z a b ó József 
praelatus és kormányzó ur tartotta. A szónoklat sürü szent-
írási idézetek és példák által illustrálva példánya volt a fönsé-
gesen népszerű beszédnek érintve mindenütt korunk hibáit, 
ferdeségeit. 

•— A pécsi kath. elemi minta-főtanodába járó tanulók 
érdemsorozatából a tanoda jóltevői közül kiemelendő : nagy-
mélt. ft. G i r k György pécsi püspök két tanitójelölt-, két 
alreáltanodi s egy elemi főtanodai tanulónak volt kegyes 
élelmezést adni. K e l e m e n József, V ö r ö s Mihály, G o 11-
1 i e b o w i c h Pál, V i r á g Mihály, K 1 i vjé n y i Jakab, 
S l á b y Ferencz, S z a l a y Antal kanonok, D o b s z a y An-
tal prépost, plebánus, a Notre-Dame-zárda, a szentferencziek 
az irgalmas atyák- és nénék kolostora több tanitó-jelölt, s 
néhány alreál-s elemi főtanodai tanluónak valának kegyesek 
élelmezést nyújtani , sőt néhánynak szállást is adni. D a r o -
c z y Zsigmond pápai praelatus és J ó n á s József apát-ka-
nonok alapitványnyal segélyézték a tanítójelölteket. G r u -
b e r György cz. kanonok 300 frtot értékpapírokban ke-
gyeskedett ajándékozom, hogy a tanítóképezde orgonával 
láttassék el. T é o l l Ferencz cz. kanonok évenként 8—10 
szegény tanulónak a szükséges tankönyv- és szereket szíves 
megvenni. 

— Danországban a prot. egyház democraticus elve a 
legszélsőbb consequentiakra törekszik. Grundwig igehir-
dető pórlázadás, tanulók tüntetése által mint a második 
kamra tagja már előbb keresztül vitte azon törvényt, hogy 
minden lelkészi összeköttetés megszűnjék, és mindenki sza-
badon választhassa papi szolgálattevés végett a neki tetsző 
vallásszolgát. Most azon dolgozik, hogy a templom és te-
mető is teljesen közömbösittessék, miszerént mindenütt oly lel-
kész is működhessék, ki különben semmi czimnél fogva sem tar-
tozik azon templomhoz, plébániához. A szülőknek teljes sza-
badságukra hagyatik gyermekeiket akkor hozni és oda vinni 
kereszteltetésre, mikor és a hová nekik tetszik. Sok szülő 
már ugy vélekedik, legjobb lesz a keresztséget azon időre 
halasztani, midőn a gyermek már maga el tudja határozni, 
valljon akar-e és mikép keresztelkedni ? Menzel véleménye 
szerént ez teljes egyházi anarchiára, és lassanként önkénte-
lenül az ős egyház kebelébe vezet. 

— A badeni protest, mintaegyházból írják: Badenban a 
presbyteriumok választhatják a lelkészt is; ezen jogánál fogva 
nem rég egy presbyterium azért választott meg egy lelkészt, 
mivel „der süfft un löszt uns ook süífe." (Der sauft und lässt 
uns auch saufen). 

Laskafalura: Igyekezni fogunk a bizományban eljárni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes t en , 1863. 
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A valódi boldogság föltételei. 
(Vége ) 

Ugyan sokat is nyert a világ, mióta a sok, ma-
gukat kereső, önző nép-boldogítókra bizta sorsát; a kik 
a tekintélyt és tiszteletet, e két aranygyűrűjét az Is-
tentől rendelt társadalom lánczolatának összezúzni kí-
vánják ; kik ezen elvet „principiis obsta" gyakorlati-
lag „principibus obsta"ra változtatták. „Midőn a világ 
Megváltója a hires szavakat mondá: adjátok a csá-
szárnak, a mi a császáré, kétségkívül nem volt szán-
déka egyedül Tiberiusról szólani, ki alatt élt, hanem 
a tekintélyről általán, azon szükséges tekintélyről, a 
létező törvények és hatalmak azon tiszteletéről, mely 
nélkül a társaság lehetetlen, s íőleg a szabadság nem 
egyéb véres agyrémnél." Ezt vitatá Montalembert. 
Mi folytatjuk az evangelium szövegét: „és Istennek 
a mi Istené." Mi az Istené ? Isten képe nem a pénzre, 
hanem az ember halhatatlan lelkébe van nyomva, 
hogy ezt tisztán adjuk neki vissza, csak azt kivánja 
tőlünk; ez lesz a legszebb adó, ő pénzünkre nem szo-
rul. Isten s emberi törvények iránti engedelmességet 
sürgetett a legjobb hazafi az Istenember. Yajha ko-
runk sok szájhősei tanulnák meg Jézustól az igazi ha-
zaszeretetet; ő forró könyeket hullatott a hálátlan anya-
város és tévedező nemzete fölött, s bár az egész em-
beriséget öleié határtalan szeretetével, mégis először 
Izraelnek hirdeté az üdv-igéket; a nemes erényü be-
thaniai házban lakott a boldog család, melynél leg-
örömestebb enyhité a világ boldogitásában fáradozott, 
munkás életének terheit; szerette hazáját, s ebben 
hinté el szive- s elméje égi kincseit, ennek szülötteit 
választá ki mennyből hozott tanítása hírnökeiül. És 
mégis inkább hallgatják sokan azon eszeveszett erkölcs-
tanárokat, kik az isteni törvények két letörült táblá-
já t az önszeretet- s önimádás- koholta szabályokkal má-
zolják be, kik a hazát ugy tekintik mint a karácsony-

fát, melyre gyermekeknek ajándékokat szoktak ag-
gatni, nem pedig mint erős tölgyet, melynek árnya 
alatt békét s boldogságot lel az igazi honfi. Szegény 
nép ! de sokszor vezetnek téged orrodnál fogva a te 
úgynevezett müveit jobbjaid hol a barátság hol az 
emberiség hasznát ügyelő, színlelt szeretet örve alatt! 
de előbb-utóbb tenmagad kárán veszed észre, hogy 
sziveden jó barát gyanánt kigyót hordoztál s táplál-
tál. Sokat ígérnek : aranykort, földi mennyországot. 
„Ne higyjetek minden szellemnek, hanem figyeljetek, 
ha a szellem Istentől van-e?" (I. Ján. 4. 1.) Nem em-
lékezel, hogy a sátán is igéret- s hazugsággal szedte 
rá az embert Isten törvénye megszegésére ? fájdalom! 
szemeik csak az örvénynél nyiltak meg! Az ős bűnt 
ismétlik sokan boldogítóid közül, s te feledni látszol, 
hogy a mint annak orvosa a kereszt, ugy ennek sincs 
más ellenszere, mint a tiszta keresztény vallásosság. 
A tapasztalás mutatja, hogy az emberiség java sok-
szor csak ürügy, melyet a rövidlátók teljes megvaki-
tására használnak föl. La-Fayette lázadást hirdet az 
emberiség iránti szeretetből s kötelességgé teszi ezt. 
Robespierre gyilkol, pusztít csupa kötelességből,s ne 
higyje az ember, hogy a haramiák is az embereket 
mint vadakat szinte kötelességből lövöldözik? „Vivi-
tur ex rapto, non hospes ab hospite tutus. Yicta jacet 
pietas" mondá Ovidius a vaskorról. Talán nem alap 
nélküli lesz gyanúnk, ha Wieland szavait alkalmaz-
zuk szóvivőink egyrészére: miszerént vérrokonok a-
zon ügyes emberre!, ki a szép mesterséget találta föl, 
mikép kell a méhtől mézet lopni. Önkéntelen is 
eszünkbe jön a Hippomachus előtt dicsért hosszú ke-
zű if jú a végből, hogy a párviadalban igen jó szolgá-
latot tehet. A válasz az volt: „meghiszem, hogy az 
emiitett ifjúé lesz a dicsőség, mihelyt arra kerül a 
dolog, hogy valamely magasabb helyről emelje le a 
koszorút." No bizony erre nagy hősiességkivántatik! 
Sokan hordozzák nyelvükön a szeretet kecsegtető é-
des hangját a nélkül, hogy szivükben is éréznék an-
nak mennyei erejét; a kik csak akkor szeretnek, ha 
a mindenható mammon vagy a drága önérdek forog 
fön; ekkor fegyverrel is sürgetik. Pedig ennél fonákabb 
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gondolatot alig képzelhetek ; a szeretet, ha kell, meg 
tud halni másért is, meg a bűnösért, de maga soha sem 
öl. Igen idevágólag mondá egyik körlevelében abor-
deauxi érsek: „Minden ujitási s tökélyesitési tervei-
tek összeomlanak, mert nem egyebek elmebeli álokos-
kodásnál a helyett, hogy a szívnek sugallatai lenné-
nek. Hogy az emberi állapotot megjavítsátok, igazi 
szeretettől kell lelkesittetnetek, de az égnek e sugára 
minden vetésieknél hiányzik, hogy azt megérlelje." 
Pajzán gyermekekként letépik a fa virágait, hogy 
maguknak bokrétát kössenek, a virágok elhervadnak, 
s a különben termendett gyümölcsök oda vágynák. 
Tudjuk 2-ik Katalin császárnéról, miszerént Dide-
rotot szólitá föl oly alkotmány készítésére, mely az 
ész legmagasabb igényeinek megfeleljen. Miután a 
császárné átnézte az alkotmányt, válaszul ezt irá Di-
derotnak : én bámulom a szép alkotmányt, melyet ön 
a türelmes papirra irt, de nem merem a csiklandós 
ember-bőrön gyakorlatba hozni. í g y vagyunk korunk 
rajongó emberbarátaival is, kik nagy szavakat han-
goztatnak, melyeknek azonban az életben semmi hasz-
nuk sincs. Csak az Isten- s felebaráti szeretet paran-
csának értelméből fejlik ki kellőleg a haza iránti kö-
telesség, a nélkül vak pogányok módjára érzületük 
hiúságában csak szülőföldjük isteneit ismernék, az em-
berek s a lelki újjászületés kötelékeit, melyek az embe-
riséget egy frigyben övedzik át, hütlenül szétszakit-
nák. A hit magas egéből néző lélek látja csak a haza 
szépségét, és el merjük mondani, hogy a kinek nincs 
hite, nincs Istenben helyezett reménye és szeretete: 
az a hazában is csak önmagát szereti, azt csak a ha-
tárt nem ismerő dicsőség szomja vezeti; ez azon hiú-
ságért, melyért mindenét föláldozta, aligha adandó 
alkalommal imádott (?) hazáját is el nem adja. Mi-
óta Herostratus Diana temploma fölgyújtása által 
halhatlanitá nevét, minő nehéz ut hátrálandja a hitet-
lent ennek megszerzésétől? Elég boldog s hatalmas 
volt Roma még akkor is, midőn Caesar vette át a 
kormányt, s még is Cicero, a nagy hazafi, panaszko-
dik a hon veszedelmén, talán mert Cicero már nem 
lehetett hatalmas consul. 

A kinek szemei előtt a sokszor emlegetett sza-
badság, egyenlőség tiszta fogalmai ugy lebegnek, 
mint a kath. hitvallás alapeszméinek kinyomatai, me-
lyek az égből szálltak a földre, hogy ezt ujjá szüljék, 
boldogítsák, mondom, a ki előtt ily magasztos fön-
ségben jelennek meg: az nem engedi magát elámit-
tatni hazug, lehetetlen vágyak és eszelős theoriák ál-
tal, melyek képtelen éldeleteket Ígérnek s a népnek 
jelen állapotát türhetlenné teszik. E három nemes 

növény az Üdvözitő drága vérévei öntözött földből 
keletkezett, a jezusi igaz szent hit örökké tisztán vi-
lágító napjánál tenyészhet, csak annak égi malasztja 
által gyarapodhatik s terjedhet. A ki tehát a keresz-
tet nemtelenül tapodja, annak ajkán csak hangok jő-
nek ki minden jelentőség nélkül. Hiszszük, hogy a 
nyelvkülönbség a haza jólétét hátrálja, sokszor túlzó 
buzgalommal törekszünk nyelvegységre, talán mert 
a sokféle nyelv elkülönzi a sziveket egymástól. Mi 
több nézetben megszaggatott nemzet valamint nyelv-
u g y vallásra is sokfelé oszlottunk. Óhajtjuk nemzeti-
ség tekintetében az egységet, a vallással nem törődünk! 
A nyelv füzi-e össze inkább a sziveket vagy a vallás? 
Mi tevé az első keresztényeket egy szivvé lélekké? 
a nyelv különbféle volt, de egy a hit és a tört kenyér. 
(Apóst. 4, 32.) Most mindentől várja boldogitását a 
világ, csak Istentől nem; felejtvén, hogy lángoló hit-
buzgalomra van szüksége mindenek előtt az isteniek 
iránt meghidegült emberiségnek; hitbuzgalomra, mely 
gyújtson mint Megváltónk égből leszálltakor; de ne-
csak pengő szavak, hanem a tettekben mutatkozó 
tiszta szeretet olaja éleszsze a tüzet, melynek gyu-
pontja legyen a papság, s hiszem is, hogy leend Isten 
kegyelmével. Mindig ugyan, de leginkább most va-
gyunk arra hivatva, hogy a kívülről annyi alakban 
megújított roham ellen egyesült erővel ostromfalat 
képezzünk, s vajha soha se találkoznék sorainkban, a 
ki az ellen berontására rést hagy, vagy talán kaput 
is nyi t ! Ugy is az argonauták sem használtak föl 
annyi fortélyt az arany gyapjú elorzására, mint szent 
hitünk ellenei az oltár szolgáinak eltántoritására. 
Számosak az ajándokot tenyerükön hozó danaok, ne 
hallgassunk a syrenhangokra. Ha a papi méltóság 
többhelyütt vesztett külíényében, mi azt ragyogtatni 
fogjuk hazánkban. Habár az egész világ ellenünk 
lenne is, mi Urunktól nyert hivatásunkat mindenek 
fölött fogjuk tisztelni; a jobb rész iránt figyelemmel 
leszünk; az ellenkező szellemüekről tudjuk jól, mi-
szerént folyvást raj tunk csüggnek kancsal szemeik, 
nyelvük ellenünk hegyezve, ha csak legkisebb van 
is bennünk ócsárolni való. Minél magasabban áll va-
laki, annál kisebbnek tetszik az alulról fölfelé néző-
nek, gyengéi jobban föltűnnek. Ha nincs bennünk 
semmi, a mi miatt piruljunk, akkor nézhetünk bátran 
akárki szemébe, türhetlen neki a világosság, mely ár-
tatlanságunkból lövel. „Quae dico et ipse facio." 

A kor szelleme — ne tagadjuk — kissé közénk 
is belopódzott s meglepte egynémelyiknek nem e-
léggé őrzött szivét. Mi legalább nem másnak tulaj-
donítjuk azon sajnosan észlelt egykedvűséget, mely 



az isteniek iránti ízlést némileg megfanyaritá, azon 
lankadtságot a szent tanulmányok iránt, mely hamar 
elégli a komoly foglalkozást, mintha nem is azért 
műveltetnénk az oltár kincseiből, hogy a szentek tu-
dományával fölvértezve álljunk őrt Sión falain. Van-
nak közülünk, kik a világhoz simulnak, eltürhetlen-
nek tetszik a válaszfal, lerontani kívánják, holott nem 
kellene feledniük, hogy a világon kivül és fölül kel-
lene állniok. De így talán nem leszünk népszerűek! 
„Si adhuc hominibus piacerem, Christi servus non 
essem" ezt irá a világ hazug rokonszenvéről az, a ki 
mindeneknek minden kivánt lenni. Népszerűségre 
szerfölött kivált némely nézetekben nem törekszünk, 
jól tudván, miszerént az ritkán füz halántékunkra bo-
rostyánt, hanem többny ire végül tövis koszorút nyom 
fejünkbe. Azután ha nyújt is néha valamely üres sza-
vakban hangzó bókot, kiszámításból kitett csalétek 
az, melyért keservesen lakolunk, ha elsőszülöttségi 
jogunkat elpazaroljuk. Elleneink mindég lesznek, a-
kármikép legyezgessen a világ bennünket. Midőn Ari-
stides ostracismus utján száműzetésre kárhoztattatott, 
egy a jelenlevők közül kérdeztetvén: miért szavazott 
az elitéltre? mert,úgymond, noha nem ismerem Ari-
stidest, de nem szenvedhetem, hogy egyedül ő maga 
igaznak neveztessék. Tehát mi többet várhatunk a 
szélmalomként szüntelen forgó népszerűségtől? 

„Ha a világnak egyik végéről a másikra fordí-
tom szemeimet, nem látok sem embert sem gyüleke-
zetet, mely a társadalmat megmenthetné" mondá sz. 
Ágoston. A mi helyzetünk sem szerencsésebb; csak 
tekintsünk szét, vajmi sok omladékra akad szemünk 
mind az anyagi mind az erkölcsi világban, és sóvár 
tudnivágygyal kérdezzük : „Hol van a négy szelek 
felöl jövő nagy szellem, mely ezen, a mezők szinén 
elszáradt csontvázokba megelevenitő lelket leheljen, 
hogy álljon mindegyik lábaira s hordja szerte az Ur 
dicső nevét?" (Ezek. 37.) Keveset tehet az ember, ha 
Isten nem támogatja, és mi ebben bizunk. Ö ugyan is 
sokszor enged bennünket parányi kilátásaink érde-
kében működni, de végre is mindent ugy irányoz, 
hogy még is az ő tervei valósuljanak. Mintha elvágta 
volna valami titkos erő Isten és a zsidó nép közt az-
előtt oly gyakran kitűnt közlekedés fonalát. Mély 
csend és szenderedés leple alatt borongott a nagy dol-
gokkal teljes és terhes idő, hasonlóan a homályos fel-
hőkhez, melyek szélvészt s villámokat rejtve, a leve-
gőt mintegy megállitva borzasztó csendben vonulnak 
közelebb közelebb, mig nem iszonyú roppanás közt 
törnek ki s mindent eltöltenek a legrémitőbb tüne-
ményekkel. í g y pattant szét a terhes időnek méhe s 

a legcsudálandóbb eseményeket szülé egymásután. 
Bethlehem kisded város vidékén megindultak a csu-
dajelenetek; megszólamlottak a régen elnémult jö-
vendölések, s megjelent az eget s földet összebékítő, 
az emberi nemnek nagy boldogitója a földön. Isten 
elébe vág minden emberi számitásnak. Volt-e korcso-
sultabb nemzet a zsidóknál, mielőtt a babyloni völ-
gyekbe szállíttatott, s Isten haragja megalázta, szét 
szórta idegen nemzetek közt? Azonban támadott egy-
két lelkes férfiú, kik szivére szóltak a vésznek induk 
népnek, ez a Jehovát az atyailag büntetőt félni kezdé; 
s az történt, mi emberileg lehetlennek látszott, hogy 
a honvesztett nemzet ismét visszanyeré kedves Cha-
naanját, s noha idegen nyelvvel tért vissza, dicsőbb 
lett mind nemzetisége mind jóléte, mert nagyobb 
volt erénye. ,,A tüz után hallatszék lassú szellőnek 
csöndes zúgása, melyet hallván Illés befödé képét, 
mert az Ur vala jelen." (III. Kir, 19. 12.) Igen ő meg-
engedte, hogy e világ megrendüljön s egész országo-
kat romba temessen, de azért akkép fog cselekedni, 
mint megígérte, mikor az özön-viz hullámai elvonul-
tak, s a szivárvány a szabadulás és kegyelem hírnö-
kéül föltűnt a felhők közt, és „a fellegek szomorú 
napjai után majd ismét fényes nap derül, és a nagy 
esőzés ismét ifjú zölddé teszi egyházunk itt-ott talán 
kiszáradt mezeit," (Veith) s teljesül a jóslat: „prosa-
liunca ascendet abies, et pro urtica crescet myrtus" 
(Is. 55. 13.) A mi reményünk záloga a kereszt, vált-
ságunk e diadalmas eszköze, ez a termékeny fa, mely-
ről a valódi boldogság örökzöldje virít az emberiségre, 
ennek aránya alatt keresünk menedéket, mert tud-
juk, hogy csak erről nyerhetjük azon sebhegesztő 
olajágat, a béke, az igazi béke jelét, a mely alatt az 
Ur választott népeként az igéret földén boldognak 
érezhetjük magunkat. Istenbeni'hit- remény- és sze-
retettől lángoló szívvel sz. Pál Timóthoz irt levelének 
szavaival biztatjuk magunkat, midőn sorainkat bezár-
juk : „Scio, cui credidi, et certus sum, quia potens est 
depositum meum servare in illum diemí' (II.Tim. 1.12.) 

Dt. Bita Dezső. 
я pesti egyetem hittan! karának kebelezett tagja. 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

„Vive diu, sed vive Deo , nam vivere mundo 
Mortis opus, viva est , v ivere vita D e o . " 

S. AiiKiist. 
István, hazánk első apostoli szent királya, kinek annyit 

köszönhet egyház és haza — liálás emléket emelt nagy ne-
vének fényes tetteiben, melynek áldásait nyolcz század után 
is élvezik a késő unokák. Es ha bámuljuk nagyszerű érde-
meit, kell hogy kegyelettel emlékezzünk királyi bőkezűségé-
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ről, melylyel a magyar kath. egyházat elhalmozta. Ugy ta-
pasztaljuk pedig, hogy e bőkezűség hazánkra nézve számta-
lan sok jónak gazdag kútforrása volt. Mert eme királyilag 
adományozott, mint némelyek igaztalanul napjainkban ne-
vezni szeretik — holt kéz j ava i , mindenkor és minden idő-
ben bőségesen kamatoztak e Maria oltalmába ajánlott ország 
fiainak. Vagy tekintsük csak nemzetünk történetét, mely oly 
elválaszthatlanul össze van forrva a magyar kath. clerusé-
val, és egy fényszalagot látunk raj ta elvonulni, jelölve a cle-
rus lángbuzgalmát, bokros érdemeit, áldozatkészségét, mely-
lyel egyház és haza jóléte- s virágozására, egyesek és össze-
sek javára, filléreivel, javaival áldozott a közjó oltárán. Es 
ezt büszkén mondhatja napjainkig a magyar kath. clerus, 
mert bizonynyal nincs e hon határai között oly jó czélu in-
tézmény, mely lé té t , ha nem egyedül, de bizonyosan nagy 
részben e holt kéz bőkezűségének ne köszönné, nincs, nem 
volt s nem keletkezik oly vállalat , melynél, ha a közjó elő-
mozdítására irányul, erejéhez mérten képviselve ne lenne. 
Ezt tények igazolták és igazolják, melyeket elvitatni akarni 
annyi, mint ellentmondani a történelem szavának s a min-
dennapi tapasztalásnak. Elődeik ilyetén példáin lelkesülve, 
s a jó- szép- és igazért a tőlük öröklött hagyományos szere-
tettel buzogva, tűztek ki jelenben is három —• az esztergomi, 
pesti és bécsi növendék-papok által megfejtendő pályakér-
dést az 1835-ben pályájukat végezett iskolatársak, midőn 27 
évi elválás után szivélyes viszonyuk és baráti egykori együtt-
létük emlékére, legifjabb társuk nsgos és ft. L i p o v n i c z k y 
Is tván kanonok ur ezüst miséje alkalmával, Esztergomban 
összejövetelüket ünnepelnék. Ösztönt nyúj tani , hatni igye-
keztek az egyház if jú reményeinél az annyira szükséges ki-
képeztetés érdekében, — s midőn ekként egyrészről a vég-
bement összejövetel által a baráti megemlékezés és egyetér-
tés oly szép példáját nyúj tot ták; másrészt a jótékonyság 6 
nap emlékezetére maradandó becsű emléket emelt, — a sze-
retet az egyház és haza-javát előmozdítani igyekezett, annak 
jó papokat, ennek hasznos honpolgárokat a d y a , s igy mind-
kettő jólétének előmozdítását czélozva. Minthogy pedig a 
költőként: ,,Nil terra ingrato. pejus alit" ' ) ; jól tudván to-
vábbá, hogy az irányunkban tanúsított kegyet, tényleg más-
ként meghálálhatni csekélységünknek nem adatot t , mintha 
a kitűzött kérdésekre minél számosabban jelentkezünk dol-
gozatunkkal, ez inditotta igénytelenségemet is a jelén sorok 
Írására, és ebben nem riasztott yissza a föltett kérdés helyes 
megfejtésével összekötött nehézség, erőm gyengevol ta , irói 
avatatlanságom; hanem ellenkezőleg bátorított ama tudat, 
miszerént a pályakérdés mélyén tisztelt kitűzői, illetőleg a 
pályamüvek birálói, tekintetbe veendik az érintet t körül-
ményeket, és szivesen elnézendik a kétségkívül bokros 
hiányokat , inkább tekintve a jóakaratú buzgalmat, mely a 
pályázókat lelkesité, mind az eredményt , melyet fölmutatni 
képesek, s. mely gyenge erőkhez csak gyenge, de tökéletes 
nem lehet. *) — . — 

1863 éve, hogy a bethlehemi kisded istállóban a világ 
Üdvözítője megszületett, fölvirradt születésével az üdvösség 

Sautel. 
*) Az említett ünnepély alkalmával kitűzött jutalmat a jelen dol-

gozat nyerte el , és mint ilyen a dijazók óhajtása szerent e lapokban 
közöltetik. S z e r k. 

várva várt napja , fölnyilott a bűnös emberiség számára az 
első emberpár vétke miatt eddig elzárt paradicsom kapuja, 
az örök boldogság hazája. Megjelent az , kire várakoztak a 
nemzetek, habitantibus in tenebris lux orta est, az égi szent 
tan világoskodni kezdet t , s eloszlatta a sötétséget, mely az 
emberiségre önvétke miatt oly régóta nehezült. Bevégezve 
levén az Isten-ember keserű halálával a megváltás nagy 
müve elküldötte apostolait a 12 szegény halászt , hogy hir-
detnék a nekik adott teljhatalomnál fogva az üdvösség igéit a 
népeknek „tanitván őket megtartartani mindazokat, a mikre ő 
oktatta vala tanítványait" ')• S ime ! a kezdetben csekélynek 
látszó mag, isteni erejénél fogva bámulatos eredményre ve-
zetett, — ma már terebélyes fává lőn az a kis csemete, mely-

• nek gyenge csiráit véres üldözések öntözték ; ma már a vi-
lág minden részeire kiterjeszti áldásos lombjait, a népek mil-
lióit zárva keblére, s a világ minden nemzeteinek hirdettetik " О 
ama szent tan, melyre először az Üdvözítő ajkai oktatták az 
emberiséget. A megkezdett munkát folytatták az apostolok 
s ezeknek törvényes utódjai, kiket helyetteseikké rendeltek, 
kikre egészben vagy részben reá ruházták az isteni Megvál-
tótól nyert hatalmat, s kiknek ápoló kezei alatt Isten segé-
lye és kegyelmével tovább és tovább fejlődött s fejlődik ama 
szent mü, melynek első alapkövét üdvösségünkre maga az 
égből földre szállt Üdvözítő tet te le. Es épen ezen isteni ere-
dete a papi állásnak ama megbecsülhetlen drága kő , mely 
Péter tiarajában fénylik ; ez azon üdvadó forrás, mely oly ál-
dásosán árasztja vizét a megváltott emberiségre. „Sicut mi-
sít me Pater, et ego mitto vos." 2) „ l t é ! ecce ego mitto vos, 
sicut agnos inter lupos." 3) ,;Qui vos audit, me audit, et qui 
vos spernit , me spernit," ") igy szólt a Megváltó apostolai-
hoz, s apostolaiban ezek utódaihoz. S innét van, hogy mind-
azon hivatalok között, melyek az emberi társadalomban ta-
lálhatók, eredetére nézve egy sem oly fönséges, gyakorlatá-
ban egy sem oly nemes, és czéljára nézve oly magasztos, 
mint a papi hivatal és ennek méltósága. A társadalmakban 
ugyanis a mindennapi szükség alkotta a hivatalokat, emberi 
intézmények azok, melyeknek létoka a viszonyok mivoltában 
fekszik ; de a papi állás s méltóság szálai az égben gyöke-
redzenek, maga az Üdvözítő alapította azt az emberi nem 
boldogságára, jólétére és lelki üdvére ; s még annak minden 
ágai az átalakulás és korigények viszonyaihoz vannak mérve, 
s igy ideiglenesek; addig a papi hivatal a kereszténység ere-
dete óta lényegében ugyanaz, változhatlan, örök, mint maga 
isteni alapitója, s lesz mint ilyen a világ végeztéig. Az 
égi megtestesült szeretet nem hagyta tehát árván azokat, 
kiknek léleküdveért a gyászos keresztfán drága szent véré-
nek piros cseppjeit kiönté, hanem továbbra is kiterjesztette 
isteni kegyelmének jóságát, midőn nevelőket rendelt népé-
nek, csalhatlansággal ruházta föl egyházát, melynek szolgái 
a papok; benne vétet t erős bizalommal s lelkesedéssel hir-
detnék a teljes épségben megőrzött szent tanokat, s vezetnék 
a népet mint Mózses Israel fiait a pusztában — e földi lét 
viszontagságos zarándoklatai között az igéret földére — az 
égi szent hazába. S a papi állás e fönsége okozza, hogy ama 

' ) Máté 28, 20. 
г ) Jánös ev. 20, 21. 
3 ) Lukács ev. 10, 16. 

Lukács ev. 10, 3. 
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gondos jó anya az egyház, szorgos figyelmének egész erejét 
oda irányozza, miszerént magasztos czéljának s isteni küldeté-
sének inegfelelőleg, Isten szive szerénti buzgó papokat nevel-
jen, kik szent hivatásuk nagy voltát kellőkép fölfogván, áldáso-
sán töltsék be azon tert, melyet miiködesíik szinhelyeül az is-
teni gondviselés számukra kijelölt. Mert akath. pap Krisztusnak 
követje, ő az uj-szövetség áldozó papja, a r ra hivatva, hogy az 
engesztelő sz. áldozatot Istennek bemutassa, közvetitő Isten s 
emberek között, kiszolgáltatója a szentségeknek, a láthatlan 
malaszt e látható jeleinek, neki adatot t a kulcshatalom, ő ol-
dozza föl a bűnös embert bűneiből, vagy t agad ja meg a föl-
oldozást az érdemetlentől ; reá van bizva az üdvigének hir-
detése, ő az, ki mint jótevő nemtő működik mindenüt t , jólé-
tet, boldogságot akar, és áraszt minden tetteiben az embe-
riségre. Mer t születik az ember, az első hang ja j szó , mely-
lyel üdvözli a világot, az utolsó viszhangja az elmúlt elsőnek, 
s ő a szentelő ; születik az ember a szülők jövendő reményei-
nek gazdag bimbaja, üt a váló óra s elfonnyad a remények e 
feselő v i rága , s ő a vigasztaló. Ugyanis : ő szenteli meg a 
bölcsőben ringó kisded nyughelyé t , ő áldja meg a koporsót, 
mely a porlandó te temeket takar ja . Szóval : ő reá van bizva 
az emberiség léleküdve, ő vezérel bennünket rendel tetésünk 
czéljához, mert egy u j haza vár reánk tul ez élethetárokon, 
hová méltókép eljutni legelső, legszentebb kötelességünk. 
Megfontolva ezek u tán a papi állás e fönséges voltát, erede-
té t s annak magasztos kötelmeit méltán mondja a tudós Ho-
ványi : , Mondjatok, oh nevezzetek hivatás t ! mutassatok ne-
kem dicsőbb működési kört, s akkor talán bánni fogom, hogy 
pappá lettem" '). És Cassiodorus midőn igy kiált föl : „Sa-
cerdos Dei ! Si altitudinem coeli contemplaris, altior es ; si 
pulchritudinem lunae, pulehrior es ; si diseretionem Angelo-
rum, diseretior es ; si omnium Dominorum sublimitatem, su-
blimior es ; solo Creatore Tuo inferior es" г). Hogy pedig а 
pap е magasztos hivatását e redetéhez , fenségéhez s czéljá-
hoz méltólag betölthesse, mindazon kellékekkel kell birnia, 
melyek annak elérését elősegítik, ékeskednie kell mindazon 
tulajdonokkal, melyek a Megváltó akaratjából sz. vallásunk 
s egyházunk szelleméhez illőleg Tsten dicsőségét s az embe-
rek üdvét előmozdítják. E kellékek és tulajdonok ké t legfön-
ségesebbike a tudomány és szent élet, 3) s ezek egyszersmind 
ama két drága gyöngy, melyek a papot tekintélyessé és bol-
doggá teszik egyaránt. (Folyt, к öv.) Krenedics Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, aug. 15-én. Egy kedves ünnepről aka-

rok szólani, melyet országszerte — szokás szerént —• meg-
ültek ugyan Mária hü fiai, de még sem lesz talán érdektelen 
egészen kedves olvasóimnak tudni, mintüle t ik meg a bold. sz. 
Szűz meuybevitelének emléke a magyar Sión tetőjén, miután a 

' ) Heligio cs Nevelés 1841. első félév. 86. 1. 
2) Cassiodorus in cat. mundi. 
3 ) Találóing nyilatkozik e tekintetben dr. Staudenmayer Fer. 

, ,Geis t des Christenthums" czimii müvében, midőn igy szól : (eredeti-
leg Chateaubriand Genie du Christianisme) 

, ,Geist l ich wird umsonst genannt, 
W er nicht des Geistes Licht erkannt. 
W issen ist des Glaubens Stern 
Andacht alles W i s s e n s Kern." 

templom is a menybevitetet t sz. Szűz tiszteletére van szen-
telve, s külömben is mivel e hely mindnyájunkat közösen ér-
dekel H a ily ünnepnek szemtanuja az ember e hithideg vi-
lágban, ha annyi a j ta tos népet lát összeseregleni bizalomtel-
jes ima és hódolat között minden akadálylyal daczolva a sz. 
Szűz lábaihoz, akkor örömmel telik el, mely eloszlat minden 
szenvedést és myrhaként hat a lélekre. Augustus 15-ét vagy 
a Nagy-Boldog-Asszonyt megelőző napon már mindenünnen 
a környéken az a j ta tos zarándokok- s Mária buzgó tisztelői-
nek éneke tölté be a lankasztó leget, s Mária neve viszhang-
zott uton-utfélen. Este a várfokon kitűzött számos zászlók 
hirdeték a nagy ünnep közeledtét. A főegyház csúcsán pe-
dig hitünk horgonya, a kereszt tövéből nagy fehér zászló j á t -
szadozott a lenge esti szellővel szívélyesen üdvözölvén a 
bold. sz. Szűz tisztelete véget t a magyar Sionra siető u tazó-
kat. Megvirradván a szép nap, taraczkok dörgése ébresztett 
föl hajnali álmunkból, melynek zúgásába elegyedett a Mária 
üdvözlésére intő hajnali harang mélabús zengése, s mi aj ta-
tosabban mint valaha köszöntöttük a Sz. Szüzet Gábor an-
gyal üdvözletével, mondván : A v e M a r i a ! Akközben mind-
egyre hullámzott az a j ta tos zarándoklók serege csinos lobo-
gók és kereszt vagy Mária szobrai elővitele mellett föl a 
magyar Sión tetejére. Lassan lassan megtelt a 12—15 ezer 
embert magába fogadó Basilica s végre a nagy harang zú-
gása és üdvlövések közepette, megérkezett a fáradhatlan fő-
pásztor, biboros érsek-atyánk, Mária buzgó tisztelője és fia, 
kinek dicsteljes életében szakot képez a bold. sz. Szűz iránti 
tisztelete és fiúi szeretete, és a sz. Szűz tisztelenék terjeszté-
sében tanúsítot t fáradhatlan apostoli buzgalma. Az összes 
segédlet és papság által érseki t rónjára vezettetvén itt föl-
ölté a diszes főpapi ornatust s oltárhoz lépve a lóretomi le-
tenye zendült meg 4 növendék által előénekeltetve, majd 
körmenet rendeztetet t a templom bensejében. — Elől az 
egész városi papság diszes zászló és a főkáptalani kereszt 
elővitele mellett ; ezután a sz. Szűz drága ezüst szobrát di-
szes, gazdagon aranyozott és dúsan fölvirágozott állványra al-
kalmazva 4 növendék-pap vitte ; kiket ismét követett a hely-
beli főkáptalan teljes ünnepi díszben, majd végre fényes se-
gédletével a biboros áldornagy ; az ajtatos nép a mennyire le-
hete t t követé a külömben egészen telezsúfolt templom 
bensejében rendezet t körmenetet. Körmenet u tán maga ő 
eminentiája t a r t á az ünnepélyes szent-misét ; ez alat t pedig 
a Bakáts-féle kápolnában az aj tatos zarándokok vet ték az 
U r sz. tes té t . Megha tó valami hallani azt, midőn ez őszbe 
borult biboros A tya agg kora, a lankasztó hőség és fáradt-
sága daczára annyi lelkesültséggel, oly olvadozó hangvá l -
tozat ta l és gyengéden énekli a mise-énekeket, különösen a 
gyönyörű dallamu praefatiot . Hozzá járul az ügyes karnagy 
offertoriumra alkalmazott önszerzette gyönyörű férfi négyese : 
, ,Salve salve ! magna domina coelorum Regina " Mindez ä a 
királyi pompa, az aj ta toskodó nép szembeötlő buzgalma, va-
lóban áhi tatra ragadják még a kőszívűt i s ; s ilykor csak 
egy pillanat a nagyszerű s remek oltárképre, mely a sz. Szűz 
menybevitelét híven tüntet i elŐnkbe, s osak egy kis szikrája 
az isteni kegyelemnek elégséges arra, hogy mennyei öröm, s 
a bold. sz. Szűz után mennybe juthatás utáni vágy támadjon 
még a fásult kebelben is. — Az ünnepélyes szent-mise u tán 
nsgos és főt M i к u lk a György monostori cz, apát és korpo-
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nai plebanus lepett a szószékre s mondott a néphez remek, 
széphangzásu és nyelvezetű beszédet nemcsak, de egyszers-
mind ha tásdúsa t ; nem feledkezvén meg a hívek emlékébe 
ajánlani azon apostoli fáradhat lan buzgalmu főpapokat, kik 
majd szellemileg majd anyagilag közreműködtek abban, hogy 
az isteni szolgálat a magyar Sión dicső ormára ismét visz-
szaállittatott, s hogy a magyarok nagy Asszonyát ily pom-
pás templomban tisztelhetjük. — Beszéd végeztével a bíbo-
ros áldornagy a leboruló népre atyai áldását adván palotá-
jába távozott. A sz. Szűz e kedves helyétől azonban alig bir-
tak elválni az a j ta tos lelkek, sőt egész délután még mindég 
voltak jelen. Hány aj ta tos távozó zarándokon lehetett a lelki 
megindulás és öröm nyilvános jeleit látni! Végre alkonyodott, 
a leáldozó nap bucsu sugarai törtek már meg a magyar Sión 
keresztjén s velük a nagy és kedves ünnep is lealkonyodott 
emlékét mélyen szivünkbe nyomva. — Az Esztergomban e na-
pon megjelent búcsúsok száma rendkivül sokra emelkedet t ; 
hallottam egy tekintélyes embertől, miszerént 8 év lefolyása 
alat t e templom ünnepélyes fölszentelése óta e napon annyi 
bucsus egyén még nem érkezett soha — Valóban élvezet-
dus nap volt ez élet-naplómban. Mily öröm mily vigasz hit-
hideg korunkban a hitetlenség és közönyösség óriási saha-
ráin egy-egy kedves oazt föltalálni, melyen a világgal érint-
kező s igy a szenvedélyektől hevesebben zaklatot t lelkünk 
üdvösen kipihenhet. — Valóban any ira jöt tünk már jóformán, 
hogy a R e g n u m M a r i a n u m-ban egy-egy vallási buz-
góságot és Isten s a sz. Szűz iránti mélyebb szeretetet tanú-
sító jelenetet oaz-nak kellessék neveznünk? Nem jutot tunk-e 
már annyira, hogy egyesek vallási buzgalmát csakugyan 
csodálnunk kel l? miután szokatlan valami és fehér hollóként 
tűnik föl. Istenem ! hol őseink hite szeretete s vallásbuzgó-
sága ? — „Romlásnak indult ha jdan erős magyar nem látod 
István vére miként fajul ? Nem látod a boszus egek ostorit 
nyomorult hazádon." Miként olvashatjuk őseink ezen s ily-
féle szavait : 

Egek ékessége földnek dicsősége, 
Magyarok Asszonya, királynéja! 
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel 
Járulunk oh boldog Szűz Mária. 

Mer t belénk oltatott 
Szivünkbe onta to t t 
Őseink vérével t iszteleted, 

Mig vérünk nem szakad 
Örökké fönmarad 
Tiszta magyar szivben 
Szereteted. 

Csodálandó-e hát most szegény hazánk siralmas á l lapota? 
Panaszkodjunk-e, hogy Isten büntet és a sz. Szűz elhagyott , 
midőn a helyett , hogy szentséges neveiket tisztelettel em-
lítni hallanók, a leghajmeresztőbb káromkodásokkal mint-
egy fölezifrázni, leggyalázatosabb szitkokkal tapasztal juk 
illettetni e neveke t? K é r d e m , csodálkozzunk-e vagy pa-
naszkodjunk ? Misericordiae Domini quod non sumus con-
sumti. De ne csüggedjünk, ne legyünk kicsinyhitűek, a sz. Szűz 
megemlékezve sz. Is tván a jánla tára nem hagyha t j a el min-
denkorra egykoron kedves magyarjai t . 

„Ir tsd ki édes Anyánk az eretnekséget 
Magyar nemzetből a hitetlenséget; 
Magyarországról romlott hazánkról 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról." 

lilimstein József. 
BUKAREST. (Vége) Azt fogják fölhozni egyházunk 

ellen e társulat vagyis a hi tet lenség vezetői, hogy az a vak 
hit alá akar ja őket hajtani, pedig a hitet meg kell bírálni. Ugy 
van, természetéhez tartozik a léleknek szomjúhozni az igaz-
ságot, és hogy erre eljuthasson, minden állitmányt proba-
tüzben megvizsgálni, az isteni tantól az emberi véleményt, a 
valóditól az árnyékot elkülönözni. Az ember csak az igaznak 
birtokában talál ja minden tökélyét s boldogságát, s az, ki az 
embert az igazságtól megfosztja, vagy annak keresésében 
há t rá l ta t ja legnagyobb igazságtalanságot követ el az embe-
rek ellen : de mi fölteszszük, hogy kik az igaz egyház kebe-
lében léteznek s hit tel birnak, e hitet , ők már megbírálták, 
annak isteni voltáról meg is győződtek, s a r ra hivatvák, mi-
szerént annak igazságát minden szavuk — s cselekedeteik-
ben föltüntessék, s igy önhitüket s erkölcsi szilárd meggyő-
ződésüket gyermekeik lelkébe átplántálják. Az egész világ-
nak nincs rá szüksége, hogy theologiai vitatkozásokba bo-
csátkozzék ; oly személyeknek, kiknek állása pontos vizsgá-
lódásokkal kevéebbé fér össze, be kell érni a hit tanitmá-
nyával a nélkül, hogy az ellenvetésekkel valamit gondolná-
nak, mert ha valamely igazságról meg vagyunk győződve 
ugy nem szükség az ellenvetéseket meghallgatnunk, mint 
hogy nincs veszélyesebb, mint ily fölséges s nehéz dolgokba 
behatni törekedni, s mi sincs veszedelmesebb mint azokat 
magyarázni akarva önmagát csalni meg. Azután, minthogy 
az igazság, ha boldogító is magában véve, mégis ret tentő 
annak, ki ellene cselekszik, vagyis mivel az igazság csak 
az erénynek lehet kedves, a bűnre nézve pedig mindég ret te-
netes fog maradni, innen könnyen érthetni, miért fekszik 
annyira érdekében a büntársulatnak ezen igazságot eleinte 
csak ugy értelmezni, hogy ez reá nézve ártalmas ne legyen, 
s ha ez nem sikerül, kétségbe vonni, vagy egészen eltagadni, 
okokat keresvén elő, melyekkel lelkisméretét elaltassa, s ke-
rüljön minden alkalmat, mely gonoszságát eszébe ju t ta tná . 
E társulat vezetői nem birván a szívnek tisztaságával, nem 
az egyedüli hitnek magasztos fogalmával, másokat is szeret-
nének magukhoz hasonlókká tenni ; az együgyű népet, bár 
maguk esküdt ellenei a tekintélynek, egyéni tekintélyükkel 
vezetik a sötétség hónába, hogy ne lássák maguk előtt az ör-
vényt , mely őket velük együt t elnyelendi. Anyaszentegyhá-
zunk mindenkor éber figyelemmel őrködik gyermekeinek vise-
lete fölött ; örömmel áldja, ha az isteni tanító által kijelölt u tón 
lá t ja őket haladni végczéljuk felé ; ellenben, ha tapasztal ja , 
hogy gyermekei letértek az örök igazság-készitette útról, és 
vizetlen helyeken barangolnak, megkettőztetet t szorgalommal 
törekedik őket az élő vizek kutforrásához vissza terelni. 
Magasztos szándékának létesitésére, vagyis a világ megtérí-
tésére, a bűn mérges ültetvényének a szivekböli kigyomlálá-
sára, az egyes családok szerény csendéletének megszentelésére 
legüdvösebb törvényeket szab, ápolja az erényt, a vallásossá-
got, a hitet ; minden oly tévedéseket, melyek következtében 
a kötelesség-érzet t évút ra vezettetik, vagy meghamisi t tat ik, 
azokul, mik valóban, k imutat ja ; s minél tágasabb a t é r . 



melyre az igazság elferditésének hordereje kihat, annál ha-
tározottabban emeli föl szavát. Minő boldogok lehetnénk 
I s ten egének alatta, ha valóban keresztények lennénk mind-
nyájan, elménk, szivünk teljében, minden erőnkből valóban 
keresztények ! mit tehetne az egyház a népek jóllétének föl-
virágoztatására, mennyi áldást áraszthatna az egyesek, csa-
ládok, nemzetek, népek közéletére: oh de a beteg emberiség 
nem akar gyógyulni, nem akar ja használni a gyógyszert, 
mely őt egyedül birná gyökeresen megorvosolni. О az orvos-
tól, Jézustól, és az orvosságtól, az ő religiojától egyiránt el-
fordul ; inkább kontárokat hajhász, kik neki lágy szavak édes 
boritéka alatt mérget nyúj tanak s megrontván a közvéle-
ményt, nem kevesbbé borzasztó büntéte t követnek el, mint 
minő a kutak megmérgezése, melyekből az emberek szomjuk 
enyhí tésére vizet merítenek. A hamissággal telt, és erköl-
csileg megrongált közvéleménynek ugyanis a vallásra és er-
kölcsiségre nézve azon káros hatása vagyon, mint a dögvész-
nek, mely midőn némely országokat meglátogat, az élet örö-
meit emészti föl, s mindenfelé kórt és halált h in t el. S ha 
nincs nehezebb föladat, mint a ferde irányú neveléssel köz-
lött, s már az ár ta t lan szivekbe oltott hibás elveknek, s eb-
ből származó vallástalanságnak gátot vetni : mennyivel ne-
hezebb e tartományokban, hol azon intézetek nélkül szűköl-
ködünk, melyekkel kath. országok Isten kegyelméből, s val-
lásos elődök bőkezűségéből már régóta birnak. — Más bol-
dogabb országokban Istennek szentelt hajlékok létezvén, köz-
isteni tisztelet óráiban a látott jjélda, mint valamely bűvös 
erővel fokozza föl az áhitat szellemét, Is tenrei gondolat uralg 
ekkor a kebel világa fölött ; elnémitja az indulatot, megszé-
gyeníti a bűnt, az erkölcsöt fölbátoritja, irt csepegtet a sajgó 
szivbe, s a lelket a kegyessegre, engesztelődesre es hivatása 
kötelmeinek teljesítésére hajlékonynyá teszi. Az isteni 
tisztelet látható kifejezése a hit- és erkölcsi szabályok össze-
gének. Egész sorát tüntet i az föl a képleteknek, melyekben 
mindenki fáradság nélkül szemlélheti a tant , melyet hinnie, 
az élet szabályokat, melyeket kötvetnie kell. E tá jékon ellen-
ben, hiveink nagyrészt , mint az eltévedett juhok, pásztor 
nélkül bolyongnak. Mintha a Gondviselés az által akarná 
próba-kőre tenni életrevalóságukat, hogy, ugy szólván, min-
den más gyámolitás nélkül, egyedül Is tenre és sa já t ere jükre 
hagyatta . Nincs ki a tévelgés ezen, mindenfelől ter jedő á r j a 
közt a gondolkozás, szólás és irás féktelen szabadságában a kath. 
religio üdvözitő tanainak fejtegetése,boldogitó s föntartó elvei-
nek megismertetése s áldásos szellemének terjesztése által ná-
luk a tiszta erkölcsiséget, józan gondolkozást, s bármely kétélű 
kardnál mélyebben ható s a lélek üdvére adato t t Isten igéjét 
(Zsid. 4. 12.) hirdetné. Ók a lelkisméret szelid szózata-, vagy ta-
lán még gyermek éveikben beszívott hitelvek utóhangja i ra 
utal tatnak, melyek mivel nem képesek az érzéki tárgyak ál-
tal a sziv körül okozott zajon áthatni ; mivel intéseik nem 
eléggé erélyesek, hogy az érzéki vágy rohamait onnan visz-
sza ver jék : erkölcseik folyvást romlanak, a keresztény fe-
gyelem megtágul, a religioi gyakorlatok elhanyagoltainak, 
körükbe mindennemű vétkek és visszaélések behozattatván. 
— Egyedül azért, mert hitünk iránti szent buzgalmunkhoz 
képest lelkünkből szeretnők: va jha föl viradna egyházunk 
láthatárán a dicső nap, mely közös ügyünk iránt közös lel-
kesedést fakasztván a keresztény keblekben, minél több me-

leg részvétü pártolókat teremtene, kiknek összetartó ka r -
ja in minél hamarább, az az : míg az óra el nem perczeg, míg 
jólelkű népünknek hitérzete részént az ugy nevezett. „Er te -
kezleti Társulat ," részént az itt működő, és a maga módja 
szerént hitfelekezetbeli papokat avató, s azokat mindenfelé 
elhelyező Czelder Márton tiszt, ur törekvései által, t évút ra 
nem vezet te tet t , s mi, nem minden sajá t ok nélkül, több 
helyüt t hatás- körünkből ki nem szoritattunk, nyú j ta tnának 
oláhhoni kath. magyarjaink értelmi s erkölcsi művelődésére 
megkívántató, és annyi hü sziv által lángolva óhaj tot t módok, 
hogy ők igy hitükben megerősítve, a jelen és jövő élet bol-
dogságát maguknak biztosithassák *) Pongrácz Bódog. 

EISENACH. (Vége.) A prot. vallásnak alapjai igen szé-
lessé válnak, ugy hogy nincs vallás, mely ezen alapra nem áll-
hatna , és akkor mondhatjuk róla, mit sz. Leo a romai pogány-
ságról mondot t : „magnam sibi videbatur assumsisse religio-
nem, quia nullám respuebat falsitatem," vagy is elég lesz pro-
testánsnak lenni, a ki a kath. religiot elég merész megtagadni. 
— A prot. egyház mindeddig canonisatiót nem tar to t t , eb-
ben következetes volt ; de a pásztorok dicsbeszédei pótolják 
az egyház tekintélyének szavát. íme egy halottas beszédnek 
a fő gondolatjai, mely Darmstadtban Ewald pásztor által 
egy színésznek koporsója mellett mondato t t : „Boldogok kik 
az urban meghalnak. Ezen föliratot kell vésni a halottnak 
sírjára, mert 1) ő művész vol t ; 2) mivel ő bölcs, és tudós 
volt, a ki minden körülményekhez tudta magát akalmazni ; 
3) mivel ő keresztény volt, a ki aj tatosságából soha pompát 
nem csinált ; 4 ) ő családatya volt ; 5) mivel fölötte és fele-
sege fölött a mi fönséges fejedelmünk kegyeinek világitó s 
éltető napja soha le nem szállt; 6) mivel ő nemes sziv volt. 
Az ő agg kora hasonlított fiatal korához; szemei nem gyen-
gültek, ere je nem fogyott , s egészsége majd mindég változat-
lan volt. A ki igy hal meg, az az Urban hal meg. О vajha 
mindnyájan az igazak ezen halálával (a fejedelem kegyeiben) 
halnánk meg." Nincs megszentelés, nincs megig^izulási ma-
laszt, nincs természet fölötti erény, a jó pásztor kényszerült 
a jó egészséget, a fejedelem kegyeit , a színészetet stb. a sz. 
életnek ismertető jelei gyanánt elősorolni. — J ó nekünk, 
hogy a prot. lapok megkezdték a kath. egyház szertartásait , 
és az itt mondott beszédek tar ta lmát közleni. A Hamburger 
Reform maj. 26 án igy szól: „Egy kath. beszéd Pünköst 
napján. Akár Péter , akár Pál, akár Jakab, akár Apolló, min-
den csak javatokra legyen. Szent Pálnak ezen tanácsát kö-
vetve a katholikusok templomába mentem aj tatosságomat 
végezni, azon pontra helyezvén magamat, mely közös közöt-
tünk, és közöttük A katholikusok templomai a prot. templo-
mok fölött kitűnnek, mivel szorgalmasan látogattatnak, és a 
nagy ünnepeken magasztos szertartással telvék. A kath. is-
teni — tiszteletnek az előnye, hogy benne a pap minden. 
Ott keveset nyom, ki az, a ki a szolgálatot végzi, ki az a ki 
a gyóntatást hallja, vagy a szentségeket osztja, mivel ezt 
nem ő teszi, hanem az egyház, nálunk pedig minden a pap 
személyes ügyességétől függ. Azért van az ő szavának ha tá-

*) Hiteles forrásból értesülünk , hogy a Propagandában volna 4 
moldva-tiunak is helye, de ezek az illető intézet óhajtása ellenére soha 
sem töltetnek be. Hol a hiba ? Pedig szép lendületet adhatna a moldvai 
ínissionak. S z e r k. 



t i 1 3 6 Ч-— 

lya, az általa kiszolgált szentségeknek benső megszentelő 
ereje." Csak tovább ezen az uton, a kölcsönös megértésnek ut-
jai egyenlittetni fognak, az isteni malaszt megteszi a többit. 

Előfizetési fölkérés 
„Két barátné" czimü ifjúsági elbeszélésre. A mü már 

sajtó alatt van, s legfölebb september-hóban meg fog je-
lenni, mintegy 10 sünien nyomatott íven, csinos kiállításban. 
Egy példány ára 50 kr. a. é. Gyűjtőnek minden nyolcz pél-
dány után egygyel kedveskedem. Az előfizetési pénzek R á-
z e l József segédlelkészhez küldendők Gyomán át Endrödre 
Békés megyébe. — Tagadhatatlan, hogy eddig nem csak 
lépést nem tartott ifjúsági irodalmunk más egyébb, különö-
sen pedig regény-irodalmunkkal, hanem — úgyszólván — 
egészen parlagon hevert. Fájlalta ezt ifjuságunk minden 
őszinte bará t ja , s nem kevés zavarba jött a lelkismeretes 
szülő, midőn gyermeke olvasmányt kért. — Hála Istennek, 
most már e téren is több, igen dicséretes törekvéssel talál-
kozunk, legyen áldás a nemes szándékon ! Mindez azonban 
még nem elég. Az ügy fontossága, hazánk reményeinek er-
kölcsi előhaladása megkívánja, hogy minél többen lépjünk 
e térre, igyekezvén már korán az ifjúság fogékony szivébe 
csepegtetni az igaznak, jónak és szépnek tanait. E szent czél 
lelkesített már engem évek óta. Czélom ugyanis lélek- s 
sziv-nemesitő könyveket adni az ifjúság kezébe, melyek el-
sejét „Két Barátné" czim alatt indítom meg, s már sajtó alá 
is adtam. A külföld oly jeles s gazdag ifjúsági irodalommal 
bir, hogy belőle bátran választhatunk. Én megvallom, nem 
eredeti, hanem csak forditott s átdolgozott müvekkel lépek 
föL De a fordítást s átdolgozást lehetőleg szabadon eszköz-
lém. Jelszavam: Isten és az egyház. Mint keresztény, mint 
pap e zászló alatt akarok harczolni. De midőn én e jelszavak-
kal küzdök, — az ifjúság vallás-erkölcsi érzelmeinek nemesi-
tésébeni tevékeny részvét által leróni hiszem egyszersmind 
azon szent tartozást is,melylyel hazám iránt köteleztetem, mert 
a tiszta erkölcs a nemzetnek, s a társadalom boldogságának fő 
föltétele. Azért ha Isten kegyelme s hazámfiai részvétével si-
kerülend fává nevelnem azon eszmemagot, melyet keblemben 
hordok — munkásságom által, mint köznapszámos, hazám bol-
dogsága alapjához egy homok-szemet kivánok hozni, mely az 
egyház hü fiának hazája iránti szeretetét fogja képviselni. 
Ha e kezdet ohajtott részvéttel találkozik folytatni fogom 
vállalatomat igyekezvén mind tárgy, mind kidolgozásra 
nézve a t. közönség igényeinek minél inkább megfelelni. — 
Mindenben Isten dissőségét, s az emberiség üdvét tartan-
dom szemeim előtt. Rázel József 

endrődi segéd-lelkész. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 25-én. A bibornok herczeg-primás az al-

földi szűkölködőkön segitendő lándori pusztájáról 500 p. mérő, 
legjobb minőségű tiszta búzát, csémi pusztájáról pedig 500 
mérő rozsot, a szőnyi Dunapartra beszállitva, adományozni 
kegyeskedett. 

— A „budapesti templombizottmány" tiszteikedvén ő 
eminentiájánál mint egyházi védnökénél, a biboros főpap a 

vállalat czéljainak előmozdítására 1000 o. é. forintot méltóz-
tatott ajándékozni. 

— Az „Kszt ujs." ban olvassak: Ő emtja a basilika szá-
mára készitett orgona által ismét szép jelét adá bőkezűségé-
nek. A remekmű körűi-beiül 1500 frtba került, készité Móser 
Lajos, Salzburg orgonaművész. Az orgona meglepőlegkicsiny, 
és mégis 16 változatú, pedállal és 500 sippal bir. О emtja a 
megszemlélés alkalmával igen szakavatottan játszott rajta. 

— A Károlyfürdőben (Csehország) tartózkodó ma-
gyar vendégek is vallásos nemzeti kegyelettel ülték meg sz. 
István napját. A világi urak F o g a r a s y Mihály cz. püspök 
ő mlgát kérték föl az isteni tisztelet megtartására, ki is örö-
mét fejezvén ki a kérelmezők buzgósága fölött, a honfiak kis-
ded körében áldást esdett le a legszentebb áldozat által a 
szeretett hazára. 

— Az esztergomi főkáptalan az alföldiek segélyezésére 
200 p. mérő tisztabuzát és 200 p. mérő rozsot adományozott. 

— Bécsben egy házaló 3 napi szigorú börtönre és 5 fo-
rintnyi pénzbirságra lőn elitélve oly szivarszopókák árulásá-
ért, melyeken stereoscop segélyével erkölcstelen képek va-
lának láthatók. Bizony legfőbb idő az ilyen méregre is kiter-
jeszteni a figyelmet, mert a botrányos képek rettentő pusztí-
tást okoznak az erkölcsiség terén, pedig elég látható minden-
felé stereoscop nélkül is. 

— Renan káromló müve ellen zápor gyanánt hull min-
denfelől a czáfolat, és a tudós világnak Ítélete egyhangú a mű 
silánysága fölött tudományossági szempontból, de vonzó és 
költői az előadás. M u n c k nevű tudós rabbi ekkép nyilatko-
zott e mü felöl: „Inkább ezerszer hihetnék Jézusba mint Is-
tenbe, mikép őt a kereszténység tanitja, mint a Jézus ember-
be, kiről Renan regél." — Az akadémiai, 30,000 franknyi 
dijat Renan ellenében Oppertnek, a vallásos tudósnak müve 
nyerte el 60 szavazattal, míg Renan czinkosai aligbirtak 20 
szavazatra szert tenni. 

— A „Figaro" szerént több névtelen levél érkezett Re-
nan müvének ajánlatára; később kiderült, hogy a szép aján-
latokat maga Renan irta ! — A k i megtámadja a becsületes-
ség isteni példányát Krisztust, önmaga nem más, mint becs-
telen, ki nem igen válogat az eszközökben. 

— A mexicoi érsek, Pelagio la Pastida, a trienti há-
romszázados ünnepély után Romába akart térni elbúcsúzandó 
a szent atyától. Azonban a franczia császárral találkozása le-
vén, és ez alatt a triumvirátusba is fölvétetvén, mely Mexi-
cot az uj kormány megalapításáig igazgatná, hazájába való 
visszatérését már továbbra nem halaszthatja és így Parisból 
egyenesen Mexicoba menend. 

— Villeneuve-Arifat marquise egy röpiratot bocsátott 
ki, melynek vonzó tartalmát azon benyomások képezik, melye-
ket reá a japani vértanuk ünnepélye tőn Romában; a röpirat 
jövedelme 8000 frankra megy, mely összeget a jámbor mar-
quise ő szentségének ajánlotta föl Pétefillér gyanánt 

— A manilai (Philippinszigetek) borzasztó földrengés 
alkalmával a székesegyházban épen ünnepélyes mise szol-
gáltatott. 9 főbb méltóságú pap, 10 karénekes az egyház 
romjai alá temettettek. 

— A nápolyi sz. Brigitta templomba f. hó 8-án egy nagy 
szekrény hozatott gyönyörű egyházi készletekkel telve, me-
lyeknek értéke 15,000 ducati. Az egyházi fölügyelő kérdezte, 
ki légyen a nagylelkű jótevő ? azonban azon választ kapta, 
hogy azt nem szükséges tudni, ő csak adjon bizonyítványt, 
hogy a becses ajándokot átvette. Az adomány titokteljes 
szerzőjét mind e mai napig sem sikerült kitudni. 

U j s z á s z r a : Leveliinkből is értesültél is már bizonyára, hogy nemes 
ohajtásod nem teljesíthető. 
L a s k a f a l u r a : A csillár ma elküldetett nyolcz gyertyára ; ára 38 frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: Lelkipásztorkodási-tárgyalások VIII. — 
A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekintélyessé és 
boldoggá (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási-tárgyalások. 
VIII. 

Nagy-Ká l ló , júniusban. 

( K i s é r t é s e k . ) Ha a világ nézpontjából vesz-
szük a dolgot, egy pap vajmi kényelmes életet él-
het; — hiszen a papnál a jelenkor főboldogságát, 
sok pénzt keres a világ, s azt hiszi, hogy igen sok 
gondtalan perczekkel rendelkezik ; — s mit kívánha-
tunk többet? „Élvezhet a mit óhajt, a mennyiszer, s 
a meddig akarja; hajhászhatja naponként az élet kedv-
töltő örömeit, mehet ezek után hová neki tetszik, hi-
szen reggeltől, ha miséjét elvégezte, ha csak valami 
rendkívüli közbe nem jő, szabad ideje, s igy egész 
héten szünnapja van. — E mellett becsülés, és tiszte-
let tárgya, urnák tartatik, a legjobb, legkiválóbb tár-
sas körökbe mehet; és csak hagyja tetszésük szerént 
élni az embereket, a legkényelmesebb, a legnyugal-
masabb életet élheti. Valóban a legjobb dolga van a 
papnak." — Igy, s ehhez hasonlólag beszél a világ. 
De ugyan honnan veszi a vonásokat ez arczképhez? 
vagy talán egészen hamisé kép, és valótlan? fájdalom, 
nem! — És épen a világ, s a világgali gyakori érint-
kezés az, mely által a papi életnek képe, ily torzalakká, 
mely csak a léha tétlen világfiának hasonmása, alja-
sittatik. És e torzalakban sok ideig sokan tetszeleg-
tek önmaguknak. A világ sokat helyezett abban, s 
mindent elkövetett, hogy a papot magáénak mond-
hassa; igyekezett, hogy minden kiváltságot, s feltű-
nőséget, mely az áldozárra emlékeztet, elodázza, s őt 
valóságos napszámossá, s szolgai alakká letörpitse. — 
Fönt, és alant egyiránt törekedtek, hogy a papi élet 
minden erejét megbénitsák, és megsemmitsék, s fönt 
a legkegyesebb jó akaratról, alant a legszívélyesebb 
barátságról biztosíttatott, ha csak a templomban,sott 
is a lehető legszelidebb modorban tűnik föl. Eső vett 
a fáról, és evék, de szemei nem nyilatkozának meg. 

De az Ur elküldé Szent-leikét, s átváltozott, meg-
ujult a földnek szine. Mindenütt, hol a rossz akarat 
el nem fojtotta a becsületet, ama meggyőződésre jutot-
tak, hogy ez arczkép, csak utálatos torzkép, s hogy a 
katholikus pap küldetése, nem a kényelmes, tétlen 
életben áll. Az előkelő, és szegény világ kötelékeiből 
egyiránt kibontakoztunk, s belátva a hibát egész erő-
vel, s teljes lélekkel az egyházhoz csatlakoztunk, s 
nem hajtva a világnak sem dicsérete- sem rosszalá-
sára, erős kézzel ragadtuk meg az egyház szent zász-
lóját, s manap arról panaszkodik a világ, hogy a pa-
pokat nem használhatja, vagy csak igen kis mérték-
ben , saját czéljaira, s judási szeretete sok helyütt 
gyűlöletté s bosszúvá változott; azomban a hű áldozár 
mesterének szavaival vigasztalja magát: „Beati estis 
cum maledixerint vobis. (Math. 6. 11.) 

De minél lelkismeretesebben függ a pap lelke 
szent hivatalán, napi munkája annál fárasztóbb leend. 
És miként a legszorgalmasabb munkást, néha különb-
féle kísértések, megpróbáltatások csüggedővé akar-
ják tenni, épen ugy vannak a leghívebb áldozárnak 
is perczei, midőn ily kisértések ellen, mint a lelki-
pásztorkodás hasznos, s eredménydús vitelének meg 
annyi akadályai ellen panaszkodhatik elannyira, hogy 
majdnem mindennapivá válik, hogy e kisértések, 
s akadályok ellen küzdjön, s igy isteni mesterünk, s 
Urunk után, odaadás- és türelemmel viselje kereszt-
jét. — Legyen szabad ezekre nézve is némely gon-
dolatokat elmondanom. 

Egyik, s valóban nehéz kísértés, ha némelykor 
a lelkipásztor egész hivatására nézve unatkozást, csüg-
getegséget, s mintegy elfásulást érez lelkében. — 
A hű pásztor, kinek egykori felelősség terhe, s a ke-
resztény község eszményképe lebeg lelki szemei előtt, 
nap-nap mellett azon elmélkedik, miként tanítson, 
miként intsen, oktasson, és büntessen ; szóval kinek 
egész lelkét egy gondolat foglalja el, hogyan, miként 
nyeije meg Krisztusnak hivei mindegyikét, és hogy 
ezt elérhesse, mindennapi imáiban is kéri maga és 
hivei számára Istennek szent kegyelmét; midőn még 
is gyakorta szomorúan látni, és keserűen tapasztalni 
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kénytelen, hogy napjainkban a gonosz, már az ártat-
lannak tartott gyermekek közt is gazdag aratást ta-
lál; hogy ifjak, és szüzek nem kedvelik a tiszta, szep-
lőtlen életet; hogy a családok legnagyobb részében 
megtágult, ellazult a keresztény fegyelem boldogitó 
kötele ; látja és tapasztalja, hogy népe bünt bűnre 
halmoz ; nincs hűség, nincs szeretet, nincs igazság az 
emberek között, s az erény eltiporva, a bűn diadalra 
van segitve; látja, és tapasztalja hivei hanyagságát, 
mily ritkán, mily közömbösen részesülnek a törede-
lem-, és Oltári-szentségben ; látja, és tudja mindezt, 
s hetek, hónapok, sőt évek hosszú során tűrnie kell, 
hogy szorgalma, hő igyekezete nem méltányoltatik, 
szeretete, melylyel hivei iránt viseltetik, el nem is-
mertetik: legyünk őszinték, ne tagadjuk meg az em-
beri gyengeséget, mily közel van itt a kísértés, mily 
könnyen megtörténhetik, hogy a legbuzgóbb, legtürel-
mesebb lelkipásztor is, szorgalma-, s igyekezetében 
megtöretik, s hivatala, s kötelmei teljesítésében mint-
egy unatkozást érez? a léleknek oly állapota ez, mely-
hez én hasonlólag fájdalmast alig ismerek. — Es a 
lelkipásztornak még sem szabad csüggednie, nem sza-
bad tétlennek lennie ; s nem is leend az, hiszen akkor 
eltért volna az útról, melyen Urunk, és Mesterünk 
előttünk ment. „Tristis est anima mea usque ad mor-
tem" igy szólt ő is az olajfák hegyén, midőn lelki 
szemei előtt a következő évszázadok ezrei, és milliói 
vonultak el, kikre nézve hasztalanúl omlott drága 
vére, s keserű halála élet helyett kárhozattá válik; 
igen, igen, e fölötti fájdalma oly nagy vala, hogy e-
gész testén vért izzadott, s szent teste egy szemmé 
változott, mely vérkönyeket sirt annyi milliomok 
nyomora fölött, kiket megmenteni akart, de kik a 
mentség helyett, kárhozatot választottak. És habár az 
evangelista azt mondja is felőle: „coepit taedere et 
pavere," a szenvedés legkeserűbb kelyhét azért nem 
odázta el magától, hanem menedéket az imadságban 
keresett, imádkozék, egy angyal jelent meg, s meg-
erősité őtet, és fölemelkedék s megnyugodva ment, 
hogy a véres áldozatot végrehajtsa. —Imádság leend 
legbiztosabb fegyvere a lelkipásztornak is, hogy a 
csüggedés, az unatkozás kisértetén diadalmaskodjék; 
Istenben helyezett teljes bizodalommal folytatandja 
nehéz munkáját, s imádkozandik, hiszen Jézus is há-
romszor ment vala el, és imádkozék; áhítatos,gyakori 
ima a lelkipásztor erélyét is fokazandja, hogy isteni 
küldetéséhez hű maradjon még akkor is, ha azon 
gyötrő fájdalommal menend sírjába, hogy sokakra 
nézve hasztalanul teljesité lelkismeretesen kötelmeit. 
Ennek daczára is, az örök élet koronája várakozik reá. 

Ne feledjök soha, hogy Krisztus előbb vért izzadva 
térdelt az olajfák hegyén, s imádkozék, mielőtt az 
olajfák hegyéről az égbe emelkedék. 

Másik, nem kevesbbé veszélyes kísértés a lelki-
pásztorra nézve a hátrányok-, s káros rövidségtőli fé-
lelem, melyek rendesen elkövetkeznek, ha egyedül 
Isten dicsőségét, s hiveinek örök üdvét tartva szemei 
előtt, minden személyes tekintet nélkül akarja köte-
lességét teljesíteni. Előbb utóbb minden kötelességhű 
pap biztosan megismerendi, kik, s mily számmal van 
a gondjaira bizottak között a jó buza, s mily szám-
mal az üres polyva. Meglehet, hogy sok eddigi jó ba-
rát keserű ellenséggé változik; egynémely jótévő 
vissza vonul tőlünk, mig mások az úgynevezett be-
csületesek közül csak most tünendnek föl valódi szí-
nükben ! De valljon ily látszólagos hátrányok miatt, 
a lelkiismeretes pap kabozand-e csak egy perczig is, 
hogy azt, mit hivatala parancsol, teljesítse? Isteni 
mesterünk Jézus, midőn szenvedése megkezdődött, 
minden tanítványa — minden jó barátitól elhagya-
tott. De mennyei atyja akaratának be kellett telje-
sedni — a tanítványok-, s barátokraitekintet nélkül. 
S épen azért a pap sem fogja engedni, hogy emberek 
iránti tekintettől vezéreltetve hivatalához hűtlen le-
gyen. Ki ily tekinteteket követel, melyek a hivatali 
hanyagsággal egyenlőek, azon barátok közé soro-
zandó, kiknek kedvezésére nem sokat adhatunk, s ha-
bár a károk és hátrányok, melyeket a hivatali hűség 
folytán előidéztünk, érezhetők is, sokkal érezhetőbb 
leend a vigasztalás, melyet azon öntudatból merítünk, 
hogy e részben isteni mesterünk nyomdokit követtük. 
Ha Krisztus apostolainak jövendőié: „Eritisodio om-
nibus gentibus," bizonyára mi papok a világ barátsá-
gára igen keveset tai'thatna. 

A hátrányok, melyek a papra nézve kötelmei 
lelkisméretes teljesítéséből származnak, nem ritkán 
annyira mennek, hogy legjobb szándokai gyanusit-
tatnak, hogy mindenféle rágalmakkal mocskoltatik, 
hiszen a gonosz, ily aljas fegyverek kovácsolásában 
segiti övéit; majd szeretetlen szigorról, majd önző 
uralkodásvágy- majd igaztalan részrehajlás-, majd 
aljas önhaszon-, majd egy vagy más hibáról vádolják. 
S valljon mit tegyen a pap ily helyezetben? Szaléz 
sz. Ferenczet egykor egyik ellensége aljas rágalom-
mal üldözé ; a szent azonban nem veszté el lelke nyu-
galmát, s a rágalmat több éven át elszenvedé, mig 
végre maga a rágalmazó bevallá gonoszságát. — Es 
isteni mesterünkről beszéli az evangelista, hogy el-
leneivel szemközt fönséges igazsága érzetében, min-
den védelmezési jogról lemondott és — hallgatott, 
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Jesus autem tacebet. Es valóban miként is fogja ma-
gát egy pap ily bántalmak ellenében igazolni? gya-
korta megtörténik, hogy a rágalmazót ki sem lehet pu-
hatolni, de ha lehetne is, ugyan kinek van kedve ily 
aljas egyénekkel a világi hatóság előtt perlekedni, 
hiszen ez által a bántalmazó meg nem térittetik, sőt 
a bekövetkezhető büntetés folytán még elkeseredik, 
s a jövőre gyönyörű miveletének szálait finomabbul 
szövendi, hogy többé törvényileg utói ne éressék. 
Hallgat a pap, s szent buzgalommal teljesiti köteles-
ségeit, barátot és ellenséget bámulatra ragad, mert 
épen ez által gyakorolja azon erényt, mely a világ 
előtt a nélkül is örökös talány, az alázatos ellenség-
szeretet erényét; s bizonyára égő szenet gyűjt az ily 
egyének fejére, ha még alkalom nyiltával velük jót 
is tesz. Ily viselet, legbiztosabb czáfolata a gyanúsí-
tások-, és rágalmaknak, s oly nagy-lelküség, mely 
magát a gonoszt, ha meg nem tériti is, de bizonyára 
bámulatra ragadja. 

Azonban voltak, és lehetnek idők, mint egy sza-
badságot s miveltséget negélyző országban történt, 
hogy a pap hivatali hűségéért életveszélyben forog 
nem csak, hanem iszonyú kinzások között el is veszti 
azt, s a martyromság nem csak belső leend, hanem 
külsőre is válik; meggyőződésem, hogy nem a ka-
tholikus papság iránti méltány és szeretet az, mely 
sokakat az ily erőszakoskodástól visszatart, hanem 
csak az eszélyesség, mely azt sugallja, hogy még a 
kellő idő, és alkalom nem érkezék el. Vessetek csak 
n. t. tiszttársak egy vizsgáló pillanatot az életbe, néz-
zétek a legújabb eseményeket Spanyol-, Olaszhon, 
Oroszország stb. téréin s állitásom igaz voltáról meg-
győződést szerzendetek ; s épen azért meglehet, az erő 
szak ellenünk sincs elérhetlen távolban; de hiszem Is-
tent, hogy az erőszakoskodók csak hű, s rettenthetet-
len áldozárokat találandnának, kik hivatali kötelme-
ikből egy bajszálnyit sem engedendnek. S ha talán 
ily áldozatokul lennénk föntartva, a papok a szegény-
ség lelkével, s Isten akaratábani teljes megnyug-
vással viselendik azt, azon lélekkel, melyet csak 
a kath. egyház ismer. — Isteni mesterünk testét 
ostorzásra, életét a kereszt halálára adá oda ; el-
hagyá, föláldozá az egész földet is, midőn attól föl-
magasztaltatva, a kereszten akart meghalni, mintha 
egy kis helyecskére sem volna érdemes a földön, 
hogv meghalhasson. — Krisztus jövendölése, me-
lyet apostolainak mondott, minden papot illet, és 
jöhet idő, s talán nem vagyunk az események 
iránt igaztalanok, ha azt mondjuk, hogy volt is, 
midőn beteljesedett, s még teljesedhetik az: „Tra-

dent in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt 
vos. Et ad praesides, et ad reges ducemini, propter 
me, in testimonium illis, et gentibus." (Matth. 10, 
17.) De teljesedni fog az Urnák Ígérete is; „Et ca-
pillus de capite vestro non peribit. (Luk. 21, 18.) 

Harmadik nehéz kísértés azon papokhoz áll 
igen közel, kik nagyobb vagy kisebb testi szenve-
désektől gyötörtetnek, a nélkül, hogy e miatt ágy-
hoz szegezve volnának, melyek a lélek-vidorságot, 
mely a paphoz oly jól i l l ik, megtörik, mig más 
részt, a kötelmek pontos teljesítésében hogy hátrál-
tassák, oly sokszor elegendők. A mint egyrészt ön-
magától értetik, hogy a pap is köteles testi egész-
ségét, jóllétét lehetőleg ápolni, ugy más részt szük-
séges, hogy az elpuhulás ellen fölfegyverkezzék, s 
mint mondani szokás, annak ne engedjen, ha csak 
a tiszta lehetetetlenség azt józanon máskép nem 
követeli. Ha a kötelmek hü teljesítése a pap részé-
ről, egészséges testalkat mellett is, gyakorta sok fá-
radsággal jár, nagyon természetes, hogy rongált e-
gészség mellett kétszeresen nehéz az. Maga a legcse-
kélyebnek látszó önmegtagadás, a szent áldozat előtt 
egyházilag megrendelt étlenség, sokra nézve nem kis 
nehézséggel jár. S ha egy pap, a mint szükséges az, 
lelkéből megszerette a gyónó-széket, üde, élet-vidor 
testre s lélekre van szükség, hogy a kötelesség tel-
jesítéséhez szükségelt erőt el ne veszítse. Azt hiszik 
talán, hogy e harmadik kisértés számba sem veendő, 
de csak valljuk meg, ha a hivatal-teljesités a testi erő 
megfeszítésével, s fáradsággal j á r , mindég azon de-
rült kedély-, és készséggel teljesitők azt, mely oly 
nagy mértékben szükségeltetik? valljon némelykor 
nem halasztót tu k-e el azt, s alapja ennek nem a nem-
tetszés, s a szükségelt készségnek hiánya volt-e ? A 
papnak emberi testszervezete is fél a sanyargatás-, a 
megtagadástól, s bizonyára ha ez által nem fékezi, 
nem korlátozza azt, követelendi jogait, melyek a kö-
telességek hűséges teljesítésével alig egyeztethe-
tők meg. 

A sanyargatás, az önmegtagadás tehát a fegy-
ver, melylyel e kísértéseken győzedelmeskedni fog. 
S ha az isteni tanitó, az ostorozás, töviskoronázás s 
keresztre feszítés daczára, hű marad küldetéséhez, 
tudni fogja a tanítvány iá, hogy az ő utain is kevés 
rózsák tenyészendnek, s hisz az apostol szavainak: 
„In infirmitate virtus perficitur" (II. Kor. 12, 9.) s kö-
vetni fogja az Ur szavát, midőn igy szól: „Ego au-
tem dico vobis non resistere malo." — (Maté. 5. 39.) 

E kísértések, és akadályok, nem állnak egyedül 
a papi életben, de már ezekis eléggé elűzik a kényel-
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met, és puhaságot, melyet a világ abban föltalálni vél. 
És habár nem szükséges, hogy a világot a hűségesen 
betöltött papi hivatás nehézségei-, s fáradalmairól 
meggyőzzük, minthogy ez által a tisztelet és elisme-
rés hajhászata veszélyének tehetnők ki magunkat, 
épen ugy nem szükséges, ha kedvező alkalommal, az 
egész papság, s papi élet becsületének megőrzéséről 
van szó, hogy tökéletesen hallgassunk. S ha talán ta-
lálkoztak papok, kik maguk adtak okot, hogy a papi 
életet, mint kiváltságos henye-életet tekintse a világ, 
s annak tiszteletét, és becsületét aláásták: nem hiá-
nyoznak, áldassék Isten szent neve, hűséges buzgó pa-
pok, kik kötelmeik ernyedetlen betöltése által e szent 
hivatásnak magas becsülését megőrizni igyekeznek, 
és ez által mint a világ a dolgot veszi, és megítéli, 
nem csekély érvü emeltyűt szolgáltatnak, hogy a 
katholikus papság isteni küldetését áldásosán végre-
hajtsa. — „Luceat lux vestra coram hominibus" pa-
rancsolja az Ur — ut videant opera vestra bona et 
glorificent patrem vestrum, qui in coelis est." (Maté 
5. 16.) T. — 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Folytatás.) 

A pap állásánál fogva, isteni küldője rendeletéből külö-
nösen tartozik művelni a tudományokat, ismereteit a meny-
nyire lehet gazdagitani, hogy megfelelni képes legyen hiva-
talának, mely az isteni kegyelemnél fogva számára osztály-
részül jutott . Már az ó-szövetségben a papságnál megkíván-
tatott e kellék, mert „a pap ajkai őrzik — úgymond Mala-
chiás propheta — a tudományt, és a törvényt az ő szájából 
kérik elő". Az u j szövetség papságánál pedig a tudomá-
nyos kimüveltetés elkerülhetlen kellék volt minden időben, 
és egyik főtényezője egyszersmind a papság tekintélyének. 
A papi tudományosság e nagyságát a történelem és minden-
napi tapasztalás tanúbizonysága szerént, az uralkodó korszel-
lem, és annak igényei határozták meg minden időben. Már 
pedig bárhova tekintsünk , minden azt látszik bizonyitani 
körülünk, hogy korunk a haladás kora, a tudomány és mű-
velődés minden ágaiban óriás lépteket teszen ; virágzásnak 
örvendenek a szép művészetek, és a tudomány nem többé 
számkivetve, mint a középkor századaiban — csak a zárda 
magános falai között virul ; hanem a társadalom minden ré-
tegeibe átszivárogva virágzik, meleg karokkal öleltetik, s oly 
férfiakat mutat föl, kik minden tekintetben kivívták az őket 
joggal megillető elismerés koszorúját, s tisztelet babérait. 
Kettős erélylyel kell tehát az egyház emberének megragadni 
a tudományos kimüvelődés eszközeit, mert csak ugy lesz ké-
pes magának amaz üdvös befolyást megszerezni az emberi-
ségre, melyet állása fönsége, a religio terjesztése és előmoz-
dítása megkíván , ha az uralkodó gondolkozás és cselekvés-
mód fölött alapos kiképzettsége által uralkodni képességgel 
bir. Csak ugy lesz tekintélyes azon állás, ha másokhoz arány-

lag a tudományosság tekintetében is oly magasságra lépe t t , 
honnét bizton szállhat sikra az igazság és erény védelmére. 
A tudomány volt továbbá minden időben a papságnál ama 
hatalmas tényezők egyike, melyek azt tekintélyessé tették. 
Vizsgáljuk csak a történelem lapjait, lapozgassuk az aegyp-
tusiak, hellenek s romaiak történetét , valljon nem ugy ta-
láljuk-e, hogy míg a papság a tudományosság fölkentje volt, 
addig minden részről a legnagyobb tekintélynek örvendett. 
Mig ő képviselte a műveltség hegemóniáját, addig dicsőén, 
tisztelten lobogott az a labarum, melynek hűséget fogadott. 
A királyok és fejedelmek termeiben szintúgy, mint a nép ala-
csony kunyhójában tisztelten említtetett e név, és a tekin-
télyesség fényköre fogta körül azt a homlokot, mely munkás-
sága és tudományos kiképzettsége által magának e helyet 
kivívta. S igy volt ez a légrégibb időktől napjainkig, igy 
volt minden időben, hogy a papi állás tekintélyének hanyat-
lását, méltán tudománytalansága egyik biztos következmé-
nyének mondhatjuk. Mert mihelyt a papot túlszárnyalja a 
világiak tudományossága, elvesz a befolyás és tisztelet, elosz-
lik a nimbus, következőleg: alásülyed a tekintély, mely által 
lehetlen, hogy ne szenvedjen egyszersmind a religio is. A 
pap ugyanis nem birja többé kellő erélylyel védeni a szent 
igazságokat, melyeknek hirdetőjévé ß védőjévé rendeltetett 
az áltudomány megtámadásai ellenében, elveszti ama fen-
sőbbségét, melyet állásának természete megkíván ; s igy tör-
ténik, hogy egyeseknél bár, de mégis látszólag diadalmas-
kodván az eszélyes ármány az igazság fölött, s ilykép meg-
ingatva levén azon alap, melyen a papság tisztelete nyug-
szik, szükségkép roskadozni kezd a tekintély is, melyet a tu-
dományos kiképzettség és szakavatott ismeret-gazdagság 
ekkoráig föntartott. 

Századunk a mily gazdag a tudományos férfiakban, épen 
oly termékeny az egyház és papság iránt tanúsított rossz 
akaratban, áradozó az ellene irányzott megtámadásokban. 
Már pedig ily körülmények között a papi tekintély tudo-
mány nélkül, mely visszaverje a támadásokat — elenyész. 
Vessünk csak futó pillanatot az európai helyzetre, a társa-
dalom majd minden rétegeibe akadunk egyénekre, kik dicső-
ségüknek tartják, ha az egyházat, a papságot és az egyházi 
intézményeket hazug szavaikkal rágalmazhatják, s egyes 
foszlányokban akarják letépni az egyház dicsőségét, mely a 
megváltás keresztjét két ezred év óta körül ragyogja. Int az 
idő! vagy hallgasson-e a pap, midőn „gyászban látja anyját 
az egyházat, j a j t hangozva ajkairól eltévedt gyermekeiért. 
Midőn látja egyszerű ékes öltözetét bemocskolva merész el-
lenei által — hallja anyai panaszait, szemtanuja mint ássák 
sirját; ácsolják koporsóját, s hallja mint húzzák a halálos 
harangot. Elfajult gyermekének kellene lennie, ha fájdalmát 
nem érezné, gyászában nem osztoznék" 1). Igen ! elfajult 
gyermeke volna ama szerető édes anyának , ha nem szállna 
küzdtérre érette, mert honor matris est etiam honor filiorum. 
Oh az egyház ellenei szeretnék egyedárusággá tenni az irói 
szabadságot, szabadon szeretnék hirdetni, akadálytalanul 
hinteni rágalmaikat, azt kivánva , hogy tétlenül, összetett 
kezekkel nézze az egyház embere ármányos fondorlataikat, 
melyekkel tekintélyüket aláásni, őket tiszteletlenekké tenni 

*) Religio és Nevelés 1843. első félév. 238 1. 
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iparkodnak ; midőn a nép szivéből a vallás érzetét kioltani — 
talán minden tetteikben egyedüli — következetességgel ki-
oltani törekednek. Et quia audacter ealumniando semper 
aliquid haeret, midőn a pap napfényre hozza álnokságaikat, 
vallási türelmetlenséget emlegetnek, igazolni, kitisztázni akar-
ják magukat, s mint az ártatlanság áldozatai tündökölni. De 
kérdem, vallási türelmetlenség-e az, ha az igaznak megada-
tik, mi az igazságé ? vallási türelmetlenség-e az, midőn nem 
sebezni, hanem gyógyitani, a gyűlölet és vád méltatlanságát 
alászállitani akar juk? Szabadságért kiáltoznak a vallásfele-
kezetek, szabadságért minden, és az egyház szabadságát bi-
lincsbe verni jogos t e t t , ezt üldözi minden. Pártoltatik 
minden támadás, mi a kereszténység ellen intéztetik , a hír-
lapok özönvize önti hazug rágalmait, mocskolják a szerető 
édes anyát, de feledik, hogy azt hatalmas Isten karjai oltal-
mazzák, az ő őrszelleme lebeg fölötte, s tul fogja élni a ziva-
tarokat, mint keresztül élte az üldözések véres korszakát, 
sőt tisztábban mosva a salaktól tündökölni fog a világ vé-
geztéig. „Obumbrari quidem potest sicut luna, sed deficere 
nunquam" 2). Sajnos jelenség, hogy ily irányú a jelen fölvi-
lágosodottság szelleme, hogy hasonló vezérelveket hirdetnek 
az áltudomány buzgolkodó apostolai, és az ölő mérget édes 
mézként nyújtják a tudományos műveltség örve alatt a köny-
nyenhivőknek. Minden hü fia az egyháznak, de különösen a 
pap van állásánál fogva arra hivatva, hogy a rossz akarat ez 
álnok áradatának gátot vessen, de csak ugy leend képes e 
tisztének sikeresen eleget tenni, ha tudományos kiképzett-
seggel lép a tudományos elme-éllel kovácsolt támadások el-
len a sikra. Es az itt nyert győzelmi babér egyszermind ama 
koszorú, melyet a közelismerés íuz tekintélyes bajnokának 
homlokára — Mert mely kath. kebel ne érezne tiszteletet ily 
pásztora iránt , ki alapos tudományával édes mindnyájunk 
legszentebb közjavát, a vallást és egyházat az álbölcselet ke-
gyeletlen támadásai ellenében védeni képes ? ! Voltak és 
vannak minden időben, az isteni gondviselés támasztott ily 
férfiakat, adott ily lángkeblü papokat szentegyházának, kik 
sz. lelkesedéssel vivtak a gonoszság kétélű fegyvere ellen, s 
tekintélyesekké tették nevüket, saját elleneik előtt is. Meg-
ragadó példákban nyilvánul a kath. tudományosság Gal-
liában, Olaszhon- s Németországban , s megragadó lelkierő-
vel jár ja át a szivet. Ki fogja kétségbevonni hazánkban is a 
tudományok iránt nyilvánuló szeretetet? a magyar kath. 
clerus érdemei bizonyára itt is fényesek, s a jelesek egész so-
rát képes fölmutatni a legrégibb időktől napjainkig. Hirne-
ves elődeink példájának buzgó követésére utal bennünket 
a kegyelet, hív papi állásunk, buzdít helyzetünk s a kor-
igény. S ez okozza , hogy a tudományok iránti szeretetet oly 
melegen látjuk ajánlva a nagynevű férfiaktól: „Ha lehet 
menteni szenvedélyt a világon — mond Hoványi — talán ez 
a tudományok tiszta szeretete. S bár mindnyájátok keblében, 
i f jú reményei a magyar egyháznak, elolthatlanul lángolna e 
tüz ! Azon ezeralaku mérges nyilaknak, miket a tagadhatlanul 
terjedő áltudomány és sokattudás sz. hitünk ellen szórnak szün-
telen, valódi alapos tudománynyal fölvértezett kebel áll csak 
bátran elébe" 3). Hasonlókép nyilatkozott már sz. Jeromos is, 

Sambuga. 
3 ) S z . Ambrus Hexam. I. 4. c. 2. n. 7. Opp. T . I. c. 65. 
' j lSeligio és Neve l é s 1845. e l ső félév 6 1. 

midőn igy ir : „A tudományokat, ezen királyi kincseket, kiki 
örege apraja tehetsége szerént növelje. Mert habár csak ke-
vesen vannak is a mennyei gondviseléstől arra rendelve, 
hogy az anyaszentegyházban tündöklő világ gyanánt ra-
gyogjanak, kiknek nem szabad véka alá tétetniök ; van 
mégis mindenkinek ápolni való szűzi lámpája, egy kis , de 
drága világa lelkében, melyet égve kell tartania, ahhoz min-
dég fris olajat töltenie, hogy a zordon ösvényekre fényt ves-
sen, és ne pislogjon elhomályosulva, midőn a vőlegény ér-
kezni fog" '). „Der Genius der Zeit fördert höhere Kultur 
und Leben, wer diesen Ruf nicht h ö r t , vernichtet die Ach-
tung des Standes, und sinkt in die schmächlichc Dunkelheit 
der Verachtung" 2). — Érezni kell tehát a papnak állása 
fönségét, forró kebellel kell fölkarolni ama szent ügyet, mely-
nek harezosává lett, és bizonynyal eljő az áldás, fölolvasztja 
az élet-ige a hitetlenség jegét, és fölpiroslik egy jobblét haj-
nala, melyen meghozandja a ker. tudományosság szel-
leme a hitélet gyümölcseit ; s megtermi egyszersmind, mint 
megtermette eddig is, a tudomány a papnak — minden mél-
tányos s igaz kebelben a tekintélyt (Folyt, köv.) 

EG1HÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , aug 23-án. Honnan van az, hogy az anya 

még betegségben sinlődő, szenvedő gyermekét is sajnálja, 
siratja, ha azt a halál által elveszti, holott tudj a, hogy az egy 
jobblétre szenderült át ? ! Ne tagadjuk, mert az emberi szivnek 
nemes tulajdonságai közé tartozik még azon kinos érzet is, 
ha nehezünkre esik megválni attól, ki oly érdemes tisztele-
tünkre és irántai vonzódásunkra. Ma a józsefvárosi plébánia-
templomban egy megható elválási jelenetnek voltunk tanúi. 
Ft. M a r k u s z Gyula ur, ki 13 év óta a nevezett plébániában, 
segédlelkészi minőségben fáradozott az L7rnak szőlőjében, ki 
legújabban ő eminentiájának kegyessége folytán szent-széki 
jegyzővé neveztetett ki, ma búcsúzott el tót és német szó-
noklatban a józsefvárosi hívektől. Számos tisztelői személye-
sen kivántak elbúcsúzni tőle, és nem egy esetben tanúi v a -
lánk, hogy némán álltak előtte őszbeborult fők is, megakadt 
ajkaikon a hang, és szó nélkül távoztak sirva. Egyébi-
ránt egyenként ugy sem búcsúzhattak volna et tőle mind-
nyáján, azért mintegy magasabb sugallatnak engedve, tes-
tületileg kívánták azt megtenni. A találkozás helye a tem-
plom vala. Elfelejthetlen jelenet lesz rám nézve az, midőn a 
nevezett főt. ur búcsúszavait intézé a néphez. Valóban éde-
sen megható azt látni, ha az áldozár elérzékenyülve áll a 
szószéken, és nem csak szivéből, de lelkének lelkéből intézi 
keresetlen szavakban érzéseit a hallgatósághoz. Még a szik-
lakeblüre is hatott volna, ha a szószéken álló neveztem főt. 
urnák szemeiben a megindulás könycseppjét rezgeni látja, 
mig a hallgatóság közt a férfiak és nők, az apák és gyerme-
keik, szóval a fehérhajú ősztől a fehérbe öltözött szende 
leánykákig, az elválás miatt, mindnyáján hangosan zokogva 
siratják azt, kit annyira tiszteltek, szerettek. Ô szeretetét 
birta nem csak a népnek, hanem szerette őt hitbuzgóságá-
ról ismeretes plebánusa, ft. S u j á n s z k y Antal prépost ur 

' ) U. o. 1845. e lső félév 16 1. 
*) D i e kath. Geis t l ichkei t des X I X . Jahrhund. 74 .1 . 
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ő nagysága, tisztelve szerették lelkész társai is. Azért ve-
zérelje őt az ég , és legyen az Isten áldása vele és mind-
nyájunkkal ! — r — 

BALASSA-GYARMATH, aug. 9-én. Tegnap végez-
tettek be a 2 elemi tudnillik a fiu- és leányoskolában, nem 
különben a leánynöveldében a próbatételek. Az eredmény 
minden felől kielégitett minden várakozást. Főleg a harma-
dik osztályban oly feleleteket hallottunk, hogy azóta még 
egyszer annyi műkedvelő ajánlkozik mint eddig. Tudni kell 
ugyanis, hogy miután cultus-községeink az egyházi adó fize-
tését még nem szokták meg, s rá sem is kényszerithetők : az 
itteni iskolai gondnok Bodnár István ügyvéd igazgatása 
alatti műkedvelő színtársulat szerzi meg a harmadik osztály 
tanítójának fizetését, valamint a kisdedovoda szállásbérét, 
a miért a fáradhatlan buzgalmu gondnoknak nem adhatunk 
elég hálát. Az iskolai tannyelv mindenütt kizárólag a magyar. 
A leánynöveldében a társalgási nyelv fölváltva magyar, né-
met franczia. (Nem fojthatjuk el csodálkozásunkat a fölött, 
hogy a jövő hóban Losonczon nyitandó leánynöveldében a 
társalgási nyelv németnek mondatik a tervrajzban.) A le-
ánynövelde csupán ő eminentiája bökezüsegéből ragyog oly 
fényben, azért valóban szivből jött a vizsga elnökétől meg-
zendült s a számos vendégtől hangoztatott éljenzése a bíbo-
ros főpapnak. Mi is kívánjuk, hogy miután az idén megküz-
dött a hetes kaszással, ellentállhasson a kilenczesnek is. A pró-
batételek fölött van egy általános megjegyzésünk. Mind a há-
rom tanodában sikerrel láttuk alkalmazva kicsinyeknél a bi-
bliatanitást. A kezdők tudnillik ha ovodából is jöttek legyen, 
ha olvasni is tudnak, tehát az egész első osztály nem tanulta 
a katekizmust, hanem csak a bibliát, azt is nem könyvből. 
Ez ugyan nem uj modor, hiszen Overberg is, miután a me-
morisalással semmire sem mehett, sőt a hitágazatok magya-
rázatait meg sem is értették : ekkor a biblia történetek elbe-
szélésére adta magát s a kereszténység tanait a legnagyobb 
könnyűséggel csepegtette tanonczai gyengéd keblébe. E mo-
dor tehát nem uj. Szeretnők csupán ha egyetemesittetnék. 
Meglehet , hogy a hitelemző olyanok előtt, kik a folyékony 
fölmondásban gyönyörködnek, nem fog dicséretet aratni, de 
ha máskor sem szabad erre sokat hajtani, e tekintetben a 
hol oly nagy erkölcsi előnyök kinálkoznak, a gáncsolással 
épen semmit se törödjék. A kisdedek erkölcsi életének veze-
tésére kevés hitbeli és morális elem kivántatik, ezt fölösle-
ges rendszerbe, tehát katekizmusba foglalni, a rendszer egé-
szét úgysem fogja föl a gyermek, hanem a bibliatörténetek, 
tegyük 30 , vagy 40 elbeszélésbe kényelmesen bele fér. 
Ádám és Eva történetében engedelmeskedni tanul az Isten 
akaratjának, ez egyszersmind megtanitja honnét keletkezett 
a világ. Kain és Abel áldozata figyelteti, hogy az Isten min-
dent lát, mert ámbár senki sem mondotta meg neki, hogy 
Kain szemetes gabonát tett az áldozatoltárra, az Úristen még-
is tud ta ; ő tudja gondolatinkat is. Ábráhám, Iszák történe-
tén okul, hogy szüleinknek is tartozunk engedelmességgel. 
Noe és a kis József esete mig egyfelől az Isten büntető os-
toráról s igy a büntetés igazságáról ad fogalmat a gyermek-
nek, ugy másrészt látja benne, mennyire gondol az Ur azok-
kal, kik őt a bajokban sem tévesztik szem elől. Jób története 
a bajban való türelemre tanitja. A Jézus kereszteltetése 
Jordán vizében pompásan adja elő a szent Háromság tanát. 

Urunk születése, a pásztorok, a bölcsek története a gyermek 
figyelmét a legnagyobb mértékben lekötik. A templombani 
viseletre, a 12 éves kis Jézus ottani viselete, azután az áru-
sok kiűzése adnak példát. Krisztus Urunk isteniségének b e 
bizonyítását a számos csudának egyszerű elbeszélésével a leg-
szilárdabbullehet eszközleni. Húsvét előtt elmondja Jezus szen-
vedését, pünköst előtt a Szentlélek eljövetelét. Sőt általán az 
ünnepek előtt megke l l , lehető rövidséggel, s a gyerme-
kek előtt érdekesnek látszó mozzanatok föltüntetésével 
az ünnepek jelentését magyarázni. Az igy iskolában t á -
madó érzelmek, az ünnepi hevület által megpecséltet-
nek, s a gyermek gyengéd korában kezd az egyházzal gon-
dolkozni, élni, érzeni. Ha Pascalnak igaza van, midőn mondja, 
hogy a nagy gondolatok a szivben támadnak, az is igaz, 
hogy a sziv érzelmein átszűrt gondolatok erősebb gyökszá-
lakkal ereszkednek az észbe. Mennyire könnyitjtik a gyer-
mek* érzelmek lángolását Űrnapján, ha tudja e nap s a négy 
oltár jelentését ; ha emlékszik, hogy Urunk hajdan igy járt-
kelt az utczákon tanítva örök tanokra az embereket. De nem 
czélunk a szivre való hatás előnyét méltányolni, hanem csak 
arra figyeltetni, hogy a kis gyermekeknek ne adjunk kate-
kizmust. E végből még következőket kell fölhoznunk. Urunk 
nem fogalom-osztályozással adta elő a hitigazságokat, hanem 
példabeszédekben. Ne kívánjunk többet fejletlen gyerme-
keinktől, mint Krisztus Urunk az akkori fölnőttektől. Én te-
hát a bibliai modort méltán isteninek mondhatom. Nem kell 
őket a legfogékonyabb korban elkedvetleníteni s épen a 
kátéval, a könyvből való tanulástól. Az ezen tanulásnál való 
unalom, általmegy a tárgyra, a hitigazságokra, mig ellenben 
a gyermek előtt oly fölötte kedves történetek hallásának re-
ményében, örvendezve várják a szombatot, mert eljön a káp-
lán ur beszélni a kis Jézusról. Azt csak mellesleg hozom föl, 
hogy e módon nagy mértékben előmozdítjuk az észbeli 
tehetség fejlesztését. Hanem fölösleges szólanom, hiszen ta-
pasztalhatja mindenki, hogy midőn iskolába lép s történetet 
mond a gyermekeknek, mily figyelemmel hallgatnak, lélek-
zetvételt sem hallani. Csak abból van lelki haszon, a mit meg-
értenek, s e figyelem bizonyítványa annak, hogy a története-
ket megértik. A hitelemző tehát sohase bajlódjék : mi az Is 
t en? féle kérdésekkel, az emberekkeli beszédből jobban meg-
ismeri az atyát, s az atya fogalma jobban érinti szivét a 
szeretetre, óvja a rosztól mint ama elvont defiinitiok. Annak 
alkalmából, hogy a városunkbeli iskolákban ezt sikerrel lát-
tuk alkalmazva, kívánjuk e modor egyetemes elterjedését. 

Zádory Armin-
MAINZ. Aug. 4-én tartot ta itt a ,Pius-egylet' gyűlését, 

melyből két beszédet emiitünk föl mint olyanokat, melyek a 
felekezeti viszonyokra elég fényt derítenek. A gyűlést a kop-
penhágai plebánus , ki épen ezen utazott keresztül, nyitotta 
meg igen érdekes előadással a daniai egyházi viszonyokról. 
Ezer esztendő előtt sz. Ansgarius volt, — mondá — a cor-
vey-i német kolostornak tag ja , ki a frank udvarnál Ingel-
heimban 826-ban megkeresztelt Harald dán királylyal Da-
niába jött, és 40 éven át fáradozott a dánok és svédek meg-
térítésében. — Mint mindenütt , ugy itt is a kereszténység-
nek Ansgarius által ültetett aranyfája a legszebb, legáldáso-
sabb gyümölcseit termé a keresztény miveltségnek és pol-
gárosodásnak , és még ma is bizonyságot tesznek a roeskil-
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d e i , wiborgi és odenseei székesegyházak azon középkori 
századok vallásos mély komolyságáról, szellemi nagyságáról. 
A 16-ik században mint majdnem az egész éjszak, ugy Da-
nia is fejedelmeinek absolut hatalma által elszakittatott a 
kath. egyház szivétől, és a kath. hit, mely egykor az ország-
nak a keresztény miveltséget és polgárosodást kölcsönző, 
végkép száműzetett ugy, hogy a kath. papnak halálbüntetés 
alat t volt tiltva az országban való tartózkodás. Egyedül az 
osztrák követségnek Koppenhágában lőn később megengedve 
kiséretében egy kath. papot ta r tan i , és az isteni-tiszteleten, 
melyet az vasárnaponként a követségi kápolnában tartott , a 
koppenhágai katholikusok is megjelenhettek. Igy volt ez 
1852-ig, melyben az u j „alap-törvény" bocsáttatott ki, és mely 
különbség nélkül minden vallásfelekezetnek szabad vallás-
gyakorlatot enged. Az isteni gondviselés különös végzete 
nyomán a reá következő évben egy , Koppenhágában lakó 
olasz 150,000 tallért adományozott az ottani kath. község-
nek, és ekkép lehetséges lőn kath. templomot és iskolát épí-
teni, s általában jól berendezett plébániát alakitani. A leg-
utóbbi években két dán i f jú Romába ment , hogy ott a papi 
pályára készüljenek, és egyik közülök már vissza is tért mint 
áldozár. Lassanként a dán nyelveni kath. irodalomnak szük-
sége is kifejlődött, melyet ima- és épületes könyveknek, pél-
dául a kötheni imakönyv, Philothea, Fabiola, fordításával in-
ditottak meg. Egyházi lap is alapittatott „Skandinaviske 
Kirchentjende" czim alatt. Prot, lelkészek is nagy érdekkel 
olvassák, és már gyakran elismerőleg nyilatkoztak a lap irá-
nya és tartalma felől. A mi különösen a dániai prot. papsá-
got illeti, három irányt kell osztályában megkülönböztetni ; 
az egyik hitetlen rationalista , mely a jelen század kezdetén 
tulnyomólag erős vol t , jelenleg azonban igen hanyatlik ; a 
második a 16-ik század symbolikus könyveihez ragaszkodik, 
és főképviselője Martensen superintendens ; a harmadik 
Grundtvig superintendens által képviseltetik, az egyházi ha-
gyomány szükségességét elismeri, és ez által némi rokonsá-
got negélyez a kath. egyházzal. Ezen harmadik irány, mely 
igen hasonló az angol puseysmushoz, volt az, mely főleg 
ugyan maga érdekében, de közvetve a katholikusok javára 
is az 1852-ki törvényt kivívta. — Több évek előtt Savoyá-
ból a „Szent József"-ről nevezett nénikék is jöt tek Koppen-
hágába, kik megindító önföláldozással, fáradhatlan szorga-
lommal ápolják a betegeket , és oktatják a leánykákat; min-
den prot. kórodába a legnagyobb készséggel engedtetik meg 
nekik a bejárás, és már igen sokszor prot. betegek óhajtot-
ták a nénikék ápolását. Nevelő-intézetük örvendetes emel-
kedésnek indul, és oly tekintélyben á l l , hogy prot. katona-
tisztek és hivatalnokok is gondjaikra bízzák gyermekeiket.— 
A kath. község folytonos növekedésben van; 9 év óta nem 
kevesebb mint 400, többnyire előkelő koppenhágai családból 
származó protestáns tér t vissza az egyház keblébe ; ezen év-
ben mostanig a convertiták száma már 40. Vasárnaponként 
mindég nagyszámú protestáns vesz részt az oly annyira ma-
gasztos, ünnepélyes és titokteljes kath. isteni-szolgálaton. A 
szónok végül fölemlité még egy igen tekintélyes prot. család 
tagjainak egymásutáni megtérését, és zajos tetszés nyilvánftás 
közt végezte be beszédjét. A második szónok szivélyes szavak-
ban köszönte meg az előtte szólónak tanulságos, lelkesítő elő-
adását, és különösen kiemelte, hogy az idegen ur, ki ép most 

beszélt, 9 év előtt a mainzi papnöveldében tanul t , és azért 
az itteni papnövelde joggal büszke lehet oly tanítványra, ki 
jelenleg oly áldásosán és igaz apostoli buzgalommal műkö-
dik a távol éjszakon. Ezután a szónok párvonalt húzott a dán 
prot. főváros és a kath. Mainz katholikusainak helyzete közt. 
Ott a katholikusok teljes szabadságnak örvendenek, és senki 
sem tesz ellenük semmit; itt a szabadság férfiai a katholi-
kusok minden szabadságát alapostul fölakarják dúlni , és 
bennünket elviselhetlen, rendőri kényszerruhába szorítani; 
ott a kath. hit és a katholikusok t iszteltetnek, itt a 
kath. egyház, annak szolgái és intézményei hazug, botrá-
nyos sajtó által naponként beszennyeztetnek, a sárba rán-
tatnak le; ott a katholikusok birhatnak „kath. plébánia-isko-
lákat" ; itt a katholikusokra minden módon hitetlen vagy in-
kább hitellenes iskolákat szeretnének erőszakolni ; ott tisz-
teletben vannak a kath. egyház szerzetes t a g j a i , itt szaka-
datlanul rágalmaztatnak, gyaláztatnak. És valljon honnan 
származtatható ezen meglepő különbség az ottani és itteni 
állapot közt ? A fő ok abban fekszik, hogy nálunk oly igen 
nagyszámú katholikusok vannak, kik gyávaságból és az em-
berek miatti nyomorú félelemből szégyenlik nyiltan és sza-
badon hitüket megvallani. H a mindazok, kik szivükben ka-
tholikusok, szabadon és nyiltan lépnének föl, akkor elleneink 
nem sokára kellő korlátok közé szoríttatnának. Oh valóban 
csudálandó titokteljes áldás fekszik a hitnek szabad, becsü-
letes és rendületlen bevallásában — ezt bizonyítják a kath. 
viszonyok K o p p e n h á g á b a n , — d e szintúgy titokteljes átok 
nyugszik a hitnek gyáva, nyomorúságos megtegadásán, erről 
tanúskodnak a mi kath. viszonyaink Mainzban. Ik. 

SPOLETO jul. 1-én. A „nulla dies sine linea"- féle 
szabályt követi a turini kormány, hogy ne legyen nap üldö-
zés nélkül. Arnaldi, spoletoi érsek jun. 11-én reggeli 5 óra-
kor még az ágyban volt, midőn egy karabélyos százados 
nemzetőrök kiseretében az érseki palotába betört, a szent 
érseket föllármázta. Az érsek tudta mit jelent e századosnak 
jelenléte, ugy is minden cselszövényekről előre volt tudó-
sítva, a századostól kegyelem gyanánt kérte, hogy misét 
mondhasson ; a százados ezt nem engedte, rögtöni távozást 
parancsolt. Az éssek gyalog ment a tömlöczbe ; itt azonnal 
kérte a tömlöez fölügyelőjét, hogy a kápolnában misét mond-
hasson. Nagy lótás-futás után megengedtetett a szent-mise. 
Az érseknek egyik hü tisztelője könyörgött, szabadjon 
az érseknek egyik szolgáját magához venni, miután öreg 
kora, és betegeskedése ezen szolgálatot megkívánja; ez 
megtagadtatott. A turini kormány gonoszságainak tanúi sza-
porodnak. — Siennában Űrnapján botrány volt. Midőn a 
plebánus az Oltáriszentséggel a katonai őrhely elé érkezett 
itt megállott, s áldást adott. A tisztek és köz katonák nem 
hogy letérdeltek, vagy a tiszteletnek csak némi jelét is ad-
ták volna, hanem orditoztak, fütyöltek, káromkodtak, egy 
két tiszt a szamárbőgést is utánozta. Sipkájok a fejen, 
szivar a szájukban volt. A járdalat tovább vonult, ezen, kö-
rülbelül 20 tiszt és 40 közkatona a járdalatot megelőzte, a 
közeli őrhelyet föllármázták, magok is oda állottak, hogy ál-
dást kapjanak. Az orditás, tapsolás, sivitás, fütyülés itt is 
ismételtetett. Nemde szabad hazában vagyunk ? A világnak 

' ) Ezen tettük elegendűkép mutatja, liogy az nekik természetes, 
hangjuk is lehet. S z e r k . 
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katonasága nem fog-e tiltakozni ezen tisztek ellen, kik a 
kard viselésére érdemetlenebbek a banditáknál? — Nápoly-
ban Űrnap nyolczadnapján tartatni szokott járdalaton Tu-
putti, nemzeti őrségi ezredes is részt vett, min Victor ki-
rály örülhet, hogy ily férfiben képviseltetik, de kik ismerik 
ezen forradalmárnak istentelenségeit, nem épültek jelenlé-
tén. — Carmagnolában a Philippin szerzetes atyák Űrnap-
ján kapták a királyi parancsot, hogy 5 nap alatt kolostoruk-
ból kivonuljanak. — Milanóban egy vakmerő az Oltáriszent-
ség körül álló nőhez ment, s az égő gyertyán, melyet a nő 
tartott, szivart akart gyújtani. — Genuában és Bresciában a 
községi tanács megtagadta az oltárok fölállítására szolgáló 
költséget. Az istenteleneknek emelnek oltárt, de nem az Is-
tennek. — Gaetában Jannaconé kanonokot börtönbe vit-
ték, mivel Űrnapján a katonai őrhely előtt a katonákra 
áldást nem adott. — A pisai érsek megtudván, hogy 
egy passagliánus pap egy még ki nem épült, még meg 
sem áldott templomban Űrnapján misét mondott, a templo-
mot interdictum alá vetette. — Monréalban a plebánus nem 
akarván az egységesség emléknapján Te Deumot énekelni, a 
gonoszoknak csordája a templomot megrohanta, az ajtót kez-
dette betörni, mig egy tábori káplán valahonnan elő nem ve-
tődött, s nekik Te Deumot nem énekelt. —• Trapaniban egy 
passagliánus pap a városi hatóságot a helybeli káptalan ne-
vében meghivta az egységesség emléknapján Te Deumra. A 
hatóság nagy pompával megjelent, de a passaglianus papon 
kivül más papot a templomban nem látott. — Bucchi Do-
monkos kanonok Norciában visszautasította a kormánynak 
pénzét, melyet dézma kárpótlásul szokott fizetni. — Paler-
moban midőn a csendőrség Calcara kanonok házát kutatta, 
a Bulla-Cruciatának egyik példányára bukkant. A csendőr 
hadnagy fölkiáltott : „tehát ön keresztes háborút akar indi-
tani a kormány ellen? ön összeesküvő, ön függni fog." Hasz-
talan volt minden fölvilágositás, a csendőr a kanonokot és a 
bullát is elvitte ; őt a tömlöczbe, ezt pedig a törvényszékre. — 
Livornoban négy karthausi szerzetes kiszállt, s a templomo-
kat látogatta. Midőn a hajóhoz visszatértek, az utczán bán-
talmaztattak. „A tengerbe a kutyákkal!" ezt lármázták a go-
noszok. Vannak más ebek, kik nem dobatnak a tengerbe, ha-
nem mint a schakalok szabadon eresztetnek, hogy ugassa-
nak az utczákon — A nápolyi helyettes Portiéiba rándult, a 
csendőrség azonnal parancsot kapott, hogy a veszedel-
mes ember minden lépteit szemmel kisérje. — A még 
megmaradt szerzetes házak mindennapos kutatással zak-
lattatnak. Az ,Armonia' jun. 20-án hat ily kutatásról 
beszél, pedig már több mint 500 zárdát semmitett meg 
a szabadságos turini kormány. — Calabriaban, Nico-
tera városában a minoriták jun. 8-áu kiűzettek. Öt zárda 
volt a városban, most egy sincs. — Sorrenteben a kapuczi-
nusok zárdája éjjel zsiványok módjára a katonaságtól megro-
hantatott, a kutatás eredménytelen volt, bosszúból, hogy 
semmi bűnös iratot, semmi fegyvert nem találtak, a ház fő-
nökét tömlöczbe vitték. — Ambrogio papnak pere a na-
pokban tárgyaltatott a turini törvényszék előtt. 0 szidal-
mazza az Istent, s fegyveres kézzel ellentállott az őt elfogó 

karabélyosoknak. A törvényszék a botrányos garabaldianus 
papot ártatlannak nyilatkoztatta ; de mivel a karabélyosokat 
a király vérebeinek nevezte, e miatt 15 napi börtönre Ítélte-
tett. — Pisanelli körlevelet menesztett a nápolyi kerületi 
főnökökhez, hogy a házasságokat szorgalmatosan lajstromoz-
zák. A polgári házasság tehát tettleg behozatik, habár a se-
natusban háromszor visszavettetett. 

VEGYESEK. 
PEST, aug. 28-án. A bibornok herczeg-primás kegyel-

mesen elvállalván a nagy-szombati kisdedovoda fővédnöksé-
gét, ezen intézet javára 1000 frtnyi azonnal kamatazó tőkét 
méltóztatott ajándókozni. 

— Az irgalmas rend généralisa már látogatja a ma-
gyarországi szerzetházakat. 

— Bécsben sz. István király ünnepe alkalmával a szent 
beszédet T a r y xav. Ferencz, kalocsai kanonok ő nsga 
tartotta. 

— A franczia érsekek és püspökök, összesen 7, főpász-
tori utasítása a választásokat illetőleg a hivatalkörön való 
tulkapásnak Ítéltetett, miért is mind a collectiv főpásztori 
levél, mind a toursi érseknek levele mint törvényellenesek 
elnyomandóknak határoztatott. 

— Larouque Patrice, a párisi egyetemnek egykori kor-
mányzója és egy antikath. iratnak szerzője nem elégszik meg 
Renan művével, mivel nem támadta meg elég erélylyel az 
evangélistákat ; tehát maga dolgozik oly röpiraton, mely a 
Renan által elmulasztottat pótolná. — Csak túrjatok va-
kandokok ! 

— A P. Lloyd irja, hogy a franczia püspökök pásztori 
leveleinek hatása már tapasztalható-, minthogy a nép elégeti 
Renan könyvét. 

— A „Győri Közlöny"-ben olvassuk : „Sz. István király-
napján, e nemzeti nagy ünnepen, a Székesegyházban végbe 
ment isteni tiszteleten sem a megyei, sem a városi tisztvise-
lők nem valának jelen, holott ezelőtt testületileg megjelentek!" 

— A hires történetíró, Cantu Caesar, az olasz viszo-
nyokról ekkép ir: Ha országunk képét akarnám festeni, ba-
rátom ! a legsetétebb szinekkel kelle élnem, daczára annak, 
hogy a lapok naponként rózsaszínben festik boldogságunkat. 
Te szép, kedves Florenz, rablók tanyája lettél, derültség és 
házi béke kiköltöztek belőled, három vagy négy democrata 
a városban rendetlenséget, botrányt és gyűlöletet terjeszt a 
békeszerető lakosok közt... En 20 választókerületben tű-
z e t t e m ki jelöltnek, és többször mégis választattam, de a fő-
nökök mindég megsemmisítették megválasztatásomat. 

— A es. k. osztrák főtörvényszék Weisz, Hutter és 
Sterniczkyt, kik erkölcstelen képek árulása által a közer-
kölcsiséget sértették, elitélte. 

— A spoletoi érsek Perugiába hurczoltatott, hol a tör-
vényszék Ítéletet fog fölötte mondani. 

— A baltimorei érsek, Kenrick Patrícius f. évi jul. 8-án 
elhunyt. Született Dublinban 1797-ben. 

M e g j e l e n t : „ E l m é l k e d é s e k az e g y h á z i év-
v a s á r n a p i e v a n g é l i u m a i f ö l ö t t . " Hirscher ker. 
János után magyaritá L u k á c s é k János, veszprém egy-
házmegyei áldozár és ugodi plebánus. Kiadja G a r a y Ala-
jos. 1 Kötet. 429 1. 1863. A kiállítás igen csinos, a magyar-
ság tiszta, folyékony. A mü jelessége különben ismeretes. 
Ára mindkét kötetnek 5 fr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Előfizethetni minden cs. 
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(hal-piacz és aldunasor 
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Pesten, September 2-án. 19. II. Félév. 1863. 

TARTALOM : Havi szemle I. — Néhány szó a kate-
kizmusokra nézve. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A követházak majd mind föloszoltak, a képvi-
selők rekedt torokkal hazasiettek, küldőiknek aján-
dékban megszavazott u j terheket vittek. Oly szépen 
képviselik ők a végrehajtó hatalom ellenében a nép-
nek igazait, hogy, miként Turinban, egy napon tíz 
törvényt, a jövő évi költségvetést halmazban meg-
adják. Kár hogy Minghetti tíz évre nem kért költség-
vetést. Nehéz a kibontakozás, legnehezebb ha ezt a 
nép viszi, mivel ritkán tisztit, leggyakrabban bonyo-
lit. Nehéz az alapok megtevése, midőn az Istentől le-
tett alap kivétetett; nehéz a zilált viszonyok szerve-
zése, midőn nincs eszme, melyet mindenki vallana, 
nincs igazság, nincs jog, mely előtt kiki fejet hajtana. 
Mióta a népek az ő sorsukat magok kezelik, a sike-
retlenség minden kezdemények végszava. Nem azért 
mivel sorsukat ők kezelik, a mult századi bölcseimi 
absolutia se kezelte jobban, hanem mivel az Isten 
törvényét megvetik, önkénytől szabadulva, önkény 
alá esnek. Ily helyzetben a frankfurti és mechelni 
gyűlés a remények hajnala. A dicső fejedelmi háznak, 
mely ősiségre, dicsőségre csak a pápaságnak enged, 
nehéz időkre, hosszú diadalokra az isteni gondvise-
léstől kiszemelt ivadéka, I. Ferencz József, császár s 
apostoli király, az ingadozások közmirigyében, a né-
metországi közügyeket kezébe veszi, a német fejedel-
meket miként ősei, a romai teremben egyesíti. A di-
cső fejedelmi háznak, mely a pápaság ölén nevekedve, 
a pápaság áldásai között magasztosodva, a pápaság-
gal egy sorsban osztozik, hogy egykoron a reformatio, 
most a népszabadság alá búvott forradalomtól üldöz-
tetve, miként a pápaság, a veszélyből megifjodva uj 
erővel fölemelkedjék, — e dicső fejedelmi háznak 
mai feje uj szervezetet nyújt a német nemzetnek, s 
szavára a fejedelmek sietnek, szavát a népek hódolat-

tal fogadják. Az alatt a belgák, Julius Caesar szerént 
„G-allorum omnium fortissimi", az egész kath. világot 
Meehelnbe, a bibornok, az érsek, a belgaegyház prí-
mása- , a belga püspökség nestorának széke körébe 
meghivják, s a kath. világ a meghívást örömmel üd-
vözli. Szerencsés találkozás Nagy Boldog Asszony 
napján! A német fejedelmek, s a kath. lángoló lelkek 
gyűlésre sietnek. Sem Frankfurt, sem Mecheln nem 
hallott csengő szavakat, hanem csudált nagy tetteket. 
A levert kebleknél tettre van szükség, szó már volt elég. 
Ott a rágalmazott fejedelmek, itt az elnyomott kath. 
népek; ott a hatalom, itt a szeretettel párosult enge-
delmesség; ott az isteni jogkezelésnek földi jog sze-
rénti birtoka, itt az isteni jognak tisztelete és védel-
m_; ott a korona, itt a tudomány; ott a ker. király-
ság, a papságnak gyermeke, itt a kath. világ legne-
mesebbjeinek egylete, a ker. királynak legszilárdabb 
híve; ott egy országnak, melyet a 16-ik századi ta-
nárok széttéptek, a 19-ik századiak megmérgeztek, 
itt a ker. társadalomnak, melyet a bölcsészek aláás-
tak, a legisták fölszaggattak, a kőm ívesek fojtogat-
tak, az ujságirók a szenvedélyek zuhatagjaiba dobtak, 
bajairól tanácskozva, a sebek orvoslásához azonnal 
hozzá fogjanak. A ker. királyság és a ker. társadalom 
szenvedett legtöbbet a forradalomban, mindkettő már 
csak kegyelemből türetett, a forradalom mindkettő-
nek eltakarításához készületeket tett. A legisták, a 
bölcsészek, a kőmivesek a királyságot absolutiára ve-
zették, hogy általa az egyházat lesújtsák, s a nép e-
lőtt a királyságot gyűlöletessé tegyék. Az egyházat 
üldöző királyság saját sirját ásta, elszakadva a pápa-
ságtól, később menthetetlen leendett. A szabadelvü-
ség megfosztotta a fejedelmeket az ügyek vezetésé-
től az államban, megfosztotta az egyházat minden jo-
gaitól a társadalomban. Fölséges Urunk a királyságot 
az ügyeknek visszaadta, a királyságot, elvonva a kő-
mivesek tanácsaitól, a nép legőszintébb képviselőinek 
kiáltotta. „Sietek, igy szólt a nagy fejedelem Stutt-
gartban, sietek a német nép óhajtásaival találkozni, 
egy vállalatot kezembe venni." A belga katholikusok, 
a kath. világot eszmére ébresztették, a jogot melv 
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szerént a társadalom a kath. világ sajátja, törvényes 
birtoka, mivel az ő saját gyermeke, ismételték, a kath. 
jogokat, igazakat, szabadságokat szentnek, sérthetlen-
nek nyilatkoztatták. A frankfurti gyűlés tiltakozott 
a királyság kirekesztése ellen az államból, a mechel-
ni gyűlés tiltakozott a kath. egyház kizárása ellen a 
társadalomból ; mindkettő a megtámadt jogokat gya-
korlatba vette. A kezdeményt üdvözöljük, az ered-
ményt nyugtalan óhajjal várjuk. A mechelni gyűlés 
nyereményeit biztositja a szent atyának imája, a szen-
vedő Piusnak kikért áldása. Oly nagy vállalat mind-
kettő, valljon lesz-e eredményben is egyenlő? 

A forradalomnak legélesebb fegyvere az ügyes 
ravaszság. A népeknek igéri azon javakat, melyekre 
a nép törvényes ösztönből vágyakodik, evvel a népet 
gonosz ügyéhez köti, ügyének a népösztön törhetlen-
ségét megnyeri, s rohan a forradalom mint a vak 
ösztön, nincs erő, mely fóltartoztassa. Mint a spanyol 
viador, kardját vörös posztóval betakarja, hazudik 
boldogságot, mikor szolgaságra sújtott. ,Szabadság,' 
,egyenlőség,' ,testvériség' szólamaihoz ma az ,egysé-
gességet' csatolta, a fajokat baljóslatú izgalomra tü-
zelte; hátra van, hogy a népet az ,istenség' szólamá-
val forradalomba sodorja. Gr—i. már isten, sőt több 
az istennél ; a gyilok ,santo pugnale,' a forradalom 
szent mozgalom, Lincoln Kisztusnak örököse, Mila-
nóban Cesare Griulini meghal, örökségét a Szent-Há-
romság nevében a pápa kifősz ta tására hagyományozza, 
végrendeletében egyetlen fájdalmát panaszolja, hogy 
a pápaság teljes megdöntését nem láthatta, mivel 
mondhatta volna: ,nunc dimittis' stb. A pantheismus 
már népszerüsitve van, az istenség törtjei egyesittetve 
nagy törtistenséget teendenek, s a szólam köszörülve 
lesz. Hiában mondanók a népnek, ne óhajtsa ama ja-
vakat, mivel igazságtalanok volnánk, az ösztön tör-
vényes ; még megtehetjük, hogy azokat a katholicis-
musban keresse, mivel a forradalomban csak szolga-
ságot, jogtalanságot, gyűlöletet, s föloszladozást ta-
lált. Dioső fejedelmünk a német népek óhajtásaival 
találkozni akart ; üdvözöljük a hagyományosan kath. 
fejedelmet oly ország rendezésének élén, melyet a 
kath. egyház elleni gyűlölet szétszaggatott, élhetet-
lenségre sújtott. Szabadságot akar az európai nép, 
hogy az ember ne legyen más embernek rabja; ezt a 
kath. hit az isteni jogban megadja, az embert csak 
Istennek, csak azon isteni hatalomnak veti alá, melyet 
a fejedelmek kezelnek. Nolite effici servi hominum. 
Egyenlőséget akar , hogy a gazdag ne használja föl 
a szegényt, az erős el ne nyomja a gyengét, az okos 
meg ne csalja az együgyüt. Ezt a kath. hit az Isten 

törvényében megadja, mely a hatalmasnak és a gyen-
gének egyiránt szól, mely a hatalmasnak parancsolja, 
hogy hatalmát a szegénynek védelmére forditsa, qui 
fecit pauperem ut probet divitem, ut uterque laudet 
Deurn, ille bona capiendo, istebonafaciendo. Az euró-
pai nép szélesebb körben közös czélt, közös irányt 
keres, családiasságának, közös rendeltetésének ösztö-
nét tan usitja. Ne kívánjuk, mondjon le a javakról; 
ne mondjuk, maradjon a multszázadi absolutiában; ez 
nem katholikus volt, sőt az egyháznak Aranda, Pom-
bal, Tanucci stb. alatt a legnagyobb üldözője. E ja-
vakat egyedül a kath. elv adhatja meg, a mennyire 
a bűnben megromlott emberi természet elviselheti. 
A kath. elven kivül tény lehet, de jog nincs. Egye-
sülhetnek a népek, érdekeik-, vágyaikban fölosztanak, 
s a ki birja, az marni fogja. Ne tagadjuk meg a nép-
nek, a mit ez ösztönszerűleg kiván, a mit neki a for-
radalom igér, hanem az Isten törvényében nyujtsuk 
neki azt. Nem hogy ezen törvényt, miként Montalem-
bert a bolognai ,Conservatore'-hozirott nyiltlevelében 
akarná, s miként Mechelnben vitatta, a szabadelvüség 
vivmányaihoz alakítsuk; hanem az isteni jognál, a szent-
szék ítéleteinél maradva, a divoeszmékettisztázzuk,ko-
runknak vágyait vezéreljük. Az örök igazság, az örök 
jog minden időben ugyanaz; a szabadelvüség, mely az 
Istennek és az ördögnek, az erénynek és a bűnnek, az 
igazságnak és a tévelynek egyenlő jogot ad, mindentza-
vart, mindent rontott, semmit nem javított. A jogon ki-
vül csak erőszak van. A jog alá veti a lelket, uralkodik 
a testen; az erőszak aláveti a testet, rabbá akarja tenni a 
lelket. Tehát szabadság az isteni jog mellett, vagy 
zsarnok erőszak azon jogon kivül. Legyen monarchi-
cus zsarnokság, miként G-ortschakoff embereinél Var-
sóban s Vilnában; legyen liberális zsarnokság, miként 
Mexicoban volt, miként Turinban, s Athenében vaní 
legyen democraticus zsarnokság, miként G—nál ; le-
gyen törvényzsarnokság, miként Lajos Fülöp alatt 
Francziaországban, Roger, Frère alatt Belgiumban, 
zsarnokság mindég, bár mily alakban legyen. Az is-
teni jogon kivül más választás nincs. Az istentelenek 
függetlenség utjain szolgaságba, a jó lelkek engedel-
messég által, melylyel az Isten törvényeinek adóznak, 
szabadságra jutnak. A szabadelvüség a többség aka-
ratjának zsornoksága; a democratia, egy szolgai kö-
vetház mellett a hatalmas népvezérnek uralkodása, a 
ki szólni fog: „rendelem, a mint következik." A sza-
badelvüség elélte korát, a forradalom futja pályáját, 
a kath. elv várja az ő országát. 

Azért a társulati mozgalmak legdicsőbbike a me-
chelni gyűlés. A kath. világiak az ős püspökök zsina-
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taival vetélkednek, a téveszmék csapásai alatt a jó-
lelkek egyesülnek, hogy megmentsék, a mi a társa-
dalomban menthető, gyógyítsák, a mi gyógyítható. 
A szükség követelte, a kötelesség parancsolta, a kath. 
lelkismeret sugalta, a jó szándék szülte ezt. A kath. 
jogérzet országokként fölébredt, a nemzeti ellentéte-
ket a természetfölötti hitben kiengesztelve, sietett 
oda, hol testvérjeit föltalálja. Nincs egy hazánk, de 
van közös, egy anyánk. America, Australia, Európá-
nak minden kath. népei képviselve voltak. A belga 
nép az ő szabadságainak árnyai alá hívta a kath. nem-
zetek nemeseit. Ez összeesküvés volt az összeesküvés 
ellen, a keresztségi Ígéretnek ismétlése. Összeesküvés 
a nap fényében, a világnak hallatára, hogy a kath. 
egyháznak jogai vannak, jogai, s ezen jogoknak vé-
dői lesznek örökké. Az első keresztények is igy es-
küdtek össze; mi ugy is több helyütt az ő sorsukra 
jutottunk. Lázadóknak, ellenszegülőknek mondanak 
azok, kik „dominationem spernunt, majestatem autem 
blasphémant," *) kik „si non armis, saltern lingua 
semper rebelles sunt" 2) „qui in principes latrant, et 
facilius statuis et salariis remunerantur, quam ad be-
stias pronunciantur." 3) A belga katholikusok nagy 
vigasztalást nyújtanak szent-atyánknak, példát a ka-
tholikus nemzeteknek. Az ő szónokaik védték a pá-
pai fejedelemség jogait, Deschamps, Gerlache, Haerne, 
Périn , stb. az igazságnak tanúságot, nemzetüknek 
dicsőséget adtak ; ők kezdették a Péterfillért szedni 
1859-ben; ők adtak a szentatyának hadügyértMérode 
személyében, kinek érdemei az ellene szórt rágalmak 
nagyságával vetélkednek; ők küldtek legnemesebb 
fiakat Castelfidardohoz, hol 280 közül csak 90 ma-
radt meg, s ezek is vérző sebeiket Lorettoban Szűz 
Mariának bemutatták pro sede Petri ; most nem csak 
a kőmivesek zsarnoksága alatt nyögő hazájuk, hanem 
az egyetemes kath. érdekek és jogok védelmére, a 
társadalom sebeinek orvoslására a kath. népek neme-
seivel tanácskoztak. Korunk legnehezebb kérdései, a 
szegénység szellemben, testben, iparban, üzletben, 
szőnyegre kerültek. A tridenti zsinat három százados 
ünnepe, és a mechelni gyűlés a kath. elvet hirdeti. 
Ott a püspökök és papok a tridenti hitet újra vallják; 
itt a világiak azt ismételik, s a társadalom bajainak 
orvoslására fordítják; ott védetett a szentszék a hit-
nek, itt a tudománynak nevében; ott a hit örökös 
ugyanazonosscága kimondatott, itt a haladás, a mivelt-

>) Judae 8. 
2) Tertull. L. I. ad nationes c. 17. 
3) Tertull. Apolog. c. 46. 

s ég a kath. elvnek birtokául kiáltatott; ott hódolt az 
isteni jognak az egyházi tekintély, itt a személyes 
őszinteség, becsületesség, szabadság. *) Az utczai köve-
zésekből 1857-ben hatalomra jutott kőmives kormány 
alatt szenvedő kath. belga nemzet jogérzete a gyűlés 
legelső gyümölcse. A hollandi kormány szövetségese 
volt 1830 előtt a kőmivesség, 1830-ban azon kor-
mánynyal együtt veszett. A szabadságok árnyai alatt 
újból szerveződve, 1848-ban fölkerekedett, de tehet-
lensége által hamar bukott. Az 1835-ben alapított 
brüsszeli kőmives egyetem csak 1857-ben hozott gyü-
mölcsöt, midőn az utczákon fólszervezettnép ,le a zár-
dákkal' kiáltozott. Dedecker, Vilain lelépett, velők a 
belgaszabadságok enyésztek. Most az 1830-i alkot-
mány, melyet a katholikusok a kőmivesek nélkül lét-
rehoztak, főpontjaiban Rogier, Tesch, Frère kőmive-
sek által töretik. A belga nép ismét fölébredt, a ju-
niusi követválasztásoknál a kormány jelöltjeit meg-
buktatta, szavazatjával a kormányt kárhoztatta, ma-
gáénak lenni tagadta. Azon erőszakoskodások ellen a 
mechelni gyűlés tiltakozott, midőn a kath. érdekek 
jogosságát kimondta. A kőmives kormánynak napjai 
Belgiumban megszámitvák. Nekünk csak katholiku-
soknak kell lenni, nyiltan a sikra szállni, örökségünket, 
birtokunkat e földön bevallani, a szabadelvüség nyo-
morúságait megutálva, a társadalom gyógyítását kez 
deményezni,ne féljünk semmit, reméljünk mindent. 2) 

A kath. jogérzet fölébredése és bevallása mellett 
Mechelnben, Riccabona trienti, s Gennaro Jakab ali-
fei püspök két ellentét. Az ellen ömlöttek a gúnyszó-
lamok az újságokból, mint a babyloni kemenczéből 
a lángok, erre ömlöttek a dicsszózatok. Az türelmetlen 
mivel a 16-ik századi wittenbergi tanárokat, VIII. 
Henriket, hassiai Fülöpöt, II. Joachimot ugy nevezte, 
miként a történet szokta nevezni; ez dicső volt, mivel 
a turini senatusban az egységes Italia királyának es-
küdött. Hein igazságügyér parancsot küldött Hassl-
wandter tiroli államgondnokhoz, hogy a tridenti püs-
pök türelmetlen pásztori levele ellen keresetet inditson. 

A vallásos türelem leend tehát kérdés alatt, mely-
nek tanulmányozására az 1815-ben, a reformatio há-
rom százados emléknapjain mondott beszédek, Schlott-
mann Constant bonni, Boeck berlini egyetemi tanár-

' ) Armonia 190. sz. 15. aug. 1863. 
2) Borella képviselő „Gazetta del Popolo"-ban figyel-

mezteti a forradalmárokat, hogy a katholicismus újra fölkel, 
panaszkodik e miatt, s fenyegetődzik: „probabilmente credono 
che la nostra pazienza sia infinita, e che lascieremo sempre fa-
re." (233. sz.25. aug. 1863.) Az észrevétel igaz,ébredmindenütt 
a coloss. Az ily szavak fényt deritnekaszabadságosok terveire 
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nak 1860-ban s a Gusztav-Adolf egylettől nem idegen 
gumpensdorfi igehirdetőnek beszédjei fölvétetnek. Hassl-
wandter ur ezek szerént helyes jelentést tehet nm. Hein 
urnák Bécsbe, kivált ha a szentatyának a mult és ezen 
évben Tirolba küldött leveleit is számba veendi. A val-
lásos türelem a katholikusokra abban van , hogy a tör-
ténetre ne hivatkozzanak, mivel ez a nem-katholikuso-
kat valahogy sérthetné, hallgasson tehát türelmesen a történet, 
feküdjék türelmesen a kath. toll ; mikor pedig gumpensdorfi 
beszédeket hallanak, legyenek türelmesek, csendesítsék ide-
geiket, a türelem tür ; ha panaszkodnak, ők türelmetlenek, 
mivel sértést tűrni nem tudnak. — Gennaro Jakab alifei püs-
pököt mult évben Caputo utódjául kijelölték , a kath. világ 
könyezett a püspök hallgatásán ; mult évben a Pia her-
czegnő s a portugalli király házasságát megáldotta, a kath-
világ balsorsot sejtett , ösztönszerűleg rettegett; folyó év 
május 25-én senatornak neveztetett, ') a kath. világ még 
remélt, hogy e szégyenméltóságot el nem fogadja, a 
szent-atyának 1848-iki dec. 22-én adott esküjét, a ná-
polyi királynak adott esküjével együtt meg nem szegi; 
— G-ennaro Jakab piedemontei-telesei-alifei püspök 2 ) 
aug. 3-án az egységes Italiának hűséget esküdött. Bravi 
József, bergamoi pap jun. 19-én Passagliától elszakadt, 
gyanú alá esvén, a szakadároknak jun. 25-én irta : 
„mindégaz vagyok, a ki voltam;" ez félt, ez egyházi fejede-
lem, ez atya nem volt, „propter metum Judaeorum" két ur-
nák akart szolgálni ; Gennaro pedig a fölső, Passaglia az 
alsó házban van. Ott volt a chambéry i , vercellei érsek, ott 
volt a casalei püspök , ot t Brignole-Sale, s Collegno Lajos 
világiak, 1859-ben mind kiléptek, a szent-szék fosztogatóival 
együtt ülni szégyeltek; 3) Gennaro hideg helyüket aug. 3-án 
elfoglalta. Kineveztetett a novasonei s cremonai püspök, a 
senatus felé egy sem ment ; Gennaro ott ünnepélyesen he-
lyet foglalt. Esküdött Gennaro 1848-ban: „engedelmes le-
szek sz. Péter apostolnak, a szent-széknek, IX. Piusnak", 
1863-ik aug. 3-án esküdött: „megvetem a szent-szék paran-
csait , elrablóm az ő birtokait." Esküdött 1848-ban „védeni 
fogom a szent-szék jogait , nem lépek oly tanácsba, nem te-
szek semmit, a mi a szent-atya és a szent-szék ellen 
lesz", 1863-iki aug. 3-án a szent-szék elleni tanácsba lé-
pett, 4) ezen tanácsnak szentségtörő czéljaira munkásságát 
esküvel kötelezte. Az olasz forradalmárokat 1860-ban ,ve-
szetteknek, az emberiség ellenségeinek' nevezte, kik szent-
ségtelen merészséggel, vérszomjjal másnak tulajdonát rabol-

' ) Gazzetta uff. 123 sz . 25. maj. 1863. 
2 ) A piedemontei püspökség 1820 dec. 14-én „Adorand i" bulla 

által a te lese ivel egyes i t tetet t . Gennaro születet t 1796-ban, püspök lett 
1848-iki dec . 22 -én ; most tehát 69 éves . „ E l e a z a r u s cogitare coepi t 
aetatis et seneclat i s suae eminentiam dignam , et ingenitae nobil itatis 
canit iem, atque a puero optimae conversat ionis actus , respondit cito 
d icens : non enim aetati nostrae dignum est ( ingere, ut uiulti adolescen-
tium decipiantur, et per hoc maculam atque exsecrationem senectu l iu ieae 
conquiram, nam manus omnipotentis nec v ivus nec defunctus e l ï u g i a m . " 

(2 . Machab. 6, 2—26. ) 

») Armonia 126 sz. 29 maj. 1863. 
4 ) Armonia 181. sz . 5. aug. 1863. — Mult év maj. 13-án ő is hó-

doló iratot küldött a szent -a tyának , s a püspökök jun. 8- i nyilatkozat-
jához csatlakozott . Armonia 188 sz. 15. aug. 1863. 

ják, ') ma ezekkel szövetkezett, maga ellen három év előtt 
nem irt-e Ítéletet ? Egyetlen püspök a kath. világban, kire a 
szent-atya könyei hullanak. Ezen könyek zúznak, ha az imák, 
melyek a könyekbe vegyülnek, nem ébresztenek. Nem Ítél-
jük tettét, regéljük a mi történt, ő püspök, mi papok, mi fiak 
vagyunk, Semmel sirva távozunk. Térdelt Minghetti és Pa-
solini Pius előtt, örök hűséget esküdött ; térdeltek 1846-iki 
aug. 1-én Pius előtt, kik azon év jul. 15-én kegyelmet kap-
tak ; 2) 1862-ben mindnyájan ,Roma o morte' kiáltottak; 
térdelt Gennaro is Pius előtt, ma azok között ül , kik bevall-
ják: „az olasz mozgalom czélja a lelkeket a. kath. hit igája 
alól fölmenteni, a colosst ledönteni, mely ellen se Luther , se 
Calvin, se VIII. Henrik, sem a franczia forradalom nem 
birt." 3) Normanby, anglicán, a katholikusok és a szent-szék 
védője rokonszenveink kiséretében sirba szállt; Maharannée 
Jendikore, lahorei királynő, a Kohi-Noornak tulajdonosa, 
Runjet-Sing királynak özvegye, ki több ékkövet, több gyön-
gyöt birt, semmint az európai fejedelmek kincstárai össze-
sen, 4) Kensington Abington-House londoni lakában meg-
halt, legalább kisérői siratták ; Gennaro é l , mégis meghalt, 
siratja a szent atya, siratja a kath. világ, mivel élve meg-
halt, mivel halva él; ha meghal, mint Caputo , a kath. világ 
borzadni fog, de sirni nem fog. 5) 

Terge Pii lacrimas, tantos miserata labores I 
Pace Pio tandem da, bona Virgo, frui. c) 

Néhány szó a katekizmusokra nézve. 
Többször történvén már a hirlapok hasábjain fölszóla-

lás a katekizmusok ügyében : legyen szabad nekem alulirtnak 
is azokra nézve egy két igénytelen szót tennem. 

Alig kívánatosabb valami az iskolai hit- és erkölcs-
tanitásban, — a mint magyar egyházunk egyik főpász-
tora már a hírlapokban is megjegyzé, — mint hogy egész 
hazánk iskoláiban e g y , a gyermekek növekedő korá-
nak megfelelő, fokozatos k a t e k i s m u s használtassék. 
Ennek szükségét bebizonyítani fölösleges; oly annyira kiáltó 
az. Csak röviden azt jegyzem meg, miszerént a mellett, hogy 
ezen e g y s é g e t igen-igen kívánja a h i t e g y s é g e , hat-
hatósan sürgeti azt még mind a tanulás, mind a tanitás meg-
könnyítése ; mert mennyire előmozdittatnék amaz, ha gyer-
mekeink az egyik vidék iskoláiból egy másik tanodáiba men-
vén át, mindenütt u g y a n a z o n k a t e k i z m u s o k b ó l 
tanulhatnák u g y a n a z o n h i t - é s e r k ö l c s - i g a z s á -

' ) La sovranitá temporale dei rom. pontefici propugnata nel la 
sua integritá dal suffragio univ. del l 'orbe cattolico Vol. I. p. 321. 

2 ) Armonia 179 sz . 2. aug. 1863. 
3 ) ,,11 fine essenz ia le e proprio del moto italiano é l ' emanc ipa-

z ione delle conscienze umane del cattol icismo. JVoisoli possiamo liberare 
il mondo da queste catene. Atterrare il co losso , contro cui non valsero 
né Lutero , n é C a l v i n o , né Arrigo VIII. né la r ivoluzione f r a n c e s e . " 
Dir i t to 2 jul. 1863. — Armonia 154 sz. 4 jnl. 1863. 

4 ) Journal de Bruxe l l e s 223 sz . 11. aug. 1863. 
5 ) A forradalmárok pedig m e g v e t i k már most. „ M i v e l e g y agg 

püspök a déli tartományból hűséget esküdött , már örülnek. E g y fecske 
nem csinál nyarat. Minden ágyúlövés , me lye t Austria el len t e szünk , 
minden tett , melylyel e g y s é g r e törekszünk , minden lépés , me lyen sza-
badságunk felé s i e tünk, e g y lépés , e g y tett , e g y lövés a kath. e g y h á z 
ellen. Az alifei püspök nem fog minket akadályozni ." Dir i t to 221 sz . 11 
aug. 1863. 

8 ) Call isthenis Hoephoetici P. A. Elegiarum libellus, Aesi i 1863. 
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g o k a t ; mennyire emez, midőn kivált a szerzetes tanitó-ren-
deknél a hitelemző tanitó az egyik gymnasiumból a másikba 
tétetvén át, mindenütt u g y a n a z o n k a t e k i z m u s ve-
zérfonalán magyarázhatná u g y a n a z o n h i t - é s e r k ö l c s -

g a z s á g o k a t . Azután nem egy egyházi férfiú lelkében éb-
redt már föl a szándék, egy nagyobbszerü hitelemző munkát 
késziteni, mely kézikönyvül szolgáljon a katekizmus magya-
rázásában: de melyik ketekizmus alapján? lehetséges-e,hogy 
a katekizmusok sokféleségénél fogva bármily jó munkájával 
is valaki a közigényeknek megfeleljen ? — És igy elmarad 
az annyira szükséges hitelemző vezérkönyv. 

Iskoláinkban jelenleg leginkább kétféle katekizmus hasz-
náltatik, az e s z t e r g o m i és az e g r i , amaz az esztergomi 
érsekséghez tartozó megyékben, emez a kalocsai és egri ér-
sekségekhez tartozókban. (Ámbár itt ott például a lőcsei 
gymnasiumban a S c h u s t e r f é l e katekizmus szolgál isko. 
lai könyvül). Mind a kettő Deharbe után készült. Nem igen 
térnek el egymástól. A tökéletes harmónia igen könnyen 
helyreállittathatnék. Erre való n ézve egész igénytelenséggel 
azt tartanám czélra-vezetőnek ha a három nm. érseki mint 
metropolitai hatóság három egyházi férfiút bizna meg, kik 
bizottmányilag együtt működve az esztergomi és egri kate-
kizmusok közt — mind a négy fokozaton át — a tökéletes 
összhangzást helyreállítanák ; — tehát k é t katekizmusból 
e g y e t csinálnának. Az ekként e g y g y é átidomitott négy 
fokozatú katekizmus t. i. elemi, kis, közép és nagy katekiz-
mus azután, mint azt már a fönemlitett főpap szintén meg-
jegyzé, kézirat gyanánt kinyomatván, magyar egyházunk 
főpásztorainak Ítélete alá terjesztetnék. (Ez történt Németor-
szágban a többi közt Schuster biblia-történetével). Az ek-
ként netalán szükségeseknek találandott ja vitásokat tartoznék 
a fönemlitettem bizottmány újra tekintetbe venni, és azok 
szerént a katekizmusokat végleg összeállítani, — Dum li-
cet presbyteris quoque rem dicere, ad episcopos attineat eam 
decidere. Ily mérvű szerény szándék vezeté jót akaró tolla-
mat, midőn irám ez igénytelen sorokat. 

Még néhány szót az esztergomi katekizmusokra nézve 
Ezek a legújabb kiadásban ő eminentiája a bibornok herczeg-
primás k. helybenhagyásával némi változásokon^ mentek ke-
resztül, melyeket tudnillik szükségesekké tett az, hogy köz-
tük, tekintve a négy fokozatot, a mennyire csak lehet , a tö-
kéletes összhangzás, mely még a német eredetiben is hiány-
zik, helyreállittassék akként , hogy a mely kérdés és felelet 
az egyikben egyszer előfordul, az a másikban is ugyanazon 
szavakkal adassék elő, a tárgy további illustrátiója vagy a 
változatlan felelethez toldatván, vagy uj kérdések és fe-
leletekben fejtetvén ki. — Ezen tökéletes összhangzás nélkül 
a tanitás épen ugy mint a tanulás a katekizmusok fokozatain 
át csak nehézzé, csak zavarttá tétetik élőiről. — Szintén ő 
eminentiájának k. helybenhagyásával vétetett át a „katekiz-
musból a kezdők számára", a „kis katekizmusba" a gyónási 
ajtatosság a lelkismeret megvizsgálásának tükrével együtt, 
hozzá kapcsoltatván az áldozási ajtatosság és még más leg-
inkább a gyermekek lelki szükségeihez mért imádságok is ; 
mert a „kis katekizmus" tulajdonképen a népiskolákra szánt 
katekizmus; midőn az elemi vagy kezdőknek szánt katekiz-
mus jobban csak a hitelemzőnek kezébe való könyv, mely ne-
ki némi utmutatóul szolgáljon azon tanulók oktatásában, kik 

először köszöntvén be az iskolába még csak tanulni kezdenek, 
olvasni tehát még nem is tudnak, s azért még könyvet nem 
is használhatnak, 

Szükségesnek tartottam ezeket a t. hitoktatókkal föl-
világositásul tudatni azon változásokra nézve, melyeket az 
esztergomi katekizmusok legújabb kiadásaiban majd észre-
venni fognak. Röder Alajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, aug, 23-án. Augustus 15-én történt a szűz 

Máriáról czimzett sz. Ferencz rendű szerzet tartományi fő-
nökének megválasztatása. Az öszszes szavazók főt. P i r y 
Czirjék atyát, tartományi kiérdemesült őrt, tisztelék meg bi-
zalmukkal, ki a főnökséget ugyan csak Nagyboldogasszony 
napján, — Isten oltára előtt — ünnepélyes nyilvánossággal 
át is vette. Nem szükség sok szót koczkáztatnom arra, meny-
nyire érdemli ő e kitüntetést és bizalmat. A szerzet őt, mint 
munkás tagot, mint nemes társalgásu embert, és feddhetlen 
életű papot ismeri. Sőt elég okom van hinni : miszerént azok 
is, kik vele bármi uton-módon, és körülmények közt érint-
kezésbe jöttek, róla — ki nem csak egyházának és szerzeté-
nek buzgó harczosa, hanem szeretett hazájának is hü fia — 
hasonlót éreznek és mondanak. És ez elég arra, hogy mi, őt 
szivből szerető és tisztelő ügytársai, terhes szép hivatalához 
a legszebb reményeket kössük, és szivünk mélyéből óhajtsuk, 
hogy szerzetünk diszére, az egyháznak és hazának javára 
minél tovább éljen ! Szkóky Sükösd-

áldozár s hitszónok. 

SZILÁGrY-CSEH, aug. 21-én. A nagyváradi latin szer-
tartású egyházmegyének kraszna- és közép-szolnoki ke-
rületére nézve a mult hó valóben szellemi élvezetet nyúj-
tott, a mennyiben a nevezett megye nagyméltóságú főpász-
tora julius hava 17-én szék-helyéről, Nagy-Váradról útnak 
indulva ugyanazon hó 27-ig hivei örömére és üdvére az érin-
tett kerületekben a bérmálás és atyai látogatás apostoli 
munkájában kegyeskedett fáradozni. Az Isten szive szerénti 
főpap miután a krasznai kerületben számosakat részesített 
a Szentlélek malasztjaiban, egész buzgalommal sietett mult 
julius hava 20-án minket közép-szolnoki kerületben lakó, 
szinte gondjaira bízott híveit a bérmálás szentségének 
fölséges áldásaiban részesíteni. Nagyméltóságú püspök-
atyánk kerületünk határát, mely egyszersmind Közép-Szol-
nok megyének is ha tá ra , átlépve mindjárt az úgyne-
vezett Varsóczi bérczen előfogatok kiséretében Közép-Szolnok 
megye fényes küldöttsége által hódolattal üdvözöltetett ; to-
vább haladva Zilah városa mint a megye és esperesség 
székhelyének határ-szélén küldöttség élén a nevezett város 
kapitányja által magas állásához illőleg fogadtatott, a vá-
rosban pedig, hova taraczkok durrogása, harangok zúgása 
között vonult be, az Ízléssel fölállított diadal-kapu alatt, hol az 
apostoli magas vendéget a tanuló ifjúság, a czéhek és az ün-
nepi ruhába öltözött nép-tömeg sorokat képezve dobogó 
szivvel várta, a város képviselői és illetőleg a polgármester 
által a legnagyobb fény-s pompával lőn fogadtatva. A kegyel-
mes főpásztor megérkezve egyenesen Isten házába sietett, 
és ott ajtatosságát végezve a lelkészi lakban vett magának 
szállást, és azonnal a tisztelgőket fogadta, mely alkalommal 



vallás és osztály-különbség nélkül nyilvánultak a hódoló 
tisztelet fényes jelei ; estve fényes kivilágítás volt ; másnap 
vagyis julius 21-én a bérmálás szentségének kiosztása 
vette kezdetét, és a lángbuzgalmu, már többeket megtérí-
tett lelkész nt. G y e r g y a y János ur által körmenetileg 
vezetett görcsöni hívekkel együtt körül belül 200 an ré-
szesültek a bérmálás szentségében. Zilahról, hol minden 
tekintetben fényes fogadtatásban részesittetett a magas 
vendég, mult julius hava 22-én Görcsönön — hol a fölállí-
tott díszes diadal iv alatt ottani már nevezett lelkész nt. 
Gyergyay János ur állott elő néptömeg élén ő nagy méltó-
sága üdvözletére — keresztül Szilágy-Csehbe jött á t ; ez 
u t ja a magas vendégnek szinte diadal-uthoz volt hasonló; 
előbb a kevés számból álló vérvölgyi kath. hivek fogadták ő 
excellentiáját a szeretetük s ragaszkodásuk jeléül fölállított 
és ily fölirattal: „Üdvözlégy apostoli Főpásztorunk" ellátott 
diadal-kapuval, később az úgynevezett tolnai csárdánál elő-
lovagok és a magas vendég elébe sietett számos urak jelenlé-
tében szónoklattal üdvözöltetett, és az őszinte hő ragaszko-
dás és az öröm legkitűnőbb jelei közt kisértetett a nyájának 
üdvét szivén viselő főpap városunkba, hol kedves lelkészünk 
fáradságot é,s áldozatot nem kiméivé minden követ meg-
mozdított a kegyes főpásztor magas állásához illő fogada-
sára ; városunkban az üdvhozó kegyes atya harangok zúgása, 
nagy néptömeg és a reform, elemi iskola nevendékei között 
egy izlésteljesen szervezett diadal-kapun áthaladva a lelké-
szi lakba, melynek előterménél helybeli lelkész nt. H o 1 b e s z 
József ur által igen szívélyes szavakkal iidvözöltett, a rom. 
kath. elemi iskola nevendékeitől környezve egész ünnepély-
lyel vonult be, és csakhamar Isten házába sietett, hol a kar-
ból az ismeretes Tárkányi-féle „Isten hozta hív nyájához a 
Főpásztort, és Atyát." kezdetű ének zengedeztetett, a szo-
kásos szertartások után aztán visszatért ő nagyméltósága a 
lelkészi lakba, hol a tisztelgőket fogaclá, mely alkalommal 
gróf K o r n i s Miklós egyházi fő-gondnok ur ő nagysága 
élén a járási tisztikar, a cs. kir. pénztári hivatal, a városi 
elöljáróság, a környékbőli görög egyesült román papság, 
a helybeli refom. egyház papja, szóval nagyszámú tisztelgők 
siettek a főpap iránt fiúi hódolatukat s ragaszkodásukat ki-
fejezni ; a kegyes fogadás végeztével a mindenkihez nyájas 
szavakat intézett főpásztor ismét a nép, a honoratiorok és 
az egyházi személyek kíséretében a szentegyházba sietett, 
hol az ő excellentiája által végzett szent-mise áldozat köz-
ben helybeli lelkész nt. Ilolbesz József ur lépett a szószékbe, 
és az ünnepélyhez alkalmazottan szokott modora szerént 
lelkes, szivre ható egyházi beszédet tartott, ennek és a szent 
misének végeztével maga a nagyméltóságú főpap hangoz-
tatta üdvárasztó szavait ; igen, ő a kegyes főpásztor intézett 
a jelen voltakhoz tanitó, intő s buzditó szavakat; oh e sza-
vak mindenike csendes harmatként hatott a keblek legben. 
sőbb mélységébe, szavai után — a bérmálás szentségét 
osztá ki: kiosztatván az erősitő malaszt visszatértünk Jézus 
szent nevében édes mindnyájan a papi lakba, hol a diszes 
vendég-koszorut lelkes üdvpoharak emelése örvendeztette ; 
nevezetesen nt. Holbesz József ur szivre ható szavakkal 
öröm-könyek közt emelt poharat a magas vendég drága 
élete- és egészségeért; ezt követte a szinte jeles szónok 
helybeli reform, pap tiszteletes Fábián Dániel urnák gyö-

nyörű beszéde, melyben hathatós szavakkal lőnek kiemelve 
a kath. klérusnak hazánk szent ügye körül mindenkor tett-
leg tanusitott fényes érdemei ; a toasztok közt megemlitendő 
még többször nevezett helybeli lelkész ur azon pohár-kö-
szöntése, melyet nagyváradi kanonok Hoványi Ferenez ur 
ő méltósága egészségeért mondott, egész tapintattal emelte 
ő méltóságának, kit — mint szónok mondá — a fényes palo-
tákban ugy mint a nyomorult kunyhókban egyiránt ismer-
nek és tisztelnek, áldozat-készségét, meghatólag adta elő 
toasztjában : hogy ő méltósága barátja az egyháznak, ba-
rátja a hazának, hogy ő méltósága a haza szeretetét a hit-
vallás szeretetével egyesíti; pedig, úgymond, ha a haza-sze-
retet a hitvallás szeretetével frigyesül, győz az égben, győz a 
földön; mondanom sem kell, hogy a szónoknak eme a nagy-
lelkű jótévőért lelke mélyéből eredett szavait zajos éljenzés 
követte ; a diszes ebéd végeztével kegyes püspökünk ő ex-
cellentiája, ki délelőtti minden idejét nyája oktatására, és 
annak lelki java előmozdítására forditotta, a helybeli elemi 
iskolába sietet t , hol az Üdvezitőnek ama nagy tanító-
mesternek példájára a kisdedeket összegyűjtetvén nyájas 
leereszkedéssel kérdezgette és atyailag oktatta azokat; el-
hagyva az iskolát, a romladozott kápolnát, és az épülőben 
lévő u j templomot kegyeskedett megszemlélni ; estve a vá-
ros kivilágitás által ünnepi szint öltött magára. A kivilágitás 
alatt városunkban időző Gerö Jakab igazgatása alatti szín-
társulat által dísz-előadás volt rendezve, melyből a jövede-
lem fele-része az épülő templom javára vala szánva ; a színi 
előadás végeztével, fényes fáklyás menet érkezett a papi lak 
elébe nagy néptömeg által kisértetve, és a mi nevezetes a fák-
lyás menet élén kedves lelkészünknek és vallás különbség nél-
kül egyiránt édes mindnyájunknak barátja a helybeli reformá-
tus pap tiszteletes Fábián Dániel ur állott, ki a város nevében 
püspök ő excellentiáját következő ékes, zajos éljenzéssel kö-
vetett, beszéddel üdvözölte : (Vége köv.) 

MECHELN Aug. 18-án Sterkx Engelbert, bibornok 
s érsek St-Rombaut-székesegyházban nagy misével megkez-
dette a nagy gyűlést. A templom szűk volt, mivel három 
ezernél többet be nem fogadhat. Mise után a gyűlési tagok 
az érseki kisebb papnövelde teremébe mentek, hol az érsek 
a gyűlést megnyitotta. Ezután szólt Gerlache, a gyűlés el-
nöke, a belga viszonyokról. Fölolvastatott a szentatyának le-
vele, melyben áldását küldi a gyűlésnek, ugyszinte a gyű-
lésnek hódoló fölirata a szentatyához Ezután Ducpetieux a 
gyűlésnek általános titkára fölolvasta a teendők sorát, s a bi-
zottmányi tagok neveit. Az ülés három órakor délután föl-
oszolt. Mielőtt egyes szónokok beszédjeinek kivonatát ol-
vasnók, lássuk az egész gyűlésnek megszabott rendjét. A bi-
zottmányok külön tanácskoznak, munkáikata közülésben elő 
adják, a szónokok pedig a nyilvános ülésekben lépnek föl. A 
szónokok ezen sorban vannak fölirva. Aug 18-án baró Ger-
lache, gyűlési elnök, a belga viszonyokról; 19-én Kerchove 
Edmund, a katholikusok kötelességeiről s reményeiről; Wo-
este, brüsseli ügyvéd, az egyház fájdalmairól s diadalmairól; 
Casoni, a bolognai ,Eco' szerkesztője, a katholikusok hely-
zetéről Italiában; Dcchamps Adolf, az egységről, a nyilvá-
nosságról, a szabadságról, mint ezen gyűlés három czéljáról ; 
Alberi, lovag Florenczból, fölhívást fog intézni a katholiku-
sokhoz, miután az egyház veszélyben van. — Aug. 20-án, 



— M 151 « 

Montalembert fog szónokolni a szabad egyházról a szabad 
államban ; Lescoeur, oratorianus atya, a kath. egyházról 
Lengyelországban; Périn, löveni egyetemi tanár, a keresz-
tény szeretet küldetéséről. Aug. 21-én Sehollaert fog szólani 
az egyházról s a divó szellemről; Wiseman bibornok, a ka-
tholikusok egyházi s politikai helyzetéről Augolországban ; 
Verspeyen a Péter-fillérről ; Montalembert a lelkismereti 
szabadságról, s a kath. érdekekről. Szombaton, aug. 22-én, 
a gyűlés Rombaut-székesegyházban lesz, hol Dechamps atya 
a kath. ügynek nagyságát s erejét fogja fejtegetni ; Soubi-
ranne pap a keleti egyházak és iskolák viszonyait, Mermil-
lod pap pedig a keleti ker. egyházak egyesítését fogja elő-
adni. — A király aug. 17-én Mechelnbe jött, az érseki pa-
lotában megszállt, fogadtatása lelkesült, s diadalmas volt. 
Az eső miatt a bárom év óta előkészített középkori lovag-
tüntetés máskorra halasztatott *) A király különös figyelmet 
tanúsított a bibornok érsek iránt, valahányszor vele volt ; az 
első találkozáskor az érsek kezeit megragadá, s erzékenyen 
megszoritá, s ezen tisztelő figyelem mindenkinél föltűnt. 
W iseman bibornok 18-án érkezett, s az első nyilvános ülés-
ben részt is vett . — Aug. 18-án a bizottmányok dolgoztak, 
Lingens, a német kath. egylet Aachenban székelő közép-
ponti igazgatóságnak titkára jelentést tett ezen egylet ered-
ményeiről, Scherer, Genfből, tolmácsolta a sveiczi katholi-
kusok üdvözletét a belga kath. egylethez ; Vespeyen a Pé-
terfillér jelentőségét és beszedési módját taglalta, végre 
M elun jelentést olvasott a jótétemény szabadsága felöl, s 
Defossé Hubert a löveni kath. egyetemről. Estve öt órakor 
a kisnövelda nagy termében nyilvános ülés volt, melyben 
Kerehove, Woeste, Dechamps szónokoltak. Midőn az első a 
a szószékről hosszú éljenzés^k kíséretében lejött, egy fran-
czia lelkének egész lelkesedésével kiáltott : „tisztelet a belga 
nemzetnek, mely ily fiakat szül." A kőmives lapok gúnyo-
lódnak , rágalmaznak ; ez az ő mindennapi kenyerük. Ők 
lelkük sugallatát követik. S miután az újságíróknak tiszte-
leti hely adatott, sőt a kőmives ,Indépendance' egyik szer-
kesztője a gyorsírók között alkalmaztatott, meri az ,Etoile 
belge' irni, hogy a szabadelvű lapok tudósitói nem bocsáttat-
tak a gyűlésbe. Sőt a gyűlési tagok örülni fognak, ha vala-
mely szabadelvű lap a hallott szónoklatokat közölni fogja, 
miként örül Wiseman, ha mondott beszédjét a ,Times' ha-
sábjain látja. Szólhatnak ellenök , csak közöljék, a mik mon-
dattak. — A mechelni érsek megnyitó beszédjének eszme-
lanczolata ez volt: „Gyenge az ember, ha magára van ha-
gyatva, semmi nagyot létre nem hozhat. Egyesüljön má-
sokkal, saját erejét magasítja, tevékenységét szélesbiti. Az 
egyesülés Jézus akaratjával megegyez, miután imádkozott 
tanítványaiért, hogy egyek legyenek, s a mikor összejön-
nek , igérte , közöttük leend. Egyesülni, ker. szellem. Üd-
vözlöm ezen egyesületet, melyben annyi erény tündöklik. 
Egyesületünk czélja hitünk, s a ker szeretet érdekeit bizto-
sítani, gondoskodva az eszközökről, miként gyarapitsuk e föl-
dön mind kettőt. Az egyház, a szent-szék győzelmeire egyesü-
lünk. A papsághoz tartozik az egyházat kormányozni; azonban 
a világiak is hivattak a ker. hitet védeni, terjeszteni, az egyhá-
zat támogatni. A keresztségben fogadták ezen kötelességet, 

*) A u g . 24-én megtörtént . 

a bérma-szentség által ők a hitnek bajnokai. A jótétemények 
gyakorlatai által pedig tartozunk , papok és világiak egya-
ránt üdvösségünket kiérdemelni. Ezen kötelességek tökéle-
tesebb teljesitése felől tanácskozhatnak a világiak, egyle-
tekbe állhatnak, hogy mindezt teljesebben, biztosabban te-
hessék. Ezt teszik önök e napokban. Gondjuk lesz különösen 
a gyakorlati életre áldásos kezdeményeket javasolni. Min-
denki saját véleményét szabadon kimondhatja, a vitákban a 
ker. szeretet fog uralkodni. Igy jutnak azon egyességre, me-
lyet a Megváltó az ő tanítványainak könyörgött le az Atyától. 
Uraim ! önök a hit és a szeretet küldetésében járnak, hogy a vi-
lág a kath. religiot jobban ismerje, hogy a jótevő szeretet hó-
dítson, hogy a jót védjék. Jó keresztények, jó hazafiak köte-
lességeit végzik. Az Isten áldása nem maradhat el ily munká-
tól. A Szentlélek fogja önöket fölvilágosítani, sugalni, ve-
zetni tanácskozmányaikban. Az egyháznak feje megküldte az 
áldását, én meg nem szűnöm imádkozni önökért. Engedve a 
szervező bizottmány elnöke kérésének, még egyszer szi-
vemből megáldom az egyesületet. Benedictio Dei omnipoten-
tis, stb " — A szent-atya levele ez volt: „Szeretett fiaimnak, 
báró Gerlache elnöknek, s Ducpétieux titoknoknak a belga 
kath. egylet szervezésével megbizott választmányban , Brüs-
selben. IX Pius pápa. Szeretett fiaim! Üdv s apostoli áldás! 
Tiszteletteljes leveleteket mart. 10-ről megkaptam. Ebből 
megtudtam, hogy a belga püspökök megegyezésével egy 
belga kath. egyletnek létrehozásán fáradoztok , mely a mi 
kedves fiunk Sterkx Engelbert , áldozár-bibornok, és me-
chelni érsek pártfogása és vezetése alatt álland , czélul tűz-
vén ki az egyháznak ügyét , s üdvös tanát e siralmas időben 
védeni. A terv nekünk igen tetszik , s minden dicséretünket 
megérdemli. Mivel reméljük, hogy ezen egylet teljesen eléri 
czélját, s nagy szolgálatot teend a mi legszentebb religionk-
nak. Ezt várva, az isteni kegyelem zálogát, a mi szeretetünk 
bizonyságát, szivünk mélyéből adjuk apostoli áldásunkat 
nektek, s az egylet minden tagjainak. Roma, szent Péternél, 
2-ik april 1863, pápaságunk 17-ik évében. Pius IX. pápa." 
A kath. gyűlés által a szent atyához küldött hódoló fölirat 
ez: „Szentséges atya! A kath. egyletnek tagjai , kilépve a 
templomból, hol az égnek malasztjaiért könyörögtek, első 
kötelességüknek ismerik Jézus Krisztus helytartójának lá-
baihoz szeretetük s tiszteletük hódolatját letenni. Szent-
atya! Ön pápa, s e miatt szentséges személyében tiszteljük a 
pásztorok pásztorát, a kath. nagy családnak fejét , az igaz-
ságnak csalhatlan tanítóját, a hitnek őrét. Ön király, azért 
tisztelettel borulunk le pápai királysága előt t , mely a mily 
törvényes, oly ős. Örömmel ismételjük az összes kath. püs-
pökséggel , hogy sz. Péter öröksége, melyet oly törhetlen 
szilárdsággal véd, az isteni gondviseléstől adatott a czélra 
hogy a pápaság független, s leikeink szabadságának sértet-
len védve legyen. Ön a t y a , engedje , hogy szentséged előtt 
fiúi gyengédségünk lángoló érzelmeit kiöntsük, s megmond-
hassuk, hogy mi ugyanazon egy szeretettel szeretjük az egy-
házat és IX. Piust. O h a nagy és rettenthetlen pápa, minden 
ajkakon hangzik, minden szivek mélyén lakik, kivált e nehéz 
időben, áldott neve imádságainkba fűződik. — Ha e napok 
nehezek s fájdalmasak, legalább arra szolgáltak, hogy a 
katholikusok átlássák a szükséget egymás között egyesülni, 
szerveződni a legnagyobb erélyességgel, hogy biztosítsák az 



«gyháznak, és az általa sugalt tet teknek szabadságát , a mi-
lior mások az élet mindenféle czéljaira, sokszor a gonoszság-
nak terjesztésére is a világ egyik végétől a másikig, (a sza-
badkőmivesség, a cosmopolita forradalom) egyesülnek, ne-
künk, katholikusoknak jogunk s kötelességünk egyesülni a 
jóra. E szent jogot tudjuk igénybe venni azon állhatatosság-
gal és önmegtagadással, mely a katholikusnak a tulajdona. 
Az egyház ellenségei minden oldalról egyesülnek, hogy kath. 
hitünknek alapjait megrendítsék ; ezen egyháznak gyerme-
kei , minden erőnket összeteszszük, hogy azt védelmezzük ; 
mi egy szent szeretetnek kötelékeit akarjuk magunk között 
összefűzni, magunkat a század csábitásai, s erőszakoskodá-
sai ellen szilárditani, kölcsönösen fölvilágosítani s bátorítani; 
végre tanakodni azon módokról, miként segélyezzük s vi-
gasztaljuk azon k isdedeket , kiket Jézus oly nagy gyengéd-
séggel szeretett. Hallgassa meg az Isten a mi imáinkat, áld-
ja meg törekvéseinket. Dicsőí tse , magaszta l ja , ellenségei 
ellen győzelemre vezesse anyánkat, egyházunkat! Áldja meg 
szentségedet e földön, jutalmazza az égben annyi erényeit, 
annyi fájdalmait, annyi harczait. Ez a mi fogadásunk szent-
séges a t y a , midőn lábaihoz borulva fogadjuk apostoli ál-
dását. Mecheln, 1863 aug. 18-án. (Folyt, köv.) 

ROMA, aug. 8-án. A bibornokok könyvvizsgáló egyesü-
lete jun. 2-án Buniva József, turini jogtanár könyvét „Studii 
sovra il libro primo del progetto di codice1'; Pape-Carpantier 
Maria a párisi Salles d'asile, igazgatónőnek „Enseignement 
pratique", Reali Özséb „La Chiesa e 1' Italia", végre „Scripta 
omnia romanensia quae sub nomine utr iusque Alexandri Du-
mas in lucem édita circumferuntur quocumque idiomate", az 
Indexbe tet te, melynek szabálya : I taque nemo cujuscumque 
gradus et conditionis praedicta opera damnata atque p ro-
scripta quocumque loco aut quocumque idiomate aut in poste-
rum edere, aut édita legere, vel retinere audeat, sed locorum 
Ordinariis aut haereticae pravitatis inquisitoribus ea tradere 
teneatur, sub poenis in Indice librorum (peccatum grave, ex-
communicatio non reservata) indictis. Datum Romae die 26 
jun. 1863." — A lembergi 1. sz. érsek Wierzchleyski Xavér 
ő szentsége által pápai trónállónak neveztetett ki ,úgy szinte 
Litwinovicz Spiridion canadai püspök in partibus, a lembergi 
g sz. érsek segédje, s Lluch Joachim, canariai püspök. Pápai 
házi főpappá Bernetti Ferencz, s Masotti Ignácz neveztetet t 
ki. — A szentatya megtudván, hogy az ez évi szárazság alatt 
kis államának több helyein a vizszükség mutatkozik, tudós 
Ponzi t a n á r t , Brauzzi , s Moreili mérnökök kíséretében 
kiküldte, hogy u j vízforrásokat keressen. — Jul . 14-én 
a bíbornoki testület szokás szerént az Apostolok basilikájába 
gyülekezet t , Villanova-Castellacci, petrai érsek tar to t ta a 
nagymisét, Mandolese minorita atya pedig sz. Bonaventura -
ról dicsbeszédet mondott. — Caiani Bonifácz, cagli-i s pergo-
lái püspök jun. 8-án San Pelegrinoban, közel Gualdo Tadino-
hoz szélhűdés következtében meghalt. Született 1800 maj. 
1-én, 1842. jul. 22-kénXVI Gergely pápa által cagli-i s pergolái 
püspökké neveztetett . — Jul . 18-án a szentatya parancsára 
sz. András della Valle templomában Oudinot Victor, reggioi 
herczeg, franczia tábornokért pompás gyászisteni tisztelet 

tar ta tot t . Oudinotnak ju to t t az isteni gondviseléstől azon 
tiszteletteljes föladat, hogy 1849-ben a forradalmi söpredé-
ket, mely Romában zsarnokoskodott, szétverje, a szentatyát 
az apostolok sírjához visszahozza. Meghalt Oudinot jul. 9-én, 
hogy az Istentől az ő egyházának adott szolgálatért az érde-
melt jutalmat elnyerje. A gyászmise költségeit a szentatya 
fedezte, kit Pacca, a pápai kamara nagy mestere, képviselt. 
Marinelli , porphyrai püspök, ő szentségének szekrestyése 
mondta a requiemet, az ének Roland szerzeménye volt. A 
franczia és pápai törzstisztség, Romának legelső méltóságai 
megjelentek az engesztelő áldozaton, mely az annyi érdemek-
kel tündöklő tábornoknak lelki üdveért mutat ta tot t be a Min-
denhatónak. — Sottovia János, ő szentségének kamarása, a 
latin levelekre nézve titoknoka, a Maria Maggiore patriarchai 
basilikának kanonokja, életének 40-ik évében, hosszú és fáj-
dalmas betegség s a halottak szentségeinek s ajtatos fölvé-
tele után meghalálozott ; helyébe Mercurelli Ferencz nevez-
te te t t ki. — A bibornokoknak épülete3 szokása, hogy ha va-
lamely szerzetes rend az ő alapitójának ünnepét ü l i , azon 
templomban, mennyire lehet, misét mondjanak, s a nagy mi-
sén, melyet majd mindég egy bibornok végez, számosan meg-
jelenjenek, igy t ö r t é n t j ü k 15-én sz. Magdolna templomában, 
Sz. Lellis Camille s Sz. Háromság templomában paulai sz. 
Vincze ünnepén. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 1-en. Bibornok herczeg-primás ő emtja a 

pesti kath. legényegylet évi szükségeinek fedezésére 100 
frtot kegyeskedett ajándékozni. 

—- Egri érsek ő nmga az Ínséggel küzdők részére a 
tárkányi erdőből 500 öl dorongfát, a solymosiból pedig 300 
öl hasábfát méltóztatott adományozni. 

— Károly-fehérvárott megalakult az Oltár-egylet. Er-
délyi püspök ő exclja aug. 15-én avatá föl az egyletet szo-
kott ékesen szólásával rajzolván annak föladatát és üdvös be-
folyását. 

— L i m b e k János, apát és fehérvári kanonok ő nsga 
születése helyén Gátán (mosonvm.) sz Annának ottani rom-
ladozó kápolnáját nem csak helyreállittatá, hanem kivülbe-
lül kidiszitteté, s a kápolna körüli tér t 14 négy állomási szo-
borral szent kereszt-uttá átalakitani kegyeskedett . 

— Az angol phlegma Londonban epéskedni kezd a 
miatt, hogy az irlandi kath. egyház néhai dús jövedelmét an-
gol igehirdetők emésztik föl, kiknek ott alig van néhány hi-
vük, hozzájárulván az is, hogy az igy szerzett pénzt még 
idegen helyen költik el. A legújabb statistika szerént van 
ott 155 angol plebania, melyekben egyetlen egy angol egy-
házi sincs, a jövedelem pedig 300,000 f rank ; van 173 ple-
bania 475, 600 frank jövedelemmel, melyekben nincs több 
10 protestánsnál ; 406 plebania 1,350,000 fr. jövedelemmel, 
melyek mindegyikében 12 protestáns van : 957 plebania 
4,250,000 fr. összes jövedelemmel, melyeknek egyikében 
sincs több 50 protestánsnál. Az angol egyháznak jövedelme 
Trlandból mindössze teszen 14,510,450 frankot- Ez az angol 
nagylelkűség és tolerantia ! 

— Berlinben és környékén az anabaptisták mindin-
kább szaparodnak. Csak nem régiben is 10-en vették föl ily 
módon a keresztséget Prenzlauban, hol ez alkalommal több 
ezerre ment a nézők száma. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes t en , 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle II. — A papságot a tudo-
mány és a szent élet teszi tekintélyessé és boldoggá (Folyt.) 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
и. 

Végső izekben folyik már az európai nagy vita, 
tovább nem fejlődhetik. A lelkek feszültsége patta-
násig jutott, az ingerültség minden határon tulhágott, 
mi szélsőségeken állunk. Gortschakoffot figyelmezte-
tik, hogy nincs szava a cosmopolita forradalom ellen, 
miután vele Italiában kezet fogott; a tu rini követek 
urukat, III. Napoléont, a brigantiság pártfogójának 
kiált ják; 2) egy olasz lap ir ta: „ha az Aunison elfo-
gott gonosztevőket kiadjátok, Italia halálát áláirtátok. 
Ha már ki kell őket adni, gyilkoljuk le, vigye el a 
császár a holt testeket, temesse el a st-dénisi kápol-
nában, vagy I. Napoléon mellé az Invalid-sirboltban; 
ajtatos neje imádkozhatik hozzájok, mikor a pápára 
és. a Bourbonra áldást könyörög az Istentől." 3) Ez 
még kevés. A pápaság koronája ellen vittconspiratio 
mélyebb, szélesebb sebet ütött a ker. társadalom ke-
belén, a romlott genyeket összesziva, a gyenge ize-
ket fölemésztve, most magát az életet, az élet adóját, 
földi sorsaink, két ezredéves intézményeink urát, ve-
zérét, a jövőnek minden reményét, Jézust, mint Istent, 
megtámadta. Renan Ernesztnek történeti regényét 
„Vie de Jesus," Hugo Victor „Les Misérables" bölcsé-
szeti regényével együt t nem az iró személyes hitet-
lenségének, nem egy-két olvasó romlott Ízlésének, ki 
a méregen kéjeleg, ki az emberiség legnemesebb eré-
nyeinek gúnyjain örömmel éldeleg, hanem, mint 
tényt, a társadalom szomorú helyzetének, a lelkek 
hangulatának ismérvéül tekintjük. Az 1848-i kitörést 
a „Les Mystères de Paris" és „Le Juif errant" meg-

' ) La France 204. sz. 
J ) ,,11 governo francese sta a Roma per proteggere il 

brigantaggio." Musolino jun. 20-án. (Armonia 152. sz. 2. 
jul. 1863. 

s ) Diritto 194. sz. 15. jul. 1863. 

előzte. A feszült lélek anyagi csapásban tör ki, s ha 
pusztított, lecsendesedik. VI. Piust fogságba viszi a 
forradalom, s a sans-culottes-ok tagadják az Istent; 
VII. Pius Savonában, Fontainebleauban elzáratik, s 
Bertrand tábornok I. Napoléon előtt minden istensé-
get tagadva vitatkozik ; *) IX. Pius kifosztatik, ko-
ronája fenyegettetik, s Bertini G-ábor a turini egye-
temnél, s Passaglia ujságlapján az Istent tagadja; 2) 
Renan Erneszt, st. Sulpice-nek egykoron papnö-
vendéke, a párisi egyetemen a kereszténységet gú-
nyolja; letiltatván az előadásoktól, könyvet ir a sze-
líd, az összhangzatos zsidó fiúról, kit Jézusnak hiv-
tak; 3) a könyvet előre robajjal hirdetik, a könyv 
nyugtalanul váratik, egy hónap alatt 35,000 példány-
ban három kiadással szétkapatik, minden világrészre 
útnak indíttatik, mohon olvastatik, kiki felőle regél, 
egyik kárörömmel, másik a sértett szivnek fájó ér-
zelmeivel, mindenki ingerültséggel. A Jézus istensé-
gének bevallásaért kapott fejedelmi korona tehát ösz-
sze nem törethetik, hacsak Jézusnak istensége meg 
nem tagadtat ik? A pápafejedelem ellen vitt támadás 
Jezus-fejedelem elleni támadásban végződik? A pápa 
fejedelemsége Jézus fejedelemségének nyilvános be-
vallása a ker. társadalomban; századok tették ezen 
koronát a pápa fejére, századok tisztelték azt, hogy 
tiszteljék azon koronát, melyet az örök Atya Jézus-
nak fejére tett, „ego autem constitutus sum rex ab 
eo." Nem lehet Jézus helytartójának fejéről letépni a 
királyi éket, hacsak le nem tépik Jézusról az isten-
séget; a ki előtt ma a pápa nem király, azelőtt Jézus 
nem Isten. A történet ezt regéli, a jámbor sziv ezt a-
zonnal sejtette, a pápa, az összes püspökség ezt hir-

*) E vitákat Beauterne lovag „Sentiments de Napoléon 
sur le christianisme" czimü miiben áthagyományozta. A csá-
szár a vitát ezen szavakkal zárta be: „Si vous ne comprenez 
pas que Jésus-Christ est Dieu, eh bien ! j 'ai eu tort de vous 
faire général." p. 111. (Diet, des Preuves, etc. p. 252. ed. 
Paris 1858.) 

a ) Mediatore 5. sz. 31. jan. 1863- Passaglia a bölcsész 
eszét, s érdemeit dicséri (u. о. 152. 1.) 

3) Vie p. 127. 
20 
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dette, ma szemeinkkel látjuk, füleinkbe dörgeiii báli-
juk , vérző kebleinken érezzük. A kik a szentatya ki-
fosztatását sürget ik, Renan Erneszt hidegvérű me-
részségeit dicsérik, könyvét mindenüvé csempészik. 
A lelkismereti szabadság tehát valóban fölszabadulás 
Jézusnak minden törvényei alól? A vallásszabadság 
fölszabadulás minden vallásos köteléktől? A,Diri t to ' 
szemére veti az olaszoknak az ellentmondást, hogy 
Romát kivánják, még is gyermekeiket kereszteltetik. 
,,Ez szineskedés, kereszténynek lenni, s még is a pápa 
ellen törni. Ti hypocriták vagytok, gyermekei teket 
is azzá teszitek." *) Az atheismust be nem vallják, mi-
vel ez még nem izlik, ők kényelmes religiot ková-
csolnak, mely torzötletekben senkit se zavarjon. A pápa-
ság sorsa Jézus istenségével összecsatolva ! Bántsd az 
egyiket, töröd a másikat; döntsd le ezt, dül a másik 
is, habár íöntartani akarnád, mivel a dolgok termé-
szete bárgyú véleményednél erősebb. A wittenbergi 
tanárok utódjai nem tagadták Jézust, nem tagadták 
az Is tent? A heves olasz, a merész franczia hirtelen 
rohant ; hova a mecklenburgi lovak három századon 
értek, az olaszok és francziák három év alatt ott let-
tek. I g y ébrednek a szunnyadozók ? Így szúratnak a 
közönyösök? Igy bűnhődnek a katli. hit megtartott 
vértje mögött a pápa és a püspök ellen fölkelők? Sz. 
Ignácz vértanúnak szavai igazulnak: „omnes episco-
pum sequimini ut Jesus Christus patrem." 2) Sz. Pé-
ter koronája a „Tu es Christus filius Dei vivi" vallo-
máson alapszik ; a korona ellen vezetett hadjárat a 
vallomás tagadásával végződik. Fájdalom és vigasz 
egyszerre! Fájdalom a botrány miatt, az elveszett 
testvér miatt ; vigasztalás, mivel IX. Pius fejedelem-
ségét Jézusnak istensége fedezi. Ide sodorta a szent-
ségtörő merény a világot. 

Jézust tagadják, nekünk őt vallani; a pápát tá-
madják, nekünk őt védeni kell. A kiben még bit van, 
ide szoríttatott. Az első keresztények abban vallot-
ták Jézust, hogy eladott birtokaiknak árát sz. Péter 
lábaihoz tették ; ma arany az isten, kincs a boldogság, 
a Péterfillér Jézus hitének a bevallása. 3) Rex virtu-
tum, rex gloriae, — Rex insignis victoriae, — Jesu 
largitor veniae, — Honor coelestis patriae ! 

Passaglia és Renan egy anyának ikrei, egy kö-

0 Diritto 164 sz. 11. jul. 1863. — Religio. 10 sz. 1. 
aug. 76.1. 1863. 

2) Ad Smyrn. c. 8. 
3) Folyó év aug . laig 32,257,800 frank gyűlt be. Ez a 

bitnek adója „un tribut de la foia. A szentszék szükségei sza-
porodnak, szaporodjék adományunk is. (Correspondance de 
Rome 261. sz. 14. aug. 1863.) 

vet fújnak, egy gyékényen árulnak. Papnöveldének 
neveltje mindkettő, választott pályáját elhagy ta mind-
kettő; hitt Renan egykor, nem hisz többé, — híve volt 
Passaglia a pápának, nem hive többé; vallott hitét 
megtagadja, megtámadja Renan, — vallott jó elveit ta-
gadja, megtámadja Don Carlo; Renan Jézust első 
bölcsnek, egyszerű embernek, — Passaglia a pápát első 
püspöknek, egyszerű főpapnak állí t ja; Renan szerént 
(reszked a toll, borzad a kebel) Jézus sokban tudat-
lan, színlelő, bűnös volt, — Passaglia szerént a pápa 
tudatlan, rontja az egyházat; Renan előtt csak apostata 
írhatja meg hiven Jézus életét, 2) — Passaglia, mivel 
apostata, hiszi, hogy csak ő tudja, mi üdvös az egy-
háznak, előtte tudatlan a pápa, vétkes a szentszék, bű-
nös a püspökség; Renan előtt Iscariotes Júdás evan-
géliuma volna a leghitelesebbkutforrás,—-DonCarlo 
előtt csak egy tekintély van, Cavour, Ricasoli, Rat-
tazzi, Minghetti , conspiratorok, árulók, esküszegők. 
A két apostata hosszusoru családnak az első szülöttje, 
a családi jegyzőkönyvnek megbízott tollvivője. Tudja 
Renan mit ir, ő hideg véralkat, hirtelenkedni nem 
szokott, könyvére a jegyzeteket Byblosnak üditő ár-
nyai alatt, a kristályíorrások csörgedezéseinél irta; 
tudja Passaglia mit ir, hova tör, mivel még 1860-ban irta: 
„a pápai fejedelemségnek lerontása egyházi szakadá-
sokat fog szülni, az egyházat nagy csapással sújtani, 
a 167 pápát, kik III. Leótól kezdve koronás fejedelmek 
voltak, tévedésről vádolni. Kath. indok parancsolja, 
hogy a pápa világi fejedelem legyen." 3) Renan a pro-
phetákat elmeháborodtaknak, 4) Jézust forradalmár-
nak, fejetlenségi izgatónak mondja, 5) sajnálván, hogy 
Pilatus s Heródes alatt nem volt rendszerezett csendőr-
ség, mely a kóbor zsidó i f jú t csavargásaiban megaka-
dályozta volna. ") Előtte az apostolok kedves réve-
dezők. 7) Lukács tudatlan democrata, 8) János Péter 
ellen ir igykedő aggas tyán , János, Erzsébetnek fia, 
mindég ingerlékeny Lamennais; Júdás becsületes, 
Pilatus igazságos, mivel egy se tehetett másképen, 
semmint tett. Mit tesz Passaglia? Nem mondta-e a 

' ) „11 n' a pas été impeccables. Beaucoup de ses fau-
tes ont été dissimulées " Vie, p. 457. 

2) Vie, Introd. p. 58, 59. 
3) Dialoghi p. 10, 12. 

Vie, p. 77., 
5) „Jésus, à quelques égard, est un anarchiste, car il n ' 

a aucune idée du gouvernement civil. Ce gouvernement lui 
semble purement, et simpliment un abus." Vie, p. 127, 128. 

6) „De n' avoir pas été géné une seule fois par la police 
dans sa course vagabonde." Vie, p. 62. 

•>)„ Joyeux enfants." Vie, p. 70, 176, 189. 
b) „Un démocrate, ebionite exalté" Vie, Introd. p .40,41. 
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püspököket gazok védőinek, a jók üldözőinek,1) a pá-
pát ker. religio megrontójának, ki elfeledi szent hi-
vatalát, az egyházban szitja a zavart, növeli az er-
kölcstelenséget, a fejetlenséget, védi, éleszti az or-
gyilkosságot? 2) Renan nem ismer szentet, tiszteli-e 
Passaglia? Matthieu bibornok sopbista, De Angelis 
bibornok despota, Bedini bibornok részeges, Caccia 
veszett kutya, Zinelli a setétség szolgája, a bentino-
roi püspök ravasz öreg róka, a mondóvi-i, a szent-
atyának személyes barátja, goromba favágó, a nicas-
troi aljas gonosztevő, a spoletoi, Szűz Mariának lán-
golva szerető gyermeke, gonoszabb a hóhérnál. 3) Re-
nan ilyeseket nem irt, ő sima, ildomos, körmeit puha 
burok alatt hordja. Renan tagadja a kereszténység-
nek alapját, Jézus istenségét; Passaglia megtámadja 
a pápaságot, a püspökséget, a kath. egyháznak, az e-
gyedül igaz és teljes kereszténységnek alapját. Pas-
saglia szerént a pápa csak factionak feje, a szakadás már 
meg van, mivel egy részen áll a pápa és az összes püs-
pökség, tisztelve a népek millióitól, más részen áll 
egy bizonyos Passaglia, és néhány pap, 4) kiktől fut-
nak a jámborok, kiket megvetnek a forradalmárok. 
Ha az egyház olyan, miként Passaglia festi, akkor 
megszűnt egyház lenni; ha megszűnt az egyház, meg-
szűnt Jézus igazmondó lenni; ha ez áll, Jesus nem Is-
ten. Itt Renannal találkozik. A turini apostata meg-
irta a tételt, a párisi apostata megtette a lehozást, ők 
iránytársak, két uton haladva, a hegytetőn, Jézus is-
tenségének tagadásában, találkoztak. Renan vissza-
tartó, Havet félékenységről vádolja, Don Carlo meré-
szen durva; fajra egyek, modorra egyik házi eb, má-
sik erdei farkas, mindkettő mar. Szólt-e nyersebben 
az eislebeni Márton, az erfurti tanoncz, a wittenbergi 
tanár? Fáj a botrányokat regélni, miként fáj azokat 
naponként olvasni, de tisztünk e helyen a kornak kór-
anyagáról nem hallgatni. Szúr a seb, de folyik a geny, 
tisztul a test. Hova jutot t a milanói káptalan nagy-
prépostja? Kikhez szegődöttGennaro J a k a b ? Hol fog 
megállni a „De poenis inferni" iratnak szerzője, — 
Passaglia? 

Tagadják Jézust, valljuk mi, Tu et Christus fili-
us Dei vivi; támadják a pápát, védjük őt ragaszkodó 
engedelmességünkkel; rágalmazzák a szenteket, a püs-
pököket, hódoljunk nekik. Verbum pro verbo, factum 
pro facto. — Coeli cives occurrite, — Portas ve-

' ) La Pace, 15 sz. 1863. 
La Pace, 10, 35, 84 132, 150, 146, 147. számok. 

3) Armonia 184 sz. 8. aug. 818. 1. 
4) La Pace, 84. sz. 

stras attollite, — Triumphatori dicite: — Ave Jesu 
rex incly te ! 

, Jézus forradalmár, anarchista.' Szent dolgokat 
profanus szavakkal, profanus dolgokat szent szavak-
kal nevezni a forradalmárok szokása. Ok miveltek, 
mivel a szentélybe, miként csapszékbe, föltett kalap-
pal lépnek. Ujitást, visszaállitást, a helyzetek javitá-
sát egyedül a forradalomtól várják, magukat világ 
boldogítóinak kiáltják, a világnak Megváltóját for-
radalmárnak, megváltatásunkat a legnagyobb forra-
dalomnak mondják. Miért nem nevezik az Istent for-
radalmárnak , a ki semmiben semmiből teremtett? 
Ez volt az első változás. Nem uj e szó Renan tollábol, 
már Bertrand I. Napoléonnak mondá, 1) az Opinione 
pedig tavaszkor ir ta: „azon időnek forradalmárai Jé-
zus, és az ő tanitványai voltak." 2) A forradalmárok 
föllázadnak fejedelmeik ellen, nem ismerik el hatal-
mukat, népszavazatra támaszkodnak, megtörik eskü-
jöket, elárulják fejedelmeiket. Jézus elismerte, isteni-
nek hirdette a hatalmat, melylyel Pilatus birt, 3) 
népszavazat által halálra követeltetett, eladatott, el-
árul tátott. A mai forradalmárok, Jézus ellenségeinek 
szavai, s tettei összhangzanak. A forradalmárok con-
spirálnak, Jézus a kertben imádkozott, a conspiratio-
nak kiszemelt áldozatja lett ; azok ellenszegülnek, el-
leneiket az utbol gyilokkal elteszik ; Jézus engedte 
magát megkötöztetni, Pétert a kardtól letiltotta. A-
zok hazudnak, szinlelnek, mihelyt veszélybe jönnek, 
Yanini atheus a tömlöezben gyónik, áldozik, 4) Vol-
taire irott esküvel bizonyítja, hogy őszintén hisz min-
dent, mit a kath. egyház tanit; 5) Jézus „veritatem 

' ) Il (Jésus) a passionné (szenvedélyen kiviil más erőt 
nem ismernek) et attaché a son char les multitudes, il a ré-
volutionné le monde." (Sentiments de Napoléon i. h.) 

2) „I rivoluzionarii di quei tempi erano Cristo ed i 
suoi seguaci." Opinione 91. sz. 1. april. 1063. 

3) An nescis quia potestatem habeo crucifigere te , et 
potestatem habeo dimittere te ? Respondit Jesus : non habe-
rès potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset de-
super. Joan. 19, 10, 11. — Pilatus idegen fejedelem volt Ju-
daeaban, a forradalmárok pedig különösen ezeket üldözik. 

4) „II fit l 'hypocrite, rôle auquel ont souvent recours 
les impies quand ils se voient en danger. Il contrefit le bon 
chrétien, il demanda souvent les sacraments." Diet, d 'Ant i -
Philosophisme p. 121. 

5) 1769-iki mart. 30 -án , 10 órakor reggel Ferneyben, 
Briges s Vagniere tanuk előtt a plebánus kezébe. — Másod-
szor ugyanazon év april 15-én hat tanuk előtt vallotta szó-
val, Írásban : „c'est cette foi véritable et catholique, hors de 
laquelle, on ne peut être sauvé , que je professe, que je re-
connais, seule véritable , je jure , je promets de mourir dans 
cette croyance." Diet. d'Anti-Phil. p. 1485 — 1488 

20 * 
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docet, „dolus non est in eo," Pilatus előtt a hamis vádakra 
„nihil amplius respondit, ita ut miraretur Pilatus." Jezus 
mindenben ellentéte a forradalmároknak, hanem miként őt 
Pilatus Barrabáshoz, ugy Renan a forradalmárokhoz hason-
lítja. A forradalmárok örömmel fogadják, pénzzel jutalmazzák 
a szökevény s áruló papot, ily pap árulta el Jézust. Ok vé-
dik, ha lehet, az igazság büntető kezéből kiragadják a király-
gyilkosokat, igy történt Barrabással „vinctus insignis, qui in 
seditione facerat homicidium," „erat autem Barrabas latro;" 
fenyegetik, rémitik, erőszakolják a birákat , hogy ezek 
ugy Ítéljenek, miként ők akarják ; boszut állanak , véres 
áldozatjuk körül dalidoznak, tánczolnak, tombolnak; Jezus 
halálra vitetett, mivel Pilatus megrettent, Jezus ellenségei-
nek megbocsátott, s mikor az ajtatos asszonyok sírtak, a gyil-
kosok kárörömmel gúnyolodtak. Mindazon tettek által öletett 
meg Jezus , melyeket a forradalmárok tesznek, ellenségei 
voltak, s lesznek mindenkor, közöttük Jézust, s az ő egyhá-
zát soha nem láttuk, a forradalmi szótárt a szentélyből 
elutasitjuk. 

Gúnyolják Jézus t , kötelességünk dicsérni őt ; a köz-
gonoszokkal egybevetik, ragadjuk ki őt ; szentségtelen neve-
zettel illetik, szeretetünk sugalja, hogy imádjuk őt a szégyen-
palástban. Amorem pro odio, laudem pro blasphemia, p ie ta-
tem pro scelere. — Jesus Rex admirabilis — Et triumpha-
tor nobilis, — Dulcedo ineflfabilis, — Totus desiderabilis ! 

Renan könyve hosszabb értekezést kiván, 2) e helyen 
nem a könyvet, hanem a könyvből a társadalom nagy sebét 
méregetjük. Mosoly, megvető hallgatás fogadná máskor e 
könyvet, mely elég regényszerű, hogy történet ne legyen, 
elég történeti, hogy regény ne maradjon ; elég tudákos, hogy 
a tudatlan csudálja, elég nyomorult, hogy a tudományos em-
ber megutálja; hanem a társadalmi bajok nyögése ő , nem 
hoz a tudományra semmit, még sem szabad figyelemből vesz-
teni , mivel ha nem is ront , a romlottakat összeforrasztja. 
Oly iró, ki játszik, ki nem elveket, hanem torztételeket ha l -
moz, állit vakmerőn, tagad szemérem nélkül, mit egy helyiin 
nyújt , más helyűn vissza von, nem érdemel komoly vitát ; ki 
nem taglal, nem bizonyít, a mi szavában igaz, az csak a ha-
mis tételek eltakarására szolgál, hogy a tévelyt foghata t -
lanná tegye, hogy az olvasóba észrevétlenül öntse ; magasz-
talja Jézust, hogy Istenségéből simán kifoszsza , rágalmazza, 
nehogy valaki Istennek higyje; magasztalja a kereszténysé-
get, hogy Jézust nagy embernek, az emberiség sorsának 
örök urául föltüntesse. Ez mézes méreg, ez nyugodt düh , ez 
fényes sacrilegium, ez blasphemia csendes elméből. Semmit 
föl nem fedezet t , semmit föl nem derí te t t , semmit nem ren-
dezett, mindent megfoghatlanná, érthetetlenné tett. Tárgya 
nem uj, Cerinthuson kezdődik , Ariuson folyik , Straussban 
szélesedik, s mit a német tudós baljóslatú, de mégis nehéz 
tanulmányozás, törő fáradság által keresett, Renan gyerme-
kies negédességgel elsajátí tott , Jézusnak életét í r j a , de 
nem a milyen volt, hanem minőnek ő képzeli. Kétségtelen 
tényeket tollvonással tagad, „talán igy volt , talán igy lehe-
t e t t " szólamokkal értelmez, más tényeket , melyek keretjébe 
nem illenek, elhallgat, vagy csonkítva, torzítva alkalmaz. A 

l ) Arraonia 79. sz. 3. april. 1863. 
*) Ha avatottabb nem szóland, mihelyt idöhez jutunk. 

valódi Jezus mellé más Jézust festett. Renan zsidó ifja nem 
Bethlehemben születik , ' ) nem ismeri a zsidó nyelvet, a 
szent-irást, Filót, az Essenusokat, a keleti bölcsészetet, egye-
dül Hillel tanárt. A kereszténység tehát Hillel müve ; a ki-
csinységekkel vesződő iskola minden elmét meghaladó műnek 
szülője. Jézusnak nincs fogalma a romai császárról, az ari-
stocratiáról, ő egy bárgyú falusi fiu, ki a csudálandó Lucre-
tiusról semmit sem hallott. 2) Nem hitte, nem mondta magát 
soha Istennek, engedte, hogy annak nevezzék, csak hogy si-
kert arasson, 3) a gazdagok nem követték, fölingerült forra-
dalmár le t t , religiot, egyházat alapított , de csak érzelemre, 
helyzete tarthatlanná lett, mivel szenvedélye által elragad-
tatott, a rajongásnak magvait elhintette ; ő megöletett, c s a t 
Magdolna révedezéseinek köszönhető, hogy föltámadásáról 
szó van Mindezeket áll í t ja, kétségkivülinek föltételezi 
a mire hivatkozik, ott annak ellentétét olvassuk. — S mit 
tet t e falusi, tudatlan fiu? Az emberiség hitének alapjait le-
tette , ki nélkül a történet rejtély. Ezen zsidó fiu ma is kor-
mányozza az emberiség sorsát , a m i t alapitott , az örökre 
megmarad, s ha eszméi szerént élnénk, a föld paradicsom 
lenne. J ) „Jezus ! téged halálod után jobban szeretnek, mint-
sem életedben ; te az emberiség sarkköve maradandasz, a ki 
a te nevedet e világból kiszakítja, az a világ sarkkövét dönti 
ki." w) Ez Renan imája. Mit enged tehát Renan mint tényt ? 
Az evangéliumok hitelességét, Jezus történeti személyiségét, 
s a kereszténységet, a mint áll két ezeréves dicsőségeivel. 
Mit t agad? A csudát, Jezus istenségét. Választani kell tehát, 
vagy azon Jezus, kiről Renan regél, nem hozta létre azon er-
kölcsi, szellemi átváltozást, melyet a pogánysággal ellentét-
ben kereszténységnek nevezünk ; vagy ha ezt létrehozta, ak-
kor Isten volt, nem Renan , hanem a keresztények Jézusa. 
Az erkölcsi átváltozás oly csuda, miként a teremtés, egy erő-
nek a tettje. Renan ezt t agad ja , s tagadva nagyobb csudát 
állit. Ha Jezus személyiségét lenyomjuk, müvét meg nem 
foghatjuk ; ha istenségét tagadjuk, nagy embernek ne mond-
juk, mivel csak nagy csalónak, a világot nagy csalatottnak 
mondhatjuk. A keresztény világ csudát hisz, Renan absurdu-
mot akar velünk elhitetni ; a csuda fölül múlja elménket, de 
az absurdum kitagadja ; a keresztények hite Istenhez vezet, 
Renané a lehetetlenre ; az vigasztal, ez lesújt ; az tekintélyen 
alapszik, ez is; hanem annak tekintélye a 19 százados egy-
ház, a mely Jézust látta, sz. Péternek szakadatlan sorban le-
jövő utódjai, ki Jézust Istennek vallot ta, ennek tekintélye 
maga Renan, ki a czedrusok árnyaiban, a C3örgő patakoknál 
révedez. Ily tekintély nem dönti le a majd két ezredevés te-
kintélyt. Renannal ott vagyunk, hol az aetheusokkal, kik Is-
tent tagadva, helyébe absurdumot tesznek. A franczia iroda-
lom szégyene, hogy neki ily torzmerészség ily nyomorult 
szólam- és tárgy-ellentmondásokkal telt müvet komolyan 
nyújt . 

Nem első, nem utolsó, nem a legszilajabb támadás. Nem 
becsüljük nagyra, nem kicsinyre. Ellensége ezen támadásnak 

' ) Vie, Intr. |>. 33. 
*) Vie p. 30, 35, 40 , 43. 
3J Vie, p. 76, 132. 
4) Vie, p. 194, 325, 434. 
5 ) Vie, p. 1 , 2 , Introd. 59 ; Vie, p. 46, 81. 
• j Vie, p. 426, 459. 
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az annyi vallású kereszténység, ellensége a sivár emberi 
flziv, mely ha a Megváltó Jézust nem birná , mint jövendőt 
várná. Nincs barátja e támadásnak, csak a duló forradalom. 
Annyi századok fáradalmai, az emberi elme annyi kutatásai, 
a ker. miveltségnek annyi áldásai után a dulakodások ferge-
tegeiben a világnak e kérdés tétetik : Isten volt-e Jézus ? 

Adjunk választ a hivő századok imádásaival térdre 
borulva : ,,Deus erat Verbum ; et Verbum caro factum est, et 
habitavit in nobis." 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Folytatás.) 

Lássuk már most mily állást foglal el a tudományos pap 
hivei előtt, midőn hivatalbeli kötelmeit teljesité. — A papot 
az élet igéjének hirdetőjévé rendelte az U r , s akar ta , hogy 
e tisztet a világ végéig buzgalommal teljesítse. Már pedig 
hogy fogja a tudománytalan pap hiveivel hiba nélkül kö-
zölhetni a keresztény tanokat, megczáfolni meggyőző érvei-
vel az ellenvetéseket, eloszlatni a kételyeket , melyek liall-
-gatóinál fölmerülhetnek, ha nem bir alapos készültséggel, s 
nem szerezte meg magának a kellő ismereteket ? Föl fog tá-
madni a szivben a lelkismeret szózata, mennyi hibát követett 
el tudatlanságból — valljon hol lel vigaszt annak megnyug-
t a t á sá ra? ! Meg kell győződve lenni a papnak vallása igaz-
voltáról, át kell éreznie annak üdvadó erejét, s mintegy ön-
szive véréből kell hiveinek kölcsönözni szivéletet. „Mert ha 
vak vezet világtalant — mond az irás — mindketten árokba 
esnek" 1) „Quid enim periculi sit — igy nyilatkozik sz. Ber-
nard — ubi non invenit pastor pascua, ignorât dux itineris 
viam, vicarius nescit Domini voluntatem ! Ecclesia quotidie 
multipliciter et miserabiliter experitur". Mig ellenkezőleg, 
mily áldásosán működhetik alapos tudományosságával a pap 
•hivei mind örök boldogságára, mind ideiglenes jólétére ! Föl-
világosítja őket a vallás és erkölcs törvényeiről , meggyőzi 
azok igazságairól, a keresztény tökélyesedésre vezérli , s 
igy biztosítja számukra a jövendő életet , mely a siron tul 
kezdődik, s melyért éltével áldozott üdvösségünkre az Üdvö-
zitő a keresztfán. Tanácsával segiti Őket az előforduló nehéz-
ségekben, és az alkalmas eszközöket megválasztani tudván, 
üdvös befolyást gyakorol a népnek mind bel- mind küléletébe. 
S valljon ezek után ki előtt ne volna tekintélyes azon férfiú, 
ki oly jótevőleg munkált népe érdekében ? ki ne tisztelné őt 
amint jótevőjét ? Bizonyára hálátián kebel volna az olyan, ki-
nek szivéből kihalt az igazság érzete, midőn nem méltányolja 
a méltó érdemet, melyet az olyan működés szerez. Tudomá-
nya által képez továbbá a pap jó keresztényeket, vallásos s 
igy hasznos honpolgárokat a hazának, Isten szive szerénti 
népet az Urnák ; és az ily ténykedés, ha az elhintett mag jó 
földbe esett, megfogja teremni a tekintélyt s ezzel párosult 
tiszteletet, melyet az őszinte sziv hálával hoz meg nevelőjé-
nek, ki őt jóra oktatta, ki boldoggá tevé , kihez mint gyámo-
lóhoz bizalommal fordul későbbi bajaiban, s ki üdvös befo-
lyása által folytonosan ápolja ama csemetét, melynek első 
magvait ő hintette el a kebelbe. 

' ) Máté ev. 15 ,14 . 
г ) Sz. Uernard in declam. 

A pap továbbá — tekintve hivatalát — népeinek bí-
rája s orvosa. Mint igazságos itélő ül a gyóntató székben, 
kezében az Üdvözítőtől nyert kulcshatalommal. Eljő a törő-
dött bűnös, leborul alázatosan, s gyógyírt keres magának a 
sziv sajgó sebére, melyet oly fájdalmasan megsebzett a vétek 
vérző tövise. A papnak hallatnia kell a könyörület és irga-
lom, de egyszersmind a büntetés igazságos szavát ; egy kéz-
zel büntetnie, a másikkal szivéhez szükséges karolnia a meg-
tért szenvedőt. El kell vonnia őt a bün tévelyes örvényeitől, 
ki kell irtania a vétkes szokásokat, a jó föltételben erősitenie, 
s mint János a pusztában őt, Jézus Krisztushoz vezérelnie. 
De e magasztos kötelmenek tudomány nélkül csak részben 
tehetend eleget; mert nem fogja teljesen meglágyitani a 
poenitentia által bár megtörött szivet, nem fogja megválasz-
tani tudni a helyes gyógyszert , mely a beteget gyógyítsa, s 
büntesse egyaránt , hanem ellenkezőleg méltatlan szolgája 
lesz ama szent-széknek, melyet Isten a büneinkbőli kitisztu-
lásra rendelt. Ha azonban a pap , ki magának kellő ismere-
teket szerezni el nem mulasztott, megmutatja a megtért bű-
nösnek az örvényt, melyhez oly közel állott, ha meggyőzi őt 
mily könnyen elbukhatott volna örökre, és föltárja előtte az 
Isten végtelen kegyelmességü irgalmát ; könytelt szemekkel 
fogja áldani azt a jótevő kezet , mely u j életre ébreszté őt a 
bün sötét napjai után, megigazulást eszközlött a szívnek, és 
'gy еёУ UJ) e g y boldog korszakot alkotott a most már bű-
nökből kitisztult kebelbe, honnét a bűnös szenvedélyek tova 
riasztva, csak erényvirágok fognak fejledezni meghintve a 
sz. élet himporával s illatozva az örökkévalóságra. És ha már 
tiszteljük és tekintélyes előttünk a földi jó tevő, mennyivel 
inkább lesz előttünk tekintélyes az, ki üdvös tanításával biz-
tosította számunkra ama sz. örökséget, melynek részeseivé 
mindannyiunkat Krisztus sz. vére tett. 

Mindezt rövideden összefoglalván, elmondhatjuk, hogy 
a papságot — tekintve főleg a mostani korigényeket és hi-
vatalának kötelmeit — a tudomány csakugyan tekintélyessé 
teszi. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. к. apostoii Fölsége f. évi jul. 31-ről kelt legfölsöbb határo-

zatával S c h l a m a d i n g e r Andrást, kertesi plébánost, németujvárí 
alesperestet, s K ö v e s Györgyöt , csenyei plebamist, és sárvári al-
esperestet, a szombathelyi székeskáptalannál ezimzetes kanonokká 
legkegyelmesbben kinevezni méltóztatott. 

SZILÁGY-CSEH, (Vége.) A nagyszerű kivilágitást 
emelte az Apostol János gyógyszerész ur által sikerülten 
előállított görögtűz. A jeles beszéd végeztével a színtársulat 
tagjai tisztelgettek ő excellentiája ablaka előtt gyönyörű 
az ünnepélyhez alkalmazott dallamokat zengedezve ; szóval 
késő estig volt szerencsénk láthatni a tisztelet, a fiúi hódo-
lat nyilvánulását. A kettőztetett buzgalom- s hódolattal foga-
dott főpásztor másnap kora reggel minden telhető tisztelet-
jelek közt távozott tőlünk folytatandó az Isten dicsősége- és 
a hívek üdvére irányzott szent hivatását, mely alkalommal 
édes mindnyájan kértük a Mindenhatót : hogy kisérje a ke-
gyes főpásztort, és áraszsza reá áldását. — A nagyméltóságú 
magas vendég tőlünk távozva Alsó-Szopornál fényes ban-
dérium közepette a görög-egyesült esperes s lelkész Kuk 
János ur, Ér-Mihályfalván pedig számos földbirtokos urak je-
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lenlétében Beretzky György alkotmányos másod alispán ur 
által, ki református létére szintén a kath. klérus érdemeit 
meghatólag ecsetelte, fogadtatot t . A rendeltetés helyére Ki-
rály-Daróczra érkezvén kegyes püspökünk ő excellentiája, 
az ottani templomban, meglepetésére, a szomszéd Szathmári-
egyházmegye nagyméltóságú főpásztora két ugyanazon me-
gyebeli egyházi személylyel várakozot t ; a további fényes 
fogadtatásokat ki lehetne képes leirni ? ! Ő excellentiájának 
a nép mindenütt hódolt, és hova csak megérkezett, ünnepet 
ta r to t t , és sietett mindenütt mindent önkénytesen elkövetni, 
csakhogy a magas vendéget méltólag fogadhassa. Király-
Daróczról a nagyméltóságú férfiú az érintett nagyméltóságú 
látogatóval Szathmárra rándult, honnét másnap kora reggel 
Király-Daróczra visszajőve sokakat, az ér-mindszenti bér-
málandókat is ide S7ámitva, részesített az erősödés malaszt-
jában, de nem csak Király-Daróczon, hanem Tasnád-Szán-
tón s Tasnádon is fényes fogadtatásban részesült, és számo-
sakat bérmált meg a szeretetteljes főpásztor, ki drága sze-
mélyét mindnyájunk előtt felejthetetlenné tette, és szerete-
tünket, hő ragaszkodásunkat magának örökre biztosította. 
Apostoli ú t jában a kegyes főpap minden plébániai tem-
plomban maga végezte a szent-mise áldozatot, mindenütt 
oktatot t , s mint valódi apostoli a j ta tosságu férfiú istenes-
ségre és áhí ta t ra buzdított, az iskolákat mindenüt t mél tat ta 
magas [figyelmére, s mindenütt a papi lakban szállott meg. 
— Ő nagyméltóságát apostoli útjában. Palotay László püs-
pöki szertartó ur kisér te ; kerületünkben pedig mindenütt 
oldala mellett állott, a gyengélkedése daczára is fáradságot 
nem ismerő kerületi esperes és zilahi lelkész, ft. Z а к к а у 
János ur. —.Áldjuk és pedig örökre áldjuk a mennyei Atyát , 
ki véghetetlen kegyelménél fogva kegyeskedett minket is 
főpásztorunk látogatásával megvigasztalni; engedje a föl-
seges I s t e n , hogy az egyház díszére, megyéje javára a ke-
gyes főpásztor apostoli hivatásában még számom éveket fris 
erőben tölthessen, s kormányzata alat t t Krisztus szent hite 
és az erény napról-napra maradandóbb lakást nyer jen a hi-
vek szivében. Isten és az ő kegyelme legyen főpásztorunk-és 
édes mindnyájunkkal. Bresztovszky Ede. 

LONDON, jul. 23-án. A tömlöczök bilije mind a két ház-
ban keresztül ment, nincs róla többet mit irni, a kath . pap-
ságnak szabad lesz a foglyokat meglátogatni, őket a ker. hit-
nek és ezen hit törvényeinek megnyerni , hogy a társada-
lomnak ismét becsületes t ag ja i lehessenek. Derby a bili mel-
let t szónokolt, de el nem mulasztotta a ka th . egyházat vá-
dolni, hogy a cultusnak egyszerű fönségét a szertartások 
terhével elnyomja, hogy némely elveket vall, melyek az Is-
t en igéjében nem találtatnak, végre hogy a Is tennek cul tu-
sát más teremtményekkel is megosztja. Hasonlóképen Tai t 
anglicán püspök is türelmes akarván lenni, megengedhető-
nek vélte, hogy a kath. papok szabadon bejárhassanak a 
tömlöczökbe, de nem tar tot ta szükségesnek, hogy e miatt az 
államtól fizettessenek, mivel ugy mond, veszélyes a romai 
püspököknek nagyobb befolyást engedvényezni, mint a mi-
lyent jelenleg gyakorolnak. Valóban az angl icán püspök ur 
sokat számit a kath papság buzgóságára, a ki kérte, hogy a 
tömlöczök nyitva legyenek előtte, de nem kérte, hogy az ál-
lam fizessen is, midőn a tömlöczöt látogatja, s a foglyokat 
oktat ja . A püspök ur két palotát bir, és 250,000 évi jövedel-

met, neki könnyű a kath. papság önérdektelenségére számí -
tani. — Az alsó házban vi ta alá került, nyi tva legyen-e az 
edimburgi növény-kert szombaton is. A skót puritánok, ju-
daisantes perpetui, ellene voltak, s igy daczára Palmerston 
szónoklatának , a növény-kert zárva lesz szombaton, 123 
képviselő szavazott a megnyitás elen, 107 pedig mellette. — 
Buxton jun, 9-én indítványozta, mentessék föl az anglicán 
papság a 39 hitczikkely bevallásától, s elég legyen csak az 
általános hitnek vallása, mely az államegyház lényeges hit-
czikkelyeire vonatkozzék, de tüzetesen egy czikkely se érin-
tessék. Legjobban fogják az államegyházat az eretnekekkel 
kiengesztelni, ha credóját e l ront ják; minden vallás egyletek-
kel kiengesztelik, csak a kath. egyházzal nem, mivel ez cre-
dójához hiven ragaszkodik. Grey e kérdést bizalmi férfiak 
által akar ta meghányatni , a kik azután véleményt fognak 
adni a háznak, de egyszersmind kitűzik azon biztosságokat, 
melyek az államegyházat az esetleges veszélyek ellen meg-
óvják. A credót e l rontani , s az államegyházat megóvni, 
nagy föladat. Gladstone, a tömlöczök világtalan őre, köte-
lességének tar tot ta , ünnepélyesen kimondani, hogy a papje-
löltek kis száma nem annak tulajdonítandó, hogy nekik a 
39 czikkelyt alá kell irni, hanem a romai egyház fondorko-
dásainak, mely az anglicán egyházban már oly nagy pusztí-
tás t tet t , és még nagyobb pusztí tásokra készül. Deo grat ias ! 
D ' Israeli, magas fokú anglicán nem ér te t t egyet ezen re-
formátorokkal : „két száz év előtt, igy szólt, atyáink a 39 
czikkben lobogót emeltek, mely körül gyülekeznünk kell, a 
kik a romai egyház tanait elvetették ; most u j lobogót ke-
resnek, de olyat, hogy azt senki se lássa. H o g y a n lehetend 
egyházat birni credo né lkül? A czikkelyeket. lehet vizsgálat 
alá vetni, de ezt egyházunk feje, a király tegye, nem pedig 
mi." — I t t tehát nem a pápa király, hanem a király pápa. A 
katholikusok tudják mit hisznek, tudják, mit kelljen hinni, az 
államegyház fejei tanakodnak, mit kelljen hinni, s ha meg-
határozták a hiendőket, a csendőrségnek parancsot adand-
nak, hogy szuronynyal biztosítsa a hitczikkelyeket. Bowier 
nem tar tozta that ta meg m a g á t , hogy ezen vi tára nézve 
metsző megjegyzést ne tegyen : „sokat tanakodnak mit, és 
hogyan kelljen hinni ; de egy se kérdezte, mi az igazság, és 
hol van ez? Az egyháznak kötelessége kimondani: én az 
igazságot hirdetem, és az igazság ez, halljátok, és higyjétek: 
a ki ezt nem hiszi, azt kebelemből kizárom." — Jun. 5 - é n 
Southamptonban hét Passionista atya, olasz születésűek ha-
jóra szálltak, hogy California, és Pe ru népeinek a kath. hit 
áldásait megvigyék. Ezen hé t a tya csak első szállítmány gya-
nánt tekinthető, mivel a szerzet szabályai megkivánják, hogy 
mind a két tartományban legalább tizen legyenek. 

MECHELN. (Folyt.) Scherer, a sveizi katholikusoknak 
a belgákhoz küldött üdvözletét táviratozott sürgöny alakjá-
ban közölte. Az elmés alak tetszett. „Első sürgöny. Nemzeti 
különbségünk s távolságunk daczára akarunk testvéreitek 
lenni. Lelkünk veletek egyesül, szivünk a ti szivetekkel ver. 
Mié r t ? Mivel katholikusok vagy tok , s mi is katholikusok 
vagyunk, mivel, ámbár nincs egy hazánk, de van ugyanegy 
anyánk , a kath. egyház. Ezen anyának nincs-e kizárólagos 
joga, hogy minden nemzeteket kebelére szoritso/i? — 2. Sür-
göny. A sveizi katholikusok egylete tudtul ad ja nektek, hogy 
6-ik nagy gyűlését jövő héten aug. 26- és 27-én Eins iedeln-
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ben t a r t and ja , s kéri nem csak rokonszenveteket, hanem 
imáitokat is. Nekünk niac3 programunk. Jöj je tek s Ítéljetek 
felőlünk. Mikor nagy vállalathoz kell fogni , egy nagy kath. 
egyletet létrehozni, a világ azt mondja :ezt lehetetlen. Előt-
tünk a ,lehetetlen' szó nem katholikus, mikor jót kell tenni. 
Az Isten malasztja, és az állhatatosság a jó t mindég lehetővé 
teszi. Csak magasztos, és fönséges ajaknak van joga mon-
dani : non possumus. — 3. Sürgöny. Honfiaim figyelmeztet-
nek titeket, hogy ámbár Sveiz legkisebb ország, mégis vizei-
vel a szomszéd nagy országokat megázta t ja , Rajnával Né-
metországot, Rhonéval Francziaországot, Tessinnel Italiát 
Miér t? Mivel havasaink szűz vizei nem poshadnak. Kell te-
hát, hogy a minden kath. nemzetek lángelméi áztassák meg 
az egész földet. Ez a három sürgöny, vagyis három igazság, 
<egyesülés, hatalom, közös áldás) melyet nektek előadok. 
Egyesüljünk, az Isten malasztjával egyesülve maradjunk. Vo-
lumus, possumus, fiat, amen." — Defosse a löweni egyetem-
ről, Verspeyen a Péterfillérről szólt, Melun a szeretet müvei-
ről. Ez legjelentékenyebb kötelességük a katholikusoknak 
Ezt akadályozni annyit te3z, mint elrontani oly kötelességet^ 
melyet előnkbe hitünk szab. A vallás-szabadság ezen aka-
dály által sértetik, a szegénynek nyomorát sulyositja, sőt 
azon egyetlen javát rabolja el tőle, a melyet az Istentől bir e 
földön. A szeretet ad erőt elviselhetni a nyomornak terhét, s 
mit a törvény nem tehet, a szeretet végrehajt ja. Valahány-
szor az állam a szeretetet letiltotta, hogy helyébe tegye ma-
g á t , a társadalomra a legnagyobb veszélyek törtek be. — 
Aug. 19-én a nyilvános gyűlésben első szólott Kerchove, 
egykoron Törökországban teljhatalmú minister. Ennek 
szónoklata mai nap legjelesebb volt. Szónoklata e szó-
lamban kezdődött, szövődött és végződött : Gloria in excels is 
Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. A sok és 
hosszú éljenek bizonyították, hogy a szónok a szivekhez 
megtalálta az utat. „Testvérekhez szólok, ez volt az eszme-
menet, a hitnek, a szeretetnek testvéreihez. Én utazom, én 
•csak emléket nyújthatok nektek, mely utazásomból megma-
radt. Tizenöt éve, vasárnap volt 1848-ban, én Konstantiná-
polyhoz közel egy faluban valék, melynek lakosai nagyobb 
részt katholikusok. Mentem szent-misére. Azaj ta tos lelkeken 
kiket ott találtam, megdöbbentem. En akkor fájdalmas ér-
zelmekkel léptem közéjük. Európából szomorú liireket kap-
tam. Itt vér folyt, szükségét éreztem az imádságnak, a ka-
tholikusok társaságának. Mikor a pap Glóriát énekel t , én 
megindultam, ezt soha el nem feledem. Ezen egyszerű szava-
kat sokszor hallottam a nyugoti székesegyházakban, de soha 
meg nem indítottak annyi ra , mint akkor a szegény faluban. 
Gondolataim a falu csendes lakóiról Európának fölizgatott 
népeire szálltak, s mondtam magamban : itt béke van a jó-
akaratú emberek között, ott harcz, fejet lenség, sülyedés. — 
Honnan ezen ellentét? Miért dobják el maguktól a nemze-
tek az égnek e szavát, melyet a kormányok is Krisztus Jé -
zusnak jászolya fölött 2000 éven át elismertek, s az egyház 
meg nem szűnik ismételni ? Nem rövid foglalatját adják-e e 
szavak az egész kereszténységnek, a társadalmi erkölcstan-
nak? Nem ide kell-e törekedni minden ker. léleknek? Va-
gyunk-e mi testvérek, jóakaratú emberek ? Ha azok vagyunk, 
iiatnunk kell teljes erőnkből magunkra és másokra, hogy az 
Is ten dicsőíttessék az egekben, s az embereknek békéjük le-

gyen e földön. íme ker. küldetésünk, ker. kötelességünk, ha 
ehhez hivek, föláldozok s állhatatosak leszünk, sikert fogunk 
aratni, s béke lesz az emberek között, béke vagyis boldogság. 
De mily föltétel mellett jóakaratú az ember? Elegendő-e eh-
hez, hogy az ember magába zárkózva nyögjön az egyházra 
ömlő csapások fölött, s imádkozzék az Istenhez, hogy az Is-
ten csudával tisztítsa meg a hareznak mezejét, melyről ő gyá-
ván visszahúzódott? Nem, ezerszer és ezerszer nem. A ma-
gányba-vonulás szent és nagy dolog, de meg volt ennek 
ideje, ennek hivatása, hogy a keresztényt harezra készitse. 
(Sz. Vazult, sz. Gergelyeket, aranyszájú sz. Jáno3t, sz. Atha-
názt előkészítette; úgyszintén boroméi sz. Károlyt, Lojola sz. 
Ignáczot, nerei sz. Fülöpöt.) (Folyt. köv. 

MAINZ. Daczára mindazon faggatásoknak, melyeket 
a kath. egyháznak nem csak a sajtó részéről, hanem a pol-
gári közlekedésben, sőt fölvilágosodott kamarák többségétől 
is tűrnie kell , mégis ő vádoltatik folytonosan türelmetlen-
ségről a más hitűek iránt. í rhatunk bár mit, a vádolók meg-
újítják, folytatják rágalmaikat, és mintegy közhiedelemmé 
teszik , hogy inquisitio , lőporösszeesküvés , Bertalanéj , bo-
szorkányégetés, eretneküldözés minden katechismusban, min-
den szószékről, mindegyik gyónás alkalmával hirdettetik, 
ajánltatik. Legújabb időkben a zsidók is résztvettek ezen 
vádban ellenünk. Pedig nekik épen nem volna okuk a ke-
resztény kath. egyházat türelmetlenségről vádolni, mint a 
következő okmány is bizonyítja, mely két szempontból igen 
érdekes, először tartalmánál fogva, másodszor: mivel az zsi-
dótól származik. — Midőn I. Napoléon 1806-ki oct. 30 an a 
zsidók sanhedrinját Parisban összegyüjté, hogy vele a zsidók 
ügyét ugy rendeztetné, mint csak kevéssel ezelőtt rendezte 
a pápáét ; a Sanhedrinba fölkelt Avigdor Izsák-Sámuel, 
zsidókövet és pártfogásába vevé a kath. egyházat, me-
lyet a philosophok és fölforgatók, ép ugy mint most, a 
zsidók üldözéséről vádoltak, s e hazugságot a következő be-
szédben czáfolta meg: ,,A legnevezetesb keresztény erkölcs-
tanárok kárhoztatták a más hitűek üldöztetését, azok eltű-
rését kötelességnek hirdették, és testvéri szeretetet prédi-
káltak. Sz. Athanáz mondja: „Kárhoztatandó eretnekség 
azokat erőszakkal verés és börtön által hozzánk húzni akarni, 
kiket észszel meg nem győzhettünk." „Semmi sem ellenkezik 
jobban areligioval, mondja Just in vértanú, mint az erőszak." 
„Üldözzük-e mi azokat, kiket az Ur eltűr ?" kérdi sz. Ágos-
ton. Lactantius pedig erre vonatkozólag ekkép szól : „Ha a 
religio erőszakolt, nem is religio ; meg kell győzni valakit, 
nem pedig kényszeríteni ; a religiot nem lehet valakire reá 
parancsolni." „Adjatok nekik tanácsot, de ne erőszakoljátok 
őket", mondja sz. Bemard A moral ily megszentelt alapel-
veinek következtében a pápák különféle időkben az üldözött 
és Europa más részeiből elűzött zsidókat pártfogolták és ál-
lamaikba fogadták A hetedik század közepén szent Gergely 
védte a zsidókat, és az egész ker. világon pártfogása alá 
vette. A tizedik században a legnagyobb elszántsággal állot-
tak ellent a spanyol püspökök a népnek, mely a zsidókat le 
akarta mészárolni, és И. Sándor pápa elismerőleg nyilatko-
zott a püspökök ezen bölcs maguktartása felől. A l i . század* 
ban az uzesi és clermonti megyében tartózkodott számos zsidó, 
a püspököknél hatalmas pártfogásra talált ; a 12-ikben sz. 
Bernárd védelmezte őket a keresztesek dühe ellen. Ep igy 
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oltalmazták őket II. Incze és III . Sándor. A 13-ik század-
ban IX. Gergely védelmezte őket Angol- Spanyol- és Fran-
cziaországban azon nagy veszedelem ellen, mely ott a zsidó-
kat fenyegette; és a kiközösítés büntetése alatt tiltotta ellenük 
erőszakot használni, vagy ünnepeiket zavarni. V. Kelemen 
még többet tőn, nemcsak védelmezte őket, hanem megköny-
nyitette nekik azon eszközöket is, melyek oktatásukat előse-
gítették. VI. Kelemen Avignonban menhelyet adott nekik oly 
időben, midőn őket különben egész Europa üldözte. Ugyan-
azon századnak közepe táján megakadályozták a spirai püs-
pökök, nehogy ezután a zsidók adósai a sokszor fölhasznált 
uzsora-ürügy alatt magukat fizetési kötelességük alól 
kivonják. A következő századokban II. Miklós irt a spa-
nyol inquisitionak, és letiltá, a zsidókat a keresztény-
ség fölvételére erővel kényszeriteni. XIII. Kelemen meg-
nyugtatta a zsidó család-atyákat, kik aggódtak gyerme-
keik sorsa felől, minthogy azok gyakran az anyai karok 
közül kiragadtattak. Könnyű lenne a szeretet számtalan ily 
müveit fölemlíteni, melyek oly papok részéről, kik emberi és 
keresztényi kötelmeiket teljesiték, a zsidók iránt különféle 
időben gyakoroltattak. A tudatlanság és barbarság ezen szá-
zadaiban egyedül az emberségnek élénk érzete kölcsönözhe-
te t t nekik elegendő bátorságot védelmezni oly szerencsétle-
neket, kik az alávaló képmutatás és vad babona önkényének 
védtelenül oda valának dobva. Nem is volt ezen erénydús 
férfiaknak emberszerető nagylelkűségükért más jutalmuk, 
mint azon édes t uda t , melyet tiszta sziveknek a felebaráti 
szeretet müvei szoktak szerezni. A zsidónépnek, mely min-
dég szerencsétlen és majd mindég el volt nyomva, soha sem 
volt módja és alkalma háláját ily nagy jótéteményekért nyil-
vánítani, holott ez annál kedvesebb lehet reánk nézve, mi-
nél önérdektelenebb és ketszeresen tiszteletreméltó fér-
fiakat illet az. 18 század óta ez az első alkalom, mely kínál-
kozik azon erzelmek kifejezesere , melyektől egészen át va-
gyunk hatva. Ezen fontos és kedvező alkalom, melyet 
fölséges császárunknak köszönünk, egyszersmind a leg-
alkalmasabb, legszebb és legdicsőbb kifejezésére legben-
sőbb hálánknak minden országok emberszerető férfiai-
nak , különösen pedig a papoknak. Siessünk tehát, 
uraim ! ezen emlékezetes időszakot fölhasználni , és el-
ismerésünk köteles adóját leróni; hangoztassuk e fa-
lak közt legteljesb hálánknak szavait; mondjuk ki ün-
nepélyes legtisztább hálaérzelmeinket azon jótéteménye-
kért , melyekkel elődeink századokon át elhalmoztat-
tak." Igy szólott akkor a zsidó Avigdor, és az e-
gész gyülekezet nem osak tetszését nyilvánította, ha-
nem az 1807-iki febr. 5-én tartot t ülésének jegyző-
könyvébe a következő nyilatkozatot is igtat ta : A zsidó 
zsinatnak, mely mult évi mart. 30-án hivatott össze, kép-
viselői a franczia császári birodalomból és az olasz király-
ságból, áthatva a hálától azon jótéteményekért, melyekben 
a keresztény clerus által az előbbi századok lefolyta alatt 
Európának különféle országaiban a zsidók részesittettek, 
szintúgy telve elismeréssel azon védelemért, melyet külön-
féle pápák és más papok az idők folyama alatt több tartomá-

nyokban az israelitáknak nyújtottak, midőn még a barbarság 
egyesülve tudatlansággal és előítélettel őket üldözte, és az 
emberi társadalomból kiűzte, határozzák : hogy ezen elisme-
résnek kifejezése följegyeztessék és ezen nap jegyzőköny-
vébe igtattassék, hogy folytonos és okmány szerű bizonysá-
gául szolgáljon azon hálának, melylyel ezen gyűlésnek zsidó> 
tagjai el vannak telve a jótéteményekért, melyeket elődeik 
Europa különféle tartományaiban a papságtól nyertek. Ha-
tározták továbbá, hogy ezen hálanyilatkozatnak egy példá-
nya a cultusministernek küldetnék meg. (Vö. Procès-verbal 
des séances de 1' assemblé des députés professants la reli-
gion juive 169 1. idézve Crétineau-Joly által: La Révolution 
eu face de 1' église. T. I. 399 s. köv. 1.) Egyébiránt eléggé is-
mert dolog, hogy tán már nem azért ütnek zajt a kath. egy-
ház türelmetlensége ellen, mintha az egyház üldözné a más-
hitüeket, hanem inkább azért, mivel időről időre az egyház 
rágalmazóinak és üldözőinek hazugságát és igazságtalansá-
gát napfényre hozza, őket megtorolja és nem hagyja magát 
megfosztani azon édes meggyőződéstől, hogy a keresztény-
ség isteni religio, tehát Isten védelme alatt is áll és mint 
ilyen az egyházban az idők végéig csonkittatlanul meg is 
marad, de természetesen a gonosz világ miatt mint oly jel, 
melynek ellene fognak mondani, — Mesterével sem cseleked-
tek máskép. Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, sept.4-én. A szegedi tanitó-képezde igazgatója 

a végzett tanító-jelöltekhez igen szép beszédet intézett, 
mely sajtó \itján is megjelent, és valódi élvezetet nyúj t 
mindazoknak, kik vallásos tanitó-jelölteket óhajtanak. 

— Azon hős, ki a Trientben összegyűlt püspököknek 
megküldé Rosmininek „Le cinque piaghe della СЫеза" czi-
mü müvét, már fölfedeztetett, tet tét be is vallotta, és a ro-
veredoi újságban kihirdetette. Ekkép igazolva van a trienti 
papság szintúgy mint a nép, mint mely a vendégszeretet ily 
szennyes tett által meg nem fertőztette. 

— A brünni káptalan elhatározta, Cyrill és Method 
ezredéves ünnepélyének emlékére az ottani székesegyház 
tornyait kiépiteni. 

— Jellemző, hogy az úgynevezett „kéjutazások" ren-
desen ünnep- és vasárnapokra tétetnek, mi által nem csak 
az utazók, hanem a helybeli, hová az utazás történik, s hivek 
is akadályoztatnak az isteni szolgálatban vagy attól elvo-
natnak. 

— Amerikában egy fiatal orvos megszökött egy or-
voslása alatt levő 17 éves leánynyal és nőül vette őt. Nem 
sokára a megszököttnek szülői megtudták, hogy azon orvos 
urnák már van neje. Bevádolták tehát őt, ki következőleg 
védte magát : „Midőn én önök leányát elvettem, igaz, volt. 
nőm, de az most már meghalt. Azonban midőn ezt elvettem,, 
már szintén házas voltam, egy más nővel, ki a közben szinte 
meghalt. Második házasságom tehát semmis volt, és igy bi-
gamiát nem képez önök leánya irányában, és mivel előbbi 
nőim egyike sem él már, nem is lehet ellenem semmi kereset-
nek helye." Az okoskodás elég amerikai, de elegendő 
is volt a chicagói törvényszék előtt a — fölmentésre. 

— A bécsi Figaro-nak 34-ik számában a kath. egyház 
tanitásának és szokásainak lealacsonyitására czélzó kép fog-
laltatott, miért is lefoglaltatott és a szerkesztő vád alá he-
lyeztetett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Lelkipásztorkodás! tárgyalások IX. 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási-tárgyalások. 
IX. 

Nagy-Ká l ló , júl iusban. 

( B r e v i a r i u m . ) Az egykori hiresregensburgi 
püspök Wittmann, lelki gyakorlatokra tartott előa-
dásai egyikében, a kath. egyházhozi hűséges ragasz-
kodást ugy tünteti föl, mint előkészületet a boldog 
kimúlásra, s a pap részéről e hű ragaszkodás jelének 
nevezi a breviárium elvégzését, s eme szép szavakkal 
végzi elmélkedését: „Ha majd egykor haldokló á-
gyunkon fekszünk, nagy vigasztalásunkraszolgáland, 
hogy e részben is a kath. egyházzal tartottunk." — 
E szavak fölötti komoly elmélkedés magában véve 
is elegendő volna, hogy a kérdéses egyházi rendel-
vény hű betöltésérei szeretetet, és elhatározottságot a 
leghidegebb kebelben is fólinditsa, annyival inkább, 
minthogy az egyháznak első századaitól fogva a leg-
szigorúbb rendeletei vannak e kötelmet illetőleg; nem 
czélunk egyenként idézni azokat, hiszen biztosan föl-
teszszük, hogy sorsosink épen ugy ismerik azokat; 
csakis egynémelyet emiitünk meg: igy a VI.carthá-
gói zsinat rendeli : „clericus qui vigiliis deest, stipen-
diis privetur." — Az I. toledói zsinat (Van Espen, 
Tom II. p. 162.) arra nézve hogy minden pap magá-
nyában is tartozik elmondani azt, „vei in loco, quo 
ecclesia est, aut vico, aut castello, aut villa"-t emlit. 
A rheimsi érsek már 852-ben kiadott „decretal es"-
eiben megparancsolja papjainak : „Hinc non in eccle-
siis cathedralibus et collegiatis duntaxat, sed etiam 
parochialibus horae canonicae quotidie persolvantur." 
(V. Espen 1. c.) Az 1280-iki kölni zsinat (Can. 1.) igy 
szólt: „Nullus clericus horas canonicas, et de Domina 
nostra, ulla unquam die, discrete et distincte dicere 
intermittat, maxime qui est in sacris ordinibus, vel 
beneficiis constitutus." (V. Espen, 1. c.) III. Incze 
1215-ben rendeli: „Districte et virtute obedientiae 

sanctae praecipimus, ut divinum officium nocturnum, 
pariter et diurnum, studiose, ac devote oelebretur.4 

A későbbi pápai és zsinati rendeletek a javadalma-
sokat, az elhanyagolt imádsági időre nézve javadal-
muk élvezetétől fosztják meg, s XI. Incze 1679-iki 
martius 2-án oly szigorúan veszi e kötelességet, hogy 
igy rendelkezik: „Qui non potest recitarematutinum 
et laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tene-
tur, quia major pars trahit ad se minorem." Azokra 
értvén e kötelezettséget, kik tudományokkal foglal-
koznak. Minden ország püspökei tettek ez érdemben 
rendeléseket, mi csak hazánkat illetőleg emiitünk 
egy-kettőt Péterfy után. — Az 1279-ben, IV. László 
király alatt tartott budai zsinat 23-ik fejezetében igy 
szól : (Tom. I. p. 111.) „Sacerdotes quoque diurnum 
oiücium pariter, ac nocturnum distincte et aperte, 
quantum Deusdederitcelebrent et devote." Az Ulászló 
alatt Esztergomban tartott zsinat okmányai közt ol-
vassuk (p. 233.) „Sciant etiam diaconi, et subdiaconi, 
ac clerici in minoribus si sint beneficiati, ad dicendum 
horas canonicas se teneri." — Ily szellemben nyilat-
kozott a Nyitrán 1494, Veszprémben 1515, Nagy-
Szombatban 1560, és ismét 1630-ban tartott tarto-
mányi és nemzeti zsinat is. ' ) — Ily szigorú kötele-
zettség mellett bámulatos mégis, hogy e rendszabály 
sokszor betöltésre vár, s az ezen hanyagság mellett 
fölhozott okok valóban olyanok, hogy csak fölületes 
vizsgálat mellett is üresek- és untatóknak tünend-
nek föl. 

A breviáriumot illetőleg annyira már eljutot-
tunk, hogy napjainkban nincsen pap, ki kétségbe 
hozná, hogy a zsolozsma elmondása kötelesség, de 
ennek teljesítésére nézve ürügyeket keresnek, hogy 
elodázhassák azt maguktól, s emez ürügyeketokokul 
mutatják be, hogy ennek alapján kikerülhessék azt. 
Ezekből némelyeket leleplezni czélja e tárgyalásnak. 

1.) Azon állítást, mely ezer adattal, s az egyház 
tekintélyével igazolható, hogy e kötelezettség telje-

r) Lásd mindezekre nézve bővebben „Religio" 1855. I. 
félév, Dr P a l á s t h y : „A breviárium imádság jelentősége, és 
kötelezettsége szempontjából" czimü czikk sorozatát. 
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sitésével, halálos bün alatt, minden pap tartozik, so-
kan ama kétkedéssel akarják megingatni, hogy e kö-
telezettség épen oly szigorú nem lehet, a mennyiben 
a papságnak egy nagy tömege, a falusi paptól föl e 
kötelezettséget mindég oly szigorú pontossággal nem 
teljesitette ; azt pedig csak föltehetjük, hogy e napon-
kénti halálos bűnbe esni nem akartak, s épen azért 
következtetik, hogy e kötelezettség nem oly szigorú, 
s elmulhatlanul teljesitendő, s annak pontos megtar-
tása inkább a magasztosabb, személyes áhitat köré-
hez tartozik. — Megvallom őszintén, fájdalmas visz-
szatetszéssel tárgyalom ez ellenbeszédet, mert félek, 
hogy meggyőződésem szigorú Ítéletre ragadand. Kér-
dezem : Nem eléggé szomoritó-e, hogy az egyház ily 
határozott rendelete egykor már megvettetett, foly-
tatni akarjuk azt? avagy mások soha eléggé nem 
szánható hibái reánk nézve jogczimekké válnak-e? s 
ha talán ők ama mostoha, zavaros időkben önmagukra 
nézve mentséget találtak is, nekünk e tekintetben va-
lóban nincs mentségünk. És ha senki meg nem tagad-
hatja, avagy csak saját vastag tudatlanságának beval-
lása nélkül kétségbe sem hozhatja: hogy a zsolozs-
ma elvégzése az egyháznak szigorú parancsa, mint 
merészkedünk e parancsnak azon szin alatt kitérni, 
mintha az nem volna egyébb, mint az egyháznak 
egyszerű tanácsa, melyet követni és megtartani min-
denkinek egyéni szabadságától f ü g g ? — S ha a múlt-
nak keserű emlékeivel — áldassék érette Istennek 
szent neve — egyházi szempontból száz meg száz do-
logban erélyesen szakítottunk, ha fölfogva magasztos 
hivatásunkat, annak mindenekben megfelelni óhaj-
tunk: kérdem, miért akarnók egyedül a breviáriumra 
nézve a múltban uralgó e nézetet megörökiteni, s mi-
ért nem akarjuk, hogy ebben is, valamint egyébben 
uj élet, egyházias szellem uralkodjék? 

2.) Mások nem ritkán azzal akarják e kötelezett-
séget erejéből kivetkeztetni, hogy azt állítják, miként 
már maga a napi elmondandók terjedelme mutatja, 
hogy ezek nem a világi és pásztorkodó papság ré-
szére szánvák, mely, kivált napjainkban, annyi min-
denféle foglalkozással elhalmoztatik. E kifogás legin-
kább az idő hosszas tartamára támaszkodik, melyet a 
breviárium elmondása igényel, s azért e kétely elosz-
latásául kénytelenek vagyunk számolni. — A nap-
nak huszonnégy órája van; — hányat óhajt ebből a 
jámbor pap Istenének, s magasztos szent hivatásának 
szentelni? — Az áldott emlékű Wittmann püspök fe-
léről beszél, midőn igy szól : „És ha egész nap öt órát 
imádságra (breviárium, elmélkedés, szent olvasás mi-
se stb.) hetet pedig tanulmányaink, s foglalkozá-

sunkra szentelünk, még mindég marad tizenkét óra 
alvás-, evés ivásra s egyéb müveletekre." Ez termé-
szetesen egy szent életű püspöknek számítása, éppen 
azért gyengeségeink számbavételével, enyhébb mér-
téket veszünk föl, s azt mondjuk: egy buzgó pap Is-
tenének, és szent hivatásának naponta nyolcz órát 
szentel, tudnillik fél órát reggeli és estveliimádságra, 
fél órat elmélkedésre, fél órát épületes lelki olvas-
mányra, fél órát szentmise-áldozat bemutatására, más-
fél órát a breviárium elvégzésére, s ha alkalma és 
módja van, egy fertály órát az Oltári-szentség láto-
gatására, ugyanannyit a naponkénti önvizsgálatra; a 
többi négy órát részént hitoktatás-, szentbeszédekhezi 
készületre, beteglátogatás-és tanulmányra; s igy még 
majd tizenhat órája marad föl egyébb fölmerülő hi-
vatalos kötelmei teljesítésére, azután evés-, ivás-, al-
vás- és szórakozásra. Tehát a breviárium elmondá-
sára naponként másfél óra igényeltetik, s ezt akarják 
némelyek mint nagy idővesztegetést föltüntetni. Meg-
engedem azt is, hogy tettleg igen nehéz volna, ha na-
ponként in continuo másfél órát kellene a breviári-
umra fordítani, miután annak egészbeni elvégzése, 
ha ugy mint kell, figyelemmel történik az, és miu-
tán azt, nem mint valami olvasmányt átgondolni, és 
átlapozni, hanem ha magunk végezzük is, szóval mon-
danunk kell, meghiszem, hogy némelyekre, sőt mond-
hatnám a legnagyobb részre nem kevéssé fárasztó 
lenne. De hiszen a breviárium órákra van elosztva,— 
septies in die laudein dixi tibi — ugy hogy megeről-
tetésről szó sem lehet. A napi imák egyszerrei elvég-
zése tehát, már magában véve a breviárium kül osz-
tályozása, szerkezete ellen van, mint ellene van az 
egyház akaratának, mely annak ily, egy füst alatti 
elmondását csakis sürgős esetekben nézi el, s ellene 
van maga a breviárium szellemének, mely mint per 
eminentiam papi imádság, némi tekintetben a napon-
kénti papi életet foglalja magában, hogy az áldozárt 
a nap minden órájában imádság által mintegy föl-
frisitse, s ébren tartsa. 

De valamint a napi zsolosmázásnak egyszerrei el-
végzése, vagy mint mondani szokás, egy lélegzetre! 
elmondása nem tiltatik, épen ugy nehéz felelősség a-
latt nem köteleztetünk, hogy a szabott időt minden 
hórára megtartsuk, sőt szabad akaratunktól függ, an-
nak elvégzését naponta oly kényelemmel elosztani, 
hogy azt elvégre csakis avval kerülhetjük ki, hogy 
bevalljuk: hogy azt imádkozni épen nem akarjuk. A 
legkényelmesebb fölosztás, mely a legmegátalkodot-
tabb ellent is lefegyverzi, talán a következő lehet: 

A mint éjjeli nyugalmunkból fölébredünk, reg-
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geli imát csak mondunk; imádkozzuk tehát a primât, 
melynek szépségre hasonlithatlan hymnusa minden 
keblet, kell, hogy gyermeki áhítatra hangoljon. S ha 
zsoltáraiban fogadást tevénk az Urnák, hogy szent 
törvényeit megőrizzük, és megtartjuk, könyörgései-
ben esedezzünk védelem- és oltalomért, a test és lé-
lek minden veszélyeiben, melynek megnyerése oly 
biztosan áll előttünk e hármas fölsohajtásban : Deus 
in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum 
me festina. 

Elközelg a szent mise-áldozat bemutatásának i-
deje, előkészületül legalkalmasabb a Tertia. Hymnu-
sában a Szentlelket hivjuk segélyül, ki ajkunk- és 
szivünket, nyelvünk-és elménket szent tüzével betöl-
teni, megtisztitani és megszentelni méltóztassék, hogy 
a csodálatos titkot méltóképen ünnepelhessük, mely-
nek bemutatása előtt a hora zsoltáraiban igéretünket 
megujitjuk, hogy szent törvényeinek törhetlen őrei 
leszünk és maradunk. 

Szent mise áldozat után mutasd be háládat a 
Sextában, „Rector potens verax Deus," igy szólitsd 
meg a benned lakozó igaz istenséget, s alázatos ké-
relmed: „Exstingue flammas litium, aufer calorem 
noxiuin, confer salutem corporum, veramque pacem 
cordium" ideiglenes, s örök üdvösségedre teljesülve 
leend. — A mennyei eledellel megerősitve napi 
foglalkozásaid után látsz, s a zsoltárokban tett foga-
dásodnak, hogy az isteni parancsokat mindég szemed 
és szived előtt hordozandod, teljesítése, nem fog reád 
nézve nehézséggel járni. 

De a mint óra óra után lepereg, s minden válto-
zás közepette Isten mindég, és örökké Az marad, é-
pen ugy az időmentében az áldozári szivre nézve napi 
szükséggé válik, hogy gyakorta az örökké Változat-
lanhoz forduljon, hogy a változások közepette, az egy 
szükségesről meg ne felejtkezzék, hogy, ugy mond-
jam, e változatlan isteni szivén találja meg lelkének 
nyugalmát, pihenje ki valóban fáradalmait. Ez Isten-
beni boldogító nyugalomra vezérel már a Nónának 
hymnusa, valamint annak zsoltárai megtanítanak té-
ged, hogy csakis az isteni törvények hűséges betöl-

Ne vélje senki t. sorsosim közül, mintha én szabály-
ul állitanám föl, hogy a szent-miséhezi előkészület- és hála-
adásul, csakis a kis horák elimadkozását ajánljuk ; az egy-
ház e tekintetben is szab törvényeket, melyek megtartására 
köteleztetünk. Azután ha a kiszabott időt, egy félórácskával, 
vagy egy fertálylyal, mit az előirt imák elmondása igényel, 
megtoldjukis, még akkor is elég időnk marad főn napi fog-
lalkozásainkra, miután a breviárium elmondása, egyes ese-
teket kivéve, soha másfél órát nem igényel. 

tésében található föl már e földön a valódi nyugalom. 
A szent mise után elmondott Sexta, meg a délután 
között, csak találandunk alkalmas időt az étkezés e-
lőtt e horának elmondására. 

A napi horákból hátra van még a vecsernye, és 
Completorium, melyek a nap munkájának oly szépen 
illő koronái. Ha ízlésemnek hitelt adhatok, az összes 
napi imák legszebb, legmagasztosabb részéül előttem 
a vecsernye tűnik föl. Zsoltáraiban Isten országának 
a világ és pokol fölötti diadalból származó fölséges 
öntudata ömlik el , mely utoljára a Magnificat-ban 
teljes erővel tör ki, s mintegy biztos kezességül szol-
gál az áldozárnak, hogy harczai ésküzdelméi elvégre 
is biztos diadalra vezetendik. A vecsernyéhez csatla-
kozik a Completorium, e győzelemhez megkívántató 
segélyérti bizalmas kérelmeivel, melyeket Isten iránti 
bizalom, és gyermekded odaadás szelleme leng át: „In 
manus tuas commendo spiritum meum;" a Completo-
riumot egy Mária-antiphona zárja be, annyi jelentő-
séggel figyelmeztetvén, hogy a pap, a papság szent 
anyját soha ne feledje, hanem hathatós pártfogása- s 
esedezésébe ajánlja magát. És szabad legyen kérdez-
nem : a vecsernye, és Completorium elmondására egész 
délután nem szentelhető egy fél órácska? 

Hátra van még a napi imádság legnagyobb ré-
sze a Matutinum és Laudes. Ezek elvégzésére legal-
kalmasabb időnek tűnik föl kivált falun, az estelizés 
előtti, vagy közvetlen a lenyugvás előtti idő, ha, mint 
igen tanácsos, e részt megelőzőleg akarjuk elvégezni; 
hiszen a következő nap ünnepével, már a vecsernyé-
ben megkezdődik, s azért igen czélszerű, és ildomos, 
a jövő nap officiumát, annak előestéjén megkezdeni, 
ugy hogy napmultáról szó sincs többé, hanem a papi 
élet szellemileg egy állandó öröm- és ünnep-nap, ha-
sonlólag amaz örök naphoz, mely reánk az égben vá-
rakozik. A Matutinum az ajtatoskodót, az isteni ki-
nyilatkoztatás, s az emberiség Isten általi vezetésé-
nek elméletére, és megszivlelésére oly magasztosan 
vezérli; az elmélkedés jellemét oly fölismerhetőleg 
viseli, mi a szent leczkék által oly szembeötlőleg iga-
zoltatik, mig végre a Te Deum laudamus, Isten di-
csérő énekére (Laudes) vezérel át, melyek kiválólag 
a Benedicite, és Laudate Dominum-zsoltárokban te-
tőpontjukat érik el. És én csak ugy szólok mint kis-
korú gyermek e szent imádság szépsége-, kedves-
sége- s szivüditő áldásairól, melynek elhanyagolása, 
s megsemmisítése, a papi életet mihamarább, és biz-
tosan szétrombolandja. És még is csodálatos, hogy sok 
pap nagy idő veszteségről beszél! Xáveri szent Fe-
rencz, kinek gyakorta ebédje elköltésére sem volt 
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ideje, s ki naponta három órácskát aludt a roppant teendők 
miatt, mégis, mint életirásában olvassuk, ha másként nem le-
hetett, egy zugocskát keresett magának, hogy zsolozsmáját 
elmondhassa. Szalezi szent Ferencz, kinek annyi dolga volt, 
hogy alig hinnők, hogy azt egy ember elvégezni képes le-
gyen, naponta imádkozott breviáriumot, és szent olvasót. Ki 
nem ismeri paulai szent Vinczének, a humanismus e nagy 
apostolának munkálkodását, mely fél Európára és még Afri-
kára is kiterjedt, és mégis naponta elimádkozá szent zsolozs-
máját, s még halálos ágyán sem tarthatták attól vissza bará-
tai. Maga a szent atya saját kezűleg irt hozzá, s megtiltá azt, 
de irata már későn érkezett. És mi mégis sok foglalkozás-
ról beszélünk, melyek miatt napi imáinkat nem végezhetnők! 
Én nem akarom e foglalkozásokat elemezni, csak annyit sza-
badjon megjegyeznem: hogy mi mindenekelőtt áldozárok 
vagyunk, s az áldozárhoz tartozik a breviárium, és csak azu-
tán következnek egyébb tulajdonaid és állásod, mely sok el-
foglaltatással és munkáival, melyekről oly kedvesen beszélsz, 
elhalmoz. Egyébbiránt tapasztalás után állithatom, mit, azt 
hiszem minden breviáriumot imádkozó pap beismerend, hogy 
minél inkább vagyunk papi dolgokkal elfoglalva, az imádko-
zás annál biztosabban, és pontosabban elvégeztetik, mintha 
e foglalkozásoktól mentek vagyunk ; miért ? mert a munka és 
dolog sokasága mellett sokkal inkább megtartjuk a napi ren-
det, melynek szigorú megőrzését a szent emlékű Schlőrrel 
ajánljuk: „Ordinem diurnum tibi statue, quem saepe relegas, et 
constanter serves. — Pensum diurnum, religiosissime persol-
vas."— Igaz, hogy nekünk lelkipásztorkodó papoknak lehet-
nek dolgaink, melyek hátráltatnak kötelmünk e részének pon-
tos teljesitésében, milyenek gazdálkodási ügyeink, vendégek, 
panaszosok látogatása stb. lehet idő, midőn a fönmegirt rendet, 
épen nem tarthatjuk meg; az elsőre nézvenem kétlem kimondani 
— experto crede — hogy mindég jut idő, hogy elvégezhessük 
azt, csak a világi dolgokba igen nagyon el ne merüljünk, csak 
a sok látogatást, vendégfogadást rövidítsük meg stb. — Si te 
subtraxens abinanibus circuitionibus, et superfluis locutioni-
bus, invenies aptum tempus vacandi tibi ;" (Kempis Tamás) 
a másikra vonatkozólag pedig tartsuk azt, mit egykori jó 
emlékű lelkiatyám mondott, hogy legjobb lia a liorákat szent 
mise előtt, a többi részt pedig az első magános délutáni órák-
ban végezzük el. — Mint fölebb látánk, a breviárium-imádság 
kötelesség. Teljesitsük azt, nehogy ha eljő a perez, midőn vix 
justus est securus, nekünk mondja az Ur ; „Novi opera tua, 
íidem, caritatem tuam, ministerium, patientiam, opera tua 
novissima plura prioribus. Sod habeo adversus te pauca . . . . 
ego sum serutans corda, et renes, et dabo unicuique secun-
dum opera sua. (Apocalypsis 2. 19.) Ne feledjük, mit sz. J a -
kab mond : Quicunque totam legem servaverit, oíTendat au-
tem in uno, factus est omnium reus,. — Jak. 2. 10. — El-
hagyva egyéb ellenvetéseket, milyenek : a breviárium szer-
zetesnek való ; nem is érti azt az ember stb. egy másra térek 
át, mely hogy létezik, tapasztalás után mondhatom. 

3.) Csalódom-e? nem tudom, de ha csalódnám ezért oly 
örömmel pirulnék el, ha azt mondom, hogy az okok közé, me-
lyekért a breviárium-imádság elhanyagoltatik, sorozható, 
hogy sok pap a breviáriumot kellőleg kezelni, s igy azt, mint 
rendelve van, imádkozni sem tudja, mert azt soha alaposan 
meg nem tanulta. Nem bántjuk a multakat, de volt idő, mi-

dőn a breviarum-imádkozás tanitása, a papnöveldékben majd 
nem egészen elhanyagoltatott , s csakis a nagyobb rendek 
föladatásakor adattak e részben némi utasitások; nem mond-
juk, hogy most is igy állnak a dolgok, mert hiszszük, hogy 
ez érdemben is üdvös változások történtek , azonban mégis 
lehetnek, kik a breviáriumot kellőleg imádkozni nem tudják ; 
— itt az idő, hogy álmunkból ébredjünk, itt, hogy bizonyossá 
tegyük kötelességeink pontos teljesitése által — hivatásun-
ka t ; mit tegyenek tehá t? vagy alkalmatos kézi könyvről 
gondoskodjanak, s ebből az imádság módját tanulják be, ilye-
nül ajánljuk: Schlör: „Geistlicher Wegweiser" czimü köny-
vét; — vagy elfogadva s magunkra alkalmazva, mi az egy-
kori egri, Foglár nevii intézet épületén diszelgett : „scire ali-
quid laus est, turpe e3t nil discere velle" ily formán: „scire 
breviárium officium est, turpe, et periculosum addiscere 
nolle" félre tevén az álszemérmet, siessünk olyanokhoz, kik 
e szent kötelességüket pontosan tudják és teljesitik. 

4) Végre a sok közül még egyet. — A leguntatóbb ki-
fogás a breviárium ellen az, melyet némelyek, sőt talán nem 
csalódunk ha azt mondjuk, hogy sokan tenni szoktak, midőn 
igy szólnak : „hiszen mi is imádkozunk, ha épen nem a bre-
viáriumot is, és Isten a szivre, s nem a szavakra ügyel" ; mé-
lyebben elemezni e tételeket valóban nincs kedvem, hiszen 
ki egyházias nézeteit illetőleg most is ily téren áll , avval 
szóba sem állunk. Ha valahol itt van helyán a mondat: Sta t 
pro ratione voluntas, még pedig az egyház akarata. S ha te-
kintve az emberi nyomort és Ínséget, gyakorta a legjámbo-
rabb papoknak is szükségük van , hogy az imádság lelkét, a 
breviarum elmondása mellett is , melynek tartalma szent, s 
évszázadok által szentesittetett, fölgyújtsák s lángra ébresz-
szélc lelkükben, mily imádság leend az, melynek szülő-anyja 
a napi szeszély, az ingatag emberi akarat? A breviárium-
imádság hivatalos cselekvény, azt elmondani mindnyájan 
tartozunk ; teher nélkül nincs hivatal, s azért hanyagoljuk el 
mert talán terhes? A kérdés csak az: akarunk e Isten szive 
szerénti papok lenni vagy nem ? Istenünknek vagy szeszé-
lyeinknek akarunk-e szolgálni ? Ilii servire regnare es t , qui 
autem facit peccatum, servus est peccati. — Mily irtózatos 
s veszélyes lehet az öncsalódás. Ne feledjük s szívleljük meg 
mit dr. Stapf (Theologia morális torn. II. p 155) mond: „Qui 
demum sunt, qui neglecto penso canonico, de profundis suis 
sublimibusque meditationibus gloriantur ? Illos inter qui ho-
ras canonicas quotidie persolvunt, invenies plurimos, qui in-
super aeternas veritates serio perpendunt, de corde precan-
tur, atque mentem suam, per continuatum orationis Studium 
mire recreant. — Ast in numero eorum, qui Breviárium con-
temnunt, vix unum deteges, qui aliis pietatis exercitiis se-
dulo incumbat. Plerique iam per exitiale frigus, quo tremen-
dum sacriűcium, aliaque religionis mysteria tractant, nimium 
quantum produnt, quo spiritu imbuti sint. Idem dicendum 
de iis, qui ad horas canonicas recitandas tempus sibi deesse 
putent. Hinc inde quidem fieri potest , ut ob congeminatos 
labores, vix aliquid temporis supersit. Ast mentiuntur, qui 
nullum sibi tempus suppetere generatim praetendunt. Qui 
enim occupationes, et res suas apte disposuit, atque tempore 
sibi concesso prudenter uti tur, certe etiam ad Breviárium 
apta spatia habebit. Id quod experientia satis confirmât. Viri 
cordati etiamsi plurimis negotiis occupentur, rarissime ta-



men conquerentur, sese ad dicendas horas canonicas ne-
-cessario tempore destitui ; contra qui hunc temporis defectum 
•obtendunt, plerumque per magnam diei par tem, vel vanis 
'Confabulationibus indulgent, velnovellis, levibusquescriptiun-
culis vacant, quibus sola fere curiositas nutri tur , et phanta-
sia incalescit." — Higyjiink a boldog emlékű Wittmann püs-
pöknek, midőn igy szól: ,,Ha a breviárium imádkozásában is 
megtartottuk a hűséget, akkor remélhetjük, hogy a hűsége-
sek közé tartozunk." X. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , sept. 6-án. Az esztergom-főmegyei zsinat után 

szintúgy, mint a száz ötven év óta első pécs-megyei zsinat 
£. hó 3-án befejeztetett. Az ily fönséges és áldásaiban messze, 
nemzedékről nemzedékre kiható tényt megillető komolyság 
xiralkodott a szabad téren mozgó eszmecsere , véleményezés 
fölött, és a határozatok könnyű, tiszta fölfogására, megala-
pítására döntő tényezőül szolgáltak azon hálás elismeréssel 
fogadott dolgozatok, melyek egész terjedelmükben egyedül ő 
nagyméltóságának a zsinat egybegyűjtésének dicsőségével 
környezett főpásztornak ékes és biztos tollából foly-
tak. Az egész zsinat folyamának történelmi leirására nézve, 
mely a határozatok sajtó utjáni megjelenéseig egyedüli föl-
adatuk lehet a lapoknak, hú kalauzul szolgál a zsinat mi-
kénti megtartására vonatkozó rend, mely a legkisebb részle-
t i g szigorúan megtartatott. Miért is azt ideigtatjuk, és a ne-
t á n szükségelteket némi fölvilágositásul hozzá csatoljuk. — 
Ordo in Synodo Dioecesana, diebus 1, 2, 3 sept. 1863. cele-
branda observandus. In pervigilio primae diei synodalis, seu 
31-a Augusti hora 7-a vespertina fit pulsus omnium campa-
narum Civitatis per horae quadrantem. — A meridie hora 3/ l  

pro 4-a Convocati in pallio ecclesiastico et capucio conve-
íiiunt in oeco majori Residentiae Episcopalis, ubi per primam 
Dignitatem Capituli Episcopo praesentabuntur. Ad oecum 
reversi mox locum ita occupabunt, u t a d latus Episcopi utrin-
que primi sint Canonici Actuales et Honorarii, hos excipiant 
Abbates et Praepositi , hos sequantur Superiores Ordinum 
religiosorum, istos VADiaconi, Parochi, Theologi et Profes-
sores. Quem ordinem in omnibus Sessionibus observabunt. 
Post brevem allocutionem Eppus constituet Promotorem, Se-
cretarium, Notarios, Lectores, Caeremoniarium, Judices que-
relarum et excusationum ac Confessarios, denominabit item 
Commissiones synodales, iisque agenda consignabit, injun-
gendo : ut I-a Commissio vei eadem adhuc die, vei subse-
q u e n t mane inomisse hora 7-a, — I I - a Commissio die 1-a 
Septembris hora a meridie 2-a — I l l - a Commissio die 2-a 
Septembris hora matutina 7-a operatum suum inomisse Epi-
scopo praesentare et exhibere debeat. Monebit Episcopus 
omnes Convocatos, ut hac adhuc die, vei subsequenti mane 
sacram Confessionem peragant. — Az ezen pontban érintett 
rövid allocutio tárgyát tevé a zsinati tagokhoz intézett üdvöz-
let; kijelöltetett benne ezen megyei zsinatnak czélja; tudnillik 
az esztergomi tartományi zsinat határozatainak kihirdetése, 
és azoknak a megyei szükségek-, körülményekhezi alkalma-
zása. Elmondá a nm. főpásztor, hogy neki szándéka volt a 
plebánusok közül is többeket meghivni, de az ő szentségétől 
•nyert irat értelmében csak az esperes-plebánusok voltak 

meghivandók. Mindazáltal e zsinat határozatai valóban az 
összes megye határozatainak tekintendők, minthogy a nm. 
főpásztor a zsinat tárgyait nem csak a ft. káptalannal köz-
lötte, hanem már 1860-ban rendeletet bocsátott ki a kerüle-
tekbe, melyben fölhívja az illető lelkészeket véleményeik te l -
jesen szabad nyilvánítására, mi meg is történt, és azokra le-
hető figyelem is fordíttatott a határozatok fogalmazásában, 
megállapításában. A tárgyak különfélesége szerént három 
bizottmány alakult, tudnillik : a) a hit és erkölcs, b) a szent-
ségek és isteni szolgálat, o) a fegyelem és a hitélet emelésére 
szolgáló némely eszközök ügyében. A zsinati hivatalok ki-
osztása és a bizottmányi tagok kinevezése után az előkészitő 
ülés bevégeztetett.—• Die 1-a Septembris, dato hora 7-a 
matutina campana majori signo, Convocati Va^"3, Sacri-
stia Ecclesiae Cathedralis conveniunt, assumptoque super-
pelliceo, stóla rubra ac bireto, (Canonici et Dignitarii assu-
munt Mozettam etc.) 3/4 pro 8-a mox bini et bini sub cruce, 
quam praefert Clericus, praeeunte Caeremoniario, procèdent 
ad Residentiam Eppum ad Ecclesiam Cathedralem du-
cturi. Procèdent vero eo ordine, qui superius quoad Sessio-
nem est defixus, praeeuntibus Professoribus, et agmen con-
cludentibus Capitularibus. — Sub processione fit pulsus cam-
panarum tam diu, quoad Eppus ad portám majorem Eccle-
siae Cathedralis pertigerit , ubi a prima Dignitate Capituli 
accipit aquam benedictam, qua se et omnes asperget. Sub 
pulsu organi fit ingressus ad Ecclesiam, ubi Eppus assum-
ptis s. paramentis cantabit Missam de Spiritu Sancto, sub 
qua fit Communio Convocatorum, bini et bini accedentes 
aram, sacram Synaxim e manu Pontificantis accipiunt — Fi-
nite Sacro, Eppus assumpto Pluviali et Stola rubri coloris, 
cum Mitra et Pastorali accedit Aram, inchoatque Ordinem 
ad Synodum, Convocatis Psalmum 68. „Salvum me fac Deus" 
alternative recitantibus, etc. Terminato hymno : „Veni Crea-
tor Spiritus" et finita Allocutione Episcopi, Promotor instat , 
ut nomina omnium, qui Synodo interesse debent, perlegan-
tur, Eppo respondente : „Ita fieri volumus et mandamus", ad 
quod Secretarius legit nomina Convocatorum. Tum Promotor 
instat, ut Synodus pro inchoata declaretur ; quo per Eppum 
dicentem „Ita decernimus et mandamus" concesso, Secreta-
rius alta voce legit Decretum „de Synodo inchoata." — P r o -
motor dein instat, ut fidei professionem emittant omnes Con-
vocati, Eppo respondente : „Ita fieri decernimus et manda-
mus ;" mox Secretarius legit Decretum de emittenda fidei 
professione, quam omnes in semicirculo coram Eppo, praereci-
tante Secretario, emittunt. In fine bini et bini accedunt Ep-
pum, librum Evangeliorum in manibus tenentem, et extensa 
supra librum dexterà, clara voce dicent : „Ego idem spondeo, 
voveo et juro. Sic me Deus adjuvet et haec s. Dei Evange-
lia." Postea instat Promotor, ut Décréta Concilii Provinciáé 
Strigoniensis legantur, Eppo respondente : „ I ta fieri volu-
mus et mandamus." moxque Lector perlegit Literas Sancti-
tatis Suae Pii Papae IX. quae incipiunt „Summae quidem 
voluptati" et Secretarius leget Decretum, quo Constitutiones 
Provincialis hujus Concilii pro publicatis, et observandis 
declarabuntur. Postea Promotor instabit, ut Sessioni I-ae 
finis imponatur, et Decretum indictionis Sessionis Il-ae pub-
licetur ; ad quod ab Eppo concessum Secretarius leget De-
cretum conclusionis Sessionis I-ae et indictionis Sessionis 
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I ï -ae ; quibus perlectis Eppus ab ara per solemne „Sit no-
men Domini benedictum" omnibus benedicit. Tum eo ordine, 
quo ventum est ad Eeclesiam, fit reditus ad Residentiam, in 
cu jus oeco majori servabitur Congregatio generalis prima. 
(Vége következik.) 

NAGY-KÁROLY, aug. 22-én. A nagykárolyi kegyes 
tanitórendi székháznak van egy szerény öreg áldozára, a ki, 
miután a kisebb és nagyobb tanosztályu honi ifjúságot az 
erények és tudományok pályáján mint tanár több évig buz-
galommal vezette és oktatta volt, sikerdus fáradsága után 
nyugalomba tétetett. No jő öreg, mondhatá valaki, már most 
pihenhetsz, mint öreg katona a bevégzett pálya után. — 
Azonban az emiitettem öreg nem akart ám tespedve pi-
henni, hanem mondván : „örömest szenvedjük a fáradságot" 
(Machab. II. könyv. 2. r. 28 v ) majd mint gazdászati se-
géd a helybeli szerzet birtokán, majd mint házi lelkiatya a 
plébánia szolgálatiban lelkesen és ernyedetlen szorgalommal 
működött, — Örült jószive, ha a megyei foglyokat, a városi 
betegeket, az újszülötteket a szükséges malasztok szereivel 
elláthatá. Nem egyszer csodálkoztak e város lakói, midőn az 
öreg páter kis Pappot (mert kisded ember) sajnálkozva 
szemlélték, hogy a legnagyobb sárban, a legrosszabb időben 
ballag az örök útravalóval ellátandó beteghez. Ö soha nem 
merte volna megvetni kérelmét senkinek, s talán ha szeker-
cze hull is az égből, még a legutolsó czigányét sem, ámbár 
utasithatá őket az illető ifjabb lelkészekhez. Tapasztalt do-
log, hogy a testi gyengék többnyire a gyakorlott öreg dok-
torokhoz folyamodnak bajaik orvoslása végett: ugy a lelki 
gyengék is az öreg gyóntató atyát bizalmasan szokták föl-
keresni. Ezen szolgálatban is ez öreget a legnagyobb több-
ség különbözteté meg bizalmával. Hát a bucsuhelyekre za-
rándokló hivek seregét, mikor csak távolról is nyilvániták 
óhajukat, vonakodott-e elvezetni? Oh nem! ugyan is a leg-
nagyobb készséggel ajánlotta szolgálatát, el-és visszavezetvén 
hiveit, mint méhkirályné a rajt. Az egész szerzetházi gaz-
dászat bel és kül ügyeiben mennyit izzadt és fáradt a közjó, 
ért, a polgárságnak és másoknak mintaképül szolgálhat. 
Minden fáradsága után senki se gyanitsa, mintha ő bérencz 
gyanánt földi jutalomért tenné kész szolgálatát, mert ő min-
dég szegény volt. Abból Ítélheti meg a dolog mi-voltát a. t. 
olvasó, hogy erszényét, ha olykor valamicskét csúsztatott is 
bele, a szegények csak hamar kiüriték. Benne a szeretet 
tűrő, kegyes . . . Nem keresi azokat, a mik magáé (I ad Co-
rint, XIII. 4.) Boldog lehet oly ház, melyben, mint sz. Pál 
a Titushoz irt levele II. rész. i r j a , a vén emberek józanok, 
tisztesek, okosak, mértékletesek, épek a hitben szeretetben és 
békességes tűrésben. A szentegyházi hirdetés után mihe-
lyest köztudomásra jutott miszerént a köztisztelet- és szere-
tetben álló lelki atya, nt. P a p p Celesztin, a ki csaknem 
30 evig helyben szolgál Istennek és az emberiségnek, au-
gusztus 9-én tartandja aranymiséjét; ezen ünnepélyre min-
den rangú s rendű hivek sokasága a gyönyörű szép plébánia-
templomba, mely a nagyméltóságú Károlyi gróf családban 
dicsőiti alkotóját, sereglett öszve, hol nt. L é v a y Zsigmond 
házfőnök és plebánus vezetése mellett, teljes disz-szolgálat-
tal és szép karzenével a 78 évet túlhaladott öreg oly erélye-
sen éneklé aranymiséjét, miszerént a hallgatók róla mond-
haták : „Mily kedves és gyönyörűséges szóval énekeltetik." 

(Ezekiel 33 32). Sőt mivel annyira erővel és jó hanggal bir r 

oly véleményben volt egy-némelyik : „Talán dispensatióvaí 
tar t secundiciát." Ezen ünnepély hősének kitartó szorgalma,, 
szivélyessége érdemeit nt. G r o s s m a n Alajos egyházi 
hitszónok szépen elsorolván, minden hallgató arcz-kifejezése 
tanusitá : ugy van, sokat tett bizony és tesz ; azért áldotta 
meg Isten őt vidor öregséggel. Állításomnak nyomatékot ad 
még azon tisztelet, melyet, a városi elöljáróság, mise után 
nála megjelenvén, tanúsított: tudnillik a polgárság nevében 
hála-érzelmüket tolmacsolák s még több boldog évet kíván-
tak az öregnek. A diszebédnél szinte nem hiányzottak az 
üdvkivánatok részént folyó beszédben, részént öröm-verse-
zetben. Még azt is megirom, hogy nt. Duchon Izidor, a ro-
zembergai (rózsahegyi) k. t. rendi ház helyettes igazgatója 
egy igen csinos casulát küldött ajándokul a nagy-károlyi k. t. 
rendi társháznak, mely ezennel bálás köszönetét nyilvá-
nitja. X. 

MECHELN, (Folyt.) Mikor az arianusok a kath. egy-
házat szétszaggatták, sz Antal a pusztából a városokba ment 
hirdetni Jézus Krisztusnak istenségét, mondván: meny-
nyei atyánknak örökségét rabolják, és mi a pusztában tétlen 
maradunk? Az imádságnak rémületes ereje van, de csak ha 
testvéreink imáival egyesitjük. Tusakodások korszakában 
vagyunk. Elmaradni nem szabad, elzárkózni lehetetlen; vae 
homini soli. Ezt az Isten Szentlelke mondta. Ne feledjük, az 
egyháznak a jellemző dogmája, mely őt minden más vallásos 
egyletek fölé emelé, a szentek egyességéről szóló dogma. A 
kath. ember tartozik hitrokonainak is kötelességgel. Nem volt 
idő, melyben a kölcsönösségre nagyobb szükség, s érezhetőbb 
igény lett volna, mint ma. Uraim ; ti is azért vagytok itt, mi-
vel ezen kötelességet megértettétek. Annyi nemzetből, annyi 
fajból, annyi országból ide gyülekezett katholikusok mit a-
kartok itt ? Tanulni valamit ? Nem. Ünnepet , mulatozást 
lelni? Nem. Kitüntetéseket? Nem. Mit akartok itt t ehá t ? 
Hogy lelketeket a közös hitnek együtties megvallása által 
erősítsétek, az egyességben századunk támadásai ellen föl-
fegyverezzétek. Önök ezen szent testvériességnek nevében, 
mely minden nemzeti elkülönzéseket leolvaszt, fölszólittat-
tak, s önök válaszul mondták : menjünk a hova minket hív-
nak. Kicseréljük szomorúságainkat s örömeinket, aggódása-
inkat s reményeinket, összecsatoljuk sziveinket, egygyé ol-
vasztjuk az Istennek kebelén, a nagy kath. egységet létre 
hozzuk. — Mit akar a világ? Hármat : békét, a népek egyes-
ségét s szabadságát. Semmi sincs igazságosabb ; hanem külö-
nös dolog, soha sem hirdették annyira a békét, és soha sem 
sokasitották annyira a kölcsönös legyilkolási eszközöket. Mi-
ért ez ellentmondás ? Mivel nincs ott béke, hol nincs igazsá-
gosság, jó szándék, és szeretet. Sokszor kiált a világ béke 
után ; sokszor követeli, parancsolja, egészen a legszentebb 
jogok megtagadásaig, egészen a legkegyetlenebb érzéketlen-
ségig, egészen a gyávaságig ; hanem, ha borzad a háborútól, 
onnan van, mivel alászállottak a pénztőkék, mivel a népek 
legyilkolását kevésbbre veszi, semmint a pénzt. Tegnap Sy-
ria, ma Lengyelország; s ki tudja, holnap talán Belgium, 
íme ! századunk emberszeretetét ! Rajzolta azután a szónok 
azon egységet, mely anyagi alapokon nyugszik ; nem kárhoz-
tatta, mivel az isteni gondviselésnek kezében minden csak 
eszköz e földön; hanem beszédje végén erős színekben adta 
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<elő, hogy religio nélkül a szabadság mindég és mindenütt zsar-
nokságban végződik. Egy szóval a beszédnek sikere a legna-
gyobb volt. Szólt még Woeste az egyháznak győzelmeiről az 
első századoktól kezdve ; a fiatal szónok nagy tudományos-
ságának fényes jeleit adá ezen szónoklatban. Dechamps, ál-
lamférfi azon fényes szónoklattal zárta be a gyűlést, mely-
hez Belgium már szokva van. Legszebb jutalom, melyet a 
szónok magának kivivott, az vala, hogy daczára, hogy a hall-
gatóság a lioszszú ülés és már két szónoklat alatt elfáradha-
tott, még is Dechampsot a legfigyelmesebben hallgatta. E 
vívmány minden dicséretet fölöslegessé tesz. Dechamps a 
szabadság bástyáján mindég első lesz, s legutolsó fog lelépni 
róla. Az ülés kilencz órakor eloszlott. — Az aug. 20-i és 21-i 
napok, a köz és nyilvános ülések a kath. ügynek szellemi di-
adala, a kath. szivek áradozó öröme volt. Egy nagy szónok 
hallatta szavait, kit ajtatos figyelem fogadott, s lelkesedés 
követett szónoklatában, annyira, hogy erről teljes fogalma 
-csak annak lehet, a ki a jelenetnek tanúja volt. EzgrófMon-
talembert volt. A világhírű szónok sem számosabb hallgató-
ság előtt, sem nagyobb hatással, soha sem beszélt. Négyezer 
hallgató volt összegyűlve a szónok előtt, nyugtalanul várva, 
hogy hallja a kath. szabadság bajnokát ; négyezer hallgató 
volt jelen azon szónok hallására, kit csak a zsarnokság kár-
hoztatott hallgatásra ') melyen a kath. sziv annyira föl-
háborog. Montalembert után szólott Nardi, Alberi, Casoni. Mi-
dőn ezeket halljuk, a jó ügynek sikeréről nem kétkedhetünk, 
sem a szabadság diadaláról, sem az egyház függetlenségéről. 
A köz- és nyilvános gyűlés tegnap nagy vigasztalást nyúj-
tott, s midőn Nardi Romába visszatérve elbeszélendi ő szent-
ségének, kétségkívül az ő szive is vigasztalást fog lelni eze-
ken. A gyűlést gróf Theux elnök vezette, érsekünk Wise-
man bibornok, a gandi, namuri, s tournay-i püspökök szokott 
helyükön voltak, az érsek jobbján báró Gerlache ült. Ducpé-
tieux titkár fölolvasá az állandó középponti bizottmányhoz 
kinevezett alelnökök neveit , ezek valának : Montalembert, 
Cochin, Melun francziák; Nardi olasz; Kolp ing német; s Czar-
toryski herczeg, kinek neve hosszú éljenzésre adott alkalmat. 
E napon szólt Bigard, Haulleville, Beckers, Nardi, Alberi, 
Casoni. Bigard fejtegette, mily szükséges volna egy közép-
ponti nagy kath. újságot alapitani a kath. érdekeknek vé-
delmére, továbbá mily szükséges volna nemzetközi tekintet-
ből kath. statistikát létre hozni. Beckers előadá azon szám-
talan jótéteményeket, melyeket a Szent-Vincze-egylet Belgi-
umban te t t ; Alberti figyelmeztette a gyülekezetet azon ve-
szélyekre, melyek a ker. társadalmat fenyegetik az olasz for-
radalomból, ez ellen egyedüli óvszerül ajánlotta az együtt-
tartást ; Casoni azon rettenetes helyzetről szólott, melyben az 
olasz katholikusok vannak ; Nardi ur pedig a forradalom al-

j a s müveiről, és a szentatya kitűnő egészségéről. Alberinek 
szónoklata benső okokra nézve meggyőző, külső alakjára pe-
dig remek volt. Minden szava szivet talált, hatást tett. A hall-
gatóság örömélvezettel fogadta a jeles szónok beszédjét. Ily 
férfiakat soha nem lehet unalommal hallani. Dörgő, renditő 
-volt a lelkesült szónok fölkiáltása : „Soha, soha nem fognak 

' ) A szónok , midőn a bourbon es orleansi ház családi birtokai-
n a k elkobzása megszavaztato t t , önként kilépett a k ö v e t e k sorából , s zé -
g-yelvén oly szolgai le lkek között ülni, k ik i ly igazságta lanságot a kor-
m á n y n a k megszavaznak. 

Itáliát késziteni pápa nélkül, miként Lengyelországot nem 
csinálhatnak lengyelek nélkül." Egy szóval a szónok szóla-
maiban határozott, világos volt mind végig. Kiki tudja, mit 
akar ő, mivel tisztán s erélyesen szól. Vágya csak egy volt: 
a kath. egyház szabadsága, a szentszék függetlensége, az er-
kölcsnek, az igazságnak, a jognak győzelme a bün, a tévely, 
az erőszak ellen. „Ez előtt, mondá a szónok, szégyen volt 
vétkezni, most a bün elvből követtetik el. Fölhasználtatik a 
hazugság, a színlelés, és az aljas élvekbe oly bátorsággal ro-
hannak, mely a cynismusig megy." Azonban nem szólhatunk 
többet e szónokról; ő erélyes szónok, jeles erkölcstanár, tel-
jesen kifejtett jellem, őszinte katholikus, az egyháznak és a 
szentszéknek egész lelkéből fölajánlott hive. (Folyt, köv.) 

ROMA, aug. (Vége.) A ,Bulletino di archeologia Chri-
stiana' juniusi füzetében a tudós Rossi a Maximus temetőről 
értekezik, mely a via Salariahoz közel van, s Sancta Felici-
tas név alatt is ismeretes. Valószinü, hogy Maximus nem 
volt vértanú, hanem gazdag keresztény, ki hitsorsosinak meg-
engedte , hogy az ő birtokán sirt ássanak. A eatacombák jó 
nagy része egyes családok temetkezési helye volt, a földtu-
lajdonos élvén jogával saját birtokán sírokat ásatott, hova 
család-tagjainak tetemeit eltemesse. Innen van, hogy némely 
catacombának két neve van a hagyományban, és az egyházi 
történetben. Az első név mindég a földtulajdonosnak neve, a 
másik pedig Constantin edictumából ered. Az üldözések ideje 
elmúlván, a temetkező helyek szent helyek lettek, hova a ke-
resztények gyülekeztek, hogy a vértanuk testeit tiszteljék. 
Igy van aDomitilla, Balbina, Calixtus, Maximus catacomba, 
melyek később sz Nerei, Achilles, s Petronilla, — sz. Mark, 
— sz. Sixtus s Cecilia, és sz. Felicitás nevek alatt is ismere-
retesek : az elsők ásatták az üregeket, az utóbbi nevek a 
benne letett szentek nevei, kiknek tiszteletére a kereszté-
nyek oda jártak. —• Az bizonyos, hogy sz. Felicitás, hős 
anya, sz. Silvanus fiával Maximus temetőjébe tétetet t ; Sila-
nusnak tetemeit később a novatianusok ellopták, a kik, ha-
bár a romai egyháztól elszakadtak, az ereklyéket mindazon-
által vallásosan tisztelték ; a mi oda mutat, hogy a szentek 
és ereklyék tisztelete Novatus előtt, vagy is 251-ik év előtt már 
szokásban volt. A ,Bulletinóban' kérdés tétetett a sz. Dama-
sus pápa által sz. Januarius, és sz. Felicitás koporsójára ké-
szített föliratról. Rossi is ezt Damasus pápától eredettnek 
mondja, s Gruder szerént (1171, — 80) e három versből áll: 
„Discite quid meriti praestet pro rege periri, — Femina 
non timuit gladium, cum natis obivit, — Confessa Christum 
meruit per saecula nomen." Damasus halála után Zozimus 
pápasága alatt semmi említés nincsen Maximus catacombá-
járól, hanem emlékei 1. Bonifacius pápának történetében 
gyakran előjönnek. Az is történeti tény, hogy Bonifacius 
pápa, Simmachus városi főnök által elűzetve, sz. Felicitas 
catacombájába vonult, a mikor Maximus catacombája már e 
név alatt előfordul, a mely tényről Simmachus igy ír a császár-
hoz : „Bonifacius extra murum deductus non longe ab Urbe 
remoratur." (Ep. libr. X. ep. 73.) Constantin után a földalatti 
ürregek bejárásán kápolnákat, a papok, s az őrök számára 
lak-szobákat ástak; valószinü tehát, hogy I. Bonifacius pápa 
ily lak-szobában tartózkodott a föld alatt. Visszatérvén dia-
dalmasan az örök városba, szivén volt a pápának sz. Felici-
tás és sz. Silanus koporsóit ékessé tenné, a kiknek te teme 



mellett lakott, építtetett kápolnát e két szentnek tiszteletére, 
s a kettőnek ereklyéit belé helyezte ; tehát Silanus tetemei 
már visszavétettek a novatianusoktól. Bonifacius pápa is sz. 
Felicitás mellé temetkezett, s ezen pápának tetemei egye-
dül fekszenek ezen catacombában. Rossi leirja a frescokat 
is, melyek a Laurentius extra muros kápolnában most fedez-
tet tek föl. E festés nem régibb mint XII. századi, ábrázol 4 
szentet, s négy angyalt. A szentek csak féltestben festettek, 
de kettőnek képéből alig maradt meg valami. A két középső 
egy férfit, és egy nőt mutat, az utolsó valószínűleg sancta 
Cyriaca. Alant két seraph, és két főangyal áll, Constantinnak 
jelszavát kézben tartván. — Végre olvassuk, hogy Sévastianoff 
ur festmény-gyűjteményt hoz Athos régiségeiből, e gyűjtemény 
fényképekből áll, s több mint 4000 darabot bir. — Madridban a 
szent-atya koronáztatásának évfordulati ünnepe szokatlannagy 
fénynyel ünnepeltetett meg. Az olaszok megújított templomá-
ban az indiák patriarchája nagy-misét mondott, melyen a 
katholikus fölségnek káplanjai tették a szolgálatot. Jelen 
voltak a toledoi, és sevillai érsekek s bibornokok, a zamorai 
s dauliei püspökök, az apostoli nuntius, a madridi visitator 
és vicarius, az ajtatos-iskolák tartományi főnöke, a hitkül-
déri egyesület elnöke, a sevillai oratorium prépostja ; Fran-
cziaország nagy, s Austriának rendkívüli követje, Portu-
gal, Haiti, Brasilia, s Nápoly miniszterkövetjei. A belga 
követ Valenciából táviratilag fejezte ki a nuntius-
hoz sajnálatát, hogy betegsége miatt kénytelen hely-
ben maradni. Az evangélium után Sauz y Forez jeles 
szónoklatban fejtegette az isteni gondviselésnek csodáit 
a pápai fejedelemség föntartása körül. A királynő és férje már 
előtte való napon táviratilag küldték meg a szent-atyának az 
ő üdvözleteiket, váratlanul a templomba jöttek ; délután nap-
szálltakor diszebéd volt a pápai nuntiusnál, melyhez minden 
méltóságok meghivattak. Szokatlan fénynyel tar tatot t meg 
ez ünnep jun. 21-én Lisabonban, Guimeres, Barcellos, Brága 
városokban is. — A carmelita-atyák a püspökök- és szerzete-
sekről nevezett bibornokok egyesületéhez küldötték be titkos 
szavazatjaikat szerzetük romai főnökének választásából, me-
lyek szerént Priori Jeromos, már kilencz éves romai főnök 
ismét megválasztatott. A megválasztott könyörgött a szent-
a tyának, hogy ne erősitené meg e választást; a szent-atya 
engedett e kérésnek, s helyébe általános főnökhelyettesül 
Savini Angyalt, a Maria Traspontina tanintézet igazgatóját 
helyettesitette. — A nápolyi király, királynő, Trani s Tra-
pani gróf és grófné , Maria-Isabella megnézték a nagyszerű 
tűzi játékot. A tűzi játékok sokkal régiebbek Romában, sem-
mint sz. Péter kúpjának kivilágítása. Alig találta föl Buon-
telentiBernard a tűzijátékot, mar a 16-ik században az angyal-
várban megkísértették. A III. Julius által épült rész a Vati-
cánban, már e művészeti tüzet festvényeiben mutatja; III. Ju-
lius pedig 1550-ben választatott meg. Régi pápai emlékpénzek 
ábrázolják a tűzi játékokat. Midőn Bolognának lakosai 1410-
ben mart. 22-én megtudták XXIII Jánosnak megválasztatá-
sát, a várost kivilágították. Sz. Péter kúpjának kivilágittatása 
ugy látszik, 1644 tői kezdődik. A jezsuita-atyák 1639 ben, 
szerzetük megerősittetésének százados ünnepét tartván, Gesu-

templomuknak homlokzatát nagy költséggel kivilágították 
1622-ben, midőn sz. Ignácz, és xaveri sz. Ferencz canonisa-
tiója megtörtént, az egész város rész ablakai lámpákkal vilá-
gíttattak ki Sz. Péter kivilágittatása 4400 lámpát , 700 szö-
vétneket követel; 250 férfi szükséges, ha a kivilágítás közön-
séges , 350 pedig , ha az nagyobbszerü. — A kath. religio 
akadémiája a Sapienzának nagy teremében ülést tartott, mely-
ben Curci jezsuita-atya az ó és u j világ miveltségéről fölol-
vasást tartott. 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 8-án. R a n o 1 d e r János, veszprémi püs-

pök ő exclja sz. István napján kelt körlevelében gyászos de 
hü ecsettel festi az alföld Ínséges állapotát, és az ő nmlga 
által annyi áldozattal bebizonyított felebaráti szeretetnek 
könyörületet fakasztó szavaival szólítja föl kedves övéit a 
segély-nyujtásra. 

— A hozzánk kegyesen beküldött értesités és pro-
gramm nyomán teljes bizonyossággal Írhatjuk, hogy a szath-
mári püspök ő exclja a jezsuiták vezérletére bizza a megyei 
papnöveldét. 

— S z a l a y Antal pécsi székesegyházi kanonok hosz-
szas betegség után f. hó 3-án jobb életre szenderült. Ugyan-
azon napon a pécsi megyének egy másik mind miveltsége és 
buzgalma- mind vendégszeretetére nézve kitűnő tagját ragadta 
el a kérlelhetlen halál. G r a g e r Gábor cz. prépost, esperes, 
mohácsi plebanus épen, midőn a zsinat befejezése után a 
nm főpásztor előtt hő kivánatait lelkesen tolmácsolta, szél-
hűdés következtében rögtön meghalt. Béke lengjen fö-
löttük ! 

— Az apostoli pronuntius, de-Luca bibornok sept. 8-
án utazik el Romába; utódja Falcinelli már megérkezett 
Bécsbe. 

— Münchenben septemberhó végével egyházi és vi-
lági kath. tudósokból álló értekezlet fog tartatni. Ezután 
minden évben rendesen össze fognak gyűlni. Az idei meghi-
vás a müncheni tanárok : Döllinger és Hanneberg által van 
kibocsátva. (P. H.) 

— A mechelni kőmives tanács a katholicismus elleni 
gyűlöletből a városi gymnasiumot elhatározta kivenni a bi-
bornok-érsek íölügyelete alól. A polgárok kérelme folytán a 
bibornok azonnal elhatározá magát saját költségén uj gym-
nasiumot alapitani, melyben az egyházi tanítók is meg fog-
nának maradni. Ezen terv valósításához Levis Miropoix fran-
czia herczeg és a Merode- családnak rokona, 60,000 frank-
nyi adománynyal járult, mely összegen a szükséges helyiség 
már meg is vásároltatott. Ekkép a városi hatóság tervével 
igen fölsült; nincs kétség, hogy a tanulók mind az érseki 
gymnasiumot fogják fölkeresni. 

— Varsóból írja a Gaz. Nar, hogy a pápa által kineve-
zett két püspök Popiel és Lubienski a ,nemzeti kormányhoz' 
folyamadott volna azon tilalom megszüntetéseért, mely e 
kormány által a fölszentelés és beigtatas iránt hozatott ; azon-
ban tagadó válasz érkezett. A nemzeti kormány ugyanis e lha-
tározta, semmi ujonan kinevezett püspököt megyéjébe nem bo-
csátani, hacsak előleges beleegyezését ki nem nyerte. 

Figyel lueztetés : Távollétünk a l a t t a szilágycsehi 
tudósítás folyamában az illető prot. lelkésznek a nagyvá-
radi püspök ő exclhoz intézett és a becses tudósításhoz csa-
tolt beszéde kihagyatott. A hibát igen sajnáljuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pes ten , 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok: A hala-
dás eszméje korunkban. — A papságot a tudomány és a szent 
élet teszi tekintélyessé és boldoggá (Folyt.) — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
4 haladás eszméje korunkban. 

Qui est-ce que le bonheur pour 1' 
homme ? C'est le développement légitime, 
complet et harmonique de toutes nos facul-
tés essentielles." Martinet, Solution de 
grands Problèmes. Tom. 1-er pag. 85. 

I. 

Minden századnak meg vagyon uralkodó jelsza-
va, mely körül, — mint harczi zászló mellé a bátor 
sereg — sorakozik a küzdő emberiség eszméi összesé-
gével — s tevékenysége minden erejével ; — melyben 
küzdelmei végczélját, titkos vágyai netovábbját véli 
rejleni, s mely szó valósításáért gyakran az élet sem 
látszik áldozatnak. Leonidás századát bizonyosan a 
később: „Dulce et decorum est pro patria mori" vers-
ben költőileg körülirt „hazaszeretet" szó lelkesité; 
Roma fénykorában a „világuralom" szó vezeté öl-
döklő csatákba a sasok szárnyai alatt küzdő légiókat; 
a középkori századokban „ez az Isten akarata" eszmé-
ben kifejezett keresztes háború, mint a hit napjából 
kilövelt villám, rázkodtatá meg Európát; — ez lük-
teté hevesebben ama kor hőseinek üterét, hogy száz-
ezrenként vándoroljanak a szent sir visszaküzdésére; 
a 17-ik század egy szóban lélekzett: „reform;" a 18-
ik század eszméi, szenvedélyei, tettereje e szó körül 
csoportosultak „szabadság;" a 19-ik század a „hala-
dás" százada. 

E szó korunk physiognomiája, eredetisége, ha-
talma s veszélye egyszersmind, mely felé a jelen nem-
zedék szive dobog, vágya röpül, lelke emelkedik; — 
általános mozgalom, vágy jelenkezik az emberi tár-
sadalom minden rétegében e hieroglyph felé s után, 
mely az egyedeket mint az összes emberiséget ellen-
állhatlanul serkenti előre. 

Ez általános mozgalom, vágy nem egyébb mint 

lelkünkben rejlő vonzalom az „eszmény," „ideál" u-
tán. Az eszmény pedig keblünkben sejtelemként elő-
kifejezése azon absolut tökélynek, végtelennek, mely-
nek képét, — habár homályosan, szivünkben őriz-
zük ; — az „eszmény" azon szépség, nagyság, tökély, 
melyet legnagyszerűbb müveiben is csak sejt a mű-
vész, de realisálni nem bir; valami elérhetlen, érzék-
fölötti, mely ellenállhatlanul vonz bennünket a leg-
főbb tökély, a végtelen, az Isten felé, mert az „esz-
mény," az „ideál" maga az Isten. Minthogy pedig a 
legfőbb tökély képezi a legfőbb boldogságot, — ez u-
tóbbi nem levén egyébb, mint az absolut tökély tuda-
ta: — e szerént a jelen nemzedék mozgalma, vágya 
az „eszmény," a legfőbb tökély felé, . . . a, tiszta bol-
dogság utáni vágyban nyeri értelmét s jelentőségét. 

Ez eszmény utáni vágynak rendkívüli erőt köl-
csönöz az emberi sziv egy másik hatalmas, megfejt-
hetlen t i tka: a remény, ezen előpénze a boldogságnak 
mely nélkül maga a boldogság sem élvezhető; annál 
kevésbbé viselhető el, vagy enyhíthető a szenvedés." 

Foszszuk meg az emberi szivet e titkos erejé-
től, s összes tehetségeivel tétlenségbe sülyed; mert 
ki semmit nem reményi, az semmibe sem fog kez-
deni, s ki sokat akar tenni, annak nagyon erősen kell 
reményleni. Azért jól mondá egy régi iró: .,l'espé-
rance a beau nous tromper souvent, on y a toujours 
la même confiance, et la vie se passe à espérer," „bár 
mennyiszer csalódjunk reményeinkben, bennök min-
dég egyenlően bizunk, s egész életünk reménylve 
múlik el," s ez természetes „mert a remény oly is-
tenség, melynek temploma, oltára egyedül szivünk," 2) 
és mig szivünk dobog, mindég reményiünk. 

A remény, — az emberi élet ez örökös tavasza, 
mely a jövő átláthatlan leplébe burkolva magát, min-
dég egy gyümölcs-gazdag nyárral kecsegtet, — üzi, 
hajtja az emberek millióit az élet küzdterén a külön-
böző életpályákon keresztül, melyek végén mindenki 

3) Stanislas-Leczinski, oeuvres du Philosophe bi-
enfaisant. 

2 ) L'espérance est une divinité, qui n'a ni temples, ni 
autels que dans nos coeurs. Fenélon (voeuvres spiritz ) 
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czélját véli elérni, s mely czélban hiszi elnyerni egy-
szersmind a boldogságot, mint küzdelmei, vágyai, 
reményei jutalmát, teljesülését, . . . az eszményt. 

Igen, a boldogság a jelen század aranygyapja, 
melyért az emberiség a haladás hajóján küzd, evez; 
egy törhetlen erős hatalom, a remény támogatja. E 
küzdelem kimenetele — a szerént, a mint a haladás 
czélját, a boldogságot a valódi eszmény-, az Istenben 
vagy azon kivül helyezzük s keressük —üdvöt vagy 
kárhozatot rejt magában. 

Ugyanis az emberi eszmék egyazon tárgyról, a 
sziv vágyai, érzelmei egyazon tárgyra vonatkozásuk-
ban is különbözők levén, . . . különbözők a boldogsá-
got tevő eszmén— ÍWőli nézetek, különbözők az irány 
s eszközök, melyben s melyek segélyével ez eszmény 
felé igyekszünk; — s mert ez eszményben mindenik 
oly mérvű boldogság elérését reményli, mennyi e-
gyéni vágyainak megfelel, — Tacitus : „omne igno-
tum pro magnifico est" szavai szerént, a remény zo-
mánczával csillogó ismeretlennek vágya . . . a kíván-
csiságban nyilik a haladás veszélyes csábétke, s azon 
körülményben, hogy természeténél fogva nem a je-
len, hanem a jövőre hivatkozik. A mult romokkal, a 
jelen nyomorokkal teljes, egyedül a jövőben vár re-
ánk jólét. Holnap leszünk gazdagok, holnap hozza meg 
az anyagi jólétet, szabadságot, testvériséget, nemzeti 
nagyságunkat, szóval az eszményt. Holnap s mindég 
csak holnap!! Ez a haladás syrénhangja, melylyel 
csábítgatja a könnyen hivő néptömegeket, melyek a 
„holnap"-ban reménylik elérni vágyaik Eldorádóját; 
pedig a holnap nem egyébb," mint a mai csalódás 
folytatása. 

Mert a haladás a boldogság képét kápráztatja 
szemeink előtt, — mi mint a mese gyermeke a szi-
várvány után, — lábaink alá sem tekintve futunk a 
csalóka kép után, mig megbotolva a sir szélén talál-
juk magunkat, hol gyakran kétségbeesve veszszük 
észre, hogy a kép, mely után futánk, önámitásunk li-
dércze volt, s hogy mig e képet összes erőnkkel igye-
keztünk elérni, azalatt valódi czélunk a haladás „hon-
nét, hová"-jától, a valódi eszménytől mindég távo-
labb jutánk. 

Igy látjuk az életben, hogy az egyik haladó tö-
meg hajóján az anyagi jólét; a másikon, socialismus; 
a harmadikon birtokegyenlőség ; a negyediken sza-
bad alkotmány, egység stb. stb. . . . képezik a hala-
dás zászlaját. A haladásra mindeniket sajátszerű esz-
ményük elérésének reménye serkenti. 

Szóval mozgalom, haladás mindenütt a boldog-
ság eszménye felé; s mert az emberi ész különböző 

utakon keresi eszményét, a remény pedig e külön-
ben vak érzet mindeniken egyenlő erélylyel ösztönzi 
a haladókat: — ebből érthetni, hogy az ily nagy 
horderejű szavak hatalma s ereje, — mint századunk-
ban a „haladás," — melyekben egész nemzedékek ál-
talános mozgalma, tevékenysége, reménye öszponto-
sul; minthogy az ily szavakban kifejezett eszme tény-
legesitését tekinti életföltételül, s kivilletlenségében 
végromlását sejti a küzdő nemzedék : — az emberi 
társadalom üdvét, vagy vészét eszközölheti a szerént, 
a mint az ily szavakat az igazság vagy tévely értel-
mezi, s egyik vagy másik mutatja ki a valósitás esz-
közeit, módját; — és oly mérvben, a mint az egye-
dül igaz eszménynyel többé-kevesbbé ellenkező, vagy 
attól eltérő áleszmény elérésében hiszi boldogságát 
rejleni a küzdő nemzedék. 

A katholika egyház, minden nagy, nemes eszme 
kútforrása, őrködő szemekkel kiséri az ily szavak ke-
letkezését, mérlegezi horderejűket, s mint az örök 
igazság képviselője, az emberiség anyagi , szellemi 
üdvének védpaizsa: gondosan jelöli ki azok isteni ér-
telmét, kimutatja az eszközöket, melyek által, s aha-
tárt, melynek körében kell s lehet e szavakat, mind 
anyagi, mind szellemi czéljaink érdekében üdvösen 
ténylegesiteni. És mert a különböző irányban haladó 
csoportok mindenikének meg vannak Proudhonjai, 
Jean Reynaudjai, Pelletan, Bûchez, Pierre Leroux, 
Emil Girardinjai stb., kik a velők együtt haladók ke-
zébe adják munkálataikban a szellemi irány-tűt: — a 
katholika egyház, mint a haladás valódi czélját tevő 
eszmény földi képviselője, szintén megtermé szellemi 
harczosát, ki az élőszó hatalmával, majd az élőszót 
betűkké testesítve: „Le Progrés par le Christianisme" 
czimű munkájában, melyből eddig 7 kötet jelent 
meg — 9 éven keresztül lobogtatja a párisi ősNotre-
Dame-székesegyházban, a valódi haladás zászlaját. 

E szellemi harczos egy Jezus-társaságbeli szer-
zetes ; neve : F é l i x atya. 

II. 
A párisi Notre-Datnei szószéket, — hol éven-

ként nagy böjti időszak alatt szoktak tartatni a mi-
veltebb közönség számára az úgynevezett Coníeren-
ces-ok, — monseigneur de Quélen alapitá; — buzgó 
utódai által gondosan ápolva — a keresztény religi-
onak védője s a íölvilágosult 19-ik század félpogánv 
bölcselkedőinek folytonos megczáfolójáva lőn. 

E szent beszédek, mint szemtanuktól hallám, 
ezrenként vonzák a legkülönbözőbb állású s ismeret-
körű egyéneket a hiressé vált szószék lábaihoz, mely-
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ről Frayssinous, Ravignan, s utoljára 1854-ben a hi-
res Lacordaire hangoztaták mély vallásosságuk- s 
nagy tudományuk-szülte remek beszédeiket. 

Lacordaire küzdelmes, több izben félbeszakított 
husz év lefolyása alatt fénye volt e szószéknek; — s 
midőn utolsó beszédében e szavakkal: „Nem tudom, 
meg leszen-e engedve, több mint husz év után befe-
jezni önök előtt a keresztény hit tökéletes apológiá-
ját," elbúcsúzott hallgatóitól, mintegy sejtve a kö-
zel jövőt, mely eltávolitá a hirnevét viszhangoztató 
szószékről, melyen a kereszt tudományát oly haszno-
san gyümölcsözteté : — a hires conférencesok szor-
galmas, áhítatos hallgatói arczán ott tükröződött mint 
egy aggályos gondolat a kérdés: ki lép a nagy szó-
nok nyomdokába? 

Azonban a franczia kath. egyház nem szűkölkö-
dik egyiránt vallásos s tudós papokban ; alig képzel-
hető Krisztus földi vezérének rendezettebb hadsere-
ge, mint ezen, erényekben és tudományokban gazdag 
clerus; ez elszánt tömör testület, melynek jelenlegi 
ereje a forradalmi nyaktiló sok ezerszeri suhintásá-
bán nyeré termékeny vérmagvát, melyből a hit s er-
kölcs megdönthetlen tölgyei növekszenek. 

Az akkori párisi érsek mr. Sibour ások jel^skö-
zül egy ismeretlen szerzetest hívott meg a nehéz mun-
kára, utódja lenni a rajongásig szeretett nagy szónok-
nak. E szerzetes, a jezsuita Felix atya volt. 

A keresztény egyházi szónok, föleg egy szerze-
tes életrajza ott kezdődik, hol szent hivatala, erényei 
s ékesszólása fényétől kezd ragyogni ; — s e szerént 
Felix atya 9 év előtt született a Lacordaire eltávo-
zása után üresen maradt Notre-Damei szószékben. — 
Emberileg tekintve a dolgot, a hires dominikánus u-
tán elfogadni ez állomást, majd nem túlságos önbiza-
lomnak látszhatik ; azonban ha a szerzetesi föltétlen 
engedelmesség kifolyásául tekintjük, — a mint va-
lóban az is volt, — Felix atya az alázatos önmegadás 
magasztos példáját tanusitá, midőn gyengesége érze-
tében érdemesebbeknek akarva átengedni a fényes 
de nagy igényű állomást, az éfsek e biztató szava-
ira: 2) „Menj, ne félj; áldásom lészen rajtad s munká-
don" — mint maga bevallja, 3) mintegy érezve, hogy 

J) „Me sera-t-il permis Messieurs après plus de vingt 
ans, l'apologie totale de la foi Chrétienne ? J e l'ignore." — 
Oeuvres du. P. Lacordaire, tom. IV. pag 190. 

Allez, ne craignez pas ; je vous bénis, vous et votre 
sujet." Progrés par le Christ, t. i. pag. 9. 

3) „Ez időtől fogva érzem, hogy Isten ez apostoli hi-
vatalra meghivott, s erőt ada hozzá ;" — „Dés lors j 'ai 
senti, que Dieu me faisait pour cet apostolat une vocation, 
et une force. — Progrés p 1 Christ, id. hely. 

Istentől hivatott ez apostoli hivatalra: — a szerzetes 
szerénységén győz az Isten kegyelmébeni hit, s az e-
pedő hallgatóságnak újra hangzának az örök élet igéi 
a mesterét vesztett szószékről. 

Félix atya egy, tökéletesen aszentlgnácz szelle-
me szerénti harczosa a méltatlanul oly sokat üldözött 
Jézus-társaságnak, — melynek tagjai nem mérle-
gelik önerejüket ott, hol a hivők üdvének előmozdí-
tása forog szóban; kik eszüket, szivüket az akarat 
vasereje a l á h a j t v a , szabadok levén az engedelmes-
ség szabadságával, — nem tekintve még a vértanú-
ságot is, csak mint szerzetesi engedelmességük egy-
szerű tényét: — fáradhatlan, rettenthetlen s épen 
azért áldásthozó küzdérei a kereszt zászlójának. 

Az egyszerű szerzetesre nagyszerű, nehéz mun-
ka várt. — A kereszténység védelmét a kor uralkodó, 
téves, hitellenes eszméivel szemben kelle folytatnia. 
— Figyelmes lelke csakhamar fölismeré, átérté kora 
uralkodó eszméjét; látá a számtalan tévutakat , me-
lyeken ez eszme a vakon rohanó tömegeket ra-
gadja. 

Le Progrés, — ,a Haladás,' a jelen nemzedék 
minden életviszonyaiban ez az uralkodó eszme. 

Emlitém azonban, hogy a haladás czéljául a kü-
lönféle tömegek, mennyire különböző, gyakranmi ly 
téves eszményt tűztek ki. 

Az eszmék e zűrzavarát tisztázandó, s hogy az 
emberi haladás valódi czélját kimutassa, egy nagy 
eszmével 'kezdé szent beszédeit, mely eddig 8 éven 
keresztül képezi bölcsészeti és a hittudományi szem 
pontból egyiránt nagyérdekü értekezéseinek alap-
gondolatát, s melyre a haladás legkülönbözőbb irá-
nyait, mint egy egyedül helyes s igazi pontra voná 
össze. — Az eszme, melyet az u j szónokra kíváncsian 
figyelő hallgatóság meglepetésére bátran, a meggyő-
ződés hatásos erejével hangoztatott, nem kevesebbet 
jelent, mint hogy az emberi mivelődés, haladás kez-
dete, folytatása s végpontja: Krisztus.— „Le Christ, 
qüi fuit votre Progrés il y a dix huit siècles, qui l'est 
encore aujourdhui, et qui le sera jusque á l a fin; car 
le Christ était hier, il est aujourdhui, et il y sera dans 
tous les siècles. Jesus Christus heri, hodie, ipse et in 
saecula (Haebr. 13, 8-) 

Krisztus, ki haladástok volt 18 század előtt, ha-
ladástok ma, s az leszen mind végig ; — mert Krisz-
tus volt tegnap, van ma, s leszen örökké. 

Tehát anyagi jólétünk, e jólétünk bámulatos té-
nyezői, az emberi találékony szorgalomnak nagy-
szerű világkiállítási kincsei, társadalmi állapotunk 
javítására czélzó minden igyekvésünk, tudományos 
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miveltségünk óriási előhaladása, mind téves lépései az em-
beri haladásnak, ha nem e szóban kezdődnek, folytattatnak s 
végződnek : Krisztus ; vagyis : nincsen igazi haladás csak a 
kereszténység által. 

Sokan a hallgatók közül, főleg az úgynevezett fölvilá-
gosultak, nem foghaták meg, hogyan lehet egy ily szorosan 
profán tárgyat, melynek mint első tekintetre látszik semmi 
hitágazati jelentősége nincsen, — egy Ravignan, Lacordaire 
mély dogmaticus beszédei után — egy terjedelmes tárgyalás 
alapjául választani. 

Elfeledék a bölcsek, hogy e tény, mig egy részről ta-
núskodik azon nagy szabadságról, melyet a katholika egy-
ház, — szeréntiik az emberi akarat s észnek e szigorú zsar-
noka, — enged gyermekeinek az egyházi szószéken : — más 
részről bizonyítja azt, hogy a keresztény vallás a valódi, az 
emberiség vallása, mely éltető erejével áthatja az emberi élet 
mindennemű viszonyait, s mozzanatait, és hogy nincsen az em-
beri anyagi, szellemi életnek oly momentuma, mely — ha a-
karjuk — a kegyelem e gazdag kincstárából nem nyerhetne 
szükséges támogatást, megoldást, vagy táplálékot. A keresz-
ténység e mindentátható erejének tudata csalá ki Proudhon 
tollából : „Confession d'un Révolutionnaire" czimű munkájá-
ban e szavakat: ,,il est surprenant, quau fond de notre poli 
tique nous trouvions toujours la théologie," — „meglepő, 
hogy politikánk alapjában mindenütt találkozunk atheologi-
ával;" — mely szavakra oly szépen válaszolt a hirneves spa-
nyol iró Donosó Cortéz : il n'y a ici de surprenant, que la sur-
prise de M. Proudhon. La theologie, par la même qu'elle est 
la science de Dieu, est l'océan, qui contient et embrasse tou-
tes les sciences, comme Dieu est l'océan, qui contient et em-
brasse toutes les choses. „Az egészben nincsen más meglepő, 
mint Proudhon meglepetése. A theologia már az által, hogy 
az isteninek tudománya, oly óceán, mely tartalmaz, magába 
zár minden tudományt, a mint Isten azon óceán, melyben 
minden létező összesülve van." 

Azért vevé a katli. egyház mindent megnemesitő légkö-
rébe korunk uralkodó eszméjét—a haladást, mely sokak előtt 
szellemi életünkre semmi vonatkozással nincsen ; — s kimu-
tatva a teremtést , mint kiindulási pontot, az Is tent , mint 
egyedüli, legfőbb eszményt, a haladás ezen „honnét, hová" 
két végpontját az Istenben, mint minden haladás- kezdete s 
végczéljában köté össze ; s mert az első emberpár vétke ál-
tal elesett emberiségnek haladása, emelkedés és hanyatlás kö-
zötti küzdelmes lassú mozgássá lőn, többször egészen elté-
vesztve szem elől a valódi czélt, mely felé törekeduie kell; s 
mert Krisztus az Istcn-emb»r köté újra össze az Isten s em-
ber között megszakadt fonalat , és a bün álmából fölrázott, a 
sötétség utain kárhozat felé haladó emberiségnek ő tűzte ki 
a mennyei Atyában a czélt e szavakkal „estote perfecti" le-
gyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes, és 
önmagában, midőn mondá : „ego sum via, Veritas et vita : 
ego sum lux mundi, qui me sequitur, non ambulat in tenebris, 
— következőleg a megváltás nagy titka lőn a valódi hala-
dás ,honnét hová', két végpontjának újra összekötő ténye, s 
méltán mondá Félix atya : „Krisztus volt haladástok ma, s 
ő leszen haladástok mindvégig. 

Andrdssy Kálmán. 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Folytatás.) 

Hogy azonban ama tekintély, melyet a papnak tudo-
mányossága szerez, erős alapokon nyugodjék, és a közelis-
merés általános kifolyása legyen : állása természeténél fogva 
egyszersmind elkerülhetetlenül szükséges, hogy a tudomá-
nyos kiképzettséghez sz e n t é 1 e t V járuljon. Ikertestvér e 
kettő a papban, egy édes anyának drága szülöttei, egyik a 
másiknak támasza, őre, a lapja , s nála nehezen szétválaszt-
ható. A szent-irás tanúbizonysága szerént megkívántatik 
a papnál a szent élet. — „Sancti estote — igy szól az Ur — 
quoniam ego sanctus sum Dominus Deus vester" ') és sz. 
Máté evangélistánál : „Ti vagytok a föld sava, ti a világ vi-
lágossága, azért ugy fényeljék a ti világosságtok, hogy lás-
sák a ti jó cselekedeteiteket az emberek, s dicsőitsék atyáto-
kat, ki mennyekben vagyon". 2) És valóban inéltáu megkí-
vántatik a papnál a szent élet állása isteni eredeténél fogva, 
s szükséges kötelmei hü teljesítésére, mely nélkül azokat 
kellőkép betölteni nem birná ; és a sz. élet az, mely őt tekin-
télyessé teszi. — A papnak ugyanis egyik főkötelessége hir-
detni az evangéliumot, oktatni, tanitani a népet. Ha e taní-
tást sz. életével össze nem köti, ha szavait önpéidájával nem 
igazolja, lehetetlen hogy tiszteletnek , tekintélynek örvend-
jen. Mert mit tartana oly férüuról mindenki, ki mást tauit 
szóval és mást cselekedettel ? Valljon nem lennének-e reá 
legelőször alkalmazandók az írás ama szavai : „Medice ! cura 
te ípsum" ? Ellenkezőleg , ha tanítása igazságait szent élet-
tel párosítja, s jó példaadással világol elő népének ; tisztel-
tetni fog mint igaz szolgája egyházának , tekintélyessé lesz, 
mint buzgó papja az LJrnak. — Vegyük vizsga szemügyre a 
történelmet, nézzük a pogány századokat, bár nem bírtak az 
emberek e korban a vallás és erkölcs tiszta fogalmaival, de 
minthogy a természet szavát, melynek törvényeit Isten a ki-
olthatlanság betűivel véste a sziv tábláira, végkép onnét 
soha kitörülni nem lehetett , mely a legromlottabb kebelben 
is hallatja szózatát és az erkölcsi jó-, szép- és igaznak a mél-
tányos jutalmat megadni rendeli; mondom a vallási ismere-
tekre nézve a sötétség e homályos századaiban is tiszteltetni 
látjuk az erényes embert és tekintélyesnek. A vesta-szü-
zeket szűzi erényeikért a legnagyobb kiváltságokkal látjuk 
fölruházva, a tekintélyesség legnagyobb jeleivel elhal-
mozva, papjaikat szintén tekintélyeseknek, s tisztelettel 
környezve, mig életük ama kellékekkel tündöklött, melyek 
vallási fogalmaik szerént ehhez megkívántattak. A keresz-
ténység behozatalával tisztulni kezdettek a vallási ismere-
tek, kigyúlt a szivbeu lappangó égi szikra, uj , nemesebb 
irányt nyert az emberiség; s bámulni kezdette a világ a ke-
resztény tanokat, ama rajtuk elömlŐ nemes fönséget, és kö-
vetői erényeit, melyek mindenkit tiszteletre gerjesztettek. 
Mert mi szerzett a keresztényeknek pogány üldözőik előtt 
nagyobb tekintélyt, mint a sz. élet, melynek szivet és lelket 
megragadó oly fényes példáira lelhetünk ? Plinius tanúbi-
zonyságot tesz erről Traján császárhoz irt leveleiben : a leg-
vérengzőbb üldözőkből egyszerre a ker. hit legbuzgóbb baj-

') Levit. 19, 1. 
2) Máté ev. 5, 13—16-



nokai váltak, csodálták ama lélekfönséget és nyugalmat, me-
lyet a szent élet és vallási meggyőződés a keresztényeknek 
nyúj tot t , és beismerni kényszerittettek, liogy szentnek kell 
lenni azon religionak, melynek ily követői vannak. Volt az 
egyháznak Justinusa, Atbanáza, Jeromosa, Agostona, kik 
sz. életükkel tündököltek ; volt sal. sz. Ferencze , volt borr. 
Károlya, volt számtalan sz. püspöke; s emlékük a tekinté-
lyesség örökzöldjével koszorúzva nemzedékről nemzedékre, 
az ősapáktól a késő unokákra száll! Ott ragyog az ind apos-
tol a ker. hittéritők seregétől övezve, kik határt nem ismerő 
lelkesedéssel hirdették az evangéliumot a világ legtávolabb 
részein, visszahelyezték az emberi méltóságot megillető he -
lyére, tanították őket szóval és cselekedettel, és ha a szük-
ség ugy k ivánta , készek voltak életükkel áldozni azok igaz-
ságáért, miket hirdettek. Mily tekintélynek örvendenek a 
ker. hittéritők napjainkban szintúgy feddhetlen életük miatt, 
fölösleges hosszasan bizonyítani. Olvassuk csak figyelemmel 
a hittéritések történetét , s meg fogunk róla azonnal győ-
ződni. — Lássuk már most tekintélyessé teszi-e a papságot 
napjainkban asz. é le t? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
О CS. к. ар. Kőlsége m. hó 18-dikáról kelt legfelsőbb határozatával 

A u t u n o v l t s János, canonicus poenitentiarius és bácsi főesperesnek 
a B. M. V. de Curru seu Kereki juxta fluvium Kőrös ; és B e n e d e k 
Elek, tisztb. kanonok, a lesperesés zentai plébánosnak a IVatae Beginae 
Angelorum de Koinpolth czimz. apátságot legkegyelmesebben adomá-
nyozni; — továbbá ugyan e napról kelt legfelsőbb határozatával — 
B e s s e n y e i Pált , czimz. apátot, alesperest és sátor-alja-ujhelyi ple-
bánust zempléni főesperesnek ; T u 1 а с s Sándort, alesperest és ber-
zeviczi plebánust, F r a n к о л s z k y Samut, alesperest s aranyidkai 
plebanust, G a b á n y i Tamást, alesperest és szepsi plebánust és pe-
dig Tu la cs Sándort s Prankovszky Samut a dijak elengedése mellett a 
kassai székeskáptalán tisztb. kanonokjainak legkegyelmesebben kine-
vezni méltóztatott. 

PEST, (Vége.) A fönemlitett allocutióban kiemelé ő 
excja az egyház szilárdságát, örök íönmaradását. Azonban 
a kath. egyháznak ezen vigasztaló kiváltsága nem zárja ki a 
visszaéléseket, a hiányokat, melyek időről időre az emberek 
által előidéztetnek. Elénk színekkel festé különösen korunk-
nak szomorú irányát, gyászos lázongását a tiszta hit, a szeplőt-
len erkölcs, és mindkettőnek őre — az egyház ellen. Ily siral-
mas körülmények közt leghathatósabb eszköznek mondá a 
zsinatok megtartását , melyek a pusztító árnak gátot vethet-
nek, és rohamát enyhíthetik. Különösen pedig szükséges a 
papságra nézve a bensőbb csatlakozás, mi szintén üdvösen 
mozdíttatik elő vagy eszközöltetik is a zsinatok által, melyek 
egyszersmind a buzgalomra is kölcsönösen ébresztik a zsinat-
ban egyesült tagokat. Szépen jegyezte meg ő excja a papság-
nak szükséges buzgalomra nézve, hogy „tepiditate et osci-
tantia mundum in maligno positum non convertemus," mihez 
azon buzdítást csatolta, hogy kitörülve szemeinkből az álmot 
hősies, elszánt munkára ébredjünk, és kart karhoz, vállat váll-
hoz vetve egyesült erővel védjük a hit, erkölcsiség és az egy-
ház oly bőszülten fenyegetet t jogait, igazait. A főpásztori 
szózat által szülemlett lelkesedéssel teljesitők mindazt, mi a 
fölhozott pontban foglaltatik ; ez után pedig az első általános 
congregatióban az első bizottmány dolgozata olvastatott és 
vitattatott meg. — A zsinati rend továbbá ekkép szól : A 

meridie hora 3-ia in eodem loco servabitur Congregatio Ge-
neralis Secunda, (cujus objectum constituent operata I l - ae 
Commissionis. In fine hujus Congregationis Eppus proponet 
Examinatores Synodales.) Ad hanc Congregationem eodem 
ordine, ut mane, e Sacristia Ecclesiae Cathedralis, superpel-
liceo, stóla, et bireto amicti comparebunt, et finita Congre-
gatione ad Sacristiam reversi, deponent ibi superpelliceum 
etc. ас pro nocturna quiete concedent ad sua hospitia. — 
Die 2-a Septembris eodem tempore, modo et ordine, sicut 
prima, sub pulsu canipanarum deducetur Eppus adEcclesiam 
Cathedralem, ubi per Capitularem cantabitur Sacrum de Re-
quiem, pro refrigerio animae 857 Sacerdotum almae Dioece-
sis hujus, qui ab ultima Synodo pie in Domino obierunt. Sa-
cro finito Eppus indutus Pluviali nigro, consvetas ad Libera 
orationes persolvet, et successive assumpto amictu coloris 
rubei incipiet ordinem ad Synodum diei secundae, Convoca-
tis Psalmum 78-um „Deus venerunt gentes" alternative re-
citantibus, etc. Allocutione finita, praemissa petitione per 
Promotorem, ut Examinatores Synodales nominentur, hac-
que per Eppum concessa Secretarius legit Decretum Con-
stitutionis Examinatorum Synodalium, et Promotor mox in-
stabit, ut Examinatores Synodales juramentum praestent, 
Eppo respondente : „I ta decernimus et mandamus." Accè-
dent tum omnes ad Eppum, et Secretario praelegente formám 
juramenti emittent. Instabit postea Promotor, ut legantur et 
promulgentur Statuta synodalia, moxque Lectores legent 
omnia Quibus perlectis ad instantiam Promotoris, ut Ses-
sioni IT-ae finis imponatur, et Decretum indictionis Sessio-
nis III-ae promulgetur. Eppo annuente Secretarius publica-
bit Decretum conclusionis Sessionis secundae, et indictionis 
Sessionis tertiae ; quibus perlectis Eppus surgens benedicit 
omnibus solemniter, ut heri, moxque redit Processio ad Re-
sidentiam Epplem, ubi servabitur continuo Congregatio Ge-
neralis tertia, (cujus objectum constituent operata commis-
sionis Ill-iae) quae Congregatio, quantum mane finiri non 
posset, continuabitur a meridie, observatis iis omnibus ut heri. 
A gyász isteni tisztelet után tar tot t beszédben a nm. főpász-
tor érintvén a XIV. Benedek által fölemiitett szokást, mely 
szerént megyei zsinat alkalmával a megyebeli elhunyt papo-
kért engesztelő szent áldozat mutattassék be, a holtakérti 
imádság szent és üdvös voltáról beszélt. Áradozó volt a nm. 
szónok különösen az emberi élet múlandóságának ecsetelésé-
ben, melyet a szentirás megdöbbentőleg szép hasonlatossá-
gaiban, mondataiban tüntetet t föl, közbeszövén a többi közt 
ezen mondatot i s : „Multi, qui mane surrexerunt, non per-
venerunt ad vesperam," és ki hitte volna, hogy alig 24 óra 
múlva oly rémületes illustratioját fogjuk látni e mondatnak 

az életerős G r a g e r Gábor rögtöni halálában ? A 
zsinati rend utolsó pontja ekkép hangzik : Die 3-ia Septembris 
eodem tempore, modo et ordine, ut praecedentibus diebus, 
deducetur Eppus sub pulsu campanarum ad Ecclesiam 
Cathedralem, ubi per Capitularem cantabitur Sacrum de 
SSma Trinitate. addita sub una conclusione Oratione „Deus, 
cujus Misericordiae"' etc. F i n i t o S a c r o , Eppus paratus ut heri, 
ante aram incipit Ordinem ad Synodum diei tertiae, Convoca-
tis Psalmum 68. „Salvum me fac Deus" etc. alternative 
recitantibus etc. Promotor instat, ut continuetur lectio Sta-
tutorum Synodalium, quo ab Eppo per „Ita volumus et man-
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damns" concesso mox Lectores legent omnia, finita verő lec-
tione Promotor instabit pro decernenda conclusione Synodi, 
Eppo respondente „Ita volumus et mandamus" et Sécréta-
rius publicabit Decretum de conclusione Synodi. Hoc finito 
Eppus alloquetur Clerum; et conclusa allocutione ad aram 
intonabit „Te Deum laudamus" Diaconi V. „Benedicamus" 
et Eppus cantabit Orationem : „Deus, cujus misericordiae," 
impertieturque solemnem benedictionem. Qua finita Diaconus 
intonat: „Recedamus in pace" et omnes Synodales Convocati 
respondebunt: „In nomine Christi." Az ezen napi allocutio dús 
áradata volt az atyai szeretetnek szintúgy mint a főpásztori 
buzgalomnak, az övéi üdvéről aggódó gondoskodásnak. Miért 
is a jelenlevők emlékébe hiva ő exclja a papi rend méltóságát, 
czélját : a szivbe mélyen bevésett szavakkal szólitá föl őket, 
hogy szemük előtt lebegvén magasztos hivatásuk megtörhetlen 
buzgalommal, lankadatlan erélylyel munkálkodjanak a "zsinati 
határozatok életbeléptetésén. Ezen buzgalomnak, erélynek 
fölébresztése, megszilárdítása tekintetéből fölhozta az Üdvö-
zítőnek példáját, mennyit tet t О az emberi nem üdvéért, bol-
dogságáért, ki iránt ha be akarjuk bizonyítani szeretetünket, 
buzgólkodjunk ahivek üdveért mert „Zelus est mensura cha-
ritatis erga Deum." Szivünkre kötötte a szentatyához való 
fiúi ragaszkodást, melynek hogy annál kétségtelenebb kife-
jezést kölcsönözzön, még a befejező beszéd előtt indítvá-
nyozta, hogy a zsinat kebléből hódolati fölirat intéztessék a 
szentatyához, mi kitörő helyesléssel fogadtatott Nem ke-
vesbbé ajánlotta a fejedelem iránti mély tiszteletet, szinelt-
len hódolatot, és a hatalmas „Confortamini et estote robu-
sti" intelemmel kezdette lelkesítő szavainak utolsó részle-
tét, egyszersmind bőséges áldást esdvén le a szerencsé-
sen bevégzett tanácskozmányok eredményére vonatkozólag. 
Adja Isten, hogy ő nmlga örvendhessen kezeinek müve fölött, 
melyért méltó ju ta lma, mint D a r ó с z у Zsigmond praela-
tus ur is kiemelé fölköszöntésében, egyedül Isten lehet , ki-
nek dicsőségére czélzott legfőkép bámulandó munkássága a 
zsinat ügyei körül. A papság mindezért mással nem tanúsít-
ha t ja háláját, mint buzgalma által a rendeletek megtartásá-
ban, és hálája fejében, ugyanazon fölköszöntés szerént, nem 
adhat egyebet, mint cor humile et amore suae Excellentiae 
ardens. A zsinati idő-szak a többi közt még az által is emléke-
zetessé lőn, hogy m. K r á l József czimzetes püspök és apát-
kanonok ur, kinek, betegséggel sújtott teste daczára, a leg-
épebb, mert jótékony, szeretetteljes szív ver keblében, 1000 
frtnyi alapítványt tet t le, melynek kamatját azon pécsmegyei 
papnövendék kapná, ki a bécsi Pázmán-intézetben levén a 
hittudományokból szigorlatot tesz, valamint ily alapitvány ő 
mlga részéről a pesti növendékek számára már évek óta lé-
tezik. Szolgáljon minden Isten nagyobb dicsőségére, az egy-
ház fölvirágzására, a hívek örök üdvére. /ft. 

MECHELN, (Folyt.) Casoni miben sem enged előbbi 
hazafiának, ő szerzője a ,Roma és Paris ' czimii könyvnek, 
mely annyi figyelmet gerjesztett. Casoni alázatos gyermeke 
az egyháznak, ragaszkodása a vértanúság sugallatát leheli, 
a józan tanok buzgó hirdetője. „Meg kell tartanunk, így szólt, 
a pápaságot, mivel az isteni gondviselés reánk bízta, mivel 
ez a századok müve." Vérfagylaló színekben festette az ül-
dözést, melynek az olasz katholikusok a piemonti zsarnok 
kormány által alá vannak vetve. Némely episod ezen üldözés-

ből a szív legbensőbb húrjait rázta föl. Mondá, hogy mielőtt 
Bolognát elhagyta volna, hogy Belgiumba siessen, püspöké-
nek áldását akarta kérni. „Hogy az áldást megkapjam, a 
piszkos tömlöcznek durva deszkáira kellett letérdepelnem, 
egy tömlöczőrnek szemei előtt." A megindulást, melyben a 
hallgatóság ezen szavakra kitört, lehetetlen leirni. Ily jelene-
teket nem lehet leirni, csak hatásukat érezni. — Montalem-
bert régi babérjaihoz ujakat tűzött ; azután szólt Foucher 
de Careil. — Hogyan adjunk némely töredékeket ezen jeles 
szónokok beszédjeiből ? „Arról szólok, uraim, így Bigard, a 
mi mindnyájunk szivén fekszik. Nekünk gyakorlati és hasz-
nos végzéseket kell hoznunk, hogy az egylet tovább éljen. 
Nagy a szükség, hogy egy középponti ujságlapot alapitsunk, 
mely sulyegyent tarthasson a világ hazug lapjaival. Válasz-
szunk e czélra a fönlevőkből egyet, vagy alapitsunk ujat. 
Belgium legalkalmasabb erre. A pénz nagy kérdés, de ez 
mozdit mindent a világon. Adja mindenki az ő arany, az ő 
ezüst, az ő váltó bronz fillérét. H a nem tudjuk magunkat 
védelmezni, ez bizonyítja, hogy nem értünk hozzá. Nem csak 
szükséges, hogy ily lapot alapitsunk, hanem szükséges, hogy 
ennek szerkesztőit dúsan fizessük. A ,Times', mely annyira 
el van terjedve, csak azon pénzáldozatoknak köszönheti ezt, 
melyeket tulajdonosai tettek." „Az állammindenhatóság el-
len, mely minden jogokat és szabadságokat elnyel, igy szólt 
Haulleville, menszerül alkalmazzuk a szabad egyesületeket " 
— Ducpétieux titkár fölolvasta egyik bizottmánynak munká-
latát a belga kath egylet középponti igazgatóságáról, mely 
két pontra oszlik, egyik tárgyalja a belföldi, másik a kül-
földi levelezést. — Nardit a szószéken hosszú éljenzés fo-
gadta ; ő a löveni egyetemnek neveltje, fiatal, és érdemdús 
az egyházban. Szólt azon vivmányokról, melyeket a turini 
Armonia ily nehéz viszonyok között az egyház,- a pápaság-, 
s Italiára nézve már eddig szedett. En köszönöm az ezen al-
kalommal adott ,éljenek'-et mivel magam is írok ezen új-
ságban. A szentatyáért lettem ujságiró, s lennék érette há-
zaló is." Ezután rajzolja Nardi u r az olasz püspökség szenve-
déseit. „Nyolcz nap előtt, szerencsém volt a szent-atya lába-
inál lehetni. О kegyes volt áldást adni reám, midőn a me-
chelni gyűlésre utazni akartam. Az újságok hirdetik, hogy a 
szent-atya beteges. Uraim, biztosan állitom, hogy ők önkényt 
csalják magukat, és olvasóikat. A Mastaik soká élnek. Az 
sem igaz, mintha a katholikusok nem szeretnék a szent-atyát. 
Roma maga több mint egy milliót adott Péterfillérben. Né-
hány nap múlva ismét Romában leszek, nem fogom elmond-
hatni mind azt, a mit láttam, a mit hallottam, csak azt, hogy 
önök szeretik a szent-atyát. (Az érsek fölkel, és mondja : 
köszönjük.) A szent-atya szive örülni fog, ső megáld titeket." 
Átment azután a szónok az ujságlapok nemtelen viseletének 
rajzára az egyház és ennek feje iránt. — Alberi lovagnak 
szónoklata az olasz helyzetekről nevezetes marad. „Mit lá-
tunk, igy szólt a szónok, hova jutottunk ? A politikai rend-
ben minden critérium elveszett, és a mindenható állam egye-
dül a pénzzel s ujonczozással foglalkodik, napról napra a 
magánosok birtokait elnyelve, nyomva, tönkretéve. A csa-
ládok kölcsönös szeretete kihal, a házasságok oszlanak, a fi-
atalság szemérme enyészik, a szegénység dölyfös." Alberi 
szónoklatából lehetetlen kivonatot adni, mivel minden álli-
tása egyes igazság, szólamai erőteljesek voltak. — Casoni 



az egyháznak magasztos hivatását festette, harezai terjed-
nek, nyugalma rövidebb; azonban a katholikusok el nem 
hagyandják a csatatért, mig minden fegyvereiket össze nem 
törik, mig minden vércseppjüket ki nem öntik. Hogy azon-
ban a fegyvert letegyék, nem elég, ha legyőzetnek, szüksé-
ges, hogy még összezúzassanak. A. kath. religio oly kévéssé 
hal ki Italiában, mint más országban. Az olaszok szeretik a 
szent-atyát és a religiot, s nem rettennek vissza semmitől 
sem, a mikor erről bizonyságot kell adni. Ki nem tudja, hogy 
a jó lelkek imáikkal helyrehozzák a méltatlanok által némely 
templomokban elkövetett szentségtelenségeket ? A piemonti 
kormány zsarnok, de leginkább a kath. egyház ellen; a püs-
pökök, kanonokok, papok, szerzetesek börtönbe vettetnek. 
Miért? Talán bebizonyított bűnért? Nem, soha nem, hanein 
csak azért, mivel a zsarnok kormánynál ez eszköz, hogy ré-
mítsen, hogy magát föntartsa Hogy püspököm áldását ve-
hessem, tömlöczbe kellett mennem, s a galantuomo király-
nak tömlöczore jelenlétében püspököm előtt letérdepelnem. 
Ez a szabad egyház a szabad államban. Segitsenek minket a 
katholikusok, kivált az ujságlapokban. A megrontott köz-
véleményre igy lehet hatni. Mi olasz katholikusok el nem 
hanyagoljuk a mi küldetésünket, s ha kell, meg fogunk tudni 
halni az egyházért, hazánkért, a pápakirály dicsőségeért." 
— A gyűlés félötre szünetelt egészen hatig. Ha t órakor ki k i 
helyén volt, feszült figyelem várta, s harsogó éljenzés gróf 
Montalembertet, midőn belépve a terembe a szószékhez kö-
zeledett. (Folyt. köv.J 

ROMA, aug. Eymard az Oltári-szentségről nevezett 
társulatnak alapitója a szent-széktől következő határozatot 
kapta : „Decretum. Anno 1856 sacerdos Petrus Eymard 
piam presbyterorum congregationem sub invocatione SS. 
Sacramenti instituere cupiens penes Sanctam Sedem per 
hanc sacram congregationem fipiscoporum et Regularium, 
una cum adjectis jam sociis institit, ut commendationis elo-
gio ejus propositum donaretur. Rescriptum fuit sub die 21 
Aug. 1856: „postquam ab Ordinariis adprobati fuer int , et 
congruo temporis spatio experientia comprobati , iterum 
recurrant. Jussa obsequenter fecerunt, et post duorum circi-
ter annornm spatium promeriti sunt , ut a SS- mo D. N Pio 
IX. litterae ad praedictum sacerdotem Eymard darentur, 
quibus commendabatur Studium quo te praestare audivimus 
ut adorationem et cultum SSmi Sacramenti, maxime in Gal-
lia augeres et tuoris. Ex hoc Apostolico clogio jam prospici-
tur, quinam sit praefatae congregationis finis, cui praeter 
propriam sanctificationem adjicitur cura excipiendi presby-
teros saeculares qui spiritualibus exercitiis vacare exoptant; 
ac instruendi et praeparandi pauperes adolescentulos, ut di-
gne SSmo Christi corpore prima vice se reficiant. Praedi-
ctae congregationi augmentum et vigor in dies accessit; at-
que in praesentiarum diversas domo3 distinetis in dioecesi-
bus enumerat. Insuper spirituales fruetus tales hueusque 
dedit, ut plurium Galliae episcoporum penes sanctam Se-
dem commendationem obtinuerit. Socii tria consueta sim-
plicia vota paupertatis, obedientiae et castitatis emittunt ; 
Superioris Generalis directioni subsunt, principemque do-
mum Parisiis habent. Quum praenominatus sacerdos Eymard 
nuperrime ad Urbem accesserit , suasque humillimas pre-
ces SSmo D N. Papae Pio IX. porrexerit ad hoc ut prae-

dictam piam c o n g r e g a t i o n e m e j u s q u e c o n s t i t u -
t i o n e s adprobare dignaretur; Sanctitas sua in audientia 
habita ab infrascripto Pro-Secretario S. Congregationis Epi-
scoporum et Regularium sub die octava mensis maji 1863 
oratoris preces benigne excipiens at tends litteris memora-
torum episcoporum eamdem piam c o n g r e g a t i o n e m 
presbyterorum a SSmo Sacramento nuneupatam, uti Insti-
tutum simplicium sub directione Moderatoris Generalis 
salva Ordinariorum jusrisdictione ad praescriptum sacrorum 
canonum et Apostolicarum constitutionum praesentis decreti 
tenore adprobat atque confirmât ; d i l a t a ad opportunius 
tempus a d p r o b a t i o n e c o n s t i t u t i o n u m , super qui-
bus S a n c t i t a s sua animadversiones communicare manda-
vit. Datum Romae ex secretaria Ejusdem S. Congregationis 
die 3 jun. 1863. 

BADEN. „A mi éjünk mindinkább világosabb lesz" 
irja a „M. J ." egyik levelezője, nem csak az 1848- és 49-
ben száműzött világositok térnek ismét vissza, hanem három 
uj fénylő csillag is tűnt föl a tanitók gyülekezetén, a mann-
heimi vadászünnepen, és a vasúti ünnepélynél; szokás sze-
rént, locsogtak eleget ; egyébiránt a mit az ünnep szónokai-
nak nagy száma a mi boldog és szabad állapotunkról mon-
dott, üres szavakból állott. Legyen szabad azon sok seóra 
csak egy-két ténynyel felelni, hogy kitűnjék , mikép áll ná-
lunk a kikiáltott szabadság, különösen az egyházi téren. Nem 
rég tudósítottam önt iskolai főfölügyelönknek eljárásáról a 
freiburgi sz. Orsolya-kolostor ügyében , mi bizonyára legke-
vesebb liberalismust sem tanusit ; tegyük át most a szinhe-
lyet a Zofingen-nőkolostorba Konstanzban, és pedig fejede-
lemasszony választásának alkalmával. A fönálló, 1811-ben 
kelt rendszabály szerérat ezen intézeteknek a szabadválasz-
tási jog megadatik , de megfoghatlanul, egyszersmind el is 
vétetik ; mert a nevezett rendszabály ezen képtelen tételt 
foglalja magában : „Az ország-fejedelem megerősiti az u j 
választást, vagy kinevez egyet a meg nem választottak kö-
zül, ha ez a hivatalra méltóbbnak találtatik." Valóban minta-
határozatul szolgálhat minden törvény-gyártóknak a kam-
rákban. A nevezett választásnál azon hihetlen és még soha 
nem látott dolog történt, hogy a két szavazat kivételével (a 
magáét is ide számitva) tehát közakarattal megválasztottat 
a kormány nem erősítette meg, hanem azt nevezte ki fejede-
lemasszonynak, kire azon két szavazat esett. Ez ugyan, be-
csületére legyen mondva, lemondott ezen megtiszteltetésről, 
de a kormány megmaradt kinevezésénél. A kineveztetett 
szerzete3nő másodízben is visszautasította a kormány ki-
nevezését; mit fog most a kormány tenni czéljának kivite-
lére ? nem tudjuk. Az Ítéletet ily eljárás felől olvasóimra bí-
zom, valamint azon következmények megfontolását is, me-
lyek ily előzményekből a kolostorra származhatnak; szere-
tem hinni, hogy hasonló eset nem fog ismétlődni az Adelhau-
sen-kolostorra nézve Freiburgban , hol szintén nem rég tör-
tént fejedelemasszony választása nagy szótöbbséggel. Ehhez 
méltó mellékképet szolgáltatott az iskolai főfölügyelő az ál-
tal , hogy a lyceumi tanulóknak az ismeretes és igen elter-
jedt Maria-társulatba való belépést és abbani részvétet meg-
tiltotta. Pedig nálunk nincsenek jezsuiták. Továbbá a mi l i -
berális 'kormányunk az egyházi hatóságot, mely eddig füg-
getlenül, a világi hatalom kikérendő engedélye nélkül ren-



delte el és tartotta meg a népiskolákban a hittanból a próba-
téteket, az illető iskola bezárásával fenyegeti , ha ezen eset 
még egyszer előfordulna. Mig a törvény értelmében minden-
kinek szabad iskolát nyitni, ugyanazon ,legliberalisabb( kor-
mány a rastatti nőzárdának, mely Donau-Eschingenben lány-
iskolát akart nyitni, az engedélyt megtagadta azon oknál 
fogva, mivel az „testület." Ugyanezen okból tiltotta le az 
egyházi hatóságot is Breisachban latin előkészítő iskolát ala-
pitani Igy áll nálunk a lelkismeret-, vallás- és oktatás-sza-
badság ! Azonban még gonoszabb dolgokra kell elkészülve 
lennünk, melyek a szándékolt ,iskola javitás' által fognak 
bekövetkezni. Egy bizonyos, az országban is eléggé ismeret 
len prot tanár Kniesz, jelenleg a nagyherczegi főiskolata-
nács igazgatója, ki hivatottnak hiszi magát a mi badeni 
iskolarendszerünket gyökeresen reformálni, ezen Kniesz ur 
egy hosszú, a belügyi ministeriumhoz intézett javaslatban 
kifejezte nézetét, minő elvek szerént volna létesithető ezen 
javitás ; és ezen értekezéshez egyszermind 44 formulázott 
tételt is csatolt, melyek a tanártestületből kiválasztandó 12 
tagnak adatnának át véleményezés végett. Jelenleg ezen, 
mellékesen legyen mondva, éretlen férczmüvére vonatkozó-
lag csak ezen általános észrevételt teszem : Elvileg abban az 
egyház megfosztatik minden jogtól , minden közvetlen befo-
lyástól az iskolára, az egyháztól teljesen elszakittatik az is 
kola és felekezetnélküli köziskolák pártfogoltatnak általa. A 
tervezetnek minden egyéb tekervényei, módosításai, követ-
kezetlenségei sem képesek elrejteni ezen tulajdonképeni czélt, 
az egyháznak benne nyújtatni látszott engedmények csak a 
danaok ajándéka gyanánt tekintendők ; ez igen tisztán áll 
előttünk, és azért épen nem vagyunk hajlandók egy Kniesz 
urnák kegyelméből tengődni ; sőt inkább fönhangon tiltako-
zunk, hogy ily ember nálunk űzhesse experimentatioit. Vagy 
csakugyan komolyan hihetik némely urak , hogy mi katho-
likusok, hogy az egyház csak oly könnyedén fog lemondani 
történelmi és törvényesen biztosított jogairól, és az iskolával 
összefüggő legszentebb érdekeiről ! Jól meg kell gondolni, 
hogy az iskola-javitás , a benne kifejezett elvek szerént, az 
egyházra nézve életkérdés, a katholikusokra nézve pedig leg-
szentebb lelkismereti ügy ! Jól meggondolják, hogy itt ismét 
oly harcz idéztetik föl, melyet nem csak az egyházi hatóság-
gal , nem csak az összes papsággal, hanem az egész kath. 
néppel kell vivni ; mert ezt arról fölvilágosítani, mit szándé-
koznak irányukban elkövetni, a mi dolgunk leend ; a folyto-
nos tekintetbe- és figyelembevételnek ideje még a legbéke-
türőbbre nézve is lejárt. Mi nem akar juk, nem is keressük a 
harczot; de nem is félünk tőle, és előre is azokat teszszük 
felelősekké, kik azt könnyelmű értetlenségben előidézik. — 
Ez érthető, és kath. paphoz illő nyelv ! lk. 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 11-én. H a y n a i d Lajos, erdélyi püspök 

ő exclja Károlyíehérvárott 7500 frton egy házat vett meg, 
melyet mint szomszéd telket az irgalmas nénéknek szintén ő 
nmlga által alapított zárdájához és leánynöveldéjéhez csatol-
ván abban 6 beteg számára közkórodát szándékozik alapítani. 

— A pécsi püspök Gr i г к György ő excljától 234 frt és 
1 arany küldetett a nm. Helytartótanácshoz az Ínséget szen-
vedők számára. 

— Az Eszt. újság szerént gr. F о r g á с h Ágoston püs-
pök ő mlga 100 frttal járult a muzslai leégettek segélye-
zéséhez. 

— „István bácsi naptára" az I864-ik évre szokott tanul-
ságos és érdekes tartalmával megjelent. Ara 50 kr 

— 0 szentsége az olaszországi főpásztorokhoz körle-
velet intézett, melyben hősies kitartásukat, rendithetlen ra-
gaszkodásukat magasztalja; fájdalmát nyilvánítja a tévelygő 
papok fölött és óhaját fejezi ki, vajha a kísértés e nehéz nap-
jai minél előbb véget érnének. 

— A Leopolban megjelenő „Gazeta narodowa" irja : 
„Miropol városában Sziemaszko áldozár, testvére a hasonne-
vű apostatának, nem rég mint valódi martyr hunyt el. 80 éves 
aggastyán volt. 20 évig állott ellent a kísértéseknek, melyek 
Öt a schismára csábították. Siberiaból visszatérvén évenként 
megújították ellenei a schismára való csábítást. Végre azon 
pokoli gondolatra jöttek lelketlen kisértői, hogy őt eleve-
nen eltemetik. Egy gödörbe dobatott, és teste körül a föld 
mindinkább fölhalmoztatott azon folytonos kérdezősködés 
mellett : akar-e áttérni a schismára ? de ő állhatatosan feleié : 
nem, soha, de sohasem fogom megtagadni akár hitemet, akár 
hazámat, sem Romát, sem Lengyelországot." Es midőn már 
a reá hányt föld őt majdnem egészen eltemeté, fölkiáltott : 
„én meghalok, de Lengyelország élni fog." 

— Genuából irja több lap : Grasselini bibornok, ki in-
kább liberális mint reactionarius, Párisban tartózkodik és н 
napoleoni rendszert tanulmányozza némi előkészületül mint 
IX Piusnak bizonyos utódja. — Lehet-e ennél nagyobb 
esztelenség ? ! 

— A P. Ld. szerént Veronából irják a bécsi Botsch.-
nak : A velencze-tartományi püspökök szokatlan figyelmet 
fordítanak Renan müvére, és részént személyes, részént hiva-
talos föllépésük által a legtöbb politikai hatóságot is oda hajli-
ták, hogy a nevezett könyvecskét a könyvkereskedőktől elko-
bozták és provisorie betiltották. Ezen helytelen rendszabályt 
azonban a bécsi illető ministerium rosszalta és megszüntette. 
Az ekkép eljáró olasz hatóságokról az jegyeztetik meg, hogy 
azok csak lassan lassan szoknak szabadabb kormányformá-
hoz ; igy tehát a hitetlenség terjesztése a szabadabb kormány-
alakhoz tartozik, majd aratja is gyümölcsét. 

— Parisban a frankfurti események mellett legnagyobb 
figyelmet ébresztett gr. Montalembertnek beszéde a mechelni 
közgyűlésen. Ily beszéd a szabadságra való ily hivatkozással 
Francziaországban tíz év óta nem hallatszott ; nyomatékát 
növeli, hogy az kath. congressusból hangzik át Franczia-
országba 

— A ,Lo Zenzero' czimü radicalis lap következőleg ir 
a romai nemzeti clubbról: „Ismeretes, úgymond, hogy a ro-
mai nemzeti bizottmány az olasz kormánynak már sok millió-
jába került, és kerül e jelen óráig. Általában tekintve az 
csak parasiták csoportjából áll, kiknek czéljuk a turini kor-
mánytól annyi pénzt kicsikarni, a mennyit csak lehet. Ezen 
honfiúi egyletnek főtettei papyrbombák szétpattantására, 
és a francziák gyalázására szoritkozik, mint kik nem engedik 
meg a fölzendülést." 

— A nassaui naptárban a következő határozat is ol-
vasható: A kath. ünnepek miatt, minők gyümöcsoltó, menny-
bemenetel stb. a vásár nem tétetik át." Utána pedig mindjárt 
mondatik : „Ha a vásár zsidó ünnepre esik, a vásár ekkor 
és ekkor tartatik meg." Nassauban van 224,000 protestáns, 
198,000 katholikus, 6750 zsidó. A zsidók, ily figyelemben 
részesülnek, a lakosságnak majdnem fele semmibe se vé -
tetik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok: Anyagi 
haladásu nk. — A papságot a tudomány és a szent élet teszi 
tekintélyessé és boldoggá (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — 
Lyceum Theologicum Societatis Jesu Szathmarini. — 
Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Anyagi haladásunk. 

„ I n Zei ten, w o die sitt l iche W e l t in allen 
ihren Tiefen beiwegt erscheint , und die Gese l l s chaf t 
in grossen W e l l e n schlägt und brandet, ist es noth-
wendig für Jeden, der s ich dem Spiel der Elemente 
nicht P r e i s geben wi l l , dass er s ich zuerst nach 
den .Standsteinen des Himmels zurecht zu finden 
s u c h e , damit er einen Halt g e w i n n e an dem, w a s 
fest bleibt in Milte der B e w e g u n g e n . " 
Görres J . Europa und die He volution. Orientirung. 

I. 
A kath. religio a teremtés-, eredeti bün- s meg-

váltásróli tanitmányában kijelőlé a haladás kezdpont-
ját . Az első emberpár isteni mindenhatóság erejével a 
Teremtő képére s hasonlatosságára teremtve, s mint 
az isteni élet részese a kegyelem állapotában termé-
szetfölötti életre hivatva — engedetlensége által vét-
kezett. E vétek lőn minden rossznak forrása. E tan 
megfejti az emberi haladás történelmének talányait; 
az emelkedés s hanyatlás küzdelmes hullámzásait, 
melyek sok bölcselkedőt azon nézetre tántoritának, 
hogy az emberi haladás minden határozott czél, vég-
pont nélküli ide s tova ingadozás az idő végtelené 
ben; s mely emelkedésében bukásának, sülyedésében 
emelkedésének végzetszerű csiráját rejti. 

A megváltás nagyszerű ténye által, — hol egy 
Isten száll alá az égből, hogy emberi alakot véve ma-
gára, az eredeti bűn lánczaiban szenvedő emberiséget 
megszabadítsa, — kimutatja e religio, hogy míg az 
emberiséget a természet s anyag fölötti uralma egy 
lépessel sem mozditá elő a haladás utján, s Istennek 
kelle emberré lenni, az égnek a földre jönni, hogy a 
haladás tévesztett utja rendes irányát visszanyerje: — 
addig e tény egyszersmind azt is tanitja, hogy mi-
dőn Krisztus a Grolgothán kitűzte a megváltás ke-
resztjét, melynek egyik ága a teremtés, másik a jövő 

végtelen századait köté össze; —midőn e kereszt első 
hatása az lőn, hogy az ó szövetség erkölcsi haladásá-
nak tényezőit, a patriarchákat s prófétákat vezeté a 
haladás végpontjához, s ez által a menny újra meg-
nyitott kapuit mutatá földi vándorlásunk végczéljá-
ul : — az álmélkodó ó szövetség, s az örömben imádó 
u j szövetség századainak szent vérével áztatott ke-
resztjében ragyogtatá a Kálvária magaslatáról a va-
lódi haladás egyedül helyes kiindulási pontját; — s 
a kereszt iskoláját tűzte ki követőinek, melyben meg-
tanulhatják : hol vagyon földi haladásunk végczélja, 
s melyik uton, mily eszközök által érhetjük el az t? 

Mi az emberi élet végczélja? Melyik ut vezet e 
végczélhoz? E kérdesek megfejtésétől íoltételeztetik 
az emberi haladás különféle jelenlegi irányainak he-
lyessége, vagy téves volta. 

„A világ öröktől fogva van ; s ha mégis volt 
kezdete, az a mult végtelenségében enyészik el. — 
A világ enyészetének józan oka nem képzelhető, te-
hát fönállása a jövő végtelenébe fog terjedni. Avilág-
egyetem határt nem ismer; a korlát csak bennünk 
vagyon, a világ végtelen." 

íme a világ kezdete s főnállásának végtelensége 
a két alap, melyekre a teremtés és haladás épületét 
alapítja a mindistenitő bölcsészet. 

„Előre," kiáltja az emberiségnek e bölcselet, mu-
tatva a bizonytalan végtelenséget. „Előre !" — hala-
dásod kezdet s czél nélküli menetel, — elindulás s 
megállapodás nélküli utazás. Haladásod, életednek 
örökös gravitatiója égy soha el nem érhető, mégis 
örökké űzendő centrum felé." 

Az emberi kebelt ezen végtelenség határozatlan-
ságára utaló bölcsészet ki nem elégíti. 

A józan ész mondja mindenkinek, hogy a hala-
dás előmenetelt jelent. — A ki előre akar menni, an-
nak valahonnét kiindulni kellett. Ha meg akarjuk 
tudni, elindultunk-e, s előre vagy hátra megyünk-e? 
kell hogy legyen egy határozott pont, — mely felé 
előre, vagy melytől eltávolodva mozgok; s mert 
aquin. sz. Tamásként: „semmi sem mozdul pusztán 
azért, hogy mozogjon, — hanem hogy megérkez-
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zék: — midőn az emberi haladásról van szó, szük-
ségképen kell hogy ismerjük, mi e haladás kiindulási 
pontja, s hol vagyon e haladás határpontja ; csak igy 
Ítélhetvén meg, valljon az emberiség mozgása előre, 
vagy hátra felé tett lépés-e ? csak igy lehetvén biz-
tosak, hogy fáradalmas földi mozgalmaink után elér-
jük a megérkezés boldog révpartját. A kiindulási 
pontokat a teremtés, eredeti bűn, megváltás tanaiban 
birjuk. A czélt, s a czélhoz vezető utat megismerteti, 
kimutatja a kereszt iskolája. 

Isten teremté az embert, Istenhez kell visszatér-
nie. Isten az ember végczélja. Isten, teremtve az em-
bert, mintha mondotta volna: „haladj." — Előtte tá-
rult az élet, az ember öntudatra ébredt, — s elindult. 
Ez lőn a haladás alphája. Küzdelmes élet után eljut-
va az ember Istenéhez, s azt örök élvek között szem-
lélve, fölkiált: „megtaláltam." Ez a haladás ómegája. 

Igen ! Isten teremtve az embert, a földre, mint 
vándorlási útra hely ezé, s vándorlása végpontjául 
önmagát, mint örök végnélküli boldogság centrumát 
mutatja ki. „Veni," „jöjj hozzám." „Ego sum alpha 
et omega," „én vagyok a kezdet és a vég." „Haladj 
felém, nem tekintve sem jobbra, sem balra az élet 
csábitó utain, mert : „ego sum primus etnovissimus;" 
s ha állhatatosan megküzdve az akadályokkal, meg-
érkezel hozzám: — küzdelmeid jutalma én leszek. 
„Ego sum merces tua." 

Menj tehát, nem hogy örökre czél nélkül té-
velyegj ; — keress, nem hogy soha mit, sem találj: — 
hanem hogy eljuss a valódi, egyedül végtelenhez, 
h o z z á m , s megtaláld fáradtságod pihenő helyét, a 
szeretet örök óceánját, Istenedet. — „Ecce merces tua 
magna nimis." „íme, mily nagy a te jutalmad." 

Örök titka az isteni szeretetnek, mely a gyarló 
teremtménynek ily magasztos kezdetet s ily vigasz-
taló véget adálü — Méltán biztat bennünket sz. Ágos-
ton e vég keresésére : „Nunc jam coelestem pátriám 
arripe, pro qua minimum laborabis, et in ea veraci-
ter, semperque regnabis." (De civitateiDei. lib. II. 
Cap. 29.) 

Isten születésem, életem s haladásom ! Benne 
kezdem az életet, s őt nyerem el ez élet után. 

íme ez a haladás kérdésének a kereszt iskolájá-
bani vigaszteljes megoldása!! 

I s t e n t ő l , I s t e n i g . E két szóban körvonala-
zódik az emberi haladás nagy processusa. A kereszt 
bölcsészete ily megnyugtatólag, emberi méltóságunk-
nak megfelelőleg oldván meg a „kezdet és vég" fon-
tos kérdését, — egy harmadik, nem kevesbbé nyo-
mós kérdés áll előttünk. — Melyik ut vezet legbiz-

tosabban a végczélhoz azon számtalan különböző irá-
nyú utak közül, melyek az emberi életet keresztül 
hálózzák, — s miből tudhatja meg az ember, hogy 
az ut, melyen halad, csekugyan a valódi eszmény, az 
ohajtott boldogság felé vezet? 

E kérdésekre ismét a kereszt iskolájában nyer-
jük a feleletet. 

Az ember érzéki ész-lény. Önmagában egyesíti 
az érzéki s szellemi világot. Szive a központ, mely-
ben az érzéki, az anyag mintegy válponton érintke-
zik a szellemivel ; honnét a szellemi fokról fokra e-
melkedik az Istenig. E szerént mig egy részről a föld-
del érintkezik, nemesebb része az eget keresi; az a-
nyag a véges, a szellem a végtelen felé vonzza; mint 
érzéki lény a múlékony semmi, mint szellemi lény 
az örök valóság után vágyik. 

Ily értelemben tekintve az embert, könnyű be-
látni, melyik az emberi haladás valódi iránya, s me-
lyik a téves ut. Szellemi életével az égre tekint. Ez 
emelkedése, ez nagysága; mert ez által a végtelen-, 
örökkévaló-, az istenivel érintkezik, ez által emelke-
dik az igaz, szép és jó ismeretére, szóval szellemi ré-
sze képesiti egyedül haladásra. Azért énekli az egy-
ház naponta, hiveífc figyelmeztetni akarván: „Sursum 
corda," „Föl a szivekkel." Az ember e jellegét éneklé 
meg a pogány költő e sorokban : 

„Pronaque quum spectent animalia cetera terram; 
Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus." (Ovi-

dius, Metamorph, lib 1. v. 84.) 
„Mig a többi állatok meggörbülve a földet né-

zik, az embernek egyenes termetet adtak az istenek, 
parancsolva, hogy az égre tekintsen, s emelkedett ar-
czával a csillagokat keresse." 

Az emberi valódi haladás irányát tisztán, félre-
ismerKetlenül mutatják ki a szent atyák is. 

Lactantius szerént: „Duae sunt viae, per quam 
humanam vitam progredi necesse est; una quae in 
coelum ferat, altera, quae ad inferos déprimât." (Di-
vinar. Instit. Lib. VI. Cap. 3.) „Két ut van, melye-
ken az emberi életnek át kell haladni : egyik az égbe 
vezet, a másik poklokra taszit." 

Szent Ambrus szerént: „Etiamsi non videmur 
corporaliter ire, tarnen progredimur. Sic vitae nostrae 
spatio defluente, ad proprium unusquisque finem 
cursu latente deducitur. Festina semper ad finem. 
Elige tamen viam antequam curras. Duae viae sunt, 
unajustorum, una peccatorum. Haec habet saeculi 
liujus illecebras, illa habet futurorum praeraium, quod 
a cogitatione vix capitur." (Enarrat. in Psaimum I-m. 



num. 25.) Egy más helyen az érzéki s szellemi kö-
zötti viszonyt az emberben igy fejezi ki : „Quid au-
tem excelsius, et magnificentius, quam exercere men-
tem, afficere carnem et in servitutem redigere, ut o-
bediat imperio, consiliis obtemperet, ut in adeundis 
laboribus impigre exsequatur propositum animi ac 
voluntatem." (De officiis ministrorum Lib. I. Cap. 39.) 

Loyolai sz. Ignácz „Elmélkedéseiben" szinte meg-
jelölé e két utat, irányt. „Kilépve az életbe, két ut 
fog előtted állani. Az egyik virágok, illatár között 
egy vakitó világosság felé vezet, honnét az életörö-
mei, kéjélvezet sugároznak feléd; honnét a föld s mú-
landóságainak mérges nyilai röpülnek szivedbe; — 
a másik egy tövises, sziklák között vezető ösvény, 
hol az átmenők lábainak vércsöppjeit, elcsüggedő bús 
arczokat fogsz látni, hol fáradalmas sohajok, elnyo-
mott küzdelmes szívdobogás hallatszik. Ez ut végén 
egy szív lángol. Egy sziv, melyből az egész világra 
szeretet árad szét; egy sziv, mely a világ összes 
sziveinek szeretetét óhajtja, — a Krisztus Jézus 
szent szive." 

A két ut közötti nagy különbség tudatában ki-
ált föl sz. Jeromos: „Nobis adhaerere Dominobonum 
est, et ponere in Domino Deo spem nostram. Quum 
tanta reperiamus in Coelo, parva caduca quaesisse 
nos doleamus in terra." „Ragaszkodjunk az Úrhoz, s 
helyezzük Istenben reményünket: Ez a mi üdvünk. 
Midőn az égben ily boldogságot találunk, méltán saj-
nálnunk kell, hogy a föld múlandóságainak keresésé-
sével törődtünk." (Epist. 45, ad Marcellam.) 

Ezek szerént mindaz, mi az Istenhez vezető ezen 
uton, a végtelen felé emelkedésében segiti az emberi 
szellemet; — mindaz, mi az emberben az igazat na-
gyobb világosságban, a szépet erősebb visszatükröző-
désben, a jót minél több tetteiben ténylegesiti; — 
mindaz, mi szivében a végtelen utáni vágyat fokoz-
za, — mi szorosabban egyesiti a legfőbb igazság-, 
szépség- és jósággal, — szóval mi e hármas vonzal-
mát tekintve közelebb viszi a legfőbb eszményhez: — 
mindaz, s csak az valódi haladás az emberre nézve. 

A kereszt iskolája ily határozottan mutatja ki 
az emberi haladás egyedül helyes irányát. A határo-
zatlanság sötétsége helyett ott ragyog életutainkon 
alpha- s ómegaként az örökkévaló világosság, mint 
tenger hullámain hányatott utasoknak a révpart vi-
lágitó tornya. A keblünkben kiolthatlan vágyként 
élő boldogságot nem kell többé a föld múlékony örö-
mei-, élveiben sejteni s keresni. — Az ég különvált 
a földtől. A boldogság a mennyei paradicsomban ke-
resendő. Az emberi haladásnak van egy biztos vég-

pontja, mely nem egy végtelen tér- és időbeni hatá-
rozatlan, a megállapodás reménye nélküli emelkedés 
és sülyedés, — hanem egy meghatározott pontból 
kiindulás, biztos irányú utazás s el nem téveszthető 
czéllal biró igyekvés az örök igaz, szép és jó, a va-
lódi eszmény, mint megállapodási czélpont felé. I s-
t e n t ő l I s t e n i g . 

Ez az emberi haladás megítélésének á l t a l á n o s 
e l v e . Ez elvből kiindulva lehet s kell tekinteni mind 
a különféle irányokat, melyeket az emberiség külön-
vált tömegei az igazi haladás helyes utjául tarta-
nak. (Folyt, köv.) 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Folytatás.) 

Korunk bámulatos haladásra mutat a tudományok te-
kintetében épen ugy, mint az erkölcstelenség- és vétkekben. 
Bárhová tekintsünk önzés és bün tengere mindenütt , mely 
vaskarjaival szoritja áldozatait kőszivü keblére, átkarolja 
az ifjút, csábitja az ártatlant, uralkodik a férf iún, és gyötri 
az élemedetteket. Számkivetve van a nagy világba, mint egy 
jobb korból hozzánk tévedő vándormadár. Bűnös szenvedé-
lyeinek rablánczait csörgeti az emberiség, hogy legalább ez 
érzéketlen érez sirjon fölöttünk, ha már magunk én-ünk fölött 
zokogni nem tudunk. Tekintsünk a társadalmakra, s megla-
zulva találjuk az emberiséget összekötő láncz-szemeket, föl-
bomolva a békés egyetértést és becsületességet, tátongó se-
bekre lelünk mindenütt, melyek gyógyszerért kiáltanak, de 
az igazat az emberiség jajszóval fogadja ; boldogságért eseng 
de nem keresi ott, hol az életforrása gyógyitó vizét reánk oly 
bőségesen árasztja. Ily körülmények között ébresztőre van 
szükség, ki fölrázza dermedt szenderből az embert , és Iste-
néhez vissza-vezesse. — Ezt eszközli a jó pap sz. élete, jó 
példája s erkölcsei által, mert ez azon megtestesített tanitás, 
mely az érzékiség emberét érzése alá eső módokon, az igaz-
ság útjára vezérli. A pap ugyanis eldobva azt a foszlányt, 
melyet a korszellem uraságra emel t , s felöltve az igazság és 
szent élet tündöklő mezét, hal la t ja szóval, mutat ja tettben a 
szent vallás igéit, ugy tűnik föl a bűnök sötétében fetrengő 
szerencsétlen előtt, mint jóakaró szabadító, mint sötét éj után 
a hajnal, mely derengő fényével, — szent tanításával — el-
oszlatja a reánk nehezedő homályt, és éltető melegével — a 
szent élet erényes jó példáival — fejleszti a megtérés feselő 
bimbaját. Ugy tűnik föl mint boszuló bi ró , mert sz. életében 
lát juk önvétkességünk mocskait, de egyszermind mint bűnös 
telkeinknek orvosa, ki végetlen irgalma Istenünk kegyelmét 
hirdeti, ha szivből hozzá térünk. És kérdem , ki ne tisztelné 
ezek után azon férf iút , ki kibontakozva a föld salakjából az 
égiek felé szárnyal, ki minden tetteiben mások és önnön lélek-
üdvét tekinti Isten dicsősége után ? ki ne hajolna meg te-
kintélye előtt annak , ki csak felebarátai boldogitásában fá-
radozik, s azok j a v á é r t , ha a szükség ugy kivánja , életével 
áldoz, „quia bonus pastor animam suam dat pro ovibus 
suis" ki egykedvüleg veszi ellenségei rossz akaratát, ha 

») János ev. 1 0 , 1 1 . 
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üldözést szenved, bántalmakkal illettetik ; elleneiért imádko-
zik; ki szivből megbocsát mindenkinek, jóval fizet a rossza-
kért, s szeretettel ölel magához mindenkit. Ő vigasztalja az á r -
vát, özvegyet és szomorodottakat ; elvezeti a megtért szen-
vedőt a Golgotha gyászos tövéhez, megtanít ja őt szeretni 
Is tent forrón és lángolón ; u j életre kelti, hogy, mint hamvai-
ból a rege-tani phoenix, sz. életre ébredve buzogjon az eré-
nyek gyakorlatában, viselje a viszontagságok t e rhé t , béké-
vel tűr je a szenvedések keresztjét. És minthogy a példabe-
széd szavai szerént „verba movent, exempla t rahunt" : mind-
ebben önpéldájával mutat u t a t , mint isteni mesterünk ezt 
tevé, buzdit , lelkesit ée támogat, kalauzol a boldogságra, az 
égi szent hazába a jutalom koszorújára. Ennyit tehet és 
tesz egy szent életű pap ! És ha már Plutarch igy nyilatko-
zott: „Sacerdotibus reverentiam et honorem civitates tri-
buunt, quod bona a diis immortalibus non sibi solum amicis-
que suis, sed omnibus in communi poscant civibus" ; valljon 
mi tekintélyes és tisztelt lesz akkor előttünk azon sz. életű 
pap, ki az erkölcsösség erényeivel ékeskedvén, mint szent 
Bemard mondja: „Istenen kivül senkitől sem tar t , ki senki-
től csak Istentől reményi, — ki igazságban itél a földnek 
szegényeiről, szelid a tűrésben, hiven eljáró a törvényben — 
katholikus a hitben, egyező a békében, állandó az egységben; 
— ki Ítéletében igazságos — maga az erény a beszédben, 
bátor a viszontagságban, alázatos a szerencsében, ki a népet 
meg nem veti, hanem oktatja, a fenyegetésektől nem fél, ha-
nem megveti, ki a szivet emeli, ki az imádságra nem csak 
hajlandó, de buzgón imádkozni szokott. — Ő, kinek szava 
épülés, élete igazság , kinek jelenléte kedves , s emlékezete 
áldásban vagyon." ') Bizonyára, ki a szent élet ily jeleit adja, 
ki ily jótevőleg működik az emberiség között, „nem csak ba-
rátaitól veszi jutalmát , hanem még ellenségeitől is ennek 
akarata ellenére kicsikarja érdemlett tiszteletét" 2) „az ily 
lelkipásztort mindenki szeretni, és még ellenségei is becsülni 
kénytelenittetnek, ki halálával minden szemből könyet facsar, 
kinek elhunyta után nemzedékről nemzedékre fönmarad édes 
emlékezete". s ) Az ily papságot nevezi sz. Pál apostol „kirá-
lyi papságnak", és méltán kivánja a hívektől, hogy : ,,a jól 
forgolódó egyházi szolgák , főképen a kik az igében és taní-
tásban munkálkodnak , kettős tisztelettel becsültessenek". s ) 
Mer t a jó pap élete nyitott könyv, melynek lapjain erényes 
tettei tündöklenek, és másokat is a jóra oly hathatósan ösztö-
nöznek. Elismerte a papság tekintélyét, és tisztelte őket ha-
zánk sz. királya István is, midőn méltányolva a papság tudomá-
nyát és erkölcseit a királyi méltóság gyöngyei között első 
helyen emliti, ugyanis midőn első helyre a hitet, a másodikra 
az egyházat helyezte, igy szól Imre herczeg kedves fiához : 
„Regium solium ornat ordo Pontificum, ac per hoc in regali 
dignitate tertium possident locum Pontiílces- Charissime fili ! 
seniores illos ita custodias, sicut oculorum pupillas Illorum 
precatio commendabit Te Deo omnipotenti" ' ) S innét van, 
hogy oly melegen látjuk ajánlva a papnak a sz. életet, — az 

*) Egyházi tár 1836. VII füzet 75 és 76 1. 
1 ) Guzmics Izidor Egy. tár 1386 VII. füz. 77 1. 
») Guzmics Izidor u o. 1836 VII füz. 76 l. 
») Sz. P á l l . Tim. 5. 17 
5 ) István országos törvényeiből kihirdetve az eszt. zsinatban 
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önpéldávali oktatást az egyháztól, a szent-atyáktól, és nagy-
nevű egyházi férfiaktól. Mert a tapasztalás igazolja áldásos 
következéseit a pap sz. életének, bizonyítja amaz üdvös be-
folyást, melyet ekkép tekintélyessé tevén hiveire gyakorol. 
Igy olvassuk a trienti sz. zsinat határozatai között : „Nihil 
est, quod alios magis ad pietatem, et Dei cultum assidue in-
s t rua t , quam eorum vita et exemplum, qui se divino mini 
sterio dedicarunt, cum enim a rebus saeculi in altiorem su-
blati locum conspiciantur, in eos tanquam in speculum reli-
qui oculos conjiciunt, ex lis sumunt, quod imitentur. Qua-
propter sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos 
vitám moresque suos componere, ut liabitu, gestu, et incessu, 
sermone, aliisque omnibus rebus , nil nisi grave , moderatum 
et religione plenum praeseferant, levia etiara delicta, quae 
in ipsis maxima essent, effugiant , ut eorum actiones cunctis 
afferant venerationem" — „Nem annyira tekintetnek 
azok — úgymond aranyszájú sz. János — a melyek általunk 
mondatnak mint azok, a melyek tétetnek" Salesi sz. F e -
rencznek kedves mondása volt : „Nem kevesbbé kell a szem-
nek, mint a fülnek prédikálni, az elsőt példával, a másikat 
szóval". — Paulai sz. Vincze pedig szokta mondani: „misze-
rént Krisztus példájaként szükséges a tetteket előre bocsá-
tani a szavaknak, mert azt mondja az irás is : „Kezdett Jé-
zus cselekedni és tanitani" 3). (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö cs. к. ар. Fölsége f. é. sept. 4-ről kelt legfelsőbb határozatá-

val L i p c s e y Györgyöt, a kassai székeskáptalan nagyprépostját a 
tribuniczi czimz. püspökségre méltóztatott legkegyelmesebben ki-
nevezni. 

PEST, sept. 13-án. A nm. szathmári püspök ur a kö-
vetkező körlevelet méltóztatott kibocsátani a seminarium 
ügyében : Seminarium cleri Societati Jesu concreditum. 
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit, seminarium 
nostrum cleri iunioris maius quoque ad St. Joannem Nep. ad 
studia nonminus humanitatis philosophica quam theologica 
promovenda et ad pietatis ac zeli sacerdotalis incrementa 
Societati commissum esse ei, publice renuntio, quae omni 
virium contentione in eo est, ut a solis ortu usque ad occa-
sum agnoscatur, laudabile esse nomen Domini. Aderat quippe 
nuperrime plurimum reverendus P. minister provinciális 
Aust. societatis praelaudatae in urbe hac visitaturus semina-
rium quoque maius in curam societatis suae ex integro sus-
cipiendum. Annui sine haesitatione consilio huic, firmissime 
persvasus, a Domino hoc factura esse. Accessit venerabilis 
Capituli et Consistorii quoque voluntas et insigne littera-
rum sacrarum fovendarum Studium Nimirum intellexerant 
viri prudentissimi, haud exiguam utilitatem ex eiusmodi se-
minario redundare et ad sacras disciplinas a studioso clero 
nostro iuniore tractandas, et in primie ad strenuos et doctos 
propugnatores et cooperatores veritatis hac ratione effor-
mandos. Quo factum est, ut Generali quoque ordinis accu-
ratiorem totius instituti designationem proponerem, qui cum 

' ) Trienti sz. zsinat XXII ülés. 
г Homilia XV in Matth. 
s ) Apóst. csel. I. 1. 



— M 181 

consilium hoc coeptum aequi bonique habuisset, publico 
programmate nuntiari iam potest, omnia quae ad semina-
rium nostrum pertinerent, firma esse ac rata ea lege, ut et 
dioecesi et Societati liberum integrumque sit, atque maneat, 
si ita visum esset, a conventione hac inita resilire. Mox his 
ita actis designati sunt viri, quibus seminarium cum initio 
anni schol. proxime affuturi demandetur, suntque nomina 
et munera eorum, ut sequuntur: 1 P. Julianus V e r va et , Re-
ctor et Prof. Theol. Dogm. AA. LL. Phil, et SS. Theol. Doctor. 
2. P. Carolus H i i n n e r , Minister, Professor Philosophiae 
et Liturg. , Praefectus caer. et cantus. AA. LL. Phil, et SS. 
Theol. Doctor. 3. P. Franciscus Ser. O r l a n d o , Prof. Theol. 
Morális. Past, et Catecheticae. Praeses casuum conscientiae. 
AA. LL. Phil, et SS. Theol. Doctor. 4. P. Joannes evang. 
H e l l e r , Prof. linguarum orientalium et Introductionis in sa-
cram scripturam. AA. LL. Phil, et SS. Theol. Doctor. 5. P. Jose-
phus S t a f f l e r , Prof. Sacrae scr ipt , Juris Eccl. et Eloquen-
tiae Sacrae AA. LL. Phil, et SS. Theol. Doctor. 6. P. Joan-
nes ßapt. V i e r 11 e r , Pater Spirituális alumnorum, A A. LL. 
Phil, et SS. Theol. Doctor. 7. P. Colomannus Rosty, Prof. 
Eloquentiae Hung, et Praef. Morum. AA. LL. Phil, et SS. 
Theol. Doctor. 8. P. Paulus L e o p o l d , Prof Hist. Eccles. 
AA. LL. Phil, et SS. Theol. Doct. 9. P. Aloysius H a s l i n g e r , 
Procurator (Oeconomus) Seminarii utriusque. —[Coadiutores : 
1. Carolus Wanka, Pistor. 2. Carolus Zimmermann, Infirma-
rius et Custos Triclinii. 3. Franciscus Skrowath , Janitor , 
Sartor , Custos vestium. 4. Josephus F r a n k , Arcularius. 5 
Mathias Wagner, Coquus, Custos penu et Cellarius. — Viri 
supralaudati eruditi sunt omnes et strenui, qui iam specimi-
nibus a se editis comprobarunt, quam sana et severa ratione 
litteras sacras tractare et juventutem educare consveverint, 
Itaque prima iam seminarii recens constituendi iacta sunt 
semina, unde laeta aliquando seges Deo 0. M. iuvante efflo-
rescat, utilitatem et decus allatura huic instituto nostro, pa-
triae, communi denique reipublicae litterariae. Cum Societas 
Jesu eum sibi hac in re finem praefixeri t , ut non solum di-
scentium mentes omni divinarum rerum doctrina imbuat, sed 
etiam eorum animos ad veram pietatem instituât, quo deinde 
aliis quoque divinae sapientiae probati magistri et omnis 
exercendae virtutis auctores existant. — Recipientur autem 
ad seminarium studiorum suorum causa et clerici aliarum 
dioecesium et religiosarum familiarum, quibus et iis omnibus 
quorum interest, hoc novellum institutum maiore et venia et 
cura indigens ea qua par est observantia impense coramen-
damus. Inprimis vero Tibi commendamus Deus 0 . M. qui 
omnes has res humanas, magnas, minutas, nutu tuo regis et 
ad quem mens nostra, quoties laudabile aliquid et honestum 
molitur, sponte sua dirigitur. Te igitur , Supremum Numen, 
precor, veneror, ut hanc litterarum sacrarum sedem recens 
constitutam prosperes, secundes, fortunes ad maiorem tuam 
gloriam et animarum immortalium salutem per intercessio-
nem Magnae Hungarorum Dominae, Virginis Mariae et pa-
trocinium St. Joannis Nepomuceni, quibus seminarium no-
strum devotum est et sit in aevum. 

KÖRNYE, (Győr egyház-megyében) aug. 20-án. Ft . 
szerkesztő ur ! Midőn e csekély és igénytelen helységből irom 
a sorokat, azon remény fejében küldöm, miszerént azokat a 
,Religio' becses lapjaiba bevenni, és a nyilvánosság ut ján 

közzétenni sziveskedendik — Ot t , hol Komárom-megye ha-
tára már-már végét éri; ott, hol a történelmi nevezetességű 
Vértes-hegyek egyik láncza vonul el ; ott, hol hajdan őseink 
kedves nyughelyet ta lál tak, fekszik ezen helység, melyet 
egyfelől az emiitett hegylánczok vesznek körül, más felől a 
szőlőhegyek környeznek , s talán kellemes vidéke miatt per 
eminentiam hivják Környének. — Egyház-megyei tekintet-
ben Győr-megyéhez tartozik; körül-belül ezer , és néhány 
100-ra menő, többnyire katholikus, nagy részént németajkú 
hivekből álló község ez, melynek lelkipásztora alulírottnak 
vérszerénti tes tvér je , és csak is ezen kedves viszony édes-
getett ide engem, hogy 10 hó lefolyta alatt kifáradt tagjai-
mat itt pihentessem ki, ismét a j erőt nyerve a munkára, me-
lyet hivatásom előmbe szab. — Nyugodtak és csendesek ama 
napok, melyeket a kedves falusi magány nyújt; örvendetesek 
a perczek, melyekben az ember a keresztény élet nyújtotta 
örömök, a vallásos érzelem- és buzgalomszülte vigasztalás tel-
jes gyümölcsöket termő jó földére akad. —Valódi, lelket ör-
vendeztető tapasztalatomat mondom el akkor, midőn azt Ír-
hatom, hogy e helybeli község hivei naponkénti munkájuk 
mellett nagy buzgósággal sietnek mindennapba reggeli isteni-
tiszteletre, melyet a buzgó lelkész elég jókor tar t csak azért , 
hogy Istenhez emelt ajtatos buzgó imáik ntán majd munká-
jukat folytathassák ; vigasztaló látvány, midőn vasár- és ün-
nepnapokon kilencz óra tájban körülözönlik a templomot, és 
sietnek a két negyed tízkor tartatni szokott szent beszéd 
hallgatására, mely mily üdvösen termi meg gyümölcsét a 
községi hivek sziveiben , szerencsés lehettem tapasztalni a 
fönemlitett hó 20-án, dicső királyunk sz. Istvánnak évfordu-
lati ünnepnapján. — A község ugyanis szőlőhegyeink köze-
pén és végén két keresztet csináltatott; a községnek egyik 
buzgó családja a bold. Szűz tiszteletére egy csinos Maria-
szobrot állíttatott; melynek mielőbbi fölszentelését buzgó 
szivvel óhajtván annak ünnepélyes véghezvitelére a tatai ke-
rület kitűnő ajtatosságu és vallásos buzgalmu esperesét ft. 
V i n t e г 1-е tatai lelkipásztor urat kérte föl, ki a község ezen 
szives kivánatának örömmel hódolván azon ünnepélynek eme-
lésére dicső királyunk évfordulati napját tűzte ki, és méltán, 
mert a buzgó nagy király a kereszt jele alatt vezette, ápolta, 
oltalmazta népét az élet minden bajai ellen. — M a j d az egész 
község apraja ugy mint örege példás ajtatossággal vonult 
körmenetben a fölszentelendő keresztekhez, melynek elsejé-
nél aföntisztelt esperes ur előadta jeles beszédében a kereszt 
iránti tisztelet eredetét , vonatkozva a nap ünnepére az ün-
nep hősét hathatós szavakban magasztalta, mint olyat, kinek 
kormánya alatt kezdett a keresztény h i t , s a kereszt tiszte-
lete iránti lelkesedés honunkban emelkedni. Nem különben a 
második keresztnek fölszentelése után ismét kenetteljes be-
szédet intézett a községhez, melyben Jézusnak hét szavát a 
kereszten, röviden megmagyarázta, szivére kötvén a hívek-
nek, hogy azokra, valahányszor a feszület mellett elmennek, 
megemlékezzenek. Végre a bold. Szűz tiszteletére állított 
képnél szép alkalmat nyert a szónok a hívekben a szűz Ma-
ria iránti tiszteletet fölébreszteni, az egész magyar hazát va-
lamint a község híveit annak oltalmába ajánlani. Az aj tatos 
tény befejezte után vallásos ének zengése mellett vonult 
vissza a nép hálát adva az Is tennek, hogy ezen szép szán-
dékú vallásos cselekedetet az Isten dicsőségére elvégezhette. 



Az ég Ura meg fogja jutalmazni fáradságait a lelkészeknek, 
kik az Is ten igéjének elliintése által azokat az Is ten orszá-
gának megnyerni törekednek, áldással fog bizonyára tekinteni 
Isten a hivekre, kik őt a tisztelet e jeleivel dicsőítve buzgón 
látogatják az ő templomát , melyre nézve azon buzgó óhaj 
emelkedik mindenik szivében ; va jba mielőbb a tervezett u j 
templom létre-jötte eszközöltetnék. Ugyanis a környei tem-
plom, tekintve a lakosság számát, sokkal kisebb, minthogy a 
híveknek elégséges volna; az idő viszontagsága már igen 
megrongálta elannyira, hogy annak újbóli fölépitése szüksé-
gessé lőn, miért a helybeli kegyúr, nagyméltóságú gróf Esz-
terházy Miklós ez iránt megkeres te te t t , ki is annak szüksé-
gességét , a község méltányos kivánatát belátva a hozzá kí-
vántató anyag megadatását megajánlani méltóztatott, a nép 
a szükséges munka véghezvitelére is vállalkozván, hiszszük, 
hogy ő méltósága, a Győr egyházmegye kitűnő, vallásos buz-
galmu főpásztora , kinek az egész templom helybenhagyás 
véget t föl van terjesztve, mielőbb azon fog lenni, hogy a tem-
plom fölépitése megkezdessék, és Is ten dicsőségére és a lel-
kek vigasztalására mielőbb elkészülhessen. A mindenek Ura 
áldja meg ő méltóságát ezen, Isten dicsőségét mindenkor 
előmozdítani törekvő buzgalmában; vezérelje megyéjének 
boldogitására szánt lépteiben s tet teiben mindenütt szerencsé-
sen,'hogy az ő hathatós közreműködése által a t e r v e z e t t u j tem-
plomban minél hamarább zenghessék hála-énekeiket a hivek, 
Istenükhez emelhessék imáikat szeretett főlelkipásztorukért, 
ki az Isten házának építésére fordított gondoskodása által 
nyájának üdvét e fö ldön, boldogságát a mennyben szívből 
előmozdítani törekszik. Mezner Rudolf. 

KALOCSA, sept. 10-én. — Jezus nevében elkezdő-
dött a tartományi zsinat. Mult hétfőn volt az első generalis 
oongregatio. Reá következő n a p , vagyis Kisasszony ünne-
pén volt az első nyilvános Sessio. Mi épületes volt benne ? 
a) A nyilvános menet az érseki lakásból a templomba, ünne-
pélyes magasztossággal történt. Reá gondol az ember ilyen-
kor a régi zsinatokra, midőn az atyák a hi t tani tásának meg-
védésére száz mérföldekről egybesereglettek, s életüket ké-
szek voltak letenni a hit igazságaiért. — b) Épül az ember 
a püspökök és a zsinatra hivat tak buzgó gyülekezetén. 
Mindezek egy sz. ügyér t lelkesülnek, egyet óhaj tanak : az 
igazságnak ter jedését és a lelkek üdvösségét. — c) Az ün-
nepélyes sz. mise alatt a zsinatiak az U r a t , a tartományi ér-
seknek kezéből vették magukhoz. Kik azon egy hi tnek 
védésére hivat tak, ugyanegy mennyei eledellel táplá l ta t tak. 
d) A romai pontificalében kijelölt zsoltár nagy bizalomra 
ébreszt Istenbe. A ,Mindenszentek litániája' segitségre szó-
lí t ja föl az eget. A Szentlélek segítségül hivása fölsőbb se-
gedelemről biztosit. — e) Kegyelmes főpásztorunknak meg-
nyitó beszédje előadta a zsinatok fontosságát. Annak okát 
pedig, hogy eddig e tar tományban alig tar ta tot t tartományi 
zsinat, az idők mostohaságában kereste. Ugyanis miután e 
tartomány, ha jdan egyik volt a legterjedelmesebbek közül, s 
oly érsekekkel s püspökökkel volt Istentől megáldva , kik a 
hi te t nem csak saját híveikben megerősíteni, hanem azt a 

) A jelenlevőkliez tartoznak: az erdélyi, csanádi megyés s a tinnini 
fölsz. püspök ; a jászói prépost ; 3 nagyváradi, 2 erdélyi, 1 csanádi ka-
nonok ; két rendfőnök ; több theologus s a helybeli főkáptalan három 
meg bízottja. 

szomszéd népekre is kiterjeszteni, s a szakadás- és tévedéstől 
megmenteni igyekeztek, föl kell t enn i , hogy ugyanezen fő-
pásztorok azon sz. kötelességet is tudták és szeret ték, mely 
a főpapokat zsinatok ta r tására szólítja. De a szerencsétlen 
ta tár járás , később a mohácsi gyászesemény, s általában a tö-
rök barangolás, melynek utó fajdalmiból alig egy századja, 
hogy kiemelkedett e tartomány, ugyszinte a hitbeli szakadás, 
és az egyházi élet szabad folyását akadályozó törekvés, mely 
ellen az egyház hazánkban is hosszabb ideig küzdött, szolgál-
tak arra okul, hogy nagylelkű főpásztoraink a zsinatok meg-
tar tására nem találtak alkalmat. Most az isteni gondviselés 
akként intézvén a dolgokat, hogy az egyház, Istentől reá ru-
házott szabadságát mindinkább élvezi, azért tekintetbe ve-
vén a hiveknek lelki szükségei t , ezen tartományi zsinat 
egybe h iva t ta to t t a trienti sz. gyülekezetnek nyilvános 
rendelése szerént , a hitigazságainak megvédésére, a jó 
erkölcsök szi lárdítására, az egyházi fegyelem megerősí-
tésére. Végül áldást kért Istentől kegyelmes érsekünk 
az egész gyülekezetre , s annak minden működésére. Az 
egész gyülekezet mély figyelemmel hallgatta a nm. érsek-
nek szent ihletet tséggel szerkesztett, főpásztori méltósággal 
előadott beszédét, f) Azután következett a hitvallás letétele, 
miként az ily zsinatoknál szokás. Addig ugyanis szóba sem 
ereszkedhetik az ember, mig azt nein tudja , kivel van dolga. 
Ki az egyház taná t nem vallja, ki Krisztus hitéről nem tesz 
nyilvános vallomást, az nem alkalmas arra, hogy a tartomá-
nyi vagy egyéb zsinat alkalmával vaJami hasznosat szóljon, 
g) Olvastat tak néhány elő-decretumok: deape r i enda Synodo, 
de non praeiudicando, de modo vivendi. Ebben de modo vi-
vendi kifejezve találtatott , mily jámbor indulattal szükséges 
e tanácskozások sz. idejét tölteni, s hogyan kell, ez időben 
főleg, mindent Istentől várni h) Miután a jövő Sessio a kö-
vetkező vasárnapra kitüzetett volna, érseki áldás után visza-
ment a processio az érseki l akba , kisérve a tartományi fő-
pásztort 7 kinek becses életét Isten sokáig tar tsa . Haec dies 
quam fecit Dominus, ez az egyháznak kedves egy napja volt; 
sokaktól forrón várt, s melegen üdvözölt nap volt ez, s egyik 
legszebb nap főpásztoraink áldásos életében. Ily napot mi ke-
veset éltünk, — adja Isten, hogy többeket élhessünk. 

MECHELN. (Folyt.) A gróf bágyadt és gyenge lépésű 
volt, ő beteg. „Ezen fogadás , s az előttem szólók jeles szó-
noklatai után megzavarodom, hogy önöknek csak irott be-
szédet hozok, mivel 12 éves hallgatás után elszoktam a szó-
lástól. Én csak olvasni tudok, miként a franczia Academiában 
teszem. Megbocsátanak, tudom, ha ugy tekintem, mintha egy 
Academia volnának. Ké t indok hozott ide. Először , hogy 
tiszteletem tanúsítsam a szabad és vallásos Belgium iránt . Fia-
talságomtól kezdve rokonszenveztem vele. Szabadság, miként 
Belgiumban, volt a szavam, és a franczia kath. pártnak. 
Belgiumtól kölcsönöztük a szólamot, „szabad egyház a sza-
bad államban", mely szólamot minden javától megrabolt egy 
nagy bűnös (Cavour) s ma csak meggyőződéseinknek s re -
ményeinknek jelszava maradt. Belgium megértette e szóla-
mot; köszönet a sok jeles kath. férfiaknak. — (Közöt tük 
megnevezett egyet , Mérode Felixet .) Ez a belga alkotmányba 
véste a mai szabadságok elveit, oly alkotmányba, mely leg-
tökéletesebb, vagy legalább legkevesebbé tökéletlen az euró-
pai száraz földön. Figyelek 1830-tól fogva a veszélyekre, a 
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viszályokra, a viharokra, melyek a belgákat környezik, ma 
hozok nekik érdek-nélküli csudálkozást, egy barátnak szen-
vedélyes szeretetét, végre tiszteletet. Eljöttem másodszor, 
mivel a nyilvános élet, mely itt annyi jótéteménynyel bir, 
ide vonzott oly hazából, mely nem rég legkevesebbé-szabad 
akart lenni Európában. Eljöttem, hogy a társadalmi, politi-
kai és erkölcsi szabadságok izét élvezzem , melyek mentve a 
csendőrség boszantásaitól, vagy az önző hatalom korlátaitól, 
egyedül a becsület és a lelkismeret vezetése alatt vannak. 
Nyilvános élet, a teljeskoru nemzetek eme birtoka, a sza-
badság és felelősség kormánya az, mely a kath. Belgiumon 
kívül sehol since a mai nemzeteknél; ezek megbuknak a 
nyilvános életben, mindenütt s mindég elnyomatva, legyőzve 
vagy vetélytársaik, elleneik, ellenségeik által elnyomatva, és 
pedig majd a hitetlenek, majd a protestánsok, majd a demo-
craták, majd a zsarnokok által. Fájdalmas és megalázó hely-
zet ; tartósságára, egyetemességére számolni nem lehet. Ku-
tassuk-e ennek okait s eredményeit? Megmondom itt önök-
nek a politikai jogok- és a kereszténység szabadságainak föl-
áldozott életem hanyatlási pontján. Nézetem szerént, Belgiu-
mon kivül a katholikusok mindenütt gyengébbek ellenségeik-
nél, mivel még határozott állást el nem foglaltak a nagy for 
radalomban, mely a mai társadalmat és a népek életét fölne-
velte. Ők ezen életet még nem ismerik , nem szeretik, nem 
gyakorolják. Sokan vonzódnak még a bukott kormányokhoz, 
melyek sem polgári, sem politikai, sem lelkismereti szabad-
ságot nem engedtek. A volt kormányzati rendszernek volt 
jó oldala, én nem akarom itélni sem pedig elitélni. Fő baja 
az, hogy meghalt. De valljon az uj kormányrendszer hiány-
nélküli? Távol attól. A. democratia, hogy e nevet használjam 
létezik. Európának felében már uralkodik ; nem sokára a má-
sik felében is uralkodásra fog jutni , és saját útjaiban minde-
nüvé terjedni. Nem fog engemet senki vádolni, mintha meg-
akarnám tagadni a multat, mintha egy idolumnak tiszteletét 
hirdetném. Karom hamarább kifáradna , semmint hogy test-
véreimnek, vagy Krisztusban atyáimnak ily póriasságokat 
ajánlanék. Történetünkben siralmas hizelkedés volt. Enged-
jék, hogy megmondjam : a katholikusok ma oly kevéssé be-
csülik a nép-fölséget, mint az isteni jogot; oly kevéssé biz-
nak a népszavazatban, mint a királyság sérthetlenségében. A 
földi hatalomban semmi since tökéletes. Politikai főokosság, 
megkülönböztetni a lehetőt a lehetetlentől ; a gyümölcstel-
jességet a gyümölcstelenségtől ; az életet a haláltól. Tiszte-
lem a népet, midőn nagyot visz véghez, nem ismerem félre a 
jelent, tanulmányozom a jövőt. Nézek előre, és dernocratiánál 
nem látok mást. Látok vizözönt, mely mindég emelkedik, s 
elnyeléssel fenyeget mindent. Mint ember megijedek tőle, 
de nem mint keresztény, mivel a democratiának tengerén 
«gyedül az egyház hajóját látom, mely biztosan evez a hul-
lámok felé. Csak neki van delejtüje, mely soha nem csal; 
kormányosa, ki soha nem téved. Ezt tudva, a dolgok mé-
lyére lépek, s ezen állítást bátran kimondom : a bukott ren-
det ne sajnáljuk, a jövőtől ne rettegjünk. Ha tudjuk fölfogni 
helyzetünket, nem vagyunk olyanok, hogy meg ne támad-
tathatnánk, de még is olyanok, hogy le nem győzethetünk. 
A jövő ettől függ : kijavitani a democratiát a szabadság ál-
tal, s kiengesztelni a katholicismussal. Fődolog, hogy a ka-
tholikusok soha ne várják az előjogokkal biró kormányrend-
szert, s hogy ezt nyilván a világ előtt bevallják. Az Isten 

semmit sem szeret annyira, mint egyházának a szabadsá-
gát. Ma semmi részletes szabadság nem létezhetik köz-sza-
badság nélkül. Minden kísérletek az oltár-és jognak frigyére 
a megtorló hatalom alapján siker nélkül voltak. Ellenben va-
lahányszor az egyház az ő ellenségei ellen harczolt a nélkül, 
hogy a hatalom karjához folyamodott volna, mindenütt fé-
nyes győzelmet vívott." Ezek után a jeles szónok történeti 
visszapillantást tet t a franczia egyházra, hogy tételét bebi-
zonyítsa. Emiitvén a központosítást az igazgatásban, mondá, 
hogy a népek a legnemtelenebb szolgaságot kovácsolják nya-
kukra. E pontnál megállott a szónok, elgyengülése miatt en-
gedelmet kért, hogy beszédjét holnap folytathassa. (Folyta-
tása következik.) 

Lyceum Thcologiciim Socictatis Jesu Szathmariiii. 
Societas Jesu ab Excell-mo, Ill-mo ac Rev-mo Domino 

Episcopo Szathmarinensi ad docendas in Seminario Episco-
pali theologicas disciplinas vocata, eum sibi hac in re íinem 
praefixit, ut non solum discentium mentes omni divinarum 
rerum doctrina imbuat, sed etiarn eorum animos ad veram 
pietatem instituât, quo deinde aliis quoque divinae sapien-
tiae probati magistri et omnis exercendae virtutis auctores 
existant. 

I. D o m u s a d m i n i s t r a t i o . 
Seminario Episcopali Sacerdos Societatis Jesu qua 

Rector praeest. Ex eadem Societate caeteri adduntur, qui 
Alumnorum institutioni pro sua quisque parte navant ope-
rám, et rem domesticam curant. 

И. Q u i A l u m n i in d o m u m r e c i p i u n t u r . 
1. In domum recipiuntur Alumni, qui clericali mili-

tiae jam adscripti sunt vel illi nomen dare deliberatum ha-
bent, et prospéra valetudine gaudent. 

2. Qui recipi volunt, ab Episcopis suis aut a sacrarum 
familiarum Praepositis mittantur, vel saltern bona eorum ve-
nia et morum testimonio muniti sint oportet. 

3. Recepti domus moderatoribus legibusque in iis om-
nibus, quae tum ad litterarum studia, tum ad vitae rationem 
spectant, obtemperare tenentur, 

III. A l u m n o r u m i n s t i t u t i o . 
a) Ad pietatem 

1 Cum testante S. Spiritu tota hominis dignitas et ex-
cellentia in exequenda Dei et Domini nostri voluntate et in 
servandis divinis et ecclesiasticis legibus consistât, atque et-
iam praestansissima doctrina probitate destituta nihil ad ho-
minem perficiendum et absolvendum valeat ; in excolendis 
animis Alumnorum, qui Clericorum ordini adnumerantur, 
longe primas partes pietati deferendas esse omnes confitentur. 

2. Quare Alumni singulis annis sacra exercitia peragent. 
3 Quovis die primum dimidiaè horae spatio precationi 

et divinarum rerum commentationi vacabunt, piae lectioni 
porro, et vespere, antequam cubitum concedent, quartam ho-
rae partem excutiendae conscientiae et fundendis ad Deum 
precibus dabunt. 

4. Quovis die attenta mente divino Sacrificio intere-
runt, vel ipsi sacris operabuntur. 

5. Singulis mensibus sacra confessione animum perpur-
gabunt, et ad sacram mensam accedent. Frequentiorem prae-
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terea Sacramentorum usum maxime Sacerdotes sibi commen-
datum habebunt. 

6. Quibus divini officii pensum persolvendum est, id 
convenienti tempore exsolvent. 

7. Singulari quoque honore divinum Cor Jesu et puris-
simam Dei matrem prosequentur, et SS. Augelorum et Pa-
tronorum opem crebro exposcent. 

8. Memores tandem amoris Christi Domini, Salvatoris 
nostri, quem sibi sequendum proposuerunt, et cujus legatione 
aliquando fungentur, convenienti honore, benevolentia et 
charitate tum Praesides tum eos, qui una secum habitant, 
prosequentur. 

b) Ad doctrinam. 
1. Sacrarum literarum testimonio labia Sacerdotis sci-

entiam custodiant oportet, ut mortales ex ejus ore salutis 
legem accipiant ; quapropter Alumni summo nisu et animi 
ardore in literarum studia incumbent, ut doctrina insignes 
évadant, qui hujus aevi necessitatibus valide occurrerepossint. 

2. Quae ut consequantur, iis singuli operam dabunt dis-
ciplinis, quas ipsis excolendis Praesides convenire judicabunt, 
quin et praescriptum studendi ordinem atque modum 
tenebunt. 

3. Disciplinarum genera, quibus perdiscendis operam 
navabunt, sunt : a) Philosophia — b) Theologia dogmatica — 
c) Theologia practica, complectens tum moralem tum pasto-
ralem et catecheticam — d) Plena sacrarum Scripturarum 
cognitio — e) História ecclesiastica — f ) Jus canonicum — 
g) Lingua hebraica. — Philosophiae priino anno operam da-
bunt; qui ea omnino non sunt eruditi ; deinde quatuor annos 
theologicis disciplinis condiscendis tribuent. Praeter literas 
sacras, Ecclesiae quoque ritus et cantum Gregorianum e-
discent atque exercebunt. 

4. Quovis anno etiam praescripto tentamine singuli ra-
tio ne m reddunt, quos in Uteris progressus fecerint. 

5. Ad majorem scientiarum intelligentiam comparan-
dum domi sunt, qui Alumnis difficiliores quaestiones apertius 
explicent. Adminiculo quoque erit Bibliotheca domus ; libros 
tamen scholasticis usibus neeessarios Alumni suis sumptibus 
comparabunt. 

IV. V i v e n d i r a t i o . 
1. Domi nemo a communi surgendi, cubitum conceden-

di, laborandi, conversandi et animum remittendi more absque 
obtenta facultate recedet. 

2. Nemo domo exibit, postquam exiverit, quoquam pro-
gredietur, vel aliéna loca et tecta petet inscio Rectore et 
absque comité, quem ipse Rector adjunxerit. 

3. Quisque etiam admonitiones, quas a Praepositis ad 
corrigendas leviores noxas audierit, aequo animo accipiet; 
gravioris enim noxae reus ex domoprotinus dimittendus esset. 

4. Alumni veste Clericorum utentur. 
5. Victus conveniens ad jentaculum, prandium et сое 

nam praebetur, nec ad alia jejunia adstringuntur, quam quae 
Ecclesia indicit. Qui praeter omnibus communia aliquid vo-
luerit, id suis expensis domi accipiet. 

6. Domus singulis singulos, in quibus dormiant, lectos 
caeteramque necessariam supellectilem, exceptis linteis 
praebet. 

7. Lintea stato tempore lavantur. 
8. Aegrorum morbis medendis domus medicus prae-

fectus est. 
9. Honestae etiam Alumnis relaxationes conceduntur, 

quae et remittendis animis et corporum valetudini tuendae 
conducant. 

10. Qui decern mensium spatio domi aluntur, annuam 
pecuniam 250 il. A. V. duabus pensionibus mensibus Octobri 
et Martio exsolvent. 

11. In domum recipi cupientes, ea de re Ordinariatum. 
Episcopalem vel P. Rectorem Societatis Jesu appellabunt. 

0 . A. M. D. G. 

VEGYESEK. 
P E S T , sept. 15-én. Ő emtja a bibornok herczeg-pri-

más apostoli útját jótékonyságával szokván jelezni a baka-
bányai templomra 500 frtot méltóztatott ajándékozni. (I. T.) 

— A feldebrői hivek a kézi és fuvaros munkán kivül 
4000 frtnyi költséggel kálváriát emeltek, melyet egri érsek ő 
exclja f. hó 8-án méltóztatott fölavatni. (E. P.) 

— H a y n a l d Lajos erdélyi püspök ő exclja az általa 
alapitandó, már emiitett kóroda pénzalapjának növeléséhez 
f. hó 3-ról a ft. káptalanhoz intézett levelében 19,000 frt tal 
kegyeskedett járulni. (P H.) 

— Az alföldi szűkölködők javára S i m o r János győri 
püspök 200 p. m. búzát, G i r k György pécsi püspök 40 p. 
m. búzát, 60 p. m. rozsot és 20 öl fát ingyen ajánlott föl. 
LJgyan e czélra В o n n á z Sándor csanádi püspök 300 p. m. 
búzát 1 frttal a piaczi áron alul ; S z a n i s z l ó Ferencz n agy-
váradi 1. sz. püspök 336 öl fát leszállitott áron ; F a r k a s 
Imre, székesfehérvári püspök néhány száz öl fát a folyó ár-
nál 1 frttal olcsóbban méltóztatott adományozni. (P. H.) 

— Az egri főkáptalan az Ínséggel küzdők javára Eger-
ben 100, Borsod-megyében levő sajó-galgóczy erdejéből 
szintén 100 öl fát ajándékozott. 

— A P. Ld aug. 10-ki számában a turini levelező ismét 
Mortara-esetet fedezett föl. Szerénte Romában egy 10 éves 
zsidóleányka szülői házától távozván egy hölgy által fogadta-
tott föl, ki őt egy catechetikai intézetbe adta A szülők csak-
hamar kikutatták a leány tartózkodásának helyét, és gyer-
mekük kiadatását kérték, de hasztalanul. A zsidó consistorium 
küldöttséget menesztett a pápához, mely azonban semmit 
sem végzett, sőt a legrosszabbul fogadtatott. Az eset annál 
fölötlőbb, minthogy a leányka még nincs is megkeresztelve-
E hir valósulását azóta mindég vártuk, de hasztalan; tehát 
az egész ismét oly jó picquant hirecske , minővel azon lap 
igen sokszor szolgál olvasóinak a katholicismus rovására. 

— Londonban nem rég egy kötéltánczosnő, a 40 lábnyi 
magasságban kifeszített kötél elszakadván lezuhant és azon-
nal szörnyet halt ; de az erős lelkű nézősereg nem hagyta 
magát élvezetében háborgatni, a holt kivitetett, mint máshol 
a leszúrt vadállat hullája, jöttek uj játszók, a játék és mulat-
ság folytattatott. Jó vérű nép, csak panem et circenses nekil 

É r t e s í t é s . Kot fiu mellé egy nevelő kerestetik kedvező föltéte-
lek mellett ; franczia vagy angol nyelv tudása elsőbbséget nyújt. Azon 
urak, kik fönebbi állomást elnyerni óhajtják, szíveskedjenek, Budán a 
várban uri utczai 42. sz. alatt reggeli 10—12 óra között bizonyítványok-
kal ellátva megjelenni, hol a többi föltételek is megtudhatók. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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n 
0 szentsége körlevele az olaszországi 

/'«pásztorokhoz. 
Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles Fratres , Sa-

lutem et Apostilicam Benedictionem. Quanto confi-
ciamur moerore ob saevissimum sacrilegumque bel-
lum in omnibus fere terrarum orbis regionibus ca-
tholicae Ecclesiae hisce asperrimis temporibus alla-
tum, ac praesertim in infelici Italia ante Nostros ocu-
los a Subalpino G-ubernio plures abhinc annos indi-
ctum, et magis in dies excitatum, quisque Yestrum 
vei facile cogitatione assequi potest, Dilecti Filii No-
stri, ac Venerabiles Fratres. Verum inter gravissimas 
Nostras angustias, dum vog intuemur, maximo affi-
cimur solatio et consolatione. Siquidem Vos quamvis 
omnibus iniustissimis, violentisque módis miseran-
dum in modum vexati, et a proprio grege avulsi, in 
exilium eiecti, atque etiam in carcerem detrusi, ta-
rnen virtute ex alto induti numquam intermisistis 
qua voce, qua salutaribus scriptis Dei, eiusque Eccle-
siae, et Apostolicae huius Sedis causam, iura, doctri-
nam strenue tueri, vestrique gregis incolumitati con-
sulere. Itaque Vobis ex animo gratulamur, quod ve-
hementer laetamini pro nomine Jesu contumeliam 
pati, ac meritis Vos laudibus efferimus utentes San-
ctissimi Nostri DecessorisLeonis verbis: „Licet labo-
ribus dilectionis vestrae, quos pro observantia catho-
licaefidei suscepistis, toto cordo compatiar, et ea quae 
Vobis — illata sunt, non aliter accipiam, quam si ipse 
pertuierim, intelligo tamen magis esse gandii, quam 
moeroris, quod, confortante Vos Domino Iesu Christo, 
in evangelica apostolicaque doctrina insuperabiles 
perstitistis. — Et cum Vos inimici fidei christianae ab 
Ecclesiarum vestrarum sede divellerent, maluistis 
peregrinationis iniuriam pati , quam ulla impietatis 
ipsorum contagione violari." 

Atque utinam Vobis tantarum Ecclesiae calami-

tatum finem nuntiare possemus ! Sed nunquam satis 
lugenda morum corruptela undique ingravescens, et 
irreligiosis, nefandis obscenisque scriptis, ac scenicis 
spectaculis, et meretriciis domibus fere ubique con-
stitutis, ac aliis pravis artibus promota, et monstrosa 
omnium errorum portenta quaquaversus disseminata, 
et abominanda vitiornm omniumque scelerum incre-
scens colluvio, et mortiferum incredulitatis ac indif-
ferentismi virus longe lateque diffusum, et ecclesia-
sticae potestatis, ac sacrarum re rum, legumque con-
temptio, despicientia, et iniusta ac violenta bonorum 
Ecclesiae depopulatio, et acerrima, ac continua con-
tra sacros Ministros, ac Religiosarum Familiarum 
Alumnos, Virginesque Deo devotas insectatio, ac dia-
lobicum prorsus adversus Christum, eiusque Eccle-
siam, doctrinam, et hanc Apostolicam Sedem odium, 
et innumera fere alia, quae ab infensissimis rei catho-
licae hostibus patrantur , et quotidie lamentari cogi-
mur, videntur optatissimum illud protrahere ac dif-
ferre tempus, quo pleuum sanctissimae nostrae reli-
gionis, iustitiae, ac veritatis tr iumphum videre pos-
simus. Qui quidem triumphus deesse non poterit, 
etiamsi Nobis datum non sit noscere tempus eidem 
triumpho ab omnipotenti Deo destinatum, qui om-
nia admirabili divina sua providentia regit ac mode-
rator, et ad nostram dirigit utilitatem. Etsi verocae-
lestis Pater Ecclesiam suam sanctam in hac miserrima 
et mortali peregrinatione militantem, variis aerumnis 
et ealamitatibus affligit et vexari permittit, tamen 
cum ipsa a Christo Domino supra immobilem et fir-
missimam petram sit fundata, non solum nulla vi, 
nulloque impetu convelli, et labefactari unquam po-
test, verum etiam ipsis persecutionibus non minuitur 
sed augetur, et semper dominicus ager segete ditiori 
vestitur, dum grana, quae singula cadunt, multiplicata 
nascuntur. Quod dilecti Filii Nostri et Venerabiles 
Fratres, luctuosissimis etiam hisce temporibus singu-
lari Dei beneficio evenire conspicimus. Nam quamvis 
immaculata Christi Sponsa impiorum hominum opera 
in praesentia vehementer afflictetur, tamen de suis 
hostibus agit trimphum. Enitnvero ipsa suos trium-
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phat hostes, et mirifice splendescit tum singulari ve-
stra, et aliorum Venerabilium Fratrum totius catho-
lici orbis Sacrorum Antistitum erga Nos, et hanc Petri 
Cathedram fide, amore, observantia, et eximia con-
stantia in catholica unitate tuenda, tum tot pientissi-
mis religionis, et christianae caritatis operibus, quae, 
Deo auxiliante, magis in dies multiplicantur in ca-
tholico orbe, tum sanctissimae fidei lumine, quo ma-
gis in dies tot illustrantur regiones, tum egregio Ca-
tholicorum erga ipsam Ecclesiam, ac Nos, et hanc San-
ctam Sedem amore et studio, tum insigni et immor-
tali martyrii gloria. Nostis enim quomodo in Tunki-

^nj, et Cocinchinae praesertim regionibus Episcopi, 
Sacerdotes laicique viri, ac vei ipsae imbelles mulie-
res, ac teneri adolescentuli, etadolescentulae veterum 
martyrum exempla aemulantes animo invicto, et he-
roica virtute crudelissimos quosque cruciatus despi-
cere, et exulantes pro Christo vitám profundere ve-
hementer laetantur. Quae sane omnia non levi Nobis, 
Yobisque consolationi esse debent inter maximas, 
quibus premimur, acerbitates. 

„Verum cum Apostoliéi Nostri ministerii offici-
um omnino postulet, ut Ecclesiae causam Nobis ab 
ipso Christo Domino commissam omni cura stuaioque 
defendamus, illosque omnes reprobemus, qui Ecclesi-
am ipsam, eiusque sacra iura, Ministros, et hanc Apos-
tolicam Sedem oppugnare et conculcare non dubitant, 
iccirco hisce Nostris Litteris denuo ea omnia et sin-
gula confirmamus, declaramus, ac damnamus, quae 
in pluribus consistorialibus Allocutionibus, aliisque 
Nostris Litteris cum ingenti animi Nostri molestia 
lamentari, declarare, et damnare coacti fuimus. 

„Atque hie, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles 
Fratres, iterum commemorare et reprehendere opor-
tet gravissimum errorem, in quo nonnulli catholici 
misere versantur, qui homines in erroribus viventes, 
et a vera fide, atque a catholica unitate alienos adae-
ternam vitam pervenire posse opinantur. Quod qui-
dem catholicae doctrinae vel maxime adversatur. 
Notum Nobis, Vobisque est, eos, qui invincibili circa 
sanctissimam nostram religionemignorantialaborant, 
quique naturalem legem, eiusque praecepta in omni-
um cordibus a Deo insculpta sedulo servantes, ас Deo 
obedire parati , honestam rectamqun vitam agunt, 
posse, divinae lucis et gratiae opérante virtute,aeter-
nam consequi vitam, cum Deus, qui omnium mentes, 
animos, cogitationes, habitusque plane intuetur, scru-
tatur et noscit, pro summa sua bonitate, et dementia 
minime patiatur quempiam aeternis puniri suppliciis, 
qui voluntariae culpae reatum non habeat. Sed notis-

simum quoque est catholicum dogma, neminem sci-
licet extra eatholicam Ecclesiam posse salvari, et con-
tumaces adversus eiusdem Ecclesiae auctoritatem, de-
finitiones, et ab ipsius Ecclesiae unitate, atque a Petri 
Successore Romano Pontifice, cui vineae custodia a 
Salvatore est commissa, pertinaciter divisos, aeter-
nam non posse obtinere salute m. Clarissima enim sunt 
Christi Domini verba: „Si Ecclesiam non audierit,sit 
tibi sicut ethnicus, et publicanus. Qui vos audit, 
me audit, et qui vos spernit, me spernit, qui autem 
me spernit, spernit eum, qui misit me. Qui non 
crediderit condemnabitur. Qui non credit, iam iu-
dicatus est. Qui non est mecum, contra me est, et 
qui non colligit mecum dispergit. Hinc Apostolus 
Paulus huiusmodi homines dicit subversos, et pro-
prio iudicio condemnatos; et Apostolorum Princeps 
illos appellat magistros mendaces, qui introducunt 
sectas perditionis, Dominum negant, superducentes 
sibi celerem perditionem." 

„Absit vero, ut catholicae Ecclesiae filii ullo un-
quam modo inimici sint iis, qui eiusdem fidei carita-
tisque vinculis, nobiscum minime sunt coniuncti, quin 
immo illos sive pauperes, sive aegrotantes, sive aliis 
quibusque aerumnis afflictos omnibus christianae ca-
ritatis officiis prosequi, adiuvare semper studeant, et 
in primis ab errorum tenebris, in quibus misere iacent, 
eripere, atque ad catholicam veritatem, et ad aman-
tissimam Matrem Ecclesiam reducere contendant, quae 
maternas suas manus ad illos amanter tendere, eosque 
ad suum sinum revocare nunquam desinit, ut in fide, 
spe, et caritate fundati, ac stabiles, et in omni opere 
bono fructificantes, aeternam assequantur salutem. 

„Nunc autem, Dilecti Filii Nostri ac Venerabi-
les Fratres, silentio praeterire non possumus alium 
perniciosissimum errorem, et malum quo hac nostra 
infelicissima aetate hominum mentes animique misere 
abripiuntur, ac perturbantur. Loquimur nempe de 
effrenato ac damnoso illo proprio amore et studio, 
quo non pauci homines, nulla plane proximi sui rati-
one habita, proprias utilitates, et commoda unice spec-
tant et quaerunt; loquimur de insatiabili ilia domi-
nandi et acquirendi cupiditate, qua, honestatis iusti-
tiaeque regulis omnino posthabitis, divitias quovis 
modo cupidissime congerere, et cumulare non desi-
nunt, ac terrenis tantum rebus assidue intenti, et Dei, 
religionis, animaeque suae immemores suam omnem 
felicitatem in comparandis divitiis et pecuniae the-
sauris perperam collocant. Meminerint huiusmodi ho-
mines, ac serio meditentur gravissima ilia Christi Do-
mini verba „Quid prodest homini si mundum univer-
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sum lucretur, animae vero suae detrimentum patia-
t u r ? et animo sedulo reputent quae Apostolus 
Paulus docet: Qui volunt divites fieri, incidunt in 
tentation em et in laqueum diaboli, et desideria multa 
inutilia, et nociva, quae mergunt homines in interi-
tum et perditionem. Radix enim omnium malorum 
est cupiditas, quam quidem appetentes, erraverunt a 
fide, et inseruerunt se doloribus multis". 

„Equidem homines iuxta propriam ac diversam 
cuiusque conditionem suis laboribus necessaria vitae 
praesidia sibi comparare debent seu in litteris, ac sci-
entiis excolendis, seu in artibus tum ingenuis, tum 
vulgaribus exercendis, seu in publicis, privatisque 
muneribus obeundis, seu in rerum commercio ha-
bendo, sed omnino oportet, ut omnia cum lionestate, 
iustitia, integritate et caritate agant, et Deum prae 
oculis semper habeant, eiusque mandata, acpraecepta 
diligentissime observent. 

„Iam vero dissimulare non possumus, acerbis-
simo Nos angi dolore, cum in Italia nonnulli ex utro-
que Clero reperiantur viri, qui adeo sanctae suae vo-
cationis sunt obliti, ut minime erubescant exitialibus 
etiam sgkiptis falsas disseminare doctrinas, ac popu-
lorum animos contra Nos, et hanc Apostolicam Sedem 
excitare, ac civilem Nostrum et ipsius Sedis princi-
patum oppugnare, et nequissimiscatholicaeEcclesiae, 
eiusdemque Sedis hostibus omni opera studioqueim-
pudenter favere. Qui ecclesiastici viri a suis Antisti-
bus, et a Nobis, atque ab hac Sancta Sede desciscen-
tes, et Subalpini Gubernii, eiusque Magistratuum fa-
vore, et auxilio freti eo temeritatis devenerunt, ut, 
ecclesiasticis censuris et poenis plane spretis, minime 
extimuerint, quasdam omnino improbandas Societates 
„Clerico-liberali," Di mutuo soccorso, „Emancipatrice 
del Clero Italiano" vulgo appellatas, aliasque eodem 
pravo spiritu animatas constituere, etquamvis apropri-
is Antistitibus merito interdicti a sacro ministerio obe-
undo, tamen minime pavent illud, veluti intrusi, in 
pluribus Templis perperam et illicite exercere. Qua-
propter et commemoratas detestandas societates, et 
improbam eorumdem ecclesiasticorum hominum a-
gendi rationemreprobamus, damnamus. Atque eodem 
tempore hos infelices ecclesiasticos viros etiam atque 
etiam monemus, hortamur, ut resipiscant, et redeant 
ad cor, propriaeque saluti consulant, serio considéran-
tes, quod „nullum ab aliis magis praeiudicium, quam 
a Sacerdotibus tolerat Deus, quando eos, quos ad ali-
orum correctionem posuit, dare de se exempla pravi-
tatis cernit" ac diligenter meditantes, districtam 
ante tribunal Christi rationem aliquando esseredden-

dam. Faxit Deus, ut hi miseri ecclesiastici homi-
nes paternis Nostris monitis obtemperantes velint No-
bis earn adhibere consolationem, quam Nobis affermit 
illi utriusque Cleri viri, qui misere decepti, et in er-
rorem inducti, ad Nos in siugulos dies confugiunt 
poenitentes, ac supplici prece errati veniam, et a cen-
suris ecclesiasticis absolutionem humiliter enixeque 
implorantes. 

„Optime autem noscitis, Dilecti Filii Nostri ac 
Venerabiles Fratres, impia omnis generis scripta e te-
nebris emissa, ac dolis, mendaciis, calumniis et blas-
phemiis plena, et scholas acatholicis magistris tradi-
tas, et templa acatholico cultui destinata, ac multi-
plices alias diabolicas sane insidias, artes, conatus, qui-
bus Dei hominumque hostes in misera Italia catholi 
cam Ecclesiam, si fieri unquam posset, funditus ever-
tere, ac populos, et improvidam praesertim iuventu-
tem quotidie magis depravare, corrumpere, et ex om-
nium animis sanctissimam nostramfidemreligionem-
que radicitus extirpare connituntur. Itaque nihil du-
bitamus, quin Yos, Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles 
Fratres, confortati in gratia Domini Nostri Iesu Christi 
pro egregio vestro episcopali zelo pergatis, ut adhuc 
cum maxima vestri nominis laude fecistis, concordis-
simis animis et ingeminatis studiis constanter oppo-
nere murum pro Domo Israel, et certare bonum cer-
tamen fidei, et ab adversariorum insidiis fideles curae 
vestrae commissos defendere, illosque assidue mone-
re, et exhortari, ut sanctissimam fidem, sine qua im-
possibile est placere Deo, et quam a Christo Domino 
per Apostolos tenet ac docet catholica Ecclesia, con-
stantissime teneant, ac stabiles et immoti permaneant 
in divina nostra religione, quae una est vera, aeter-
namque parat salutem, ac civilem etiam societatem 
vel maxime sospitat atque fortunat. Quapropter ne 
desinatis per parochos praesertim, aliosque ecclesias-
ticos viros vitae integritate, morum gravitate, ac sana 
solidaque doctrina spectatos tum divini verbi praedi-
catione, tum catechesi populos curae vestrae traditos 
veneranda augustae nostrae religionis mysteria, do-
ctrinam, praecepta, disciplinam continenter et accu-
rate docere. Etenim apprime scitis, ingentem malo-
rum partem ex divinarum rerum, quae ad salutem 
necessariae sunt, inscitia plerumque oriri, acpropterea 
probe intelligitis, omnem curam, industriamque esse 
adhibendam, ut huiusmodi malum a populis de-
pellatur. 

„Antequam vero huic Nostrae Epistolae finem 
faciamus, Nobis temperare non possumus, quin méri-
tas Italiae Clero laudes tribuamus, qui ex parte longe 
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maxima Nobis et huic Petri Cathedrae, ас suis Antistitibus 
ex animo adhaerens a recta via minime declinavit, sed il-
lustria suorum Antistitum exempla sequens, et asperrima 
quaeque patientissime perferens munere suo egregie perfun-
gitur. Ea profecto spe nitimur fore, ut Clerus idem, divina 
auxiliante gratia, digne ambulans vocatione, qua vocatus 
est, splendidiora suae pietatis, ac virtutis specimina exhibere 
semper contendat. 

„Debito quoque laudum praeconio prosequimur tot 
Virgines Deo sacras, quae a propriis Monasteriis violenter 
exturbatae, ac suis reditibus spoliatae, et ad mendicitatem 
redactae , haud tarnen fregerunt fidem quam Sponso dede-
runt, sed omni constantia tristissimam suam conditionem 
tolerantes non cessant diurnis nocturnisque precibus levare 
manus suas in sancta , Deum pro omnium et suorum etiam 
persecutorum salute obsecrantes, et misericordiam a Domino 
patienter expectantes. 

Meritis etiam laudibue Italiae populos ornare gaude-
mus, qui catholicis sensibus egregie animati tot impias con-
tra Ecclesiam molitiones detestantur, et filiali Nos, et hanc 
Sanctam Sedem, ac suos Antistites pietate, observantia, et obe-
dientia prosequi vehementer gloriantur , quique gravissimis 
licet difficultatibus, ac periculis praepediti singularis sui erga 
Nos amoris, studiique significationes modis omnibus quotidie 
exhibere, et maximas Nostras , et Apostolicae huius Sedis 
angustias tum collatitia pecunia, tum aliis largitionibus sub-
levare non desistunt. 

In tantis autem acerbitatibus, tantaque contra Eccle-
siam excitata tempestate, ne despondeamus unquam animum, 
Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles Fratres, cum et consilium 
nostrum, et fortitudo sit Christus, ас sine quo nihil possu-
mus, per ipsum cuncta possumus; qui conilrmans praedicato-
res Evangelii , et Sacramentorum ministros, ecce ego, inquit, 
vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem 
saeculi ; et cum certo sciamus, inferi portas nunquam esse 
pravalituras adversus Ecclesiam, quae semper stetit, stabit-
que immota custode et vindice Christo Iesu Domino Nostro, 
qui earn aedificavit, et qui fuit heri, et hodie, ipse et in saecula. 

Ne desinamus autem , Dilecti Filii Nostri ac Venera-
biles Fra t res , ardentiore usque studio in humilitate cordis 
nostri orationes et postulationes Deo per Iesum Christum 
dies noctesque offerre , u t , hac turbulentissima tempestate 
depulsa, Ecclesia sua sancta a tantis calamitatibus respiret, 
et ubique terrarum optatissima pace ac libertate f ruatur , et 
novos ac splendidiores de suis inimicis agat tr iumphos, ut-
que omnes errantes divinae suae gratiae lumine perfusi ab 
erroris via ad veritatis, iustitiaeque iter rever tantur , ac di-
gnum poenitentiae fructum facientes perpetuum sancti sui 
nominis amorem et timorem habeant. Ut autem dives in mi-
sericordia Deus ferventissimis nostris precibus facilius an-
nua t , invocemus potentissimimum Immaculatae Sanctissi-
maeque Dei Grenitricis Virginis Mariae patrocinium, ac suf-
fragia petamus Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, omni-
umque Beatorum Caelitum, ut validis suis apud Deum de-
precationibus implorent omnibus misericordiam et gratiam 
in auxilio opportuno, et omnes calamitates et pericula , qui-
bus Ecclesia ubique, ac potissimum in Italia affligitur poten-
ter avertant. 

Denique certissimum singularis Nostrae in Vos bene-
volentiae pignus Apostolicam Benedictionem ex intimo corde 
profectam Vobis ipsis, Dilecti Filii Nostri ac Venerabiles 
F ra t r e s , et gregi curae vestrae commisso peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 10 Augusti anno 
1863. 

Pontificatus Nostri Anno Decimoctavo 
P IUS PP. IX. 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Folytatás.) 

Azonban ha mégis becsméreltetni látjuk sokaktól az 
egyházat és szolgáit, a papságot; ha halljuk majdnem naponta 
a hamis ráfogásokat, ha nagyitva tapasztaljuk kürtöltetni 
egyesek itt-ott netán fölmerülő gyarlóságait és hibáit , s ha 
végre az erényes életű ellenfél, ki lábbal tapodta már a sze-
retetet, megtagadja még a jogos igazságot is, midőn azt az 
egész papi rendre kiterjesztve, azt tiszteletlenné , tekintély-
telenné tenni oly testvéries buzgósággal ügyekszik: ne csüg-
gedjünk ! gondoljunk arra, mit oly átható benső ihlettséggel 
mondHoványi : ,,Légy híveidnek fölkent szolgája, légy hi-
veidnek igaz szolgája, és hiv le lkiatyja; s a ki az igazat és 
jót becsülni képes, tisztelni fog téged. A ki akkor, midőn él-
tedet egészen hivatalodnak szenteled, épen azért irántad bi-
zodalomra nem ge r j ed , az nem méltó hogy vonzalma után 
sóvárogj. Sőt j a j neked, ha ilyeneknek bizodalmát mellékuta-
kon vadászni képes lennél, kétszeres j a j , ha ilyeneknek tet-
szenél. Ezekről mondatott (Gal 1, 10.) „ha még embereknek 
tetszeném, Krisztus szolgája nem volnék" ')• Vigasztalódjunk! 
hisz igy volt ez a kereszténység első éveitől XIX századon 
keresztül, már sz. Pál apostol gyászos szinben festette az 
evangelium első hirdetői sorsát ; „csodái lettünk — úgymond 
— a világnak, átkoztatunk és áldunk ; üldözést szenvedünk 
s eltürjük ; káromoltatunk és könyörgünk" Megjósolta ezt 
maga az Üdvözitő is , okát adván egyszersmind, midőn igy 
szól sz. János evaugelistánál : „Si mundus vos od i t , scitote, 
quia me priorem vos odio habuit. Quia de mundo non estis, sed 
ego vos elegi de mundo, propterea odit vos mundus. Memen-
tote sermonis mei quem dixi: non est servus major Domino 
suo. Si me persecuti sun t , et vos persequentur" 3). Bátorod-
junk ! hisz (Jdvözitőnk is ártatlanul szenvedett éret tünk, ül-
dözésre talált , midőn üdvösségünkért magát föláldozá. — 
Tanuljunk tűrni, „nam et, Christus passus est pro nobis, re-
linquens nobis exemplum, ut sequamur vestigia ejus" 

Teljesítsük azért hévvel és erélylyel papi tisztünket, 
ostorozzuk a bünt , védjük az erényt és igazságot, legyen a 
pap sz. életű, istenfélő, feddhetetlen, erős a hitben, állhatatos 
a reményben, forró a szeretetben, szóval : gens sancta, popu-
lus acquisitionis, és ekkor bizton számithatunk a jók részéről 
a köztiszteletre és tekintélyre. 

A tudomány és sz. élet üdvös hatása a papságnál nem 
csak külsőkép nyilvánul az eredményezett tekintény által : 

' ) Keligio és Keve lés 1845 első fél év 6 1. 
г ) Sz . Pál I. Cor. 4 , 12, 13. 
3 ) János ev. 15, 18 - 20. 

P é t e r i . 2. 21. 
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hanem belsőkép is érezteti befolyását és gazdagon jutalmaz, 
mert megszerzi a kebelnek földön a legdrágább kincset : a 
szivnyugalmat, és nemzi a b o l d o g s á g o t . — Isten az 
embert saját képére és hasonlatosságára teremtvén halhat-
lan lélekkel ruházta őt föl, és ezen adománya által a teremt-
mények koronájává tette a földön. A lélek ugyanis legneme-
sebb része az embernek, benne öszpontosul az ész és akarat, 
mely nélkül megszűnnék az ember fölényt gyakorolni a nagy 
látható mindenségben. Es a lélek eme fönséges volta, égi 
eredete rejti magában egyszersmind ama kérdés megfejtését: 
miért nem elégitik ki e földi lét gyönyörűségei soha teljesen 
az embert? miért marad az emberi kebelben minden gyö-
nyörök daczára egy tátongó ür, melyet mulandókkal és ily-
kép íöldi javakkal betölteni nem lehetett, s soha nem le-
he tend?! Hanem ellenkezőleg ugy tapasztaljuk, miszerént a 
sziv maradandó jók után sóvárogva epedez, s egyedül általa 
és benne találja nyugodalmát és boldogságát. Már pedig 
maradandó jó egyedül Isten ; következőleg: csak is benne és 
általa lelhetjük föl vágyaink netovábbját . . . . boldogságun-
kat. Mert mint jól jegyzi meg egy sz atya. „Inquietum est 
cor nostrnm, donee quiescat in Deo" Sz. Bernárd pedig mi-
dőn igy szól: „Az Isten képére teremtett lélek, mindennel 
foglalkozhatik ugyan a természetben, de semmivel ki nem 
elégíthető. mert a ki mássá az Istenségnek, azt semmi ki 
nem elégitheti, a mi kisebb vagy kevesebb az Istennél" 2) 
Ugyanezt vallotta már a pogány Seneca is: „mert a lélek, úgy-
mond, égből vette eredetét, azért oda is ohajtozik minden 
vágyaival, és annak javaival kiván kielégíttetni." 3) Mint-
hogy azonban az első emberpár vétkének gyászos következ-
ményei reánk mint eldődeink utódaira is átszármaztak, mint 
hogy nem csak a természet fölötti ajándékoktól fosztatánk 
meg : hanem még a természetiekben is megsebezteténk ; in-
nét van, hogy a lélek és test közötti béke fölbomlott, és ez 
utóbbi káros befolyását mindannyiunkra oly mostohán gya-
korolja, midőn ösztönöz bennünket, hogy a test kívánságai-
nak engedvén, boldogságunkat mulandókban keressük. De 
im ! a képzelt boldogság helyett csalódásra találunk 4) a 
lelkismeret marczangoló fájdalmai között nyögünk, látjuk 
hogy az igért boldogság csak pillanatnyi volt, mint a tavasz 
feselő virága, melyet a hideg szél lehervaszt, — s beismerni 
kényszerülünk, hogy a Teremtő lelkünknek az örökkévaló 
mennyeket rendelte, és a zaklatott, és földi bajoktól meg-
töröt t sziv csak Istennél talál biztos menedékhelyet bármi 
viszontagságok között. Istenhez vezet pedig bennünket ala-
pos tudomány, különösen a ker. tudomány, és égi sz. szere-
tetében megtart parancsainak hív teljesítése, a sz. élet; kö-
vetkezőleg, a tudomány és sz. élet boldogokká tesz; mert el-
vezet bennünket a minden boldogság kútfejéhez. — 

Az alapos tudomány, különösen a ker. tudomány Isten-
hez vezet bennünket, mert a vallásosság szülőanyja. Szépen 
ir e tekintetben Angolország tudós egyliáznagya Wisemann, 
midőn igy buzdítja a papságot a tudományok, különösen a 
kath. tudományok iránti szeretetre: „Béketűréssel,úgymond 

') F . Teplotz eth. christ. Prag. 1831 p. 35. S. Augustinus. 
г ) S . Beinardus in serin, dedic. 
*) epist 80. 
4J ,,ï)ixi ego in corde meo, vadam et afiluam deliciis, et 

fruar bonis, et vidi quod hoc quoque esset vanitas" Ecctes 21. 

s huzamosan kell magunkat alája vetni minden fáradalmak-
nak, ha ellentét gördittetnék előnkbe ; határozatlan felelet-
tél meg nem elégedvén, tüstént azon egyházi vagy világi tu-
domány mezejét kell kifürkésznünk, melyről azon ellenvetés 
vetetett . Telepedjünk le azért csendesen, s fogjunk türelem-
mel a munkához, iparkodjunk annak minden bonyolódását, 
minden görcsét szorgalmatosan föloldani, s bármi remény-
nélkülinek lassék kezdetben törekvésünk, az eredmény még-
is rövid idő múlva bizonyára ama rövid de jelentésteli 
föliratban leszen kifejezve, mely egy régi gyöngyön áll : Re-
ligio vicisti !" ' ) — A ker. tudomány az isteni igazságok is-
meretével gazdagit bennünket, beismerteti velünk e mu-
landó javak hiúságait, s fölszabadítván a rossz kivánságok 
bilincseiből a lelket, széttörvén a szolgaiasság békóit, az égi-
ekre utal s megtanít bennünket keresni az örökkévalókat 
mennyben. Már pedig a kinek keblét Istenért lángoló magas 
érzetek feszitik, kinek szive az örökké-tartandó javakért 
hőn dobog, az megtalálta az utat, melyen a boldogság virága 
tenyészik. Ha Jezus iránti szerelmünk tetteinkben a vezér-
szövétnek, a sz. élet ajtatos cselekedeteiben nyilvánuló val-
lásos kebel szivelégülésre talál, melynek csendes örömeit, 
égi békéjét semminemű viszontagság megsemmisíteni nem 
képes. Igaz ! fáradságos az ut, a kezdőnek nehéz az önmeg-
tagadás, de biztató a győzelmi öröm, bátorító a czél s j u t a -
lom, mely a küzdőre a távolban mosolyog. — 

Ardua prima via est — quid enim manifesta negemus 
Et durum hirsutis vepribus horret iter : 

Ast ubi Pierii superaveris ardua montis, 
Te manet in summo vertice blanda quies 2) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, sept. 13-án. M a , Mária névünnepe van. 

Három esztendeje, hogy a t. Iskola-testvérnők ide bevezet-
tettek ő excellentiája, a mi kegyelmes érsekünk által. Az Is-
ten kedvezett azóta az intézetnek, és sok jó gyümölcsöt ho-
zott. Kiválóan figyelemre méltó a gyermekeknek az intézet-
hez való őszinte ragaszkodása, mely magával hozza a jó el-
vekben való állhatatosságot is , miről több adatok bizonysá-
got tesznek. Adja Isten sz. malasztját az intézetnek, hogy 
mindég kiérdemelje a főpásztornak egész bizodalmát, a jó 
emberek szeretetét, és Isten dicsőségére ezentúl is sok gyü-
mölcsöt teremjen. — A megyei zsinat szorgalmasan folytat-
tatik. A mult héten a részletes Congregatio t a r t a to t t , mely 
reggel 9 órától 12-ig, délután '/a^-tő 1 7-ig folyt. — Mai nap, 
Mária neve napján a második nyilvános sessio tartatott. A 
főpapokat, az érseki kastélyból vezettük a nagy templomba 
8 órakor. A sz. misét a nm. erdélyi püspök szolgálta. Sz. mise 
után a nagyváradi 1. sz. püspök ő excellentiája tartott a zsi-
nathoz allocutiot. Szólt az Istennek csodálatos gondviselésé-
ről, mely az anyaszentegyháznak alapításában , szétterjedé-
sében , és mindvégig való fönmaradásában mutatkozik. Fő-
pásztori kenettel, apostoli világossággal ábrázolta a nm. fő-

') Vorträge über den Zusammenhang der Ergebnisse wissen-
schaftlicher Forschung mit der geoffenbarten Keligion. Uegensburg 
1840 b . . Jos. Mainz. 

*) Sautel. 
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pap Istennek azon atyai gondoskodását, mely által már az ó 
szövetségben mindent ugy intézett, hogy az egy igaz Istenbe 
való hit, és a jövendő Megváltóba fektetett remény nemze-
dékről nemzedékre föntartassék, mig az Ige testté lőn, és 
közöttünk lakozék. Megindulva adta elő a főpásztor, Jézus-
nak irántunk való szeretetét, mely őt a kereszthalálra vitte, 
hol ő életét adva érettünk , mi róla az Írásban mondatott, 
minden beteljesedett. Leirta továbbá az egyház csoda-módon 
történt rendkívüli szétterjedését, és az abban szemlélhető is-
teni eredet és működés bizonyos voltát szoros következte-
téssel mutatá ki. S miután az egyháznak jelen állásában is 
az isteni munkálkodás szembetűnő jelenségeit előadá, — el-
érzékenyült lélekkel szives ragaszkodást tolmácsolt a zsina-
tonlevők nevében a romai szent-székhez, honnét a papi egy-
ség származik. S fölemlitve végül azoknak szánandó állapo-
tát, kik a kinyilatkoztatás ajándékát elismerni késedelme-
sek, vagy a keresztény religio iránt közönyösek, annak ja-
vait el nem ismervén vagy minden keresztény felekezetet 
egyenlőnek tartván — nevünkben kérte Istentől a hit ke-
gyelmének növekedését, mely siron innen siron tul boldogít. 
Végül a sz. Szűzhez fordulva anyánknak ajánlott bennünket, 
s mi örömmel fogadtuk ez ajánlást, mely a zsinatra csak ál-
dásos gyümölcsöket hozhat. — A beszéd után, a kiszabott 
zsoltár és imádság elmondatván — fölolvastattak azon 
határozatok, melyeket a főpásztorok már megalapítottak. 
Mit olvastak? arról sokat írni idő előtti dolog. Majd megadja 
az Isten, hogy a pápai helybenhagyás után ki lesznek vilá-
gossan hirdetve, addig csak imádkozzunk teljesülésükért jö-
vőben. Annyi igaz. hogy sem itt sem másutt valami u j talál-
mányról nincsen, de nem is lehet szó. A hiba é s a b ü n uj csak, 
ha az emberek újból hozzá állanak — de az igazság régi, 
azt csak újból ki kell hirdetni, leginkább pedig azon részé-
ben, melyet az u j hibák el akarnak rontani. Mi szép ez az 
egyház ! Nem hijába az ur Istennek a müve. Mig a hiba és 
tévely rombol, addig egy tartományi zsinatban összeülnek 
a főpapok és kimondják mint Isten köldöttjei, hogy a tévely 
nem az igazság, hogy, senki ne menjen utánna, mert nem 
éri el czélját, melyre teremtetett. Van az ilyen zsinatok eljá-
rásában is valami isteni ; — vagy a legszükségesb igazságo-
kat életrevaló alakban kimondani, ismételni nem annyi-e, 
mint mikor az örök Isten ma és esztendőre is azt mondja, 
hogy Istenedet imádd ; apádat anyádat tiszteld ; szeressed 
Uradat Teremtődet a hogy csak birod, felebarátodat pedig a 
mint magadat. Ha az apa fiainak, a hányszor szükség, elmondja: 
istenfélő jámbor gyermek légy — mégis csak fog szava, s ha 
nem javul a fiu, magára vessen csak. így az egyház a 
tartományi zsinatban is csak azt teszi, mit Jézus kiván tőle, 
hogy mondja meg a híveknek és a világnak: mi az igaz, mi-
hez kell fogni annak, ki üdvözülni akar. S ha valaki egy tar-
tományi zsinat után csak szorgalmasabban mondja és jobban 
érti a credót, — ha csak néhány tévedő lélek megerősíttetik 
a szent hitben, — ha csak néhány szent parancsok melegit-
tetnek föl, ha csak néhány keresztény jámbor szokások újít-
tatnak is föl : a zsinat megtermé ohajtott gyümölcsét, és nem-
zedékről nemzedékre fog boldogítani. Ugy legyen ! Hiszszük 
is, hogy ugy lesz — mert a mi már megtörtént (elég bor. 
sz. Károly zsinatairól emlitést tenni) újra megtörténhetik 
Isten kegyelméből. —A fölolvasások után a jövő sessio a jövő 

vasárnapra határoztatott. Utoljára érseki áldást kaptunk, és 
visszakisértük a főpapokat az érseki lakásba. A főpapok e -
gészségesek, a tanácskozók vidorak, és hála Isten a legjobb 
reményekben élünk ! — Egy jó, derék subdiaconusunkat hosz-
szas betegség után, melyet példás türelemmel viselt, az Isten 
magához vette folyó hó 6-kán, temetése 8-kán történt. J ó 
fiu volt a boldogult, de magának szerette az Ur ! Legyen 
ra j ta sz. akarata. Három plebánusunk szintén nem rég állott 
ki a földi aratók sorából ,Sit nomen Domini benedictumj 
Sicut ei placitum fuit, ita factum est !' 

MECHELN. (Folyt.) Aug. 20-án a gyűlést gróf Theux 
elnöklete alatt ismét az érsek imával nyitotta meg. A gyűlési 
határozatok franczia és flammand nyelven fognak kiadatni. 
Több mint 200 löveni egyetemi tanuló jöt t össze Ram elnök-
lete alatt, és letették egy egyletnek alapját, mely az Alma 
Mater minden polgárait befogadandja. Van-Bieroliet előso-
rolta az indokokat, melyek ősi példára ily egyletnek létre-
hozását javasolták. A gonoszság szervezve van, kell, hogy a 
jó is szervezve legyen. Az alkalom most kedvez. A főpapok 
helyeselték ezen határozatot. Neu indítványozta, hogy a 
katholikus lapok ezután ne közöljék az öngyilkosok neveit, 
ha csak öngyilkosságuknak történeti jelentősége nincsen. 
Ducpetieux ezt a kivégzettekre is ki akarja terjesztetni. Ha-, 
tározatba ment. Van Troyen indítványára a gyűlés fájdal-
mát jelentette ki a vasár- és ünnepnapok megszegése fö-
lött. Ezután több bizottmányok jelentői adták elő a javasla-
tokat, melyek közül Delaporte, a 3-ik bizottmánynak előa-
dója egy nemzetközi kath. Academia létrehozását fejtegette,, 
melynek tagjai a világ kath. tudósai lennének. — Périn, lö-
veni egyetemnek jogtanára a ker. szeretet hivatását fejte-
gette. Minden korszak sebeinek a ker. szeretet volt orvos-
lója. A polgári engedelmessség hanyatlik, a szeretet fűzi 
össze az ernyedő kötelékeket, hogy az emberek társaságban 
megmaradhassanak. Szabaduljon föl a szeretet azon nyomá-
soktól, melyekkel őt a ratisnalismus fojtogatja, s a mai élet 
minden viszonyaiba fog hatni. О elhárítja a nehézségeket, 
melyek első látásra legyőzhetleneknek látszattak. A szeretet 
nem aljasit, eszközzé nem használ föl senkit ; ő testvérekhez 
fordul, nem kiván szolgálatokat, hanem ad. Hogyan várjuk 
a néptől, hogy ellentálljon a nemtelen, a zabolátlan iroda-
lomnak, mely neki naponta mérget nyújt ? Hivjuk föl a mun-
kás nép szivében élő nemes érzelmeket, melyek az eltéve-
dettekben sem haltak ki egészen. Inkább példával munkál-
junk, semmint szóval. Az erkölcsi erőknek egyesülni kell, és 
az egyesülésben az egyháznak lesz a legnagyobb szerepje. 
A mai forradalmi föloszlódásban, hol kiki saját magára ha-
gyatik, egyedül a szerzetes rendek nem hagyták el a mun-
kás osztáyt. Nehéz a föladat ; s a papok és a világiak szere-
tete még elégtelen, a szerzetes rendek szeretetét kell 
igénybe venni. A Szent-Vincze-Társulat legyen példánk. A 
lendület megvan, kell, hogy terjedjen. Csináljunk egy uj 
egyesületet a tényben, a szeretet gyakorlataiban. — Mer-
millod, genfi plebanus a toursi sz. Márton templomának föl-
építését a belga katholikusok szeretetébe ajánlotta. Cochin 
általános észrevételt tet t a szónoklatokra : „A hitnek és a 
hazafiságnak egyessége barátjaink és ellenségeink előtt 
maradjon ezen gyűlésnek pecsétje. Mikor Romában vol-
t am, a Cellino-hegyen sétálva egy templomnak külső falán 



ezen siriratot olvastam : „It t fekszik Pescham, kath. angol, a 
ki, miután Angoloszág az egyházzal megszakadt, nem élhe-
te t t hit nélkül, és ide jöt t Romába meghalni, miután hazá-
jában nem élhetett hite szerént." E sirirat, a gyűlésnek nem 
siriratja, hanem dicsősége és jellege lesz. Én a szép, a nagy-
szerű szónoklatokat kissé buskomolyoknak találom, s valaki 
mondhatná: a katholikusok összejöttek Mechelnbe örömmel, 
s hazatértek félelemmel Uraim ; én jó reményű nézeteket 
nyitok meg előttetek. Ne feledjük, a szent-irás buzdit, hogy 
örüljünk. Ez a kereszténynek erénye. Kissé igazságtalanok va-
gyunk viszonyaink iránt. Igaz, harczunk elég van. De ez csak,a 
szeretet kötelékeit erősiti közöttünk. Tegnap hallván a hős 
olaszokat, megértem az ő harczias szavukat, de nem va-
gyunk-e IX.Pius, Lacordaire, Ozanam, Rosa szűz, Ravignan 
a mechelni, tours-i érsek, orléansi püspök korában? Kelle te-
hát szomorkodnunk ? Mondhatnák, én optimista vagyok. Em-
lékezzenek Montalembert szavaira : ,a nehézségek elrettent-
hetnek engemet mint embert, de n«;m mint keresztényt/ — 
l'érin ur szólt a democratiáról s figyelmeztetett, hogy ne ijed-
jünk meg tőle. En is azt mondom A szónok fogadalmat kért a 
gyűléstől, az első a ker. hitnek terjesztésére, a másik a rabszol-
gaság eltörlésére vonatkozik. Emlékezett Wilberforceról, a ki 
először kigúnyoltatott, később dic3Őittetett, mint katholikus 
halt meg, s családjának három tagja katholikus. Melunnak a 
neve is szeretet, én ennek gyakorlatát ajánlom, kivált a munkás 
osztály erkölcsi mivelésére. En nem tartom azt jónak , há-
mi csak a kisdedekről és aggokról gondoskodunk, és elha-
nyagoljuk a felnőtt, az erős munkásokat. Vannak rossz ne-
velők, de ezek között legrosszabb a tudatlanság. Most bezá-
rom beszédemet. Mivel? Périn szavával: alakitsunk u j eré-
nyekkel uj társulatot" — Aug. 21-én a gyűlésen szóltak Wi-
seman bibornok, Schollart és gróf Montalembert. Az elsőazan-
gol katholikusok politikai és vallási viszonyairól ; második az 
egyházi és a divó szellemről, Montalembert pedig a lelkis-
mereti szabadságról kath. szempontból. Schollárt kimondá, 
hogy ő nem féltékeny, hogy ő a kath. igazságnak harczosa ; 
magas hanggal vállá Jézus Krisztusnak t aná t , s erélylyel 
szólt az isten-káromlók ellen, kik Jézus istenségét tagad-
ják. „Az istentelenek régen mondták, hogy a galileusnak sirt 
ástak, de a galileus mindég győzött. Az egyház ős , de fiatal 
mindég." — Montalembert oly élénk éljenek között olvasta 
beszédjét mint tegnap, ezen beszédje is oly jeles, oly erőtel-
j e s volt, mint a tegnapi. Védte a szabadságot mindnyájuk 
részére ; ismételte, hogy a kormányok védelmébe semmi bi-
zalmat nem helyez, egyedüli reménye a lelkes katholikusok 
tüzes harcza. Sok helyütt nyomatik az egyház, pillanatnyi 
vesztesége dúsan pótoltatik a diadallal, úgyis hivatása e 
földön küzdeni. Szólt a belga alkotmányról is, s erőteljes sza-
vakkal jellemezte, mi csak az ő lángeszének tulajdona, a 
szabadelvűek kétszinüségét, kik a nemzetet átok alatt tar t-
ják, s a kik az ügyvédekből birói széket akarnának csinálni, 
hogy akadályozzák a katholikusok veszélyes nagylelkűségét. 
Szólt azután Wiseman bibornok az angol katholikusok hely-
zetéről, előadván a rendkivüli gyarapodást , melyet a kath. 
ügy Angolországban nyert. 1831-ben volt Angolországban 
13 millió katholikus, 1841-ben 15 millió, 1851-ben 17 millió, 
1861-ben van 20 millió. A papok száma aránylag szaporodott, 
1830-ban volt 434 pap , ma van 1242; akkor volt 410 tem-

plom, most van 872 ; a szerzetesek házai 16-ról 162-re sza-
porodtak. A jeles templomokat, ugy mond, ne keressük Lon-
donban, hanem a falukon. Beszédjét szép reménynyel zárta 
be Angolország jövő boldogságára nézve a kath. egyház be-
folyása alatt. (Folyt, köv.) 

CLEVELAND, (Éjszak-America) jun. 30-án. America 
már jó ideje ismeri a szeretet-nénéket ; hová liitküldéreink, 
vagy hadseregeink behatolnak, ott vannak a nénék is, az 
ápolás angyalai. Meddig az Egyesült-államok jólétnek ör-
vendettek, a prot felekezetek semmire se becsülték a néné-
ket: a nyomornak kellett oly borzasztó csapással beköszön-
teni, hogy azoknak becsét megismerjék, és tiszteljék. A sze-
retetnek eme hős bajnokai a hadsereget követték minden 
nyomon ; a beteg-ápoldák az ő gondjaikra bizattak, s most 
a gyanufölötti emberek is hirdetik a nénék erényeit és ér-
demeit. Európában a szabadelvüség alá bujt forradalmi ösz-
szeesküvés gyalázta, rágalmazta a nénéket ; az isteni gond-
viselés az americai protestantismust választá, hogy ezen rá-
galmakat megczáfolják, s az egyház emez intézetét minde-
nütt dicsérjék. Bizonyságot tegyenek a tények. Rapp, cle-
velandi püspök széles terjedelmű kórodát tervezett. Ezen 
főpásztornak buzgalma határ t és akadályt nem ismer, tizenöt 
év óta, hogy e megyét kormányozza, több mint száz templo-
mot épitett, egy nagy papnöveldét, bölcsődét, iskolákat, s 
mind a két nemű fiatalságnak, mely a bűnben elveszett volna, 
menedékhelyet; most a szeretet-nénék igazgatása alatt le-
endő nagy kórodát akart épiteni. Cleveland, az Eri tónak 
partján, kiesfekvésü város, habár nem régi, még is 60,000-en 
fölül van lakosa, jövője pedig legszebb ; eddig kórodája nem 
volt; van színháza, bankja, s más intézetei, melyek közhasz-
núak ugyan, de egyedül a gazdagok gyüldéi, az elhagyatott 
szegények számára eddig semmi intézete nem volt. A kath. 
egyháznak dicsősége az emberiség eme nagy részének ja-
váról gondoskodni. Ily kórodára sok pénz kell ; a katholiku-
sok pedig mind szegények, kellett a más felekezetűek er-
szényéhez folyamodni, és pedig a szenvedő emberiség nevé-
ben. I t t a kormány semmibe sem avatkozik, mindent a pol-
gárok szabad indulatjára hágy, igy tehát a közös aláirás 
volt az egyedüli kutforrás. Az americai polgárnak is van 
nagy-lelküsége, hol ennek szükségét látja Azonban az ör-
dög nem alszik, a prot. hitfelekezeteknél a szeretet-nénék 
réme nagy volt, a tervezett kóroda ellen sokan kezdtek iz-
gatni. A püspök sajnálta ezen nem-indokolt izgatást, s mi-
kor a szükség legnagyobb, az Isten segélye legközelebb. 
Rapp püspök felebaráti szeretetének terve lelkes védőre ta-
lált a protestánsok között Peck d'Oberlin tanárban, ki maj. 
28-án a ,Dealy Cleveland Herald' újságban igy szólt: „A 
kórodába azok fognak fölvétetni, kik átutaznak, s itt megbe-
tegednek, a beteg munkások, s azon betegek, kik otthon 
semmi ápolást nem nyerhetnek. Ily kóroda nálunk mindég 
szükséges volt, ma már legszükségesebb. Ily intézet nem le-
het a kormány vagy a hatóság keze alatt, hanem magányos 
adakozásból fölépitve, megalapitva, önmagát szabadon kor-
mányozza. Most a szeretet-nénék ajánlkoznak e vállalatra, 
s magukat bátran föláldozzák, most csak egy a kérdés : kell-e 
őket e vállalatban pénzzel segítenem? Ismert érzelmeim 
azt sugalják, hogy nem, (protestáns beszél,) ; mivel ha e kó-
rodát a katholikusok fölépitik, nagy befolyást nyerendnek, s 
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előmozdítják azon cultusnak becsét, mely ellen mindnyájan 
s legerélyesebben tiltakozunk. De más oldalról a józan ész 
mondja : segitsd a katholikusokat, a szeretet-nénéket e vál-
lalatban, ez a szenvedő emberiség ügye, s nincs más ki azt 
kezdeményezné. A nénék e kórodát elfogadják, s jól el is lát-

ják. Én már hat intézetet láttam az ő fölügyelésök alatt , kü-
lönösen a mely St- Jean-s Cincinnatiban van. Tapasztaltam, 
hogy ott nyugalom, tisztaság, rend s kényelem uralkodik, 
mely a betegekre üdvös hatással van; ezt semmi más kóro-
dában nem tapasztaltam. Ők a szeretetnek anyái, kik oly 
leleményesek a betegek ápolásában, oly gyöngédek, gondo-
sak, fáradhatat lanok. Eu sirtam, midőn eme szenvedők kö-
nyezve beszélték, hogy reájok lehető legnagyobb gond van 
fordítva. Oh jeles Antonia néne, mennyi hála kisér téged 
minden lépteiden azon vitéz harczfiak részéről, kik a 7-ik 
számú ezrednek lobogóját a legnagyobb golyózáporban oly 
hősiesen védték I ? Én azon meggyőződéssel jöt tem a s t - jeani 
intézetből, hogy eme sebesülteket egyedül csak eme nénék tud-
ják gondosan ápolni. Kár hogy a protestantismus mindeddig 
szeretet-nénéket szülni nem tudott . (Az angol és a porosz dia-
conissák a krimi háborúban a franczia szeretet-nénék mellett 
igen nagy árnyékban maradtak.) Azóta az én prot. buzgal -
mam nem volt képes arra inditani, hogy ezen tervezet t kó-
rodának ellene szegüljek csak azé r t , mert azt a szeretet-né-
nék fogják kományozni. Sőt örülök, hogy ők fogják kormá-
nyozni, mivel kórodáikat saját tapasztalásomból ismerem. É n 
t ehá t egész lelkemmel a tervezet t kóroda mellett vagyok, 
miután más nincs, más nem terveztetik, kóroda pedig nálunk 
a szenvedő emburiségre elkerülhetlen , elhalaszthatlan szük-
ség. H. E. Peck d'Oberlin maj. 26. 1863." Jul. 12-én egy más 
protestáns hosszú czikket közölt a „Plaii Dealer" ú jságban, 
s magasztal ta a püspök nagylelkű szándékát. A püspök ki-
nyilatkoztatta, hogy az általa tervezett kórodába valláskü-
lönbség nélkül minden beteg fol fog vé te tn i , s ámbátor az 
igazgatás a szeretet-nénék kezében lesz i s , a prot. vallások 
szolgái saját feleikhez bár mikor bemehetnek, a mikor hivat-
nak , vagy a mikor ők a beteg meglátogatását czélszerünek 
vélik, sőt, a mint valaki ap ró t , vallásfelekezetből a kórodába 
bejön, az illető felekezet pásztora erről azonnal fog tudó-
síttatni, ha Clevelandban lakik. Ezen nyilatkozat minden el-
lenszenvet, minden vallásos féltékenységet megszüntetett , s 
alkalmat adott , hogy az utóbb nevezett prot. lap igy nyilat-
kozzék : ,;A szeretet-nénék, mióta léteznek, önföláldozó sze-
re te tük által mindég tündököltek. Mikor a cholera dühön-
gött , a ret tegés oly nagy volt, hogy a fér jek feleségeikről, a 
feleségek férjeikről megfeledkeztek, sőt az anyák is gyerme-
keiket elhanyagolták, egyedül a szeretet-nénék maradtak áll-
hatatosan az ő helyeiken, a betegek között ; a vallás-különb-
ség soha nem akadályozta őket , hogy ugyanazon önfeláldo-
zással ne siessenek oda, hova a szenvedő őket hivta, akár 
pro tes táns , akár zsidó, akár muhamedán volt i s , a ki őket 
bivta, mindég készek voltak a szeretet cselekedetére, s nem 
ápolták a katholikust nagyobb gondossággal , mint bár mily 
más vallásfelekezetüt. Én soha nem voltam kath. templom-
ban, én protestánsnak születtem, s ezen vallásban akarok 

meghalni, de meg kell vallani a tör ténet szava és saját tapasz-
talásom után, hogy a szeretet-nénék , kikre fog a clevelandi 
kóroda bizatni, életük t i sz tasága , szeretetük példás önfelál-
dozása által a szenvedők és haldoklók ágyainál mindég tün-
dökölnek, s hogy a kóroda soha jobb kezekbe nem adathatik; 
egy szeretet-néne se hanyagolta el kötelességét, egy se ret-
teget t a veszély idején és helyén, soba egy beteg se panasz-
kodott, hogy elhanyagoltatik, vagy hogy ál taluk vallásában 
zavarta t ik ." Az amerikai protestánsok eme nyilatkozata 
méltó a följegyzésre, miután Portugalban ezen nénék üldöz-
tet tek, Parisban, Belgiumban némely lapok ál tal rágalmaz-
t a t t a k ; ezen protestánsok buzgók sajá t vallásukban, ugy-
szinte a lapok szerkesztői is, kik ezen nyilatkozatuknak l ap -
jaikban helyt adtak. 

VEGYESEK. 
P F S T , sept 18-án. Az Eszt. ujs. szerént ő eminentiájá-

nak körút ja valóságos diadalmenet, és nincs jele a szeretet-
és tiszteletnek, melyben ő főmagassága nem részeltetnék, 
Kőrútjából sept. 17-ére váratott vissza székvárosába. 

— Az alföldiek fölsegélésére S z e n с z y Ferencz szom-
bathelyi püspök 200 frtot , a szombathelyi káptalan 300, a 
nyitrai káptalan 300 frtot adományozott. 

— Romában sept. 6-án megtar tatot t az előre hi rdete t t 
körmenet az Olaszországot sújtó forradalom megszüntetése 
és a lengyelek szenvedéseinek enyhitése végett . A veszély 
nagyságának élénkebb szembetüntetése véget t e körmenet 
alkalmával Üdvözítőnknek azon képe vi tetet t körül, melyet 
az aj tatos hagyomány sz. Lukácstól származtat, és mely csak 
a legnagyobb szorongattatás idején mozdíttatik ki laterani 
szentélyéből. Talán tetszeni fog Istennek annyi káromlás közt 
meghallgatni övéi forró imáját ! 

— Az olasz papság, mely a kormány által is mindenütt 
piszkoltatott és mely arról vádoltatott , hogy mind a szent 
gyónásban, mind a szent áldozás által — mintha az ostya 
sérthet lenné tenné a br igant ikat stb — a brigantik j avára 
dolgozik, most a ministerium által fölszólittatik, hogy minden 
befolyását használja föl a zivatar lecsendesitésére. Hol v a n e 
rendeletben ész vagy következetesség ? Egy jó közmondása 
van a magyarnak : Eszeveszett vármegyének bolond a vice-
ispánja. F i a t applicatio. 

— Margotti , az „Armonia" szerkesztője egy müvet 
adott ki azon vigasztalásokról szólót, melyeket ő szentsége 
a tr ienti ünnepélyből meri thet . — Gyengéd jó lélek lehet, 
mint ki minden módon enyhülést akar szerezni a szenvedő 
atyának ! 

Megjelent: „ E g y h á z i s z e r t a r t á s o k m a -
g y a r á z a t j a " N o g á l l János, váradi kanonok, isk. fő -
fölügyelő — Könyvárusi uton ára 40 kr ; közvetlenül szer-
zőnél sommás, legalább is 10 példányban t e t t megrendelés-
sel 1 példány ára 30 kr. a. é. Az „ E g y h á z i t ö r t é n e-
1 e m" is elhagyja e napokban a sajtót. 

„ V i l á g t ö r t é n e l e m " kath. tanodák számára és 
magánhasználatra. í r ták F ü s s y Tamás é s V a s z a r y Ko-
los. I. Ó-kor. 248 1. 

L o p e j r a : Meg lesz minden ; szívesen teszsz i ik; az oly zászló 
ára 1 0 0 - 1 3 0 frt. - L i i s k a f a l n r a : Majd rendbehozzuk ; a pluviale i s 
meglesz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Anyagi haladásank. 

(Folytatás . ) 

II. 

Az altalanos mozgalom, a különféle haladási irá-
nyok vitái, elméletei között különösen kitűnik mint 
korunk legéletbevágóbb valósága: „az anyagi 
haladás." 

Az anyagnak fokozatos fejlesztése, s a haladás-
vagy hanyatlásnak e fejlődés fokához kötött esz-
méje, szóval az a n y a g i m ű v e l ő d é s a j e l e n k o r 
u r a l k o d ó e s z m é j e , a c t i v i t á s i t e r e . Az egész 
haladási kérdés ezen egy elvben vagyon megfejtve: 
„ f o k o z a t o s n ö v e l é s e az é l v e z e t n e k az a-
п У а ё f o k o z a t o s f e j l e s z t é s e , m ü v e l é s e 
á l t a l . " 

Minthogy pedig az emberi szervezetben az erők, 
s physikai jólét bizonyos állapota üdvös befolyáss' 1 
van az értelmi tehetségek s erkölcsiség gyakorlá-
sára: az anyagi fejlődés is bizonyos fokig hasznos, 
sőt szükséges a társadalmi élet tökéletességéhez. 

„Az emberi nagyravágyás különféle vivmányai, 
hódításai között, egy sincsen oly ártalmatlan, becses 
s hasznos önmagában tekintve, — mint az ipar, mely 
megtanít, hogyan kell uralkodni a természet adomá-
nyain, s hogyan lehet azokból nagyobb jólétet, ke-
vesebb fáradozással előteremteni;" — mondja egy 
franczia egyházi iró. 

Azért tévednek azok, kik az iparos, munkás nép-
osztálynak némely államokbani nyomorult helyzetét 
tekintve, az ipart önmagában véve vádolják, s annak 
veszélyes, kereszténységellenes jelleget tulajdoníta-
nak. — Mert mi az ipar? 

Legtágasabb értelemben az értelem győzelme 
az anyag fölött; szabad tevékenységünk vívmánya a 

természet törvényeinek végzetszerüségén. Az i p a r 
az e m b e r , ki eszével az anyagot szolgálatába hajtja, 
s ki napról napra jobban terjeszti hatalmát az Isten e 
szavaiban neki adott ország fölött: „Növekedjetek és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok azt 
birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain stb. 
(G-enesis 1, 28.) 

íme az ipar az emberi nem bölcsőjénél a Teremtő 
szavában birja jogosultságát ; csakhogy a mi az ere-
deti ártatlanság állapotában j o g és k i r á l y s á g 
volt az anyag fölött; az elesés után az emberi é l e t 
k ö t e l e s s é g e , f ö n t a r t á s i t ö r v é n y e lőn. Az 
ember föltámadt Isten ellen; az ember ellen föllázadt 
az anyag, s az ipar, mely a bűn nélkül könnyű s ál-
dásos leendett, most arczunk verejtékével realisá-
landó. „Spinas et tribulos germinabit tibi," s az em-
ber kétkezének megfeszitésével nyeri kenyerét a föld-
ből. „In sudore vultus tui vesceris pane." 

Ez az ipar születése, mely az élet törvényévé lőn. 
Az ipar jogossága, a munka kötelességévé vált. E 
szerént a munka szükséges, természeti s vallásos kö-
telem, következőleg — jó levén: lehet-e rossz az ipar, 
mely a munka tökélyesbülése ? A földművelés káros 
leszen-e azért, mert napról napra uj gépek használata 
által megkétszerezi a föld termékenységét? 

Mi rossz van abban, ha a kézműipar, gyárak 
mindég jobban alakitják, alkalmazzák a termékeket 
az emberi élet szükségleteihez, s megszerzésüket 
könnyebbé, használatukat czélszerűbbé teszik ? 

Mit árthat a kereskedelem, mely óriási karjai-
val az egész földet szárazon és vizén átöleli ? — Nem 
könnyiti-e a fölös termékek eladását, s a szükségel-
tek megszerezhetését? 

A büszke gőzhajók, melyek bátran küzdenek a 
bősz tenger s folyamok hullámaival, s mintegy ver-
senyre hivják a mese tritonjait; a bűvös gőzmozdony, 
mely sas sebességével halad keresztül lapályon, he-
gyek gyomrában ; az ipar-gépek, melyek a földmü-
velés és kézművesség előmozditására oly jótékony 
befolyást gyakorolnak ; a villanysodronyok, melyek 
pillanatok alatt egész világ részeket hoznak közleke-

25 
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désbe, — — és más elszámlálhatlan sokasága a mű-
ipar, az anyagi haladás-szülte haszon- és kényelmi 
czikkeknek, melyek nagyszerű halmazát bámulják 
az emberek a világkiállítások kristálypalotáiban: — 
nem tagadhatlan hóditmányai-e a tevékeny emberi 
ész- s erős kitartásnak a tétlen anyag fölött? Mind e 
mozzanatai az iparnak, csak valósításai az isteni „sub-
jicite terrain" parancsnak. Valóban az anyagi haladás-
nak mind ez előnyei között egy sincsen, mely kellő-
leg fölhasználva nem mozdítaná elő az ember anyagi 
jólétét, s közvetve erkölcsiségét. Azért a keresztény-
ség szellemével nem csak nem ellenkezik az anyagi 
haladás, sőt azt mint jót helyesli, mely az Isten ado-
mányait megsokszorozva, egy részről az ő nagy bő-
kezűségét, más részről az ész-, a szellemnek anyag fö-
lötti erejét, uralmát tünteti elő. 

Azonban mert az ember mint nem pusztán szel-
lemi lény, az anyaggal elválaszthattan érintkezésben 
vagyon, s rendesen azon tárgy szerént idomul, mely 
hozzá közelebb áll, s érzékei alá esik : ennek eredmé-
nye az, hogy az emberek nagy része létének anyagi 
részét tekinti magasabb fokú élettényezőül, s mert 
teste által közvetlen, hatályosabb, kellemesebb érze-
tek támadnak benne, mint a szellemnek jövőre vo-
natkozó szemléletei, vágyai s reménye által : az anya-
got tekinti a boldogság alapjául, az anyagi jólétet 
életföladatul; s a jelen érzeteinek föláldozva a jövő-
nek keblében csak sejtelemként rejlő boldogságát; . . . 
a föld, a múlékony, a véges felé vonzódik, majd egye-
dül ázzak törődik. 

Már pedig az anyagi haladás, mely magában 
véve nem rossz, s kellő határok között az ember va-
lódi haladásának eszköze: káros és haladásunk aka-
dálya leszen, mihelyt korlátain túlemelkedve, nem 
mint eszköz, hanem mint czél az egész embert igénybe 
veszi; mert loyolai sz. Ignácz szerént: „az ember a 
végre vagyon teremtve, hogy Istent dicsőítse, tisz-
telje, neki szolgáljon, és ezáltal üdvözüljön. Minden 
más teremtmények az ember hasznára teremtvék, s 
rendeltetésűk az, hogy az embert segitsék teremte-
tése ezen czéljának elérésében. A miből az követke-
zik, hogy az embernek e teremtményeket a szerént 
kell fölhasználni s azoktól a szerént tartózkodni, a 
mint czélja elérésében eszközül vagy akadályul szol-
gálnak" (Exercit. Spirit. S. Ignatii. [Fundamentum]. 

Azért a kath. religio helyesli ugyan az anyagi 
haladást, mint eszközt, de rosszalja mint czélt; helyesli 
mint szolgát, — nem engedi uralkodni; — helyesli az 
anyag fejlesztését, mint az emberi élet rendes szük-
ségletét, de nem mint az emberi haladás végczélját. 

III. 
Hogy egy tényt erkölcsi szempontból kellőleg 

megítélhessünk, nem elég azt magában véve, elvon-
tan szemlélni, hanem meg kell vizsgálni mindazon 
következményeiben, melyek tőle erkölcsileg elvá-
laszthatlanok. 

Ez elvből indulva ki, a figyelmes vizsgáló köny-
nyen észreveszi, hogy korunk anyagi haladása az ipar 
különböző ágaiban a keresztényiesség határain tul 
lép ; az eszközből czélt csinál. 

„Igen, a fő veszély jelenleg ott van, hogy mig 
egy bizonyos, általános mozgalom ragad bennünket 
a haladás utján, egy fatalis hiba e haladás természete-
s állapotára nézve tévútra vezet. — s a valódi emberi 
haladás harmóniájának az ^nyagi haladás túlsúlyra 
vergődése általi megzavarásával fenyeget." (Félix, 
Progrés par. 1. Christ.) Minthogy pedig minden, ha-
ladásunkra vonatkozó tény megítélésénél azon elvből 
kell kiindulnunk, valljon a valódi haladásnak „Isten-
től Istenig" szavakban körvonalazott czéljához, a leg-
főbb eszményhez közelebb vezet-e vagy nem : — a 
jelenkor anyagi haladása, melyet az emberek nagy 
része a haladás helyes irányának, sőt czéljának tekinti, 
jelenlegi stádiumában épen eltérés a valódi haladás 
helyesutjáról , s czél j ától, — szóval: h a n y a t l á s . 
Mert az ember nemesebb részét, mely által egyedül 
képes haladásra, — elfeledve, csak a föld, csak az anyag 
vágyainak tárgya; — elvonja az embert az égtől; a 
szívből kiszorítja az örökkévalók vágyát, s az érzéki 
embert a szellemi fölé helyezi; ez pedig a haladásnak 
keresztényies fogalma szerént az e m b e r s ü l y e -
d é s e , eltérés a haladás egyedüli végczéljától Isten-
től; s midőn a haladás egyik segédeszközét az anyagi 
haladást czél gyanánt tekinti: az anyagot teszi Is-
tenévé. Ebből pedig az anyagimádás származik. 

Tekintsük az anyagi haladás egyes ágait, s azok 
hatását, azonnal meggyőződhetünk a mondottak igaz-
ságáról. 

Első tekintetre szemünkbe ötlenek az ipar túl-
zott előmenetelének káros eredményei mind társa-
dalmi , mind erkölcsi életünkrei vonatkozásukban. 

A szabad ipar legkitartóbb védői bevallják, hogy 
az ipar rendkívüli haladása szükségképen nyomorba 
taszítja nagy részét a munkás osztálynak, mely két 
kezével keresi kenyerét. 

A különben vallástalan s érzéketlen oeconomista 
Say, látva az eredményt, bevallja, hogy: „bár az ál-
lam ez által mit sem vészit, mert termékei nem fogy-
nak, sőt megnyeri azt, mit e szerencsétlenek fölemész-
tenének, kiknek, nem kapván munkát, —nincsen mit 
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enniük 5" s e szivtelen szavakat igy fejezi be: „igen 
de élő, érző lények áldoztatnak föl az általános kénye-
lemnek." (Say, Traité d'économie polit, liv. I. Ch. IX.) 

Az ipar napról napra uj gépeket készit. — Oly 
munkákat, melyek azelőtt több száz munkás kezet 
igényeltek egy gép, néhány gyermek, vagy nő 
vezetése mellett elvégezi, s mint a főn idézett nem-
zetgazdász megjegyzi : „egy tűgyárban, hol eddig 
egy tű harminczhat kézen ment keresztül, mig töké-
letesen elkészült: most egy gép az egész tüt készen 
állítja elő. — Mondd e szerencsétlen munkásnak, ki 
egy tű készítésénél csak a már tizennyolcz kézen át 
ment tűn tudott annyit javítani , hogy bevégzését a 
20-ik folytathassa; — hogy most 20, 25 évi munka 
után egy gép mindent mit tudott, s mi által kenye-
rét kereste, haszontalanná tevé." (Say. Traité d'écon. 
polit. 1. 1. Ch. XIII.) Tekintsük különösen Angolor-
szágot, melynek rendkívüli ipara csodálkozást, a mé-
lyebben látóknál rettegést szül. 

„A tapasztalás megmutatva a földbirtokosoknak, 
hogy a gyapjú jövedelmezőbb a búzánál, — a föld-
művelés elhanyagoltatott, s a szántóföldek nagy ré-
sze legelővé változott, — minek következtében több 
grófságban családok s munkások ezrei foglalkozás s 
kenyér nélkül maradának." (Lingard, Histoire d'An-
gleterre. Edouard YI. t. II. ch. XI. pag. 339.) 

Erzsébet, s utódai alatt a kereskedés rendkívüli, 
félelmes haladást tőn. A földműves osztályt, mely pe-
dig általában legértelmesebb, legjózanabb, legerénye-
sebb, s aránylag legtöbb jóléttel biró, — majdnem 
egészen megsemmisité, koldusbotra jut tatá ; főleg 
mióta az emberi kezeket mindenhonnét kiszorítják a 
naponként szaporodó gépek. E viszonyok következ-
tében a szegény munkás osztály kénytelen volt meg-
vonni magától az életfüntartásra szükséges élelmi 
szerek felét, s hogy legalább a másik felét biztosítsa, 
cserében föláldozá egészségét, erejét , erkölcsiségét, 
emberi méltóságát. Apa, anya, hat évesnél idősebb 
gyermekeikkel együtt télben nyárban korán reggel 
mennek önkényt bezáratni magukat késő éjjelig a 
műhelyek egészségtelen bűzhödt légkörébe. — E sze-
rencsétlenek sorsa rosszabb a hajdani görög s romai 
rabszolgák állapotánál. (Martinet, Solut. des grands 
Problèmes. III. torn. pag. 386.) Ugyan ezt mondja 
Margotti is az angol munkásosztály állapotáról: „A 
munkás osztály Angliában, melyből az úgynevezett 
nép áll, százszor nyomorultabb állapotban vagyon, 
mint Romában s bármely más katholikus államban. 
Ha a munkás dolgot kap, tönkre teszi a mértékfölötti 
munka, s ha nem kap munkát, akkor éhen hal meg." 

(Rom und London 494. lap.) Ezt bizonyitja a „Re-
ligio" 36-ik számában a „Vegyesek" rovatában köz-
lött eset, mely szerént egy 43 éves munkás, 9 gyer-
mek atyja éhen halt meg, ámbár a hatóság nyomo-
rult helyzetéről tudomással birt. — „íme — mondja 
Cobbett — ezt eredményezé az ipar túlzott haladása 
igy juta tönkre a hajdan virágzó néptömeg, mely 
laká a falukat, megtölté áhitatos zengedezések- s imák-
kal a most üres templomokat, s müveié a terjedelmes 
szántóföldeket, melyek jelenleg parlagon hevernek, 
mert a pénztőzsérek nem tartják termelésre valóknak, 
a szegény népnél pedig hiányzanak a termelés kez-
déséhez szükségelt pénzforrások." (Cobbett, Ge-
schichte der prot. Reform, XYI. Brief, 55*2. lap.) 
(Folyt, köv.) 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá 

(Folytatás.) 

Boldogitó örömöket áraszt a tudomány és sz. élet a 
papra, midőn őt hivatalának kellő betöltésére (képessé tevén, 
működése üdvös gyümölcseit fölmutatja, melyeket buzgalma 
eredményezett. Mert tudomány és sz. élet által nevelt a jó 
pap erényes népet az Urnák, adott hasznos tagokat a hon-
nak, általuk mutatta meg tisztéhez hiven az utat, mely czé-
lunk elérésére biztosan vezet, és hogy el ne tévednénk a sz. 
élet példáival támogatta gyarlóságunkat az élet változatos 
ösvényén. Leginkább szent élettel párosult tudománya tériti 
meg a hitet lent , vezeti vissza a szakadárt az édes anya, az 
egyház kebelébe, erősiti a híveket a sz vallásban, sbuzditja 
hathatósan a jó cselekedetek gyakorlatára , mert jól mondja 
aranyszájú sz. J ános : „Sólet subditorum túrba praefectorum 
sibi mores ceu architypon et quamdam imaginem spectare, 
seque ad illorum normám efíingere. Quemadmodum ergo ip-
sorum — saeerdotum — praeclara gesta multis prosunt , ad 
simile Studium evocantia ; sic et eorum vitia alios ad virtutis 
exercitium segniores efficiunt et ad bonorum operum laboree 
torpere faciunt" ]) Es ha mint sz. Dyonisius mondja: „om-
nium operum divinissimum sít cooperari Deo in salutem ani-
marum" a) valljon ki fogja akkor kétségbe vonni a sz. életű 
papnál ama boldog érzetet, mely munkássága sikerén és an-
nak aldásdús voltán egész valóját eltölti? valljon nem 
gyul-e örömre kebele, ha ama jutalomra gondol, melyet Is-
ten igért, az egyedül szent és igazságos, midőn igy szól a 
prófétánál: „Qui docti fuerint fulgebunt quasi splendor fir-
mamenti, et qui ad justitiam erudiunt multos , quasi stellae 
in perpetuas aeternitates" 3) és ismét: ,,Qui sequitur ju-
stitiam et misericordiam, inveniet vitám et glóriám"4). Nem 
dagasztja-e továbbá a tudományos és sz. életű pap szivét az 
öröm és boldogság magasztos érzete, midőn látja, mennyi jó t 
müveit tudománya és sz. élete által hivei között? — minő 

' ) S . Joan. Chrysosth. 1. 3 de sacerdotio c. 14. 
2) S. Dyonis ius de coel. hierarchia c. 3. 

3 ) Dániel с. XII. 3. 
*) Prov. 21 , 21-

23* 
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boldogító öröm, midőn mint vezetője, tanácsadója népeinek 
segiti gyámoltalanságukat? midőn mint azok sz. életű pász-
tora szóval és tettel oktatja őket, jólétet, megelégedést sze-
rez, — s tapasztalja ama önzéstelen ragaszkodást és szerete-
tet, melylyel hivei őt körülkarolják ? ! Jól mondja Guzmics: 
„az ily lelkipásztornak szivnyugalmát, elégültségét, boldog-
ságát, érdemeit, dicsőségét, semmi dacz elfojtani, semmi szen-
vedelem el tikkasztani, semmi csel vagy czinkosság megemész 
teni, a mostoha sorsnak semmi csapásai megsemmisiteni nem 
birják" '). S bizonyára, örök boldogságra kalauzolni az em-
bert, megmutatni az utat, mely a czél felé biztosan vezet, föl-
rázni a bűn szenderéből, visszaadni önmagának , Istenének, 
szóval : megmentve a kárhozat veszedelmétől, léleküdvét biz-
tosítani, oly boldogság, melynek örömeivel a föld bármi kin-
csei nem mérkőzhetnek. És lám ! ezt műveli tudomány és sz. 
élete által a pap ; — műveli nem csak egyeseknél, hanem 
egész nemzetcsaládoknál, mit beismerve már Justinus császár 
ily szavakra fakadt : „Certissime credimus, quia sacerdotum 
puritas et decus, et ad Dominum Deum et Salvatorem no-
strum Jesum Christum fervor, et ab ipsis missae perpetuae 
preces multum favorem nostrae reipublicae et incrementum 
praebent" 2). 

A sz. életű pap szivbékéjét és nyugalmát nem birják 
még a balesetek és viszontagságok sem megrenditeni , ő ma-
gát a sors bármi körülményeiben boldognak vallja. Ha fölzu-
dulnak ellene a viszontagságok zivatarai, ő rendületlenül áll 
öntudatának tisztaságában 3) vigasztalást merit religiojából, 
s Istenben helyzett erős bizalommal félelem nélkül tekint a 
jövő elébe ; ha rágalmakkal illetik , ha üldözik , a szenvedő 
Jézusra tekint, átgondoljn a harminczhárom éves élet szenve-
déseit, keserveit s nélkülözéseit s boldognak érzi magát. Beati 
— mondazirás — qui persecutionem patiuntur propter justi-
tiam quoniam ipsorum est regnum coelorum" "). Sőt ugy te-
kinti a csapásokat, melyekkel látogattatik, mint Isten jótéte-
ményeit, ugy üdvözli, mint az örök élet megnyerésének leg-
biztosabb eszközeit. S ez az oka, hogy sokan a szentek közül 
mint például sal. sz. Ferencz : „sirt ha nem volt, mi neki fáj-
dalmat okozott volna, — és sok mások, kik szenvedni vagy 
meghalni, sőt inkább szenvedni mint meghalni ohajtottak" 5) 
Ha vágyai nem teljesülnek, ha reményei idő előtt porba hull-
nak, és helyette a nem várt rideg ellentét emeli föl torzfejét, 
ha érdemeit hálátlansággal lát ja ju ta lmazva, és a jutaimi 
lomb helyébe az üldözés töviskoszoruját nyeri ; ő rendület-
lenül áll , mert : „Cum Deus sit causa illius quod quaerit, 
contentus erit quomodocunque eveniat" ®). — Ha föltámad -
nak a kisértetek és csábingerek ezerféle nemei, küzd férfia-
san , győzelmében bizonyos. „Si enim Deus pro nobis, quis 
contra nos ?" 7 ) — tudja, hogy küzdés nélkül nincs győze-
lem, s győzelem nélkül nincs, nem lehet érdemkoszoru. Hite 

') Egyházi tár 1836 VII. füzet 76 1. 
2 ) L. 34. с. de Kpiscop. audient. 
3 ) ,,l*on timeas verborum sonum , si munda est conscientia" (5. 

Aminos, exhort ad Virg. c. 13. n. Tom. 3 p. 573 1.) „Gaudia vera dabít 
mens omnis criminis expers" (Ovenus) 

") Máté ev. 5, 10. 
5 ) Palásthv Theol . Morum Cath. pars II sect. I. p. 300. 
e) Thomae a Kempis de imitatione Christi. 
"0 Sz. Pál. Kom. irt 1. 8, 3. 

erős, mert ki Péter t a tenger mélyéből kivezette , isteni ke-
gyelme segélyét szükségeinkben tőlünk sem vonja meg; s ha 
az ő karjai támogatnak, mi el nem merülhetünk, ha védszel-
leme leng körülünk,mi el nem veszhetünk. „Ecce ego vobis-
cum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculo-
rum". ') S nemzi ekként a Jéleknyugalmat ; eszközli, hogy a 
pap bátran s hatályosan működik.; hogy jelleme szeplőtlen, 
melyet megedzett; az alapos tudomány- és buzgalomra ser-
kent a sz. élet, — kitartásra öeztönöz a szeretet. — S valóban 
mily lelki örömöknek szülő-anyja a sz. élet, számos példákra 
lelhetünk a szentek életében. — Sz. Jeromos, midőn a siva-
tag magányába vonult, s távol a világ örömeitől önmegtaga-
dás és sanyaruság között ascetai gyakorlatait t a r to t ta , oly 
boldognak érezte magát, hogy e sz. magányt „paradicsom-
nak" 2) nevezte ; s midőn az imádság szavaival ajkain, szivé-
vel Istenhez emelkedett „putabam — igy szól — me Roma-
nis interesse deliciis" 3). Sz. Therézia könyekre fakadt , ha 
az istenes élet sz. elmélkedéseiben elmerülve abból fölocsu-
dot t ; sz. Alajos kebele az örömtől áradozott , midőn istenes 
dolgokkal foglalkozhatott. S nézzük az egyház többi szenteit, 
a vértanuk és hitvallók seregét, s bámuljuk ama szivnyugal-
mat és égi boldogságot, melyet sz. életük folytán a legke-
gyetlenebb kinoztatások között is tanúsítottak. Valljon ki 
ne csodálná ama lélek nyugalmat, melynek oly megható lát-
ványát nyújtották a sz. életű keresztények az üldözések szá-
zadában, midőn még szenvedéseik közepett is sz. Pállal bol-
dogoknak' vallották magukat Jézusért halált szenvedni? Jól 
tudván ők s meggyőződve levén , hogy mint a szent költő 
mondja : 

Virtus post funera vivit 
Laus in fine sonat, virtus in fine coronat" ") 

a lélek békéjét semmi balsors megrenditeni nem birta, öröm-
mel tűrtek ők minden kinokat, és sz. életük tudatában bol-
dog érzettel, félelem nélkül néztek a halál elébe, mint mely 
meghozandja az érdemeseknek a végnélküli boldogság igaz-
ságos jutalmát, melyet Isten igért, s melyről sz. János evang. 
mondja : „Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coro-
nam vitae" ä). 

Ezeket fontolóra véve , igaznak bizonyul be a tétel, 
hogy a tudomány és sz. élet a papságot boldoggá teszi, mi-
ről mar a költő is oly nemes ihlettseggel zengte : 

„Vis fieri felix ? Christi mandata sequaris. 
Ter pulchri flores : virtus, sapientia, mores. 
His tribus ornatus florescit in orbe beatus." ®) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö c s . к. ар. Föisége f. é. jul. 31-ről kelt legfelsőbb határozata 

val G i г к György pécsi, K o l l á r c s i k István rozsnyói és M о y s e s 
István beszterczebányai püspököket valóságos titkos tanácsosi méltó-
sággal dij-elengedés mellett legkegyelmesebben fölruházni méltóztatott. 

PEST, sept. 18-án. A ,Tudósítások' közé szőjjük Renan 
hírhedt munkájának főbb eszméit; mert csakugyan az in-

' ) Máté ev. 28, 20. 
2 j Ep. ad Rusticum t. 1. col. 931 
3) Ep. ad. Eustoch. t. 1. col. 91. 
*) S. Prosper. 
5 ) János Titk. lát. 2, 10. 
") Ovenus. 
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dexbe is igtatott 'ezen mü körül nincs egyéb szándokunk, 
mint hogy t. olvasóink annak tudomásával birjanak, a föl-
hozandó eszmék elég kezességül szolgálván mind a mii mi-
nőségére, mind pedig ar ra nézve, hogy különös munkát igé-
nyelne annak megczáfolása. Renan emiitett müvében csak 
mint történetíró lép föl ; Strausztól tehát abban is különbözik, 
hogy ez mint theologus irta Jezus életét. Mint történétiró-
nak kötelességében áll kutforrásait kijelelni. Legfontosb kut-
forrásai természetesen a 4 evangelium, ezeken kivül a thal-
mudra is hivatkozik, sőt még Josephus Flavius sokak által 
bitelesnek el nem ismert szavait is teljes érvényességüeknek 
fogadja el ; csakhogy épen a döntő szakat valamely keresztény 
által hiszi interpoláltaknak. A mi az evangéliumokat illeti, 
egyedül Maté es Mark evangéliumait fogadja el authenti-
cusoknak, azonban szerénte e kettő sem jutott el hozzánk 
változatlanul, hanem már mások által földolgozva, mi eléggé 
kitűnik az evangéliumok föliratából is, mint hogy azok .s e-
c u a d u m Matthaeum vagy Marcum'-nak neveztetnek. Lu-
kács evangeliurna az előbbi kettőnek áldolgozása, hozzájárul-
ván más források is, de sajátságos színezettel, ugy hogy Lu-
kács szivesen bűnösökké teszi az embereket, csak hogy Jé-
zust ugy tüntethesse föl mint a bűnösök barátját . A negye-
dik evangelium Jánostól Íratott, és a tényeket illetőleg nagy 
nyomatékú; azonban Jézusnak ebben fölhozott beszédei egé-
szen különbözük az authenticus evangéliumokban foglalt be-
szédektől, és azért inkább Jánosnak tulajdonitandók mint 
Jézusnak. Mind a négy evangelium mostani tartalma sze-
rént már az első században Íratott; de nem tekintendők pusz-
tán történelmi müveknek, hanem a legendáknak is igen tág 
tér engedtetett bennük. Hogy a legendának befolyásáról 
ezen nézetét némikép megalapíthassa, assisi sz. Ferenz tör-
ténelmére hivatkozik, mint mely még, annak élete utolsó 
éveiben nyerte legendaszerü színezetét. Ily fölfogás után 
természetesen már most igen könnyű a történésznek Jezus 
életét saját rögeszméje, előitélete szerént megírni. A mi ez-
zel megegyez, azt történetileg bizonyosnak mondja ; a mit 
pedig nem használhat, a legenda lomkamrájába veti. Sze-
rénte Jezus József- és Mariának természet szerénti fia volt, 
és N a z a r e t b a n születet t ; voltak neki férfi és nőtestvé-
rei. Az, hogy Jezus Bethlehemben született volna, csak le-
genda, valamint az is mind, mit az evangélisták gyermekko-
ráról beszélnek. Ekkép egy tollvonással lerontaná a legked-
vesebb ünnepet egész költöiségével együtt, mely a világon 
valaha volt. Jezus kifejlődése a természet alaptörvényei sze-
rént történt. Különösen megragadta őt a szentírás olvasása; 
és a Messiasnak eljövetele minden dicsőségével és rémüle-
tességével együtt kedvencz tápláléka lőn képzelődésének. A 
scholastica, mint akkor Jeruszalem tanszékein uralgott, is-
meretlen volt előtte, még kevesbbé ismerte a görög tudomá-
nyosság által fölfedezett u j gondolatot a természet általános 
törvényeinek változhatlanságáról. Ugy szintén a világ álta-
lános állásáról sem volt kellő ismerete, a mint ez authenti-
cus beszédeiből kitűnik. Gralilaeának bájos vidéke, és a nép-
nek, melynek körében mozgott, sajátszerűsége fejlesztette ki 
benne nagy eszméit. — Jezus nyilvános föllépésében Renan 
több átmenetet különböztet meg. Az első föllépés Galilaeaban 
a Grenezarethtó part ján előtte Jezus működésének fénypontja. 
Itt létesítette igazán a szeretet religioját, mely Istent mint 

az emberek közös a tyjá t tüntette föl, cultusát pedig a sziv 
tisztaságában és az általános testvériségben mutatta be. Je -
zus nem volt dogmaticus, az ő religioja minden szertartás 
nélküli religio, melyben sem templom, sem pap nincsen. Ez 
volt az igazi kereszténység, és soha sem tökéletesebb mint 
ezen időszakban. De máskép lőn, midőn Jezus Judaeában is 
kezdett tanítani, és kísérete meg a hozzá való ragaszkodás nö-
vekedett. Ekkor Jezus maga veszélyeztette a tiszta religiot. 
Határozottan a politikai térre lépett. A törvény el fog töröl-
tetni, mondá, és ő lesz. ki eltörli. A Messias eljött, és ő az. 
Isten országa nem sokára nyilvánul, és ő fogja kinyilatkoz-
tatni. Most vette föl a ,David fia' czimet is, ámbár David 
családja már rég kihalt. Csudatevő gyanánt is akart föl-
tűnni. Jezus csudái oly hatalom volt, melylyel százada ruházta 
őt fel; é3 részéről oly engedmény, melyet a szükség csikart ki 
tőle. Még különösebbnek látszik Jezus Renan előtt tánitása 
vége felé. Ekkor Jezus parancsoló, erőszakoskodó lett, nem tűr 
ellenkezést; meg kell térni, ő ezt akarja, várja. Természetes 
szelídsége elhagyá őt, némelykor durva, szeszélyes volt. Ta-
nítványai sem értették őt már meg nem egyszer, és bizonyos 
rettegéssel teltek el előtte. Boszonkodása minden legkisebb 
akadály fölött olykor őt megmagyarázhatlan, és látszólag 
ízetlen tettre ragadta, például midőn elátkozta a fügefát. 
Nem mintha erkölcse gyengült volna, hanem az ideálért való 
küzdés a való ellenében helytelen lőn. О lázongott magában, 
a földiekkel való érintkézés miatt elkinozta magát, minden 
akadály fölingerelte őt. Az atya és a fiu közti viszonyról való 
fölfogása megzavarta őt, és túlzóvá tette. Azon végzetteljes 
törvény, mely az ideát gyengülésre kárhoztatja, mihelyt az em-
bereket akarja hozzá téríteni, ő ra j t a is bebizonyította érvé-
nyét. Az emberekkel való érintkezés ezeknek niveaujára 
húzta le őtet. Azon hangot, melyet fölvett, csak még néhány 
hónapig tarthatta meg ; ideje volt, hogy a szélszőségig vitt 
belső küzdelemnek bonyodalmait a halál szakitotta szét, őt 
megkezdett ut jának lehetetlenségei közül kiragadta, sokáig 
kitartott kísértéstől megmentette, és őt bün nélkül engedte be-
menni képzelt mennyei dicsőségébe. A synedrium általi elitél-
téséről levén szó itt is nyoma akad Renan történelmi kutatása 
sajátságának. Azt állitja tudnillik, hogy Jezus tanuk által 
bebizonyított eme szavakért: Lerontom ezen templomot stb-
Ítéltetett el mint káromló ; és azért nem szükséges el-
fogadni az evangélistának azon bizonyítását, mintha Jezus a 
főpap kérdésére Isten fiának vallotta volna magát; sőt el-
lenkezőleg igen valószínű, hogy Jezus Kaifás kérdésére ép 
ugy nem felelt mint Annaséra. — Krisztus föltámadása a le-
gendához tartozik ; a történetíróra nézve Jezus élete utolsó-
fohászával végződik. Ezen legenda eredetének bővebb 
leirását az apostolok történelmében fogja közölni, mint mely 
folytatása leend Jezus életének, és egyszersmind 2-ik részét 
képezendi a kereszténység kezedetérői irt müvének. Azon-
ban most is már elegendőt vél előlegesen mondani az által, 
hogy ezen eseményre nézve főszerepe Maria-Magdolnának 
volt és azért fölkiált : Isteni hatalma a szeretetnek ! szent 
pillanatok, melyekben egy, képzelődő nőnek szenvedélye a vi-
lágnak egy föltámadott Istent ad! (Vége köv.) 

NYITRA, sept. 1-én. A hitélet mozzanatainak szánt 
naplóm, utolsó levelem óta egy pár sorral ismét szaporodott. 
Ezekből egyet-mást a ,Religió'-ban megemlíteni, illő és he-
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lyén leend. — Ő méltósága kegyes fcpásztorunk, kinek min-
den gondolata, szivdobbanása , minden szava és tette az Is-
ten nagyobb dicsőségére, a gondjára bizott hivek lelki üd-
vére s a közáhitatosság emelésére van szentelve, e nyár foly-
tán még két helyen osztá ki a bérmálás szentségét, úgymint 
Nyitra-Ivánkán és Pogrányban. Ez utolsó helyen azon fölül 
még egy másszivemelő szertartásnak is valánk tanúi. Ugyanis 
nem messze Pogránytól fekszik a nemes J á n о к у családnak 
ősi széke, a kies fekvésű É g e r i ; ennek mostani birtokosa 
tek. Jánoky Geyza ur, szive áhítatos sugallatát követve, a 
kastélyt környező tágas angolkertben egy igen díszes kápol-
nát építtetett, mely alatt egyszersmind sírbolt is v a n , hová 
a mult évben Istenben boldogult szeretett nejének, született 
Weisz Natáliának tetemeit eltakarítani akarja. E kápolna és 
sírbolt fölszentelését szintén ő méltósága püspök ur ugyanaz 
nap végezé, midőn előbb Pogrányban 200-nál több hivekre 
tevé kezeit, hogy a Szentlelket elvennék, s szent-mise áldo-
zatot is mutatott be az Urnák a pogrányi hívekért. Itt pedig 
az ujan fölszentelt kápolnában, azonnal Vagyon István nyit-
rai kanonok ő nagysága szent-misét szolgált, melyen ő mél-
tósága is jelen maradt a buzgó alapitó boldogságáért szent 
olvasót imádkozván. Ebéd után , mely alatt a buzgó házi ur 
megköszöné ő méltóságának a kápolna fölszentelésével hozzá 
mutatott kegyességét, ő méltósága pedig vidor nyájassága 
leereszkedése s tudományos társalgása által mindnyájukat 
elbájolta, azonnal tovább folytatá ú t já t a kegyes főpásztor, 
mely nem vala más, mint a nyitrai kerület lelkészeinek atyai 
látogatása. Minden plébániában leszállván, miután előbb az 
illető lelkészszel atyailag bizalmas szavakat váltott volna, a 
szükségesekről kérdezősködvén, s a hivek lelki javának elő-
mozdítása körül tanácskozván, — megszemlélé a templomot 
és iskolát, — s a hozzá csoportosuló bivekkel atyai szeretet-
tel beszélgetett, őket minden jóra buzdítva és vigasztalva, s 
elmenetkor a helység szegényeiről is mindenütt megemlé-
kezve. Ugyanezen utazása közben ő méltósága a kegyes fő-
pásztor, a koloni plébániához tartozó Csitár nevü fiók-hely-
ségben a templom kijavítására, mely kegyúr nélkül szűköl-
ködik, 100 frtot a. é. kegyesen megajánlani méltóztatott, lel-
kesítvén a plebánust. miszerént annak mielőbbi helyreállítá-
sát eszközölné, mi azóta a koloni plebánus buzgósága, s az 
emiitett főpásztori nagylelkű adomány folytán, már mégis 
történt, — s a csinosan kijavított csitári templom , valamint 
a nyitrai kerület lelkészei és hivei, hosszú — hálás emlékben 
tartandják ő méltósága kegyes főpásztorunk ezen atyai láto-
gatását. Adjon az ég hosszú boldog életet és folytonos erőt 
kegyes főpásztorunknak ! — m. 

MECHELN. (Vége) Aug. 23-án volt az utolsó ülés reg-
geli 8 órakor. Fölolvastatott a bruggesi püspöknek levele, a ki 
teljes szívvel a gyűlés határozatjaihoz csatlakozik, s azt kijelen-
teni kötelességének tartja, nehogy távolléte, mely egyedül be-
tegsége által okoztatott, balul magyaráztassék. Miselin óvást 
tett a szent sir kúpjának fölépítése ellen a hitetlenek által. 
Villermont ajánlotta a pápai hadseregbe való belépést — 
Burdó jelenté, hogy fiától levelet kapott a pápai hadsereg-
ből, a ki irta, hogy a szent-atya egy zászló átadásakor mondá : 
„ezen jellel fog a Megváltó e földre jönni megitélendő az 
eleveneket és holtakat." — Vangham a kath. missióknak An-
golországban eredményeit jelenté be. Villermont ajánlá, hogy 

a belga katholikusok egyetemesen kérvényt nyújtsanak be 
a kamarákhoz, miszerént a temető-helyek, mint a templom-
nak egyik része, sértetlen birtok maradjanak a katholikusok 
számára. — Soubiranne jelentést tett a keleti iskolák 
helyzetéről; az erre alakult egyletnek tagjai 1855-ben 
200,000-en voltak, ma több mint 4 millió tag va-
gyon. Szólt a bolgárok egyesüléséről is. — Faure a Lon-
donba költözött franczia munkások lelki üdvösségét, 
Martau pedig a pétervári katholikusok sorsát ajánlá a gyű-
lés figyelmébe ; Brunet de la Renaudière a romai zarándok-
lás ügyét, melyet nagyobb terjedelemben szeretne látni. — 
Ducpetieux titkár ajánlja Dumeurtier urnák fölvételét az 
egylet igazgatóságába. Fris kéri, hogy az egylet jövő évi 
gyűlése ismét Mechelnben tartassék. Jelentetett, hogy De-
champs atya megbetegedvén, nem tar that ja bejelentett be-
szédjét. Gróf Theux hálát ad a tagok közreműködésének, s 
bezárottnak nyilvánitja a gyűlést. Azon nap 1 1 ó r a k o r Rom-
baut-székesegyházban gyülekeztek a gyűlési tagok. Az érsek 
a mint szent-misével nyitotta meg az üléseket, ugy szent-
misével zárta be , ő imádkozott a gyűlés e lőt t , ő adott hálát 
az Istennek a gyűlés áldásos gyümölcseért , áldást a távozó 
tagokra. A templomban Dierckx mondott flammand nyelven 
beszédet a katholikusok egyesüléséről az egész világon. Mór-
millod, genfi plebánus franczia nyelven a veszély idején az 
egyház mentő kezét magasztalta. „A protestantismusnak, 
— ugy mond, — reánk szüksége van, jöjjön tehát hozzánk. 
A kath. mezőn kivül kalandoz, szakadás s egyenetlenség va-
gyon benne, s higyjétek nekem, én arra vagyok kárhoztatva 
hogy naponta szabadítsam őket az elsülyedésből. En nagy 
lelkeket találtam az egyházon kivül is, hanem egyszersmind 
sikeretleneknek minden vállalataikban. Mondjuk ezeknek : 
jöjjetek hozzánk. Az ember, miként Tertullian mondja, ter-
mészettől keresztény , valljon nem egyszersmind katholikus 
is, miután a kath. egyházon kivül nincsen kereszténység? A 
világ egységre törekszik, üdvözöljük őt ebben, ő nem tudva 
is felénk jön. Mindenütt a vallástalanságnak nagy jelenete 
látszik. Oly időben élünk, midőn a fiúi gyengédség legna-
gyobb, a testvéri szeretet a leggyőzelmesebb. Londontól 
Genfig a gazdag és a szegény mondja az egyháznak : te az 
én anyám vagy ! Nem kath. egység ez? Ily dolgok csak Isten-
től jönnek." — E szónoklat után az érsek hangosan mondta 
a hála-imát, s midőn áldásra emelte kezeit, a magas méltósá-
gokkal telt kath. nagy férfiak mind letérdeltek, s fogadták 
az áldást. Délután félegyre a templomból kijöttünk, a gyűlé-
sek be voltak fejezve. — Délután társas és egyszerű ebéd 
volt a kis-növelde nagy termében, hol délig még gyűlés tar-
t a to t t , s rögtön étterem lett. 350 tag vet t részt. Montalem 
bert, Dechamps s gróf Theux megbetegedvén, részt nem vet-
tek az ebéden. De la Faille báró elnökölt. A pohárköszönté-
sek sora hosszú, s mind jeles volt, kitűnt Wiseman tréfás 
elménczsége, Cochin, herczeg Broglie s Dumortier jeles 
szónoklata. Az első pohárt Faille báró IX. Pius pápára, 
a másikat a mecbelni érsek a királyra, a harmadikat Patrizzi 
őrgróf az egyházi jelenlevő fejedelmekre emelte, Wiseman 
bibornok ezt a püspökök nevében megköszönte; Dumortier a 
kath. hitnek győzelmeire, Broglie herczeg a vendégszerető 
Mecheln városára, Cochin a lövveni egyetemre, Ran, Rector 
Magnificus ezt megköszönte ; Brovers a gyülésszervező bi-
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zottmányra, Faille báró ezt megköszönte ; Nardi, rotae au-
ditor, Ducpetieux titkárra. Ducpetieux a boldogult Moeller 
lövveni tanárra ; Saubot-Damborgez. spanyol nemes, gróf 
Montalembertre, Verspeyen a kath. ifjakra ürítette. így vég-
ződött , miként kezdődött, a hit és szeretet egyességében a 
belga katholikusok egyletének első gyűlése a jövő harczokra 
és reményekre. — A mechelni gyűlés önmagában messzeható 
tény, a nagy világ nagy nemzeteinek nagy férfiai a nagy 
igazságokat, és a nagy irányokat kijelölték a kath. elméknek. 
A szent-szék bizonyosan jóvá fogja hagyni , a nagy főpapok 
jelenléte biztosit minket. Ennek emlékét akarták a belga fő-
papok megörökíteni, ezen gyűlésről emlékpénzt veretvén. Az 
érem arany, ezüst, és bronzból leend ; egyik oldalán IX. Pius 
arczképe, a másikon ezen fölirat: „Cor unum et anima una, 
— societas — catholicorum — p ri mu ni apud ßelgas — Mech-
liniae XVIII ad XXII Aug MDCCCLXIII — coetu solemni 
congregata." Az arany éremnek ára 100 f rank , az ezüstnek 
50, a bronznak 8 frank. A rendelések Mechelnben Van-Deu-
ren Victorhoz a nagy piaczon intézendők. 

ROMA, juliusban. Mult évben kezdettek meg az Ä q u a -
tor' közép-amerikai köztársaság biztosával a tárgyalások Ro-
mában egy egyházi s állami egyezményről A concordatum 
létre jö t t 1862-ik évi sept. 26-án, Romában aláiratott, 
folyó évi april 19-én Quito fővárosban ünnepélyesen kihir-
dettetett. Equator a föloszlott Columbiának egy része, 600,000 
lakossal, 1831-ikben köztársasági alkotmányt kapott , mely 
1850 ben kis változással megtartatot t , ennek 11-ik czikke a 
romai kath. religiot egyedüli állam- és uralkodó vallásnak 
nyilatkoztatja: van érseki széke Quitoban, püspöki széke pe-
dig Guayaquils Cuençaban, mindössze 460 pappal, 500 férfi 
s 140 nő-szerzetessel, 145,000 piaszter évi jövedelemmel, 
mely egészen tizedből vétetik. Mig a concordatumnak latin 
szövegét megkapjuk, itt közöljük főpontjait 1 ) A romai kath. 
religio a köztársaság vallása, minden jogait élvezendi ; más 
vallás, oultus, gyülekezet nem fog tiiretni a köztársaság te-
rületén. 2) Minden egyházi megyében, mely jelenleg létezik, 
vagy ezután létezni fog, papnöveldék lesznek, melyek az il-
lető püspök joghatósága, igazgatása alatt fognak állani, az 
elöljárók és tanárok szabad s független kinevezésével vagy 
eltávolításával. 3) Az ifjúság nevelése minden felső s alsó, 
bár mily néven nevezendő iskolákban egészen a kath. egyház 
tanai szerént fog történni ; a püspökök fogják az iskola-
könyveket kijelölni, a veszélyes könyveket kitiltani; a kor-
mány ezt végre fogja hajtani. 4) Az oktatás-ügy egészen 
a püspökök kezében hagyatik , ugy hogy senkinek sem lesz 
szabad nyilvános vagy magányos intézetekben hittant, kátét 
tanítani, vagy bár mily vallásos oktatást adni, a püspök elő-
leges engedelme s jóváhagyása nélkül ; az elemi tanitók a 
püspök biztosa előtt fognak próbatételt tenni , s csak a püs-
pök által nyert fölhatalmazás után léphetnek ezen hivata-
lukba 5) A püspökök szabadon fognak közlekedni a szent-
székkel, ez ellen soha semmi akadályt nem szabad gördíteni, 
a pápai iratok pedig a kormánynak sem láttamozás, sem 
végrehajtás szine alatt, soha nem fognak bemutattatni. 6) A 
püspökök teljes szabadsággal fogják kormányozni megyéiket, 
gyakorolni mindazon jogokat, melyekkel püspöki méltósá-
guknál fogva birnak ; a kormány mindég elő fogja segiteni 
ebbeli törekvéseiket, s valahányszor megkerestetik, hatalom-

kart fog nyújtani minden istentelen kezdemények ellen, me-
lyek a szent hitet és a jámbor erkölcsöket fenyegetik. 7 ) 
Minden folyamodás ab abusu megszűnik , egyházi törvény-
széktől csak egyházi törvényszékhez lesz szabad fölebbezést 
tenni, a mint ezt XIII Gergely ,Exposcit ' és XIV Benedek 
,Dei miseratione' apostoli rendeletekben megalapít ja; az 
egyházi törvényszékek ítéletet fognak hozni, a nélkül, hogy 
ezt valami szin alatt a polgári hatóságoknak tartoznának alá-
vetni. 8) Minden ügyek, melyek szentségeket, egyházi szer-
tartásokat illetnek, egyedül az egyházi joghatóságok által 
fognak elintéztetni. Ttt fognak elitéltetni az egyházi vagy 
polgári törvényt megszegő papok is; a fölöttük ejtett Ítéletet 
a világi kormány, a peres okmányok előleges megtekintése 
nélkül fogja végrehajtani. 9) A szent-szék megengedi, hogy 
az egyházi javak és személyek adót fizessenek, azon föltétel 
mellett, hogy valahányszor az adót erőszakkal fog kelleni az 
egyháziakon megvenni, a polgári hatóságok e fölött előre 
értekezni fognak a püspökkel. Az adótól a papnöveldék és 
az isteni-tiszteletre szolgáló tárgyak ki lesznek véve. 10) A 
királyok királyát megillető tiszteletből a templomok menhe-
lyek maradnak. Egyes esetekben a polgári és egyházi ható-
ságok értekezni fognak, s az egyházi hatóság engedelmével 
a bűnös onnan elvétetik. 11) A tized megmarad. A mód, ho-
gyan szedessék be, későbben fog megalapittatni. 12) A szent-
atya megengedi, hogy a köztársasági elnök azon három kö-
zül, kiket neki az élő érsek, vagy ennek nem létében az öre-
gebb püspök fölterjeszt, az üres püspöki székre a szent-
széknél egyet ajánljon. Ha az öregebb püspök, vagy az érsek 
ezt hat hónap alatt elmulasztaná, az elnök azt fogja ajánlani, 
kit erre alkalmatosnak és érdemesnek itél; ha az elnök is 
ezt hat hónap alatt tenni elmulasztja, akkor a szent-
atya gondoskodni fog az üres püspöki szék betöltéséről. Az 
ajánlott egyén, mielőtt a pápától fölruházást nyerne, min-
den egyházi kormányzattól tartózkodni fog. Ha uj püspöksé-
gek fognak kitüzetni, az elnök csak az első e etben f o g a 
püspöki székre egy érdemes papot ajánlani. 13) A szent-atya 
megengedi azt is, hogy az elnök, kivéve a nagy-prépostságot, 
minden káptalani székre egyéneket nevezzen; de ha ezen 
székek martiusban üresednek meg, azokra a püspök fog ne-
vezni. 14) A plébániákra a püspök az elnöknek fölterjeszt hár-
mat, az elnök ezekből választ egyet. Ha az elnök még más 
háromnak fölterjesztését kivánná, a püspök ezt megteheti, 
de tovább nem kivánhat az elnök semmit. A plébá-
niák elosztását a két hatóság egyértelmüleg teendi. 15) A 
püspök halála után a káptalan helyettest választ ; ezen vá-
lasztás meg nem semmisittethetik, u j választás semmi szin 
alatt nem követeltethetik. 16) A szent-szék u j püspökséget 
emelhet, a mostaniaknak határai t kitűzheti , s biztost fog 
küldeni, a ki a püspökök- és a kormánynyal egyetértve a 
püspökségek határait kitűzi, a püspökök, kanonokok, lelki-
pásztorok, s a papnöveldék jövedelmeit meghatározza. 17) 
Az 1836-ki maj. 28-ról kelt rendelet eltörültetik; s a szent-
szék az egyházakat illető jövedelmeknek eddig tett eltulaj-
donítását semmi szin alatt nem fogja háborgatni. 18) A kincs-
tár a tizednek egy harmadát megtartja, ezen harmadnak ne-
gyedét a püspöknek kifizeti, a mely összeg a papi tizedre 
hitelezők lehetőleges kielégítésére fog fordittatni. 19) Az 
egyház szabadon szerezhet fekvő birtokot, s ez a törvény 
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teljes erejével biztosíttatik. Az egyházi javakét az fogja ke-
zelni, a ki annak jövedelmét huzza. Az aj ta tos alapítványok 
kezelése az egyháznak vissza fog adatni. — 20) A püspökök 
bár mily szerzetet, vagy vallásos társulatot behozhatnak : a 
kormány őket ez ügyben segiteni fogja. 21) A templom-
ban az imádság ezen szólamot fogja magában foglalni : Do-
mine salvam fac rempublicam ; Domine salvum fac praesi-
dem ejus. 22) A kormány minden lehetségest meg fog tenni 
a köztársaság területén lakó hitetlenek megtéritésére ; s a 
hi t terjesztő társula to t minden módon elősegitendi. 23) A mi 
e szerződésben nincs megérintve, az egyház canonjai szerént 
fog elintéztetni. 24) A mely törvények ezen szerződéssel el-
lenkeznek, eltörültetteknek tekintetendők, mivel e szerződés 
örökös. Ha nehézségek támadnának, a kormány egyezkedni 
fog a szentszékkel. 25) A jelen szerződés okmányai egy év 
alatt ki fognak cseréltetni. Roma. 26 sept. 1862. Antonelli. 
Ordoguez Ignácz. Moréna Gábor, a köztársasági elnöknek 
fölhatalmazottja." 

S P O L E T O jul.-ban. Az érsekünk, gátolva lévén a bér-
málás szentségét a serdülteknek föladni, e zavart időben pe-
dig, midőn a szilárdak is inoghatnak, ezen szentség szüksége 
nagy ; nehogy híveitől ezen vigasztalás elmaradjon, tömlö-
czéből megkérte a szomszéd norciai püspököt Bachetoni R a -
faelt, hogy e szentség föladására, sziveskedjék a spoletoi me-
gyének némely parochiait meglátogatni. A püspök ur buzgó-
ságánál fogva örömest engedet t ezen kívánatnak, s midőn 
apostoli munkáját bevégezte, Spoletoba sietett , hogy a nagy 
érdemű érseket tömlöczében tisztelje s híveinek hódolatát 
neki megvigye. A vallásos nép az idegen püspökben lát ta sa-
já t fő pásztorának fogságát , és a kormánynak zsarnokságát. 
Ki ir ja le a két főpap találkozását a tömlöczben? Atömlöcz-
őrség akarta, hogy a találkozás a porkoláb szobájában tör-
ténjék, de a püspök sürgette, hogy bocsássák be atömlöczbe, 
hol az érsek fogva ül. Egymásnak nyakába borult a két fő-
pásztor, szótalan maradt néhány pillanatig, mintegy megri-
degülve egymásnak ölén, könyeket hulatván egymásnak nya-
kára. A tömlöczőr jelen volt, a püspök félóráig maradt a töm-
löczben, elbeszélte az érseknek hívei fájdalmát, melyet szen-
vedésein éreznek, elbeszélte fohászaikat, melyeket kiszaba-
dulásáért az egek Urához naponta intéznek. Ütö t t az enge-
délyezett félóra, a porkoláb távozást parancsolt , szótalan öle • 
lés volt a bucsu. 

VEGYESEM. 
PEST, sept. 22-én. A M a r i á s s y Gábor apát és egri 

olvasó-kanonok ur ő nsga által Miskolczon épitett kalvária f. 
h. 13-án egri érsek ő exclja fölszenteltetett. A szónoklatot 
ft. P e r g e r János kanonok ur tartot ta . A nm. érsek fogad-
tatása fényes, a szónoklat jeles volt. A kalvaria emelésének 
költségei megközelítik a 40,000 frtot. (P. H ) 

— S i m о r János győri püspök ő mlga az újvárosi 
tüzkárvallottaknak segélyezésére 200 fr tot méltóztatott ado-
mányozni. 

— M i h á l o v i t s József , kassai kanonok f. hó 18-án 
életének 55-ik évében elhunyt. 

— Azutrecht i érsek ellen elkövetett merény az első hir 
alkalmával egy seminariumi növendéknek tulajdonít tatott ; 

most Herzogenbuschban fölfedeztetett az igazi tettes, ki az 
érseknek szolgája volt. A rendőrség és katonák, kik a bör-
tönbe kisérték a bűnöst, alig tudták félezni a népet, hogy 
dühét ne éreztesse a gonoszszal. 

— Mig az olasz minister a zavar megszüntetésére a -
karná fölhasználni a papságnak kormányilag letiprott tekin-
télyét, Garibaldi az „II Martello dei pret i" czimü lap szer-
kesztőségéhez a következő levelet intézi : „Tapsolok ön M a r -
tello-jának ú j ra való megjelenése fölött; hiszem, hogy ön szün-
telenül ostromolni fogja a papok rossz szellemét, kik Isten 
nevében megrontják az életet, a lelket és a nép szabadságát. 
A papok javithatlanok, és szükség, hogy kalapácsütések által 
józanittassanak ki. Egy ideig elnézők voltunk irányukban, 
hivén hogy jó szolgálatot teendnek az ügynek ; ez hiba volt 
részünkről, most már olyanok mint a sáskasereg, mely föle-
mészt és leront mindent. Emeljük magasra szavunkat, és mu-
tassuk meg a népnek az igazságot." Ily igazság, melyet csak 
kalapácscsal lehet a fejbe verni, még nem homályositja el 
okos ember előtt az erkölcsi igazságot, melynek az olasz pap-
ság ezen fenyegetések daczára is buzgó hirdetője. A papság 
javi that lan, mert az igazság se javulhat , mely mellett küzd. 
Mivel pedig nem szolgál nektek, tehát üssd. Gyönyörű li-
beralismus ! 

— A P. Ld. szerént ,.Eine mysteriöse Begebenheit er-
schütter t gegenwart ig die Provinz Capitanata im Neapolita-
nischen." Valljon mi tör tént ? Egy férfi kolostor falában 4 
nő-csontváz talál tatott mindegyik koponyáján megsebesítve, 
egyiknek kar jában kis gyermek volt. Ugyanazon kolostor-
nak kut jában igen sok embercsont találtatott. Hányszor volt 
már ilyes mi fölhordva a kolostorok ellen ? Ugyanazon lap 
beszéli, hogy Urbanianak lakói uj jongva ülték meg a pápai 
uralom buktának emléknapját. Midőn a menet a püspöki lak 
mellett vonult el, két lövés történt . Honnan ? a püspöki lak-
ból ! Ki lőtt ? a püspök ? ah, ez egyszerre nagy hazugság 
volna ; csak a püspök komornyikja, de kétségkívül a püspök 
parancsára ! 

— A velenczei bibornok-patriarcha, msgr Trevisanato, 
e napokban indul Romába a bíbornoki kalap elfogadására. 
A velenczei összes clerus, melyhez nagyszámú világi előke-
lők csatlakoznak, nagyszerű hódolati föliratot készit ő szent-
ségéhez. Jelentékeny összeget is visz magával a bibornok 
Péterfillér gyanánt, mely még mindég növekszik a begyiilő 
adományok által. 

— Romai tudósítás szerént a Péterfillér még mindég 
gazdagon foly be; mindeddig 6 millió tallérra vagyis 
32,257,800 frankra rug ide nem számitva a különféle drága 
ajándékokat . 

— Porosz-Sileziában egy lap megintést kapott , mivel 
benne egy zsidó czikkező a többi közt igy szól : „Légy a leg-
nagyobb gazember minő csak lehetsz, de adj igazat a papok-
nak, szolgálj nekik, és biztos lehetsz dicséretükről." Hány-
szor találkozhatni ily szemtelenséggel máshol is ! 

— Az „Annalen der Verbrei tung des Glaubens" utolsó 
füzete szerént ezen sz. czélra a következő összegek gyűj te t -
tek : Francziaországban 2,997,547 f rk ; Belgiumban 257,254: 
Fölső Olászországban 244,963 ; Poroszágban 218,057 ; Éjsza-
kamerikában 160,030, Irlandban 139,154 stb. összesen 
4,547,399 fr. 

Megjelent : „Egyházi korkérdések" czimü röpirat 
taglalva egy kath. lelkész által, 1863. 137 1. Ára 70 kr. Ko-
moly, alapos vitatkozás. Ajánljuk. 

Kegyes adomány : 
О szentségének , ,A fiúi szeretet részvétével és kegyeletes hódo-

latával" egy káplán a váczi megyéből 1 fr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok : Anyagi 
haladásunk (Folyt.) — A papságot a tudomány és a szent 
élet teszi tekintélyessé és boldoggá (Vége.) —Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Anyagi haladásunk. 

(Fol3'tatás.) 

De la Borde „De l'Esprit d'association" czimű 
munkájában azt állítja, hogy a gépek behozatala, el-
terjedése már az által, hogy a termelési költségeket 
kevesbíti, — leszállítja a termékek árát s emeli a 
munka-bért. Igaz, ez volna természetes s jótékony e-
redménye a földművelési s kézműves iparnak ott, hol 
a föld-s gyár-tulajdonosok erkölcsi s emberbarátikö-
telmül tekintik jövedelmeik egy részét a munkának 
megfelelő arányban osztani meg a föld népével. Ha-
nem hol a pénzvallás uralkodik, épen az ellenkező 
történik. A tulajdonos napról napra több jövedelmet 
óhajtván kiteremteni földjéből s gyárából, a munkát 
kereső dologtalan kezeket önérdekében fogja fölhasz-
nálni az által, hogy a bért tetszése szerént alászállitja; 
jól tudván, hogy mindenütt fölösen levén a munkás 
kezek, máshol munkát nem kap; — más részről gaz-
dagsága módot nyúj t neki befolyni a törvényhozásba, 
s megtiltva az idegen termékek bevitelét a minden-
napi életszükségletek árát túlságosan fölemelni. Igy 
történik, hogy a kenyér, mely Europa egyéb orszá-
gaiban mindenütt a legjutányosabb élelmi szer, An-
gliában a szegényebb családokra nézve fényűzési 
czikké lőn. — „E szerencsétlen osztálynak egész éle-
tében nincsen semmi öröm, semmi élvezet. Éhség, 
nyomor elfojtanak bennök minden erkölcsi érzetet; s 
a társadalom jótéteményei, a művészetekből származó 
előnyök daczára gyakran kísértetbe jön az ember, 
hogy átkozza a munka megosztását, s a gépek beho-
zatalát, melyek oly nyomorba tasziták hozzánk ha-
sonló embertársainkat." (de Sismondi, Nouveaux 
Principes d'économie politique.) 

„Ez az angol munkás osztály helyzete jelenleg, 
midőn e sorokat irom, mondja Margotti — mert az 
angol államgazdászok, s gyártulajdonosok napról 
napra szünet nélkül az állati élet következő problé-
májának megoldásában fáradoznak : miként lehet egy 
munkást arra kényszeríteni, hogy naponként 12 óra 
helyett 15-öt dolgozzék, és mégis 12 unczia burgo-
nya helyett csak tízzel elégedjék meg." (Rom und 
London, pag. 496.) 

Az ipar-tulzás-szülte egoismus nem csak a meg-
nőttek, de még a gyermekekre is kiterjeszti vaskar-
ját; s mint egy franczia írónál olvastam : „némely or-
szágok lakóit a sokat magasztalt anyagi haladás 
gyors előmenete a vadállatoknál is alább sülyeszti, 
melyek szülötteikért a halállal is szembe szállnak, 
míg sok munkás nem bírva táplálni gyermekeit, el-
adja." Ez letörűlhetlen szégyenbélyeg ; melyet az 
ipar-haladás az úgynevezett keresztény civilisált ál-
lamok homlokára süt. „A Bethnal-G-reen, London e-
gyik külvárosába vezető uton, hol a takácsok laknak, 
hetenként kétszer, hétfőn és kedden, reggeli 6—7 óra 
között gyermekvásár vagyon, hol a 7 éves s idősebb 
gyermekek kiállitvák, hogy egy hét- vagy hónapra 
kibéreltessenek. Alig érkezém e helvre, s minden ol-
dalról ostromiának: „nem akar ön egy fiút, — nem 
akar ön leányt szolgálónak? (Hickson parlamenti tag 
jelentése, idézve Martinet által.) E gyermekek 8 éves 
koruktól naponként 8—9 óra hosszig dolgoznak egy 
folytában, 2, 3 órai pihenés után újra kezdik, s igy 
tart ez hétről hétre. Az alvásra engedett idő oly cse-
kély, hogy e szerencsétlenek munka közben alusznak 
el. Hogy pedig őket ébren tartsák, a fölügyelők épen 
nem kímélik a botot s korbácsot. 

A vizsgáló bizottmányok jelentéséből kitűnik, 
hogy a kiszabott munka-rend lehető legrosszabb ha-
tással van a foglalkazókra. Nagy részük elhal, mie-
lőtt ifjúvá növekednék; kik mégis túlélik a fiatalsági 
éveket, sápadt, kiszáradt arczukon hordják előjeleit 
a kora, nem sokárai enyészetnek. E szerencsétlenek 
állapota sok emberbarát szivét meghatá. Legerélye-
sebb védőjük lord Ahsley volt. Egy törvényjavaslat 
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kerüit szőnyegre, mely a gyermekek naponkénti dol-
gozási idejét 10 órára határozá. 

A thoryk mondák : a munka idő megrövidítése 
a napibér kevesbitését fogja maga után vonni ; a le-
szállított munkabér következtében pedig elkerülhet-
lenül le kell szállítani a kenyér árát is. 

A wighek szerént: a munka idő megrövidítése 
emelni fogja a termékek előállítási költségét, s igy a 
mi termékeink nem foghatják kiállni a versenyt a 
külföldi gyárkészitményekkel, a termelő nyereségé-
nek kevesbedése nélkül. 

A törvényjavaslat megbukott, s az iparos gyer-
mekkinzás, mint nemzeti szükséglet — szabadabb 
tért nyert, mint azelőtt." (Villeneuve, Économie po-
lit. chrétienn. t. 1. p. 392.) 

Eddig csak érzéki, materiális hatását tekintém az 
ipar túlzott haladásának. Hanem gondoljuk meg, hogy 
az ipar számos tényezői, a különféle gyármunkások 
százezrei erkölcsiségről, vallásról semmi fogalommal 
nem birnak. — A szülők kivonják gyermekeiket az 
iskolába küldés kötelezettsége alól, s hogy a gyer-
mek naponként néhány fillért keressen, szellemi ki-
képzése egészen elmarad, s midőn a pap kopog a gyá-
rak ajtaján, hogy a lelki gondjaira bízott hivek üd-
vét előmozdítsa az igének legalább koronkénti hir-
detése által: egy óra szabad időt sem engednek át az 
Istennek a gyárosok, mely alatt némi lelki vigaszt, 
s sorsukbaui megnyugvást nyerhetnének e szeren-
csétlenek, kiknek nagy része Istenről vagy mit-sem 
tud, vagy keserűségében azon félszeg hitre téved, 
hogy az is csak a gazdagokkal törődik. A folytonos 
munka által kifárasztott testben eltompul a különben 
is minden erkölcsi, vallásos érzelem nélkül tengődő 
sziv, s ha az illető birna is némi fogalommal az égi-
ekről, ha lelkében néha ébredne is egyegy múlékony 
vágy az érzékfölötti után : az életföntartás, a minden-
napi életszükségletek gondja csakhamar az anyagra, 
a földre rántja vissza. 

Templom, ünnepek, pap, imádság, mind számüz-
vék e szerencsétlenek köre- s szivéből ; s mig testü-
ket gyakran szívtelen, s rendszerént egészen vallás-
talan tőzsérek telhetlen pénzvágyának áldozzák föl; 
a vallás vigasztaló, enyhítő szózatát nélkülözve, egy 
jobb, örök jövő reménye által nem erősítve a jelen 
nyomorainak békés elviselésére : anyagilag, szellemi-
leg, erkölcsileg egyiránt nyomorultak, s közel álla-
nak a ponthoz, melyen tul az ember inkább hasonlít 
az oktalan állathoz, mint Isten képére s hasonlatossá-
gára teremtett észlényhez. Azért kiált föl a hires pá-
risi egyházi szónok : „mi az anyagi haladás általános 

eredménye ott, hol nagy mérvű előmeneteleket tesz? 
Boldogabbá, civilisáltabbá teszi-e a társadalmat? 
Mily reális jót eredményez az összes emberiségnek? 
íme ezek kézzel fogható eredményei: „Tönkre teszi 
a testet a munka túlságos nagysága s tartóssága ál-
tal, s megöli a munkást, hogy gazdagitsaabirtokost; 
elsatnyitja az emberi nemet oly korban terhelve az 
embert túlságos dologgal, mely természet s humani-
nitás elleni. És törvényhozásaitok nem oltalmazzák e 
kór ellen még a gyermekeket sem. 

A helyett, hogy az emberi kezeket gépek által 
pótolná, az embert magát teszi géppé, — s a helyett 
hogy az embert fölszabadítva, az ész, lélek s sziv éle-
tére vezetné, — napról napra inkább a mindennapi 
testi szükségletek, s az anyag kényuraságának igája 
alá sülyeszti; hogy szaporítsa termékeit, s növelje a 
termelők, iparosok nyereségét, fokonként elnyom min-
den szellemi, erkölcsi, vallásos művelődést, nem en-
gedvén a népnek sem időt, sem szabadságot megvi-
lágosítani lelkét, föltárni szivét, s imádni Istenét." 
(P. Félix. Progrés. 1. k. 253, 25-1. lap.) 

Ki fogja ily eredményekben a haladásnak csak 
árnyékát is fölfedezni? 

Mindenki, kinek keblében érző sziv, s fejében 
józan ész honol, — bevallja: hogy szellemi tükélyes-
bülésre teremtett lényeknek ily lealacsonyító álla-
pota, a helyesen értett haladás szempontjából, mind 
érzéki mind szellemi természetüket tekintve: c s a k 
s ü l y e d é s lehet; hacsak egynéhány gazdag gyáros, 
kereskedő, bankár évi jövedelmeinek jelentékeny sza-
porodását nem veszszük a haladás mértékéül. 

Szándékosan időztem e szomoritó, bus életkép 
előtt: szándékosan rajzoltam kiáltóbb színekkel az 
ipar túlzásának eredményeit különösen Angliában. 
A világ kicsije, nagyja egy vágyban lélekzik : Lon-
donba menni, — bámulni az emberi ész, tevékeny-
ség csodáit a világkiállításon ; s mert oda jutván, ott 
egy egész világ-résé iparának remekeit összehalmozva 
látják, — a fény, gazdagság kápráztató fátyla alatt 
az angol jólétet, boldogságot is ott vélik rejleni, s 
míg némelyek sóhajtva emlegetik: mily boldog or-
szág; — mások párvonalat is szeretnek húzni a ka-
tholicismus s protestantismus világvárosainak műve-
lődési állapota között, s mert ezt a világkiállítás 
kincshalmazából, amazt pedig —min t mondani szok-
ták — csak romjaiból lehet megítélni : e művelődési 
állapot- mint következményből vissza szeretnek menni 
az okra: a két világváros vallására, s e szempontból 
ítélni meg e két religio egyikének másik fölötti elő-
nyét ; s mig a püspöki egyházat, általában a protes-
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tantismust a haladás, civilisatió vallásának per emi-
nentiam, szokták csakúgy odavetőleg nevezni; addig 
a romai religiot a tespedés, az egy helyben maradás 
szülőjének czimezgetik. 

Tüzetes czáfolat tárgyam körén kivül esik. Utá-
nozhatlan alapossággal irta meg azt Margotti „Roma 
és London" czimü munkájában, hol a két világváros 
vallásos, erkölcsi, s társadalmi állapota, művelődési 
foka között éles, de igazságos párvonalat huz, s me-
lyet a győri nagyobb papnövelde Sz. Imre-Egyleté-
nek lelkes tagjai forditának magyarra. 

Czélom csak az volt, hogy a sokat s főleg Roma 
rovására magasztalt Angolországot az ipar egoismu-
sában feltüntetve, a jóhiszemű elámítottakat, milye-
nek e lapok olvasóival gyakran jöhetnek, s jönnek is 
érintkezésbe, — jogosan kérhessük, miszerént enged-
jék Angolország csodált civilisátiójára nézve is ér-
vényre emelkedni ama magyar közmondást: „nem 
mind arany, a mi fénylik." (Folyt, köv.) 

A papságot a tudomány és a szent élet teszi tekin-
télyessé és boldoggá. 

(Vége . ) 

Föl tehát if jú barátim ! kik magunkat a papi sz. hiva-
talnak szentelők, haladjunk azon az uton, mely tövisesugyan, 
de maradandó örömöket szerez mindazoknak , hik hivatásuk 
s állásuk nagy horderejét kegyeletes szeretettel kellőképen 
fölfogván, azt erejűkhez mérten méltólag betölteni oly lelkes 
buzgalommal s ernyedetlen hivatással iparkodnak. S ha egy 
reménynyel szegényebbek, s egy csalódással gazdagabbak 
lettünk a mindennapi tapasztalás tágas mezején ne csügged-
jünk ! hisz ott virul számunkra a távolban az égi pályabér, 
mely a küzdőknek legdicsőbb és legszebb jutalom, mert el 
nem-éviilő s örök. Lelkesítsen bennünket az élet küzdelmei 
között Isten és szentegyháza dicsősége, a Jézus drága véré-
vel megváltott emberiség léleküdve, — jöjjenek bár zivata-
ros idők, tornyosuljanak vészfellegek fölöttünk, — remé-
nyeinknek horgonya az Istenben vetett erős bizalom — s 
elviharzanak a fenyegető veszélyek, kiderül a borús láthatár, 
s az az egyház, mely tizenkilencz századon keresztül sértet-
lenül megállott, mely üldözőit egyenként maga mellől elhul-
lani látta : dicsőséggel körülövezve fog fönnen ragyogni, Pé-
ter sziklája rendületlenül álland a világ végzetéig, és ott fog 
ormán diszleni a megváltás dicső kereszt je , hintve áldásos 
sugarait a népek millióira. — Igen ; munkálkodjunk, szentel-
jük magnnkat a tudományoknak, mert a papi tudományosság 
és az ebből folyó tanítási képesség volt és lesz minden időben 
az egyház megtörhetlen erejének egyik főbiztositéka, virág-
zásának és a papi tekintélynek egyik főoka most mint hajda-
nában. „Mert zárják le — mondja helyesen Hoványi — ha 
lehet Krisztus egyházát ma Aargau tömlöezeibe , de hagy-
ják meg neki az oktatás szabadságát, és újra kiterjeszti ural-
mát a föld minden részei fölött; újra ragyogni fog levivhat-
lanságának teljes fényében, s pusztán tanítási hatalma által 

szabad lesz és dicső mindörökre" J). Adjuk a sz. élet jeleit, 
melyet papi tisztünk annyira megkíván , mely tekintélyt és 
boldogságot nyújt követőinek, s oly hathatósan buzdit má-
sokat a jó gyakorlatára, mig bennünket szivnyugalom- s 
megelégedéssel tölt el. S midőn ekkép Isten dicsőségét az 
egyház és az emberiség jólétét , a vallás virágzását elő-
mozdítjuk, önkezeinkkel kötjük meg azt a koszorút, mely 
az Úrtól hiv bajnokainak igértetett a). Mi szép a czél, dicső 
a küzdés, és jutalmazó a diadal ! — A kor intő szózata hiv 3) 
értsük meg azt ! kövessük a mult és jelen jeles férfiainak 
nyomdokait, a tudomány és erkölcsös élet vezéreit, küzdjünk 
a szellemi erők szivek redőit átható fegyvereivel az örök 
igazság zászlója alatt, s a jóságos Isten kegyelme győzelemre 
segítvén, a sz. ügy diadala fölötti osztatlan örömünkben bé-
kével fogjuk tűrni , ha kopár sirhantunk fölött az enyészet 
és feledés virágai egyedül tenyésznek is. Mert a lesülyedt 
sirromok tetején uj nemzedék emelkedik, mely újra és újra 
kész küzdeni Israel örök harczait (I Mak. 3, 2.) Mig egykor 
mi is uj életre támadván végnélkül hangoztatandjuk : „Az 
Istennek legyen hála, ki nekünk győzelmet adott, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. — Azokáért szerelmes atyámfiai állha-
tatosak legyünk és tántorithatlanok, mindinkább buzgólkod-
ván az Urnák dolgában, mivel tudjuk, hogy fáradozásunk az 
Ur dolgában nem marad jutalom nélkül." (I Kor. 15, 57. 58) 4) 

Raj ta tehát! ki van tűzve az igazság jelszava, gyüle-
kezzünk lobogói alá, törjön tettekben elő a sziveinkben rejlő 
ifjúi tiiz ; ölelje át melegével Istent, egyházát és a hazát, s mint 
ama régi gyöngyön hadd ragyogjon ekként fönnen az igaz-
ság , melyet kétezer éven keresztül oly fényesen bizonyít a 
történelem, s bizonyitand mindenkoron: „Religio vicisti!" 

Krenedics Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS OK. 
PEST, (Vége.) Az egyház alapítását Renan megengedi, 

az emberek ily egyesítését termékeny gondolatnak nyilvá-
nítja ; elismeri, hogy Jézus egyházának alapját az apostolok 
megválasztásában tette le, kik később az ő tekintélyét pótol-
nák. De csak Krisztus halála után képződtek egyházak és 
pedig a synagogák mintájára. Több egyén, kik Jézust igen 
szerették és benne sok reményt helyeztek, mint arimáthiai 

' ) Kel . é s Nev. 1845. e lső félév 5 3 1. 
Sz. Pál II. T im. 4 , á. 

3 ) Kette ler a tudós püspök „ F r e i h e i t , Autor i tät" stb. cz imü 
je les munkája 258 1. írja : , , M ö g e namentl ich der Klerus die Zeit v e r -
stehen , und nicht blos mit den g e w ö h n l i c h e n Mitteln und auf den 
alten betretenen W e g e n , sondern mit allen Mitteln und auf allen W e g e n , 
die gerecht und gut s ind, die Sache Got tes vertheidigen. D a s christ l iche 
Volk muss belehrt w e r d e n , e s muss die grossen Fragen der Zeit erken-
nen, es muss die bodenlose Heuche le i des modernen Liberal ismus insbe-
sondere , e s muss se ine Rechte auf die S c h u l e , é s muss diesen Plan der 
Höl le , die S c h u l e dem Anl ichr is tenthumd ienstbar zu inachen, e insehe» 
lernen. Von jeder Kanzel muss darüber gesprochen w e r d e n , in zahl lo-
sen Blättern müssen diese Gedanken ihre E n t w i c k e l u n g finden. W a s s 
könnten w i r für die S a c h e Gottes thun , w e n n wir zu einem kle inen 
The i l e den Ei fer hätten, den die G e g n e r Gottes haben, und mit dem s i e 
athemlos die W e l t durchrennen , um ihr Gift in jede Hüt te hinein zu-
t r a g e n " — és hozzáadja : „ a b e r nicht blos der Klerus , sondern al le 
Männer, die das Christenthum lieben, sol len in demselben Geiste w i r -
k e n . " stc . 

*) Hoványi Kel. is Nev . 1845 e lső félév 54 1. 
26* 
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József, Lázár, Maria Magdolna, Nikodemus, ugy látszik, 
ezen egyházba nem léptek be, hanem megelégedtek az ő 
kedves emlékével, mely lelkükben élt. Jézus tanitásában 
semmi nyoma sem találkozik az alkalmazott erkölcstannak, 
vagy csak távolról is érintett canon-jognak, ép oly kévéssé 
van benne theologia vagy valamely symbolum. Az egyetlen 
összeköttetési jel vagy szertartás vagy szentség az eucha-
ristia vol t , melynek csirája Jézus azon kedvencz eszméjé-
ben keresendő, hogy ő a kenyér, melyből az emberiségnek 
élnie kell. Hogy Jézus ez eucharistiát az utolsó vacsora al-
kalmával szerezte volna, Renan azon oknál fogva tagadja, 
mivel János, kinek pedig bizonyára szivén feküdt az eucha-
ristiai eszme és ki Jézusnak eucharisticus beszédeit följe-
gyezte, az utolsó vacsora terjedelmes leírásában hallgat az 
encharistia szerzéséről. Ezek szerént tehát Jézus igaz egy-
háza oly egyház volna, melynek sem canoni joga, sem sym-
boluma, sem szentsége nincsen. Korunk eclecticusai ezen 
eszméket már rég kimondották. — A csudákon könnyen tul 
teszi magát a szerző. Az ő nézete szerént még egy csuda 
sincs constatirozva. A zsidók közt a nép minden prophetánál 
csudát sejtett, é3 igy Jézusnak is tűrni kellett, hogy némely 
tettei csuda gyanánt tekintessenek. 0 ezt épen nem tette 
szivesen, épen azért többször megtiltotta a meggyógyitot-
taknak, hogy erről valamit szóljanak. Legtöbb csudája gyó-
gyítás és a gonosz lélek kiűzése volt. Az ördöngösök álla-
pota nem volt egyéb elmeháborodásnál. Mindkettőt, a beteg-
séget szintúgy mint az ördöngösséget, Krisztus szelid szava 
és kézreáttétel által gyógyitotta meg. A pusztában igen 
mértékletesen szokás élni, és hogy oly kevés élelem elegendő 
volt, csudának mondatott. A kanai mennyegzőről és Krisztus 
csudáiról a tengeren nincs tüzetesb emlités. A halott-támasztá-
sok közül csak a harmadikról szól, de itt remekel történelmi 
kutatásaira nézve, midőn ekkép ir : Gondoljuk, hogy vala-
minek kellett Betlianiában történni, mi a halálból való föl-
támasztásnak tartatott A hir Jézusnak már több ilyféle tet-
tet tulajdonított A bethaniai család is könnyen fölhasznál-
ta that ta magát ilyesmire minden utógondolat nélkül; igy 
kívántatott, és Jézust ezen család imádta. Lazarus csak-
ugyan betegnek látszhatott, és az is megtörténhetett, hogy 
nővéreinek meghívására hagyta el Jézus Peraeát. A Jézus 
eljövetele fölötti öröm ébresztette föl Lázárt a tetszhalálból ! ! 
Meglehet, hogy ezen család szenvedélyes egyéneit az igaz-
ság határain tulragadta azon égő vágy is, hogy ekkép be-
tömetnék szájuk mindazoknak, kik barátjuknak isteni külde-
tését kevesbbé akarták hinni. Talán Lázár, elhalványulva a 
betegségben, vászonba beburkoltatta magát, és igy a család 
sirboltjába tétetett. Maria es Martha Jézus elébe jöttek, é3 
a nélkül, hogy először Behaniába vezették volna, egyenesen 
a sírbolthoz mennek vele. A mozdulat, melyet Jézus tőn holt-
nak hitt barátja sirjánál, a jelenlvők által könnyen azon 
megrázkodásnak, azon borzadásnak tekintethetett, mely a 
csudákat mindég kisérte, minthogy a nép véleménye az volt, 
hogy az isteni erő az emberben mintegy epilepticus, vagy 
convulsiv elem működik. Jézus azt, kit annyira szeretett, 
még egyszer akarta látni, és midőn a kő elmozdittatott, Lá-
zár vászonba burkoltan kifelé jött a sirból. Ily jelenet ter-
mészetesen halott-támasztásnak tartathatott . Valóban mély 
történelmi combinatio 1 Még könnyebben bánik el Jézus jö-

vendeléseivel. Ha Jézus némely emberek életében, mint pél-
dául a samaritai asszonynál, ismeretlen tényeket tárt föl, 
ezek csak mesterfogások voltak, hogy az embereket magá-
nak jobban megnyerje. A Jeruzsálem városának és a tem-
plomnak elpusztulásáról szóló jövendölések csak ezen ese-
mények után lettek irva Ezen történelmi kutatásnak u j 
eredménye az is, hogy a Hakeldama nevü jószágot Judás 
vette a bünpénzen. Általában Judás Renannak nagy kegyen-
cze, hisz az ábrándozó forradalmárt—Jézust ő szolgáltatta az 
igazság kezébe, és ezt nem fösvénységből tevé vagy csupán 
pénzvágyból, mint az evangélisták mondják, hanem mivel tagja 
volt ő is a republicanus pártoknak, melyek sok szentebb 
meggyőződést, és igy a mester iránti hálát is elfojtották, 
vagy legalább egy időre meggyöngítették szivében. Szép 
vallomás ! Némelykor a szerző nézetét változtatja is. Például 
két helyen szól Jézusnak ezen szavairól: Adjátok meg a csá-
szárnak, a mi a császáré, és Istennek, a mi Istené ; de a ket-
tős kitérés nem látszik öszhangzani. Egyszer azt mondja: 
sokat jelentő szó, mely a kereszténység jövője fölött határo-
zott Ez a legtökéletesebb spiritualismus kifejezése és csu-
dálatosan találó ; általa a szellemi elválasztatott a földitől, és 
a valódi liberalismusnak, az igazi polgárosodásnak alapja téte-
tett le általa. Máskor pedig igy szól : Ezen kifejezés a poli-
tikától valami idegent, és a lelkekre nézve a brutális hata-
lom elől némi menhelyet állit föl. Ily tanításnak bizonyára 
meg voltak a veszélyei. Ha fölállittatik az elv, hogy a pén-
zen található fölirat azon jel, melyről a legitim hatalmat 
lehet megismerni, és ha kikiáltatik, hogy a tökéletes ember 
megvetésből, minden vizsgálat nélkül fizeti meg az adót : ez 
annyit tesz, mint a régi köztársaságokat lerontani, és min-
dennemű zsarnokságot pártolni. Ezen értelemben a keresz-
ténység igen sokkal járult a polgári kötelesség-érzet gyen-
gítéséhez, és ahhoz, hogy a világ a bevégzett tények absolut 
hatalmának vettetik oda zsákmányul. — Előizül legyen elég 
ennyi a miiből, mely a jártásra nézve a szentkönyvek ily 
kezelésénél és Jézus jelleme ily szűkkeblű fölfogásánál fogva 
komoly veszélyt alig rejthet magában ; a járatlanok sajná-
landók, ha fölvilágositásért nem folyamodnak kellő helyre 
és némileg tetszelegnek, hogy ők is olvasták a divatszerü 
könyvet; a gonosz akaratnakra nézve pedig hol találhatunk 
czélszerü ellenmérget? Aspides surdae ; gloriantes in ini-
quitatesua! Ezek csak azt olvassák a jelen könyvben, mit szi-
vükben mindég táplálnak vagy ohajtottak, keveset gondolva 
avval, mennyit nyomnak az érvek e műben kedvencz hitet-
lenségük mellett. Renanban egyébiránt tekintélyre nem igen 
találhatnak, minthogy ő maga sem állit mindent tekintélyes 
apodicticitással, hanem egy .,gondolom', ,talán', ,meglehet" 
okoskodásának alapja, mire értelmes ember annyi ellenhar-
czoló okok mellett igen keveset vagy semmit sem fog adni. 
Renanban legcsudálandóbb, a szemtelenség, melylyel frivol 
hypothesiseket állit föl a történelmi igazságok ellen, és ezt 
amazokkal akarja megdönteni vagy hitelét ingataggá tenni. 
Kinél ily eljárás elegendő alapos a kereszténység szerzője 
fönségének megbuktatására, az önmaga részére állítja ki a 
szegénységi bizonyítványt, melyet boldogitó hitünk árán 
semmikép sem akarunk megvásárolni. Renan legnagyobb 
részt a szent földön dolgozta ki Jezus-káromló müvét, mely-
nek kiadásával zsidó nyerészkedik, talán ezért pártolja any-
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nyira Júdást, ki iránt a keresztények szerénte oly igazság-
talanok. 30 argentei ! ! Ik. 

KALOCSA, sept. 20-án. A mult héten folytak a tar-
tományi zsinatot illetőleg a particularis congregatiókban a 
tanácskozások. Csütörtökön és pénteken volt generalis con-
gregatio. Ma pedig az utolsó nyilvános sessio tartatott ily 
renddel: a) A nm. érseket és főpásztorokat az érseki lakból 
vezette a gyülekezet a főtemplomba b) A szent-misét a nm. 
nagyváradi 1. sz püspök tartotta c) A szent-mÍ3e után el-
mondattak a Pontiíicaleban kijelölt imádságok; a 68 ik zsol-
tár és a Szentlélek segitségül hivása d) A gyülekezethez 
intézett latin szent beszédet az erdélyi püspök ő nmlga mon-
dotta, alapul vévén szent Pálnak a mai vagyis pünkösd után 
1 T-ik vasárnapra kiszabott epistoláját A nagy apostol igy 
szól az ephesusiakhoz : „Fratres obsecro vos ego vinctus in 
Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, cum 
omni humilitate et mansvetudine, cum patientia supportan-
tes invicem in charitate, solliciti servare unitatem spiritus 
in vinculo pacis. Unum corpus, et unus spiritus, sicut vocati 
estis in una spe vocationis vestrae." A főpásztor arról be-
szélt: miben áll az Istennel s másokkal való béke Az Isten-
nel való egyesség boldogitó gyümölcseiről szivrehatólag 
szólt. Ezen egyességet az emberek szivében hathatósan mun-
kálja az egyház a nyilvános hittanitásban, az elemi hitokta-
tásban, és nevezetesen a nép-missiok által. A másokkal való 
egyesség is csak ugy tör ténik, ha előbb Istennel vagyunk 
egyek. Ezen szent egyesség ellen tör a vallástalan sajtó, 
mely ellen hatni minden nemes szívnek, főleg a papnak hi-
vatásában áll. A kegyelet és szeretet egyik legszenteltebb 
tárgyát, Krisztusnak e földön helytartóját tisztelni és támo-
gatni annyi, mint az emberiség közt a boldogitó egyességet, 
a hitegységet ápolni. Ajánlotta továbbá a nm főpásztor az 
egyetértő Krisztu3-szellemet, a szegények ápolását, és a zsi-
nat határozatainak üdvös teljesitését. Ezen beszédről véle-
ményt irni nem illik, —hanem az igaz, hogy szerettük volna, 
miszerént azt minden paptársunk hallhassa, s mi reméljük, 
hogy e beszéd nem hangzott el füleink mellett, hanem egész 
életünkben üdvösen fogunk emlékezni reá. Deo gratias. — 
e) Következett a hátralevő decretumok fölolvasása, f) Olvas-
tatott a zsinat bevégezéséről szóló határozat, g) A hozott 
decretumok aláírattak a főoltáron, h) Kegyelmes érsekünk 
szólott a zsinathoz. Emlékezetbe hozta sz Pál ama mondását, 
hogy Istenországa nem szóban, hanem erővel párosult mun-
kásságban áll. Mihez képest a mint hálát adott Istennek jó-
voltáért, hogy a zsinat szerencsésen végződött, ugy Istenre 
támaszkodván hathatós eredményt óhajtott a hozott s hely-
benhagyást nyerendő üdvös határozatoknak Beismerte a nm. 
főpásztor, hogy ez a nap, melyet az Ur készitett sokak üd-
vösségére. i) Következtek a szívélyes acclamatiok. J) j) 

' ) Adc lamal iones occas ione ultimae Sess ionis Synodi Provinc iáé 
Colocens is die 20-a Septembris anno 1863 Coloczae celebratae. Adel . 
»Sanctae et inelFabili Tr i ni ta ti, «ni D e o , Laus s i t , et Honor, et Gloria, 
l iesp. Bened icamus Pntrem ingeni tum, Filium unigeni tum, et proceden-
tem ab utroque Sanctum Spiritum in saeculorum saecula. Amen A. G e -
neris Nostri Salvatori , uni D e o - H o m i n i , Laus sit et Adoratio, et perpé-
tua Gratiarum actio. 14. Dignus est agnus , qui pro nobis occ i sus e s t , 
accipere benedictionein e thonore in et potestatem in saecula saecu lorum. 
Amen. A. Mariae Gloriosiss i inae, soli Virgini-Matri Veneratio sit et Pie-
tas , obsequium ac perfecta aniiuae devotio. R. Magnam Hungarorum 

Megható volt látni, miként vettek a főpásztorok egy 
mástól bucsut. k) A „Te Deum" lélekből szállt az égbe. 1) 
A menet az érseki lakba diadalmenet volt. Az öröm csak 
azon gondolat által mérsékeltetett , hogy mi ily szent 
gyülekezetet, legalább ugyanazon tagokból álló gyüleke-
zetet ez életben talán nem fogunk többé látni. S ezért is 
jó a mennyi Jeruzsálem reménye, hol Isten minden szol-
gái már örökre egybesereglenek — A nép a zsinat alatt 
szokottnál jobban járt a templomba. A bold. Sziiz oltalma 
alatt folyt le a zsinat. Születése napján volt az első sessio , a 
második neve napján, az utolsó a Hétfájdalom vasárnapján. 
Az atyák édes emléke szivünkbe van vésve, kérjük mi is : 
hogy ők se feledjenek bennünket, főleg az Ur előtt. Laude-
tur Jesu Christus. 

TURIN, juliusban. Füzzem-e tovább az üldözések so-
rozatát, melyet a turini kormány a ,szabad egyház a szabad 
államban' szólam szerént az egyház ellen lankadatlanul visz? 
Kötelességem ezt tudatni a világgal. Az ujságlapok hirdetik, 
hogy a mazzinisták a romai határokhoz közel gyülekeznek, 
s valami merényre készülnek. A kormány tiltakozni fog ezen 
merények ellen, miként tiltakozott G—i betörése ellen 1860-
ban Siciliába, de titkon elősegiti, s ez esetben is titkos utasí-
tást adna, miként Persanónak. — A turini hitterjesztő társu-
lat, mely már 25 év alatt oly áldásosán működik, ez évben 
is jelentékeny összeget nyújtott szent czélra. Nápolyban 
gyűjtött 32,000, Romában 23,000, Milanóban 22,000, Genu-
ban 20,000, Turinban 50,000 frankot. Vallásos tehát a nép, 
de vallástalan a kormány; a nép az egyházi czélokat pénzzel 
segiti elő, a kormány pedig a népet és a templomokat kin-
cseitől fosztogatja. — A citernai kapuezinus zárdának Um-

Dominam, Immaculatam semper Matrem nostram exa l temus nunc et in 
perpetuum. Amen. A. Beat iss imo Papae nostro Pio IVono, totius E c c l e -
siae Capiti ac Magistro, ov ium et agnoruin P a s t o n obedient ia , reveren-
tia, ac constans omnium adhaesio. fi. Virginis Immaculata e Declarator! 
supremo, Eccles iast icae Unitatis ac Concordiae Conc i l ia tor ! , immobiii 
contra host ium impetus petrae , perennis glorif ieatio , invicta aniini 
forti ludo, et plenus tandem triumphus. Amen. A. Imperátori et Regi 
nostro Aposto l ico Francisco Josepho , iuris ac l ibertatis Ecc les iae R e -
st itutori , iusto ac forti , sa lus , prosperitás et contra hostes iustitiae v i -
ctoria. R. Concédât illi Dominus vitám longaevam, impérium s e c u r u m , 
exerc i tus fortes , senatum (ideiem, populnin probum, orbem quietum, et 
quaecunque christiani hominis et Caesaris vota sunt. A. Exce l l ent i s s imo 
ae Reverendiss imo E c c l e s i a e Colocens is Archi -Episcopo, et Provinciáé 
IVIetroplitae Josepho , primae huius Provinc iáé Synodi sapientissiiuo 
Praesidi aeterna iustit ia, corona, et cumiilata coe les t i s benedictio. R. 
Praes te t omnipotens D e u s , qui per nostrum Métropolitain in hac prima 
ist ius Provinc iáé synodo nos c o n g r e g a v i t , ut Idem huius operis f ructus 
uberes adhuc in terris v ideat , et amplam laboruin suorum mercedem ln 
coel is référât. Ainen. A. Reverendiss imis Praesul ibus SulFraganeis salu-
taris \ igi lantia, in lahoribus constantia et salutaris eorum successus . 
R. D e u s Pater lumlnum illustra faciem tuam super s e r v o s tuos , et di-
rige gres sus eorum in viam pacis ad dandam scientiam salutis plebi eo-
rum. A . So ler l ibus Patrum huius Synodi adiutoribus, omnibusque Con-
cilii ministris benedictio desuper. R. Miser icors D e u s gratiarum tuarum 
dona super s e r v o s tuos multipl ies . A. Venerabili Provinciáé Colocensis 
Clero , et populo, omnibusque fidelibns chrislianis tranquillitas , sa lus , 
et divinarum gratiarum abundant7». R. Benedic Domine iilios tuos, et 
esto in c ircuitu popul i tili ex hoc nunc et usque in saeculutn. A. D e c r e -
torum huius Concilii Provinc ia l i s observantiam sa lutarem p e r i n t e r c e s -
sionem Deiparae Virginis Mariae s ine labe originali conceptae D o m i n a e 
Nostrae , cum Sanctis Patronis nostris S . Michaele Archange lo , S. S t e -
ph;uio , S . L:idislao, S. Gerardo ac omnibus Sanctis a I>eo bonorum 
omnium Largitore humiliter imploramus. R. Fiat. Fiat. Fiat. Amen. 



briában egyik szerzetes tagját a kormány oda belebbezte, hol 
1860-ban volt A szerzetes e miatt lelkifájdalmában meghalt. 
H a ez egy forradalmárral történt volna, kit a szentszék kiu-
tasít, a lapok a szentszék zsarnokságáról egy hétig regeiné-
nek, s a forradalmárt a papi zsarnokság áldozatja gyanánt 
siratnák. — A zuglapcrk özönében ismét egy u j lap tűnt föl, 
melynek czime : ,,II martello dei Preti" — a papok kalapá-
csa. Erre Palermoban a lelkes papok más lapot indítottak 
meg, melynek czime: „11 martello degli e re t ic i . "— A cai-
vanoi kapuczinus zárdának főnöke Cassandrinoban befoga-
tott, állítólag reactionarius szándékok gyanúja miatt. 0 ne-
kik az actio szabad volt, de a reactio biin ; ők tetten kapatva 
szabadon bocsáttatni akartak , másokban pedig a szándékot 
üldözik, sőt még gyanúból Í3; ide jutottunk a büntető eljá-
rásban , a gyanúsok gyűlöletes törvényére. — A hivatalos 
lap közzéteszi, hogy a kormány a pisai sz. Ferencziek kolos-
torát állami czélokra lefoglalta. — Az iskola-testvérek ellen 
inditott üldöző perkeresetben Arcadius 5 évi börtönre ítélte-
t e t t , Serafino é3 Vilberto szabadon bocsáttatott; Theger, 
Narczisz s Telesforus testvérek pedig in contummaciam 15 évi 
tömlöczre. — A sienai kórodánalc egyik káplánja Serafin hi-
vatalától megfosztatott, mivel egy beteg tisztnek kivánságát, 
a ki bölcsészeti tanulmányokkal foglalkozva a ,Civiltá catto-
licá'-nak azon füzetét kérte, melyben a lélek szellemisége be-
bizonyittatik, teljesítette. Seralinus atya előre látta a bajt, 
azért a tisztet figyelmeztette, a tiszt minden felelősséget ma-
gára vállalt, s egyedül magát vallotta bűnösnek ezen czikk 
olvasásában ; de mindez semmit sem használt, bölcsészeti ta-
nulmányozás a Civiltából bűntény, a tiszt megdorgáltatott, a 
kapuczinus atya a kórodától elmozdittatott. — Carignanoban, 
Teramo tartományban, a minorita atyák 24 óra alatt zárdá-
jukból kivonulni parancsoltattak, mivel a kormánynak a házra 
szüksége van. Chietiben is a kapuczinus atyákat e sors érte, 
ugy szinte Vastoban a reformati minoritákat. — Mordini 
Antal képviselő Bargoni Angelus barátjával együtt Cremo-
nába ment, s Ribessi Fridrik leányának keresztatyja volt, a 
kinek Itala, Roma, Desiderata, Libera nevet adtak. Igy 
szentségtelenitik meg a hitetlenek a keresztséget. — Barrá-
ban jun. 23-án a plebánus Mignano Diénes befogatott, mivel 
Űrnapján prédikálván mondá : „quimanducat corpus Domini 
indigne, judicium sibi manducat"; a jelenlevő kémek azt 
mondták, hogy a plebánus ezt azon kenyérre vonatkozólag 
mondta, mely jun. 7-én, az egységesség ünnepén kiosztatott. 
— Camajore helységben Toscanában a reformált Ferencziek 
templomát szentségtelen kezek föltörték, a ciboriumot, ki-
öntve az Oltári szentséget, elvitték. — Bravi pap, bergamoi 
megyében a piispökhez küldött levélben visszavonta szabad-
elvű, s az egyház irányában fosztogatói állításait, s bocsána-
tot kért botrányos viseletéről. Ezt a passaglianusok megsza-
golták, s Bravit mint renegátot gúnyolták. Ez az Opinione 
jun. 25-i számában kinyilatkoztatta, miszerént ma is ugy érez, 
mint két év előtt. Simoni, püspöki helyettes Bravinak ese-
dező levelét közzé tette, miszerént viseletéről kiki helyes er-
kölcsi Ítéletet hozhasson. Propter metum Judaeorum! Meg-
bánja vétkeit, de ugy hogy a világ előtt mindég bűnösnek 
látszassék, mivel itt szégyel becsületesnek tartatni. — A 
spoletoi nép szomorúságban van, hogy szeretett érsekének 
sanyarú sorsán a tömlöczben a lelketlenek miatt mit se se-

gíthet. Annyit megnyertek, hogy a gyilkosok tömlöczszobá-
jából a tömlöczkáplán szobájába áttétetett , különben agg ko-
rára nézve sem irgalmaznak a kormány hivatalnokai, hogy 
papja és szolgája vele lehessen; estvénként a foglyokkal 
együtt, kényszeritett sétára megy, s velők olvasót imádko-
zik. A kormány nem csak a püspököt, hanem a szűz Máriá-
nak tiszteletét is üldözi, melynek a püspök oly buzgó elő-
mozdítója volt. Egy kis könyv, mely a spoletoi szűz Mária 
képénél történt csudákat a püspöki jóváhagyás mellett be-
széli el, a kormánytól lefoglaltatott. Más eretnek iratok, me-
lyekben nem csak a kath. egyház szent tanai, hanem az er-
kölcs is gúnyoltatik, a szemtelen bujaság dicsértetik, szaba-
don áruitatnak. — Mugnanoban jun. 7-én a városi polgárok 
lelketlenei sz Philomena templomába törtek, a franczia szü-
zek káplánját Te Deum éneklésére kényszeritették. A káplán 
ellenszegült a szentségtelen követelésnek, kettő a szüzek kö-
zül a templomba lejött, hivatkozott a hely szentségére, a mi-
niszter köriratjára, mely nem csak a kényszerítést, hanem a 
meghívást is t i l t ja ; erre egyik lelketlen a szüzet mellbe lökte, 
puskájának agyával döfdöste, s káromkodott. Ily emberek 
akarják a szabadságot Italiába behozni, ilyenek az egysé-
gesség barátjai. — Rossanoban egy passaglianus pap azon 
a napon a csőcselék népnek a piaczon beszédet tartott, mely-
ben a romai pápát, Cilento érseket, és az egész kath. hiera-
chiát szidalmazta. — A longobuccoi papok, nem akarván jun. 
7-én Te Deumot énekelni, máig is a zuglapok gunyjair.ak 
tárgyai. — Pieve-ben egy gonosz lélek a beteghez vitt Ol-
tári szentség előtt kalapot nem emelt. Erre egyik polgár őt 
ügyeimeztette, ő pedig kérdezve válaszolt : valljon Garibaldi 
megy-e az utczán, hogy kalapot emeljek? — Pistojában egy 
kapuczinus atyja ellen a csendőrség embertelen kegyetlen-
séget vitt véghez. Éjjel betörtek a csendes lakásba, az atyát 
az ágyból kivonszolták, bőrig megmotozták, azután a mint 
volt éjeli alsó ruhájában, elvitték, nem tudni, hova. — Pro-
cidában a gonoszok magok énekelték a Te Deumot. A vá-
roska 1861-i tavasztól el van pusztulva, nincs papja ; ők te-
hát a bezárt templomot föltörték, s magok énekelték a Te 
Deumot jun. 7-én. Erről írták az újságok: Procidában a Te 
Deum ünnepélyes pompával megtartatott. — Mit irnak Ná-
polyból! Egy franczia pap sétált a tenger partján, két gonosz 
hozzájön, s szemébe köp mind a kettő. A pap, elfelejtvén az 
evangeliumi tanácsot, fogja nádbotját s a z egyiknek fejére 
csap, a mi alatt a másik elfutott. A csendőrség ott termett, a 
papot tömlöczbe vitte, a franczia consulnak nagy fáradsá-
gába került e papot, mint franczia polgárt, kiszabadítani. --
Egy másik franczia pap esetlegesen azon a piaczon volt, a 
melyen a nemzeti őrsereg lépdelt. Egy káplár ki lép a sorból, 
a paphoz közelit, szemtelenül szemébe néz, s elkiáltja ma-
gát : „morte ai preti ;" a pap az ezredeshez megy panaszra, 
a ki azt válaszolta, hogy mindennek hitelt nem adhat .—.Két 
más franczia pap letartóztatott a határon, és bőrig megmo-
toztatott, mintha a brigantiknak pénzt vitt volna. Az egyik 
méltó boszonkodással mondá a csendőröknek : „ti nyomorul-
tak, ha pénzünk volna, azt azonnal Pius lábaihoz tennénk." 

PUEBLA, maj. 18-án. „Tegnap estve hat órakor vo-
nultak be a francziák. A népnek elragadtatását és örömét 
leírni lehetetlen. Ma, hat évi üldözés után először jelenhet-
tünk meg székesegyházunkban ; ma először jelent meg a 
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káptalan kevés tagja disz- öltönyben, ma először léphettek a 
papok papi ruhában az utczára, ma kondultak meg a haran-
gok hat évi hallgatás után. Holnap lesz az ünnepélyes Te 
Deum; az üldözött isteni-tisztelet ismét kezdetét veszi." 
Ezen levelet irta Bastida mexicoi érsekhez Pueblából egy 
kanonok. Nevezetes a zsarnok Juareztől indított üldözésnek 
azon tette is, hogy Pueblában a szerzetesnőket kiűzve, a 
bérkocsiknak, a postáknak megtiltotta, hogy őket fölvegyék, 
miszerént igy gyalog kényszerüljenek utazni, s a meggya-
láztatásukra kirendelt pocsék népnek gunyjait, s bántalma-
zásait tapasztalni. A pueblai lakosok ezt megtudván, kocsi-
jaikat a kolostorhoz küldték, s több kocsi jelent meg a ko-
lostor előtt, semmint szerzetes nő volt. íme mily jó a nép, 
mily gonoszok voltak az ő kormányzói. 

VARSÓ, jul. 9-én. Nro 1960. A prusseunai cz. püspök, 
általános helyettes, a plebanusoknak, minden templomi elöl-
járóknak, s szerzetes rendeknek a varsói érseki megyében ! 
A varsói érsek jul. 3-áról szóló levelében tudósitott, hogy a 
kormány parancsolatjára Gaschinából Jaroslavba határozat-
lan időre elvitetett. Az egyetemes egyház törvényei-
nek szellemében tehát, és a kath. lengyel egyház szabá-
lyai szerént (Cons. Synod. 1. IV. de poenis pag. 331.), s az 
elébb tett példák után, midőn a poseni és gneseni érsek Du-
nin Koloberzegbe 1839-ben fogságba vitetett, rendelem, és 
minden világi és szerzetes papságnak parancsolom, hogy fo-
lyó hónap 12-ikétől kezdve, a szomorúság- és gyásznak külső 
jeleül minden templomokban a harangok, az orgonák, az 
énekek elhallgassanak mindaddig, mig érsekünk vissza nem 
érkezik. A szentségek ki fognak szolgáltatni, a szent-mise 
csendességben olvastatni, a szent beszéd és az elemi oktatás, 
ugy mint máskor, tartatni. Ezenkivül, mivel az Ap. Cseleke-
deteiben olvassuk, hogy quando Petrus servabatur in car-
cere, oratio űebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum 
pro eo, s hogy az Isten ezen imádságot kihallgatva, angya-
lát küldte, s sz. Pétert kiszabaditotta : az imádság ezen hat-
hatóságára, kivált ha az együtties, emlékezve, fölszólitok 
minden plébánost, hogy híveiket intsék, miszerént most leg-
inkább kerüljenek minden bünt, gyakoroljanak minden ker. 
jó cselekedetet, különösen pedig főpásztorunk kiszabaditá-
saért buzgóan imádkozzanak a hadak Istenéhez, a kinek ke-
zében van minden hatalom. Rendelem, hogy jelen parancsom 
minden templomban a szószékről a nép előtt fölolvastassák. 
Rzewuski Pál, s Welluak Kálmán." 

WILNA, jun. 30-án. Mióta Murawiew ide megérkezett 
azonnal Krasinski Adám püspököt zaklatta, hogy pásztori 
körlevélben szólitsa föl papjait s hiveit hűségre a czár kor-
mánya iránt, tegyék le a fegyvert, s térjenek vissza rendre. 
A püspök nem akart ily körlevelet kiadni, e miatt Murawiew 
a püspököt számkivetésbe küldte, s megtiltotta a városi or-
vosoknak, hogy a püspöknek betegségi bizonyítványt ad ja -
nak, hogy igy a püspököt rögtön útnak indíthassa. Erre pa-
rancsolatot adott a püspök elvitelére Kiemerbe, s hogy őt 
Bowkievicz kanonok helyettesitse. A püspök jun. 12 én út-
nak indult, Kiemerből Rigába vitetett. Ez utánBowkieviczet 
zaklatta a tábornok, és pedig azonnal jun. 13-án, de ez sem 
akart hason értelmű körlevelet irni. Fenyegettetett, hogy Si-
beriába küldetik; a kanonok nem engedett. A kanonok és 
püspöki helyettes kész bár mily szenvedésekre, de hivatalá-

nak méltóságát egy tábornoknak eszközül oda nem fogja adni. 
AFRIKA. F a v a , apostoli alpraefectus, a hitterjesztő 

társulat tanácsosaihoz Zanzibar- szigetről, mult évi aug. 12-ről 
a többi közt ekkép ir : „Szerencsésnek érzem magamat, hogy 
tolmácsolhatom a hálát, melytől mind én, mind társaim Jego 
és Schimpff, valamint a Maria-társulat leányai át vannak 
hatva. Önöknek és a többi jámbor tagoknak köszönhetjük 
Isten után azon kimondhatatlan szerencsét, melynél fogva 
ezen ismeretlen tájakon Jézus nevét hirdethetjük. Némi vi-
szonzásul megosztjuk önökkel imádságunk és fáradalmaink 
érdemeit. Fogadják tehát ezen emléket kegyesen, és szol-
gáljon a következő tudósitás önöknek, és a többi tagoknak is 
zálogául oly örömnek, melyet érzünk, midőn az általunk ül-
tetett fa első gyümölcsét termi. A ft Maupoint úrhoz inté-
zett utolsó levelemben megirtam, mily jo fogadtatásban 
részesültünk Zanzibarban ; leirtam a munkálatokat, me-
lyekhez fogtunk , és Afrika ezen gazdag , emlékezetes ke-
leti partján uralgó erkölcsi romlottságot is. Megjegyeztem, 
hogy most kezdetben egyedüli czélunk az, miszerént a lako-
sokat a keresztény jótékonyság müvei által magunknak 
megnyerjük. Evégből kórodát emeltünk lakásunkban a beteg 
benszülőttek számára, ápoló termet alakítottunk a sebesül-
teknek, más kórodát az európaiak részére, műhelyeket a 
mesterségek tanítására, és egy kis gyógyszertárt. Ezen idő-
től fogva intézményeink megtermik azon gyümölcsöket, me-
lyeket ily csekély segédforrásoktól várni lehet. A kórodában 
folytonosan 8—10—12 beteg volt, ide nem számitva a sebe-
sülteket, kiket a legkisebb sérülésnél azonnal ide hoznak H a 
egykettő meggyógyul, helyüket csakhamar mások foglal-
ják el. Nyolczan közülők meghaltak, de előbb megkeresztel-
kedtek. Az ápoló terem szünet nélkül városi betegekkel van 
telve, az anyák kis gyermekeiket is oda hozzák. Minden 
reggel a liaranggali jeladáskor látni lehet, mint sietnek e 
szegény emberek tátongó sebeikkel a terem felé. Óhajtandó 
volna, ha ezen szegényeket kórodában lehetne elhelyezni, 
azonban ez igen nagy helyiséget és sok pénzt igényel. A 
kormány ily nemű szerencsétlenekkel mit sem törődik. Az 
európaiak számára alakított kórodánk jóformán még sohasem 
volt üres.Francziák, angolok, portugálok, amerikaiak, hambur-
giak, piemontiak stb. egymásután veszik igénybe segélyünket. 
Jelenleg van benne egy angol, egy creol a Reunion-szigetről, 
egy touloni matróz, egy portugál és egy protestáns lelkész, ki 
Mombazeban négy hónapig tartózkodott. Reunionból szintén 
befogadtunk egy hajós kapitányt, ki a Monsia-szigetnél hajó-
törést szenvedett, három matrózjával együtt. Ezen kórodánk-
ban eddig csak egy halt meg, ez az angol királyi flottának 
volt matróza, ki igen sok és mély sebekkel terhelve jöt t ide. 
A befogadottak közt még egy másik prot. lelkész is találko-
zott, ki néhány hittársával az afrikai partokon akart megte-
lepedni, azonban egészségi rossz állapotja kényszerité őt és 
társait ezen tervével fölhagyni. Zanzibarba jöttek tehát, hol 
egyikük a kórodában mintegy 20 napig volt, azután vissza-
tértek Európába. Műhelyeink egy gépész megjöttének követ-
keztében nagyobbodtak. Nagy szolgálatot tesznek mind a 
benszülötteknek , mind az erre vitorlázó hajóknak. Kovács-
mühelyünk egyetlen az egész tartományban, melyet az eu-
rópaiak használhatnak. Ennek köszönhető , hogy a Reunion-
sziget egyik lakosa czukor-gyárt emelhetett. A missio kis 
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•gyógyszertára szintén egyetlen vállalat ezen a parton. Azon 
megjegyzés, hogy az arabsok és az afrikaiak nagy bizalmat 
helyeznek a d a w a - b a (hajtószer), némileg bizonyíthatja, 
mily hasznot haj t ezen intézmény. (Folyt, köv.) Ik. 

IRODALOM. 
„MINDENT JÉZUSÉRT." Irta F a b e r Frigyes Vilmos. A 

hetedik angol kiadásból magyarra forditotta B o d n á r 
Zsigmond. Pest 1863. 

Korunk szellemével, mely a Jezus-tagadó müveken él-
deleg, teljesen ellenkező czimii munka. A h i te t , az erkölcsi-
séget, még a természetes becsületességet is megunt kor őr-
jöngő lázongást forral, szít az üdvözitő h i t , a boldogitó er-
kölcsiség örök forrása, isteni mestere — Jézus el len, és a 
tönkre jutott hit, a rútul halványuló erényesség ijesztő réme 
mellett jótékony szellem gyanánt jelenik meg a mü, mely 
„Mindent Jézusért" ajánl, sürget teendőnek, ezt tűzi ki az 
élet egyedüli, minden jóakaratú által legbiztosabban elérhető 
•czélul. Vajha habár csekély, de mégis némi méltatásra jut-
hatna e mü épen azoknál, kik Jézus isteni tanától mindin-
kább elfordulva emberi méltóságukat, melyet Jézus hite 
oly dicsővé tőn, a kath. kereszténység drága köveitől meg-
fosztva, az ingatag véleménynek, az igazságszeretettel oly 
igen ellenkező hitközönyösségnek, és a legszentebb szel-
lemi kötelékek megszaggatásának vészhozó salakjával ag-
gatják körül mintegy szégyelve 1 hogy a kereszténység még 
magasztosb czélt is tüz ki az embernek, mint a jelen életet, 
melynek állatiasan hajhászott kéjei, a boldogság tetőpont-
jául tekintett gyönyörei és ezeknek eszközei már-már letör-
leni fenyegetődzenek azon fensőbb jelleget, melyet a terem-
tés királyának homlokára megkülünböztető diadem gya-
nánt helyezett a nagy mindenség hatalmas ura, az embe-
riségnek örökké irgalmas atyja, ki végtelen tökélyeit, határ-
talan szeretetét leginkább sz. Fiában inutatá be az emberi 
nemnek, melynek tehát , ha saját üdvét óha j t j a , csakugyan 
„Mindent Jézusért" kell tennie, minden törekvésének Jézus 
felé irányulnia. Hasztalan is igyekszik az ember e varázs-
körből magát végkép kivonni; Jézus lett az emberiség kö-
zéppontja, mindennek feléje kell gravitálni, és ha egy időre 
az ember vagy az egész emberiség megunva az erény kelle-
mes igáját Jézus szolgálatából kilépettnek látszhatnék is; az 
értelemnek néhány sugara szintúgy mint a szivnek néhány 
szála ama körhez füzöttnek bizonyul be , melyek végtére is 
elhitetik a valódi elemén kivül vergelődő lélekkel, hogy te-
kintve eredeti rendeltetését, tekintve örök jövőjét csakugyan 
„Mindent Jézusért" kellene és kellett volna tennie. És azért 
örömmel üdvözlünk minden oly müvet, mely ama halvány 
sugarait az értelemnek éleszti, és szilárditja a sziv azon szála-
i t , melyeknek büverejével talán mégis visszavonatik a tévely-
gő lélek azon körbe, melytől eltávozni soha sem kellett volna. 
Szívesen elismerjük, hogy a „Maria Regina" czimü, és a ma-
gyar egyházi irodalomnak jeles fordítása által is diszére váló 
regény ez üdvös visszacsatolás nagy müvéhez sokkal járul-
hat, tekintve akár fönségesen rajzolt személyeit, akár ügye-

sen érvényesitett mély mysticáját; de a mit ott a benső élet 
ecsetelésének mélysége miatt talán igen sokan nem fognak 
föl, azt mintegy népszerűsítve találják Faber jelen munkájá-
ban, mely könnyű stilje, magukat kellemesen behízelgő pél-
dái és példázatai által a nálunk még kevesebb figyelemre mél-
tatott benső élet oly világát nyitja meg, mely mig fönségében 
bámulatunkat erőszakolja ki: boldogságot, lelki kéjt árasztó 
lége által annyira vonz bennünket magához , hogy mintegy 
lebüvölve andalgunk, merengünk a lelki élet azon téréin, 
melyeknek szépségeit, bájait eddig oly kévéssé ismertük. 
(Folyt, köv.) Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 25-én. R o s k o v á n y i Ágoston nyitrai 

püspök ő mlga ad visitanda limina Romába utazott; hová ót 
t. P a l á s t h y Pál egyetemi tanár ur szerencsés kisérni. 

— R é t h e-lielységben 45 ház lett a tűznek martalék-
jává minden takarmány- és eleséggel együtt. A hivei csapása 
fölött szomorkodó lelkész F e r e n c z y József általunk is kö-
nyöradományra szólitja föl a keresztény szeretetet, melynek 
áldozatát továbbszállításul szivesen elfogadjuk. 

— Palermoban sz. Rozalia ünnepét évenként nagy pom-
pával szokták megülni. A kápolnának, melyben a sz. szűz teste 
van elhelyezve, kulcsai a magistratusnál vannak, melyeket ez 
néhány nappal előbb, mint az ünnepély tartatik, szokott az 
illető lelkésznek átadni, hogy a szenthely kellőleg fölékesit-
tethessék. Az utolsó alkalommal azonban csak az ünnepelőtti 
késő estve adta a kulcsokat át, ugy, hogy az ünnepet kellő-
leg rendezni már lehetetlen volt, és igy a szokásos ünnepely 
el is maradt. A lapok most neki esnek az érseknek, káptalan-
nak, az egész papságnak, mintha az ünnepet azért hagyta 
volna abba, hogy a kormányt gyanúsíthassa a nép előtt; né-
mely lapok a népnek azt a tanácsot is adják, hogy a canail-
le-okat (papokat) mind ki kell űzni és Romába küldeni; vagy 
bebörtönözni, vagy jövedelmüket megszüntetni. Mindé zajra 
azonban a nép mitsem ad, mert jól tudja, hol a hiba. 

— A frankfurti lapok mindent elkövetnek, hogy nevet-
ségessé tegyék a katholikusok ottani nagy gyűlését, ésaleg-
badarabb hireket terjesztik tanácskozmányuk tárgyairól. H a 
igaz, az együgyűek közül sokan elhagyták a várost, hogy a 
gyűlés ideje alatt ne legyenek kénytelenek látni a sok hosszú 
fekete öltönyt, vagy hogy a távolból nézhessék a veszélyt, 
melyet a katholikusok ezen gyűlése fogna a városra hozni. 
Tudtunkra a magyar clerusból ft. K u b i n s z k y Mihály ka-
locsai kanonok ő nsga rándult e gyűlésre. 

— A P. Lld ismét mulattatja olvasóit. Szerénte a „No-
tre-Dame-des Victoires"- társulat Parisban Cherbourgba bu-
csujárdalatot rendezett. Hogy annál többen vegyenek részt, 
a legpompásabb fogadtatást helyezte kilátásba Cherbourg-
ban mind a hatóság, mind a nép és katonaság részéről. So-
kan is voltak a bucsujárók: azonban megérkezvén Cher-
bourgba a pompás fogadtatás helyett mintegy 10,000 ember 
fütyüléssel, pisszegéssel fogadta a bucsujárókat, öklözte, ta-
szigálta az ajtatoskodókat, szétszórta az egész körmenetet, 
melynek élén két püspök volt , kik ővéiktől elhagyatva a 
legkellemetlenebb helyzetbe jutottak. A zavart csak másnap 
sikerült lecsendesiteni. 

Megje lent : „Két Barátné." Elbeszélés a mindkét 
nembeli érettebb ifjúság számára. Németből átdolgozta R á-
z e l József Gyulán 1863. 166 1. ára 50 kr. Épületes, kelle-
mes olvasmány. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Anyagi haladásunk, 

(Fo ly ta tás . ) 

IV. 
Tekintsük a keresztényiesség határain tulcsa-

pongó anyagi haladást egy másik eredményében, s 
vizsgáljuk annak társadalmi, erkölcsi hatását. 

Mi a jelenkor iparának eszménye, mely után tö-
rekszik? „Kimerithetlen élvezet." 

Az anyagi szükségletek kielégitése létem czéljíf', 
mert e szükségletek hatását érzem legélénkebben. A 
fájdalom kellemetlen érzetet ébreszt, azt tehát min-
den áron kerülnöm kell ; az élvezet kellemesen hat 
reám, tehát kötelességem azt keresni. 

Hogy élvezeteket szerezhessek, két dologra van 
szükségem; ezek: oly tárgyak készítése,melyek hasz-
nálata élvezetet ad, s az élvadó tárgyak birtoka. E tár-
gyakat nyerem az által, ha saját és embertársaim 
physicai erőit, a természet adományait eszélyesen tu-
dom érdekemben fölhasználni, s czéljaimhoz alkal-
mazni. „Végczélom, érdekem pedig az élvezet." En-
nek fő eszköze a gazdagság; ez pedig a különféle ipar-
ágak hőtermelése-, olcsó előállítása-, s magas árából 
származik. Mindezek főtényezője, alapja, a gazdagság 
egyetemes képviselője: a pénz. 

Pénz, ez a jelenkor iparának bölcsészete, főté-
nyezője, életere, végczélja. 

„Die Zeit ist Geld, so England sagt, 
Was Ewigkeit ist, niemand fragt." 

Igen a túlzott ipar egyik veszélyes eredménye 
a gazdagság concentrátiója, a pénzimádás. 

A börze, a pénzvásár, hatalommá nőtte ki magát, 
s a gazdagság hajhászása a társadalom minden réte-
geiben veszélyes mirigyként terjed el. 

Az államokra a kölcsön életföltétel levén, saját 

érdekükben elnézték, mondjam — segiték a pénzha-
talom emelkedését. 

A forgalmi papírokkal üzérkedés nem csak sok-
bzorosan fölülmúlja a termékekkeli kereskedés tevé-
kenységét, sőt a börze a reális tőkéken is uralkodik, 
melyeket a földművelési ipar igényel. 

Az államok nem képesek többé a börze üzérkedé-
sét kellőleg korlátozni, mert adósságaik által maguk is 
mintegy hűbéreseivé lőnek a pénzkirályoknak. „Az 
adóssági rendszer nem annyira a hitelezőket teszi 
függővé az államtól, mint az állam sorsát adja azok 
kezeibe." (Bonald. Esprit, crédit public, 104. 1.) Ki 
nem ismeri az ügyesen szőtt hálót, melyet a pénztő-
zsérek egymással szoros viszonyban az egész földön 
kiterjesztének ? A hálózat íoszálaiból ezer meg ezer 
apró mellékágak futnak szét, melyek a legmagasabb 
köröktől az élet legalsóbb rétégéig leterjeszkednek. 

„Némely állam-adosságok kamatai nem fizettet-
vén ezüstben, természetes, hogy azok összege a papí-
rok folyóértéke szerént emelkedik vagy száll; már 
pedig a papirbecs, azaz, a fizetendő összeg ezüstér-
tékének kevesbedèse mindég a hitel s termelők rová-
sára történik." (Histor. polit. Blätter. — Materielle 
Interessen.) 

Különösen a vasutak részént közvetve részént 
közvetlenül eredményezték az iparos társulatok sza-
parodását; s ezek az összes iparral együtt az érték-
papírok számát mesés sokaságig növelék ; — és mert 
a legsolidabb alappal biró értékpapírok is alávetvék 
a börze ár-apályának, s ugyanegy tőke a börze árfo-
tolyama szerént sokkal több kamatot hozhat, mint 
más uton hozott volna, például ha földbirtokba fek-
teti, — s mert a papír-gazdagságot könnyű kezelni: 
az örökös reményből élő ember nem is gondolva a 
hirtelen elszegényedésnek hasonló lehetőségére, szi-
vesebben fekteti pénzét állampapírokba s mindenféle 
actiákba, mert ez által megszabadul a kamat behaj-
tás kellemetlenségeitől. Ez által temérdek tőke vona-
tik el a földművelés- s kisebb iparágaktól. Azonkivül 
a birtok ingóvá leszen, a földbirtok vészit előnyéből, 
háttérbe szorul, s ez által sok viszonyok elvesztik í)>1- "T?*^ 
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landóságukat. A tőkepénzes, ki birtokát érték-papi-
rokba fekteté, nincsen többé kötve a Tőidhez, meg-
szülte 5 zsebébe teszi tárczáját, hóna alá uti táskáját, s 
ubi bene, ibi patria. Hazája jó vagy balsorsa nem so-
kat érdekli, reá nézve csak az bir érdekkel: mily 
szemmel nézi a londoni, párisi vagy bécsi börze az álta-
lános politikai helyzetet, vagy egyes államok állapo-
tát. A börze árfolyama folytonos hévmérője családi 
viszonyainak, mert ez sokkal fontosabb saját s csa-
ládja anyagi jólétére nézve, mint a mi hazájában tör-
ténik, — s igy keletkezik az úgynevezett világpol-
gár, jobban mondva érdekpolgár. Mig egy részről a 
pénzüzéreknél a börzei árfolyam mellett minden ha-
zafias érzület háttérbe szorul : addig az értékpapírok-
kal való üzérkedés, a kereskedésnek e hamis neme 
által megrontja s csökkenti a valódi kereskedelmet; 
mert itt a siker nem az ipar, vagy kereskedésbeni 
ügyesség, nem eszélyes combinátiók, sem fárasztó 
munka eredménye: elég bizonyos uzsorási csalfogá-
sokkal élve másokat elámítani, az úgynevezett börzei 
panique-ot terjeszteni, s embertársaik vigyázatlansága-
vagy hiszékenységéből húzni az ohajtott emelkedés 
vagy alábbszállás adta nyereményt, azért jegyzi meg 
Proudhon: „les faits et gestes de la Bourse ont fait 
table rase de l'honnetetè commerciale;" „a börze tet-
tei s viselete által semmivé tette a kereskedelmi be-
csületérzetet." 

A csodás gyorsaság, melylyel sokan ez uton 
meggazdagodnak, gyakran elvakítja azokat is, kik 
addig is elegendő birtok urai valának. Egy szeren-
csés nap a börzén több nyereséget ad, mint más ke-
resetmódok fáradságos évek alatt; azért fordulnak 
sokan e könnyű, kecsegtető keresetmódhoz. 

„Hanem ez által a kereskedelem épen annyi hasz-
nos tagot, tőkét vészit, mennyit ez álüzlet forgalom-
ban tart, s míg sokan ez üzlet emberei közöl munká-
jukkal keresve kenyerüket, az ipar hasznos előmoz-
dítói voltak, — a szerencsés üzlet által tétlen gazda-
gokká lőnek, kiknek fő igyekvésük tulságig emelni 
vagy alászállitani a föld termékeit s az iparczikke-
ket, a mint érdekük kívánja ; oly mérvben, hogy vagy 
velők együtt uzsorásokká kell lennünk, vagy kitesz-
szük magunkat az éhhalálnak az életszükségletek 
rendkívüli drágasága következtében." (De Vallée. 
Les Manieurs d'argent, p. 253.) 

E bajnak a földművelési iparra lehető káros ha-
tását orvoslandók, a kiválóan földművelő országok-
ban a jelentékenyebb nemzetgazdászok minden igyek-
vésüket földhitel-intézetek fölállítására irányozzák. 
És valóban tekintve azt, hogy a pénzüzlet, a börze 

temérdek tőkét elvon a földmivelési ipartól, — to-
vábbá hogy ez iparágban a termelő gyakran, jutá-
nyos kamatra nyert tőkével, egy vagy más körül-
mény okozta zsibbadásán segítve, uj lendületet adhat 
kereset módjának: könnyű belátni mily lényeges, é-
letbevágó tényezői a földhitel intézetek a földműves 
iparnak. 

A keresztényiesség határain tulcsapongó anyagi 
haladás egyik eredményének „a kimerithetlen kincs-
vágynak" társadalmi hatását érintém röviden, s hogy 
az nem fölösleges, sem egy szorosan egyházi lap kö-
rén kivül nem esik, belátjuk, ha a „kimerithetlen él-
vezet" elvben kifejezett kincsvágynak, pénzimádás-
nak hatását szűkebb körben, nem általános, nemzet-
gazdászati, s e szerént közvetett ; hanem a családi é-
let s egyesekrei, tehát az erkölcsiségre közvetlen ha-
tásában vizsgáljuk. 

Ha az anyagi szükségletek kielégítése létem 
czélja — mint az anyagimádó bölcselet tanítja: — 
akkor e szükségletek kielégítése élvezetet szül. Mi-
nél nagyobb, élénkebb a szükséglet, annál nagyobb 
lesz kielégítésében az élvezet. Következőleg, ha élve-
inket akarjuk sokasítani, szükségleteinket kell szapo-
rítani, s hogy mindég ujabb élvezeteket szerezzünk 
az emberiségnek, ujabb szükségleteket is kell terem-
teni. „Termelni végnélkül, hogy élvezhessünk vég-
nélkül." Ez a jelenkori ipar téves eszméje. — Ugyanis 
a munkának czélja nem uj szükségletek előidézése, 
hanem a meglevők kielégítése. — Velünk születnek 
szükségleteink, az élet fültárja azokat, és a munka ki-
elégíti. Ez az észszerű rend. 

Az élvezet épen ugy van mérve az emberi test 
szervezetéhez, mint a növényeknél az éltető nedv. A 
növényzetnél a túlságos nedv túlságos fejlődést, csak-
hamar rothadást okoz, s enyészetet; — ébreszd föl, 
csigázd tul az embernél a fölösleges, nem való szük-
ségletek teremtése által a kielégítés vágyát, az élve-
zetet: s kiszárítod az életforrást, unalmassá teszed 
az életet. 

Az ipar, elvéhez hiven számtalan uj szükséglete-
ket csinál, eddig ismeretlen haszon- s kényelmi czik-
kek fölös termelése által. Sok oly dolgok, áruczik-
kek, melyeket azelőtt jómódúak sem szerezhettek 
meg, most olcsó áron kaphatók, ugy hogy a szegény 
is megveheti magának. Ez általában véve előny. A-
zonban előny-e a nép valódi jóléte-s jellemére nézve? 
A köznép, kézműves osztály igaz sokkal csinosabban 
öltözködik mint az előtt, s a műveltebb és középosz-
tály között alig lesz ma holnap különbség a ruháza-
tot véve; lakásaik oly kényelemmel butorozvák, 
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milyenről hasonállapotu szülőiknek fogalmuk nem 
volt: hanem sokkal több szükségleteik is vannak mint 
azoknak vala. Ha bizonyos dolgok drágák, akkor az 
ember csak a szükségesek megszerzésére szorítkozik; 
ha ugyanazok olcsókká lesznek, megveszszük, s pedig 
oly pénzen, melyet sokkal hasznosabbak megvételére 
fordíthattunk volna. A kényelem szükségletté leszen; 
a vágyak fokozódnak, szaporodnak, s egyiknek be-
töltése a másik születését vonja maga után, mert mint 
sz. Ágoston megjegyzi : „Nescit cupiditas, ubi finia-
tur necessitas." 

Igen, az ipar túlságos fejlődése óriási lökést adott 
a veszélyes fényűzésnek. A Középosztály — mint 
mondani szokta — kénytelen állásához illőleg öltöz-
ködni, élni stb. ne hogy megszólják az emberek. — 
Azonban a csekély évi jövedelem alig levén elegendő 
a mindennapi szükségletek fedezésére, tengődve él 
napról napra; a jövőre, előre nem látható balesetekre 
semmit félre nem tehet: s innét van, hogy gazdagság, 
pénz lesz egyedüli vágya, reménye; e chimerát űzi, 
hajtja az életen kérésziül. És ha gazdag nem lehet is, 
legalább azon igyekszik, hogy néha néha — habár 
csak pillanatokig — élvezhessen oly, állásához nem 
illő fényt, jólétet, milyet ha gazdag volna, rendes, 
mindennapi életmódként folytatna. Szóval bizonyos 
fokú külső fényűzés majdnem szükségesnek látszik 
sokak előtt; minek következése az, hogy a háztartás 
szegényedik, a családokbeléleteörömtelen; legíolebb 
is néha egy vagy más költséges mulatságbani rész-
vevés, drágább öltözet, s több e félék teszik külső 
csillámát a belső szegénységnek. A külső álfény, a 
látszat, — a belső kényelem, a valódi jólét árán vá-
sároltatik meg „um Sand in die Augen zu werfen." 

Az élvezet utáni mértéktelen vágy, a küllátszat 
és belső szegénység tudata eltompítja lassanként a 
becsületérzetet az eszközök megválasztása- s megíté-
lésében. Ez az oka, hogy kominkban a gazdagság oly 
sürü lepel, mely a jellem bármely szennyfoltját lát-
hatlanná teszi. E szó „gazdag" minden más szempon-
tot háttérbe szorít egy egyén megítélésénél, s mig 
gyakran nem egészen tiszta utakon meggazdagultak-
ról szólva, practicus, élelmes embereknek nevezzük 
őket, kiknek van „savoir vivre"-jük: addig a ked-
vező de nem-tiszta alkalmakat fölhasználni nem aka-
rókat rendszerént : nevetségességig becsületesek-
nek, sokszor ügyetleneknek mondjuk. „Unde habeas 
quaerit nemo, sed oportet habere," igy lassanként a 
belső értékű becsületesség pénz nélkül, értéknélküli, 
elavult érdempénzzé kezd lenni sokakra nézve, — 
melynek csak kevés régiség-kedvelők előtt vagyon 

becse. Az ily életnézetek eredménye pedig rossz ha-
tású szokott lenni a jellemre. Álszerénység, csúszás-
mászás a gazdagok előtt : eredményei az ily életné-
zeteknek. Eszmékért küzdeni ; barát, család vagy a 
haza üdveért önmagunk jólétét föláldozni; a legszebb, 
legnemesebb társadalmi erények — reális haszon nél-
kül — nevetségesnek, ha nem oktalan túlfeszültség-
nek tartatnak. Hol keresünk azután ily egyéneknél 
jog- s vallás-tiszteletet, hazaszeretetet, önfeláldozást 
akkor, midőn legfőbb érdeke, egyedüli torekvési irá-
nya e szóban öszpontosul: pénz, gazdagság? Midőn 
egy nép isteníti a pénzt, és a gazdagságot tekinti az 
élet dicsteljes végczéljául, s a boldogság főeszközéül; 
teremthet ugyan még művészeti remekeket, s civili-
sátiójának álfénye sok idegen népet elvakithat: ha-
nem valóságban az ily nemzet mindég jobban eltávo-
zik az Istentől, s erkölcsössége törékeny, múlékony, 
mint az érez s papir, melyet imád. 

Méltán sóhajt föl tehát sz. Bernárd: „Aspicioge-
nus humánum ab ortu solis usque ad occasum hujus 
mundi nundioas perambulare : alios divitias quaere-
re, alios honoribus inhiare, alios favoralis aurae sva-
vitate raptari. Sed quid de divitiis? Nonne cum labo-
ré acquiruntur, cum timoré possidentur, cum dolore 
amittuntur. Thésaurisas et ignoras cui congregabis 
ea." "Vide quantum laborem pro perituris divitiis as-
sumpsisti . . . . omnium necessitudinum oblitus, quae-
ris ut acquiras, acquiris ut perdas, perdis ut doleas." 
etc. (De diversis, sermo XLII. num. 3.) 

A mondottakból kitűnik, hogy az ipar növeli 
ugyan a kényelmet, az életet könnyűvé, kellemessé 
teszi ; a szép iránt a köznépben is fogékonyságot éb-
reszt: hanem épen e szép iránti fogékonyságnak a 
fényűzési czikkek túlságos készítésében s aránylag az 
olcsósodás általi túlzott fokozásában rejlik a köznépre 
veszélyes fényűzés csirája. És ha megengedjük is né-
mely államgazdászok véleményét, mely szerént a 
gazdagok fényűzése a finomabb kézmüvek fönállá-
sára szükséges: hanem a fényűzés káros és vétkes a-
zon osztályoknál, melyeknek jövedelme legfölebb a 
mindennapi életszükségletek kielégítésére elegendő. 
Ha áll is az, hogy a fényűzés mindég viszonlagos, s 
azon aránytól függ, mely a finomabb áruezikkek ára 
s a vevő pénzviszonya között van, s hogy a mi pél-
dául ma egyre nézve pazarlás leendett, holnap olcsó 
kényelmi czikké válhatik, s az egyik megszokott é-
letmódja a másikra nézve vétkes fényűzés lenne: nem 
kevesbbé bizonyos az is, hogy a gazdagok fényűzése 
a szegényebbek birvágyát, kíváncsiságát fölébreszti, 
s annak ki nem elégithetése a kevesbbé jóknál kese-
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ruséget, irigységet szül, s mint Montesquien mondja : „le 
luxe des grands corromp t le peuple dans l'abondance, et l'aig-
rit dans la misére" „a nagyok fényűzése rossz példa a jómó-
dú népre nézve, s keserűséget szül a nyomorultakban;" — 
Rousseau szerént: „a fényűzés megrontja a gazdagot, ki azt 
űzi, s a szegényt, ki azt kivánja, irigyli," „le luxe corrompt 
tout, le riche, qui en jouit, et le pauvre qui en convoite." 

Azért méltán követik elvül a jámbor keresztények Mi-
nucius Felix e mondatát : „Nos, qui moribus et pudore cen-
sentur, merito malis voluptatibus et pompis vestris et specta-
culis abstinemus, gustum et de sacris originem novimus, et 
noxia blandimenta damnatnus." (Octavius, cap. 37.) 

Továbbá a nagy kényelem, fényűzés elpuhitja a testet, 
növeli s fokozza az érzékeket, vágyakat ; innét van a testi 
kéj-okozta roppant erkölcsi sülyedés, mely főleg az úgyneve-
zett civilisált államokban a társadalom minden rétegének 
mételye. 

Az anyagi haladás túlzása elvonja az embert minden 
magasabb érdekű foglalkozástól. A földhez tapadt kebelből 
lassanként kihal az égiek vágya. Az ember nem él csak a phy-
sical világban. Egyedüli vágya az anyagi jólét. Ez foglalja el 
eszét, szivét; s mig gőzmozdonyaival majdnem röpül az em-
ber egyik helyről a másikra, telegraphjaival megköti a gon-
dolatot, s pillanatok alatt óriási távolban közlekedik egymás-
sal ; mig a test oly gyorsan halad : addig a lélek magasabb 
röpte lankad, gyengül; — avassodronyhoz nyűgözött eszme, 
megszokja a földdel párhuzamosan haladni, s az emberi sziv-
ből Istenhez vezető telegráph aranysodronya — a hit — el-
szakadozik; s a vallásos buzgalom gőzmozdonya, melynek 
eddig rendes utazói az istenimádás, égiek utáni vágy voltak, 
— rendszerént üresen érkezik meg az Istenség trónja elé; — 
s igy vergődik az emberben uralomra az alsóbb rendű, az ér-
zéki, az anyag, az éraékfölötti magasabb rendű érdekek fö-
lött. Ez által az ember, ki ura az anyagnak, rabszolgává le-
szen; az eszközből czélt csinál, s mig az anyagi haladás kellő 
határok között az ember szellemi, erkölcsi művelődésének, s 
ez által valódi haladásának jelentékeny segédeszköze : jelen-
legi iránya- s emelkedésében épen valódi haladásunk akadá-
lya leszen ; — mert mi által királya az ember az anyagnak, 
a természetnek? Istenneli szellemi hasonlatossága által, 
melynek erejével a földet szolgálatába hajtva magasabb czél-
jait valósítja. Mi pedig magasabb czélunk ? A múlékony, vé-
ges anyag müvelése, az állatias ösztönök, érzékek, vágyak 
minél linomitottabb kielégitése-e ? vagy pedig az, hogy el-
ménknek, szivünknek teremtőjére irányzása által, a benne 
legfőbb tökélyben öröklő igaz, szép ét jó eszméit valósítva, 
a föltétlen, végtelen eszményhez mindég közelebb jussunk 
tökélyeinek lehető követése által, oly czélból, hogy a minden-
ség Urával egyesülve, örökké élvezzük a soha el nem muló 
boldogságot, melyről elmélkedve sz. Cyprián igy kiáltott föl: 
„Qualis illic coelestium regnorum voluptas, sine timoré mo-
riendi et cum aeternitate vivendi; quam summa et perpetua 
félicitas." (Liber de mortalitate. Cap. 5.) (Folyt, iöv . ) 

© • ^ ^ ^ e v s *  

Ő szentségének két körlevele a Cyrill- és Method-egylet 
ügyében. 

I. PIUS P. P. IX. 
Ad perpetuam rei memóriám. Cum, sicut accepimus, 

in Ecclesia Collegiata S. Hieronymi Illyricorum nuncupata 
de Urbe, pia utriusque sexus Christi fidelium societas seu 
Unio sub titulo SS. Cyrilli et Methodii Episcoporum cano-
nice, ut praefertur, ereeta existât, cujus sodales quam plu-
rima pietatis et charitatis opera eo fine praecipuae exercere 
consveverint, seu intendunt, ut populi, qui per orientem dif-
fusi in schismate adhuc persévérant, aliquando ad veritatis 
unitatem, Romanaeque Ecclesiae communionem, extra quam 
nemini salus esse potest, reducantur. Nos, quo hujusmodi 
pia Societas seu Unio majora in dies suscipiat incrementa, 
de Omnipotentis Dei misericordia, ac B. B. Petri et Pauli 
Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque se-
xus Christi fidelibus, qui dictam piam Societatem seu Uni-
onem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, 
si vere poenitentes et confessi, ac SS. Eucharistiae Sacra-
mentum sumpserint, Plenariam; ac tarn descriptis, quam 
pro tempore describendis in dicta Societate seu Unione So-
dalibus in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere poeniten-
tes et confessi, ac S. Communione refecti, vel quantenus id 
facere nequiverint, saltern contriti, nomen Jesu ore, si potu-
erint, sin minus, corde devote invocaverint, etiam Plena-
riam ; nec non iisdem nunc et pro tempore existentibus di-
ctae Societatis seu Unionis Sodalibus vere poenitentibus et 
confessis ac S. Communione refectis, qui praefatae Societa-
tis seu Unionis Ecclesiam sive sacellum die festo principali 
dictae Societatis seu Unionis, veluno ex septem diebus con-
tinuis immediate subsequentibus, cujusque memoratorum 
Sodalium arbitrio sibi eligendo singulis annis devote visita-
verint, ibique pro christianorum Principum concordia, hae-
resum exstirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias 
ad Deum preces efTuderint, Plenariam similiter omnium pec-
catorum suorum Indulgentiam et remissionem misericordi-
ter in Domino concedimus. Insuper dictis Sodalibus saltern 
corde contritis, qui Ecclesiam seu Sacellum hujusmodi qua-
tuor aliis infra annum Festis per dilectum filium nostrum in 
eadem Urbe Vicarium in spiritualibus generalem semel tan-
tum designandis, ut supra, visitaverint, ibique oraverint, 
quo die praefatorum id egerint, septem annos totidemque 
quadragenas ; pro quolibet opere bono, quod pariter saltern 
contriti peregerint, sexaginta dies de injunctis eis, seu alias 
quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae con-
sveta, relaxamus. Quas omnes etsingulas Indulgentias, pec-
catorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam 
animabus Christi fidelium, quae Deo in charitate conjunctae 
ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse 
indulgemus. Praeterea dictis Sodalibus, ut omnibus et singu-
lis lndulgentiis mox memoratis frui possint, si legitime 
aliqua causa impediti, loco Ecclesiae hujusmodi Societatis 
seu Unionis respectivam Ecclesiam Parochialem visitaverint, 
si infirmi idem pietatis opus in alia de respectivi Confes-
sarii licentia et arbitrio commutaverint, dummodo tamen 
caetera, quae injuncta sunt, rite praestiterint, Auctoritate 
Nostra Apostolica tribuimus, et elargimur. Tandem, ut quae 
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ad quodlibet cujuscunque Ecclesiae seu Oratorii publici Ai-
tare Missae celebrabuntur, Animae, seu Animabus sodalium 
bujusmodi Societatis seu Unionis, quae Deo in chari tate 
conjunctae ab hac luce migraverint, pro quibus celebratae 
fuerint, aeque suffragentur, ac si ad privilegiatum Altare 
fuissent celebratae, eadera Auctori tate Nostra concedimus, 
et impertimur. Non obstantibus, Nostra, et Cancellariae 
Apostolicae regula de non concedendis Indulgentiis ad in-
star, aliisque Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, 
caeterisque contrariis quibuscunque. Praesentibus perpetuis 
futuris temporibus valituris. Volumus autem, u t si alias di-
ctis Sodalibus praemissa peragentibus, aliqua alia Indulgen-
tia similis perpetuo, vei ad tempus nondum elapsum dura-
tura concessa fuerit, illa revocata sit, prout per praesentes 
Apostolica Auctori tate revocamus, atque si dicta Societas 
seu Unio alicui Archisodalitio aggregata jam sit, vei in po-
sterum aggregetur , aut quavis alia ratione uniantur, vei 
etiam quomodolibet insti tuatur, priores et quaevis aliae Lit-
terae Apostolicae illis nullatenus suffragentur, sed ex tunc 
eo ipso nullae sint. Datum Romae apud S. Pe t rum sub An-
nulo Piscatoris die III . Julii MDCCCLXIIl . Pontificatus 
Nostri Anno Decimo Octavo 

II. P I U S P. P. IX 
Ad futuram rei memóriám Romanorum indulgentia 

Pontiücum, pias fidelium Societates, quae ad Religionem 
excolendam, et christianae charitatis opera exercenda cano-
nice constiterint, peculiaribus pro re, ac tempore honoribus 
solet, privilegiisque ditare, u t ita juvante Deo majora in 
dies suscipiant incrementa. Cum itaque dilecti filii Archi-
presbyteri et Canonici collegialis capituli S. Hieronymi Uly— 
ricorum de Urbe supplices Nobis preces adhibuerint, ut piam 
Unionem seu Societatem sub Patrocinio Immaculatae Virgi-
nis Genitricis Dei, et sub titulo SS. Cyrilli et Methodii Pon-
ti (icum Confessorum in eadem collegiali Ecclesia canonice, 
ut praefertur, institutam in Primariam Unionem cum facul-
ta te alias ejusdem tituli pias Societates ubique existentes 
aggregandi erigere Apostolica Auctoritate Nostra dignare-
mur, Nos Praedecessorum Nostrorum exempla sequuti, Vo-
tis hujusmodi obsecundare, quantum cum Domino possumus, 
voluimus. I taque omnes et singulos, quibus Nostrae hae Lit-
terae favent, a quibusvis excommunicationis, et interdicti, 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovis 
modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hu-
jus tantum rei grat ia absolventes, suprascriptam piam Uni-
onem seu Societatem in honorem SS. Cyrilli et Methodii ad 
S. Hieronymi Illyricorum de Urbe canonice, uti asseritur, 
institutam hisce Litteris Auctoritate Nostra Apostolica Pri-
mariae Unionis titulo decoramus. eamque omnibus et singu-
lis honoribus, juribus praerogativis et praeeminentiis cumu-
lamus, quae Principum Unionum sen Sodalitatum propria 
sunt Primariae autem hujus Unionis Curatoribus seu Prae-
sidibus, ut alias quascunque Uniones seu Societates ejusdem 
instituti et nominis ubique gentium canonice erectas, servata 
tarnen Constitutione Clementis Papae VIII . Praedecessoris 
Nostri rec. mem. desuper édita, deque respectivorum Ordi-
nariorum licentia aggregare, illisque omnes et singulas in-
dulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum re la-
xationes huic Unioni seu Societati per Nos Primariae titulo 

auctae alias ab hac S. Sede concessas, et communicabiles 
communicare libéré ac licite possint, et valeant, eadem 
Apostolica Nostra auctoritate harum vi Litterarum perpetuo 
concedimus et indulgemus. Decernentes has praesentes Lit-
teras firmas semper fore, suosque plenarios et integro3 ef-
fectus sortiri ac obtinere, illisque ad quos spectant, et in 
tempore spectabunt, pleoissime sufFragari, sicque per quos-
cunque Judices ordinarios et extraordinarios, etiam S. R. 
E. Cardinales, de Latere Legatos ac Nuntios, sublata eis et 
eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facul-
tate et auctoritate judicari ac definiri debere, irritumque et 
inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctori-
tate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non ob 
stantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et 
quatenus opus sit dictae piae Unionis etiam juramento, con-
firmations Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis 
statutis, consvetudinibus, privilegiis quoque, Indulgentiis, et 
Lit teris Apostolicis in contrarium quomodocunque concessis, 
confirmatis seu innovatis, quibus omnibus et singulis illorum 
tenores praesentibus pro plene ac sufficienter expressis, de-
que verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo ro-
bore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dum-
taxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contra-
riis quibuscnmque. Datum Romae apud S. Pe t rum sub An-
nulo Piscatoris die XIV. Julii Anno MDCCCLXII l . Ponti-
ficatus Nostri Decimo octavo. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NÓGRÁDBÓL, sept. 20-án. A világ soha sem lehet 

szebb és lélekemelőbb jelenetnek tanuja , mint mikor a főpász-
tor boldogitja Krisztusban szeretett hiveit személyes láto-
gatásával. A papság keblét ilyenkor kettős dicsőség érzete 
szállja meg. Minden egyes kegysugárban , mely a főpásztor 
apostoli homlokán fölragyog : érzi isteni hivatása öntudatát. 
Minden egyes szent igében, mely a főpásztor ihlett ajkáról 
lehangzik, az Írásnak ama jellemző szavai szólnak hozzá fá-
radalmai közt biztatólag : „Ti barátim vagytok , ha teljesiti-
tek , miket parancsolok nektek. Már nem mondlak t i teket 
szolgáknak; mert a szolga nem t u d j a , mit cselekszik az ő 
ura. Hanem barátimnak (testvéreimnek) hivlak ti teket, mi-
vel mindeneket, a miket hallék az Atyámtól , kijelentettem 
nektek" (Ján. 15.) E szivreható evangeliumi szent igék szel-
leme ömlött el ő eminentiája, — Magyarország biboros her-
czeg-primásának, a mi kegyelmes érsek-atyánknak Nógrád-
ban végzett apostoli körútján. Mit szóljak azaj ta tos népről? 
Valljon nem láttuk-e saját szemeinkkel ismét csak az evan-
géliumnak ama helyét nyilvánosan és ünnepélyesen meg-
ujulni, melyrőlirva vagyon: „Et omnis túrba quaerebat eum 
tangere, quia virtus deillo exibat, et sanabat omnes?" (Luk. 
6.) Lehetetlen e közös boldogság érzetének kifejezést nem 
adni , midőn a bérmálás szentségében részesült legkisebb 
gyermek szive is örömrepesve dobogott attól. Mélyen érez-
tük a hatást mindnyájan, melynek üditő forrása a szellemi 
újjászületés. 0 eminentiája, a már már nyolczvan éves ag-
gastyán, a fáradhatlan főpásztori apostoli buzgalma nyitotta 
ezt az isteni kegyelem után szomjazó lelkek előt t , Jézus 
Krisztus példájára, hogy az élet sokféle utjain el ne t ikkad-
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janak. Nógrád határán — Honth-vármegyéből kilépve — iga-
zán meglepő jeleivel találkozott ő eminentiája a magas sze-
mélye iránt nyilvánuló hódolatnak. Épen ugy esett, hogy az 
első község, (Nagy-Kürtös) melyet a bibornok kiséretével 
Házas-nényétől buesut véve , Alsó-Palojtán á t , érintett Nó-
grádban, ágostai hitfelekezetü vala ; melynek végén azonban 
az odavaló kath. birtokos ns. S e b a s t i a n i ur diszes laka 
előtt, egy, minden tekintetben remek diadal-kapu vonta ma-
gára a közfigyelmet, ugyancsak a föntisztelt s kitűnően val-
lásos , sőt mondhatni, mind a nyilvános, mind pedig a házi 
ajtatosságban párját kereső kath. család bőkezűségéből emel-
tetve, a haza főpapjának méltó-tiszteletére ily kettős fölirat-
ta l : „Éljen hazánk főpásztora !" „Éljen nemzetünk vezére!" 
Magyarország czimere a diadalkapu fölött oly nagyszerű, s 
ékes koronáján a ragyogó kereszttel oly tiszteletet paran-
csoló, oly meglepő volt , hogy alatta maguk a nem-kath. 
atyafiak is kalapot emeltek, s lelkészük szónoklata mellett, 
minthogy épen vasárnap is volt, ünnepies szinben tisztelked-
tek a kath. főpásztornak. — Már alkonyra hajlott az idő, 
hogy ő eminentiája Kékkő várába, ennek valóban már rég-
től néptelen tekervényes utain fölhajtatott, hol a vár-kápolna 
a j ta jánál , a nemes vármegye tiszti kara, élén gr. D e s-
s e w f f y Károly kir. biztos úrral várakozot reá, a helybeli 
plebánust néhány paptársától körülvéve, mintegy támogat-
ván ő méltósága fényes kiséretével, a bibornok-érsek elfoga-
dásában. Igen érdekes volt, midőn nt. M u n k a y János ur, 
a szent kereszt valódi ereklye részecskéjét nyújtotta át meg-
csókolás végett a jeruzsálemi sz. keresztről czimzett bibor-
noknak, a ki nem kis megilletődéssel lépte át a hirneves B a-
l a s s á k kezdettől fogva plebánia-templomulszolgáló, sokféle-
kép dotált s szabadalmazott várkápolnájának küszöbét, hogy 
hallja a reá teljes értelmében alkalmazható „Ecce Sacerdos 
magnus ! qui in diebus suis piacúit Deo"-t ! Mily jól esett, 
térdet, fejet hajtani az isteni Gondviselésnek ama kétségbe 
vonhatlan munkájánál, mely ő eminentiája hosszú, erőteljes 
életében nyilatkozik a magyar egyház és nemzet örömére, 
azon oltár előtt , melynek drága arany- és ezüst ékszerei egy 
jobb és boldogabb időkre emlékeztetnek vissza, s melyeknek 
viszfényében, az imába merült főpásztor arczán ott láttuk 
föltünedezni egy jobb kor reményét is — midőn a jelennek 
hanyatló hitéletét általános nemzeti lelkesedés váltandja föl, 
a késő nemzedékek s erkölcsi reputatiónk megmentésére a 
nagy világ előtt; midőn a mohácsi ütközetben vitézül elesett 
Balassa Ferencz szomorú versei : 
„Bűnre lágy, mint a sár; de vas megtérésre; 
Aczél szive vagyon minden jó kérésre ; s hajlandó sértésre : 
Jót is magyarázni szokott gonosz részre" 
nem illenek többé a korra és fiaira ; midőn Balassa Pál apos-
toli grófi czime nem lesz páratlan a történelemben; midőn a 
családok újraszületvén, elsajátithatlan örökségül fogják birni 
a társadalmat megszabaditó katholicismus isteni szellemét 
stb. Alulirt gyermekkorának egy részét Kékkő magas szikla-
falai körül töltvén, sok derült napot látott az esi várromok 
fölött leáldozni. Mint gyermeknek ugy látszott, hogy a szirt-
alapoknál semmi sem lehet erősebb és tartósabb Később be-
bizonyult, hogy csak az Ur és az ő igazsága az, mely örökké 
megmarad. Ezen örök és folyvást megifjuló igazság napjá-
nak egyik legszebb derűjét hozta föl ő eminentiája kedves 

jelenléte a kékkői magaslatokra. Mert több évvel ezelőtt 
sokszor olvasgattam azőskékkői Balassák könyv-, adat- és le-
véltárait. Ott találtam számos királyaink pecsétes okmányait, 
saját kéziratait, adományleveleit s nagybecsű ajándékait. De 
azon adat nyomára sehol nem akadtam, hogy e századok vi-
haraival mindeddig diadalmasan megküzdött nagynevű csa-
lád örökös birtokát. Kékkőt valaha Magyarország biboros 
herczeg-primása személyes látogatásával diszesitette volna. 
Pedig voltak e hirneves családtagok közt oly kitűnő grófok 
is, mint Balassa Pá l , ki egyházi szelleme s magas hazafiúi 
érdemeiért, melyeket a vidéken máig is tizenhárom templom 
s plébánia hirdet, a romai szent-széktől apostoli gróf czimé-
velékesitteték föl. (Vége köv.) 

ROMA, aug. 22-én. Az ,,Amsterdamsche Courant" 
egy tudósitást közlött, mely már több lapok által fölvétetett 
s bizonyosan a forradalmi lapok által tovább fog terjesztetni, 
csak azért, mivel a Péteríillér ügyére árnyékot vet. Az em-
iitett lap azt hiresztelte, hogy a szent-atya egy kitűnő sze-
mélyt fog Hollandba küldeni, miszerént ezen ország törvény-
székei előtt keresetet inditson a Péterfillér gyanánt össze-
gyűjtött jelentékeny összeg elsikkasztása ügyében. Ez jó al-
kalom, egyrészről rágalmazni a szedőket, más részről elijesz-
teni a jámborokat, kik a szent-atya fönséges szegénységének 
fölsegélésére oly örömmel adóznak. A hivatalos újság tegnapi 
számában kijelenti, hogy a szent-atya senkit nem küldött ily 
ügyben Hollandba, s hogy az adakozások, miként más orszá-
gokból, ugy Hollandból is rendeltetésük helyére mindég meg-
érkeztek. — Szűz Mária menybemenetelének ünnepe megtar-
tatott a Maria Maggiore-templomban. Tiz órakor a pápa ,treno 
nobile' pompával a nevezett basilikába ment, s a nagy-misén 
jelen volt egész környezetével. Patrizi bibornok, portoi püs-
pök, a templomnak főesperestje mondta a szent-misét. Mise 
után a pápa a templom homlokzatjának erkélyére ment, a 
magas méltóságok megelőzték oda; a piaezon és az ide nyiló 
utczákon összesereglett népre áldást adott, s teljes bucsut 
hirdetett. A templom az Esquilino hegyen van, oda és visz-
szamenet a szent-atya örömkiáltásokkal fogadtatott a néptől. 
Délután a szent atya visszatért a Vaticánba. Az ünnep má-
sodik vecsernyéje Borghese kápolnában tartatott, Cardoni, 
caristei püspök, a Maria-Maggiore káptalan kanonokja tar-
totta, a bibornokok jelen voltak. Az ünnep minden templom-
ban kilenczeddel ületik meg, melyre a bibornok-helyettes a 
hiveket meghivta, s a hivek a templomokba az ünnep előtti 
kilencz napon mindég számosan megjelentek. Az ünnepen 
sokan gyóntak, sokan áldoztak, estve a város az angyalok 
királynéjának tiszteletére kivilágíttatott — A francziák sz. 
Lajos templomában tartották meg a sz. Napoléon ünnepét. 
Valójában e nap sz. Neopulus vértanúnak ünnepe, a ki ma-
gas méltóságokat viselvén, Diocletian üldözése alatt a hi-
veket állhatatosságra buzditván, ő maga is föladatván, ker. 
hitét hősiesen bevallotta. Testét darabonként szaggatták meg, 
végre véresen tömlöczbe vetették, hol aug. 15-én meghalt. 
Franchi, thessaloniki érsek tartotta a szent-misét, mise után 
Te Deum énekeltetett, az Oltári-szentséggel áldás adatott. 
Estve a templom honlokzatja, a franczia követség épiiletje, 
kivilágíttatott, és a franczia zenekarok játszottak. — Szo-
morúan jelentem Marini Péter bibornok halálát, mely aug. 
19-én történt estve l l 3 / 4 órakor, miután a religionak min-
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den vigasztalásait megnyerte. Született Romában 1794 oct. 
5-én, volt ügyvéd, Romának kormányzója, a csendőrség 
igazgatója, 1846-ik év dec. 21 án bibornok lett, s. Nicolai in 
carcere czim alatt. Aug. 24-én lesz érte a szent-mise, melyet 
Clarelli-Paracciani bibornok fog tartani, a szent-atya pedig 
az Absolutiot végezendi. — Kristóf János József, soissonsi 
püspök Francziaországban, rövid betegség után meghalt, 
született 1803 april 16-án, püspök lett 1861 mart. 18-án. 
(Vége köv.) 

LONDON, jul. 9-én. Az angol kath. egyház második 
tavaszát éli, s ujabb ifjodásának jeleül sz. Domonkos szerze-
tének gyarapodását emiitjük. E szerzet soha nem veszett ki 
nálunk, de az üldözés hosszú éveiben tagszáma igen csekély 
volt. Ma már nagyszerű házakat, templomokat, s iskolákat 
bir Woodchester, Hinckley, Newcastle s London városaiban 
E házak, kivéve a hinckleyeit, mind uj épitkezések. Két év 
óta Kentistownban Londonnak éjszaki külvárosában, a lel-
kipásztorságot viszik, s most közzététetik, hogy aug. 11-én, 
sz. Domonkos nyolczadán Haverstock-Hillben egy uj tem-
plomnak alapkövét fogják letenni. Mind ez kevés a szerzet 
régi dicsőségéhez mérve Angolországban. Igy például a 
blackfrialsi domonkosok háza, melyben 1263-ban a szerzet-
nek nagygyülekezete tartatott, s melyen aquinoi sz. Tamás 
is jelen volt, most a ,Times' szerkesztőségének irodául szol-
gál. A szerzet örökhivü irodalmi müveinek helyét most a 
pongyola napi irodalom tar t ja birtokban. — A londoni „Asso-
ciater catholic charities' évi tudósításából latjuk, hogy emez 
egylet 3000 tanonczra 13,300 frankot költött. Ez is kevés 
azon nagy számú ifjakra, kik Londonban minden vallásos és 
erkölcsös nevelés nélkül fölnőnek, vagy pedig a leselkedő, 
és a szegénységen nyerekedő angol proselytismus áldozat-
jaivá lesznek. Még igen sokat kell tennünk, hogy a katholi-
kusok lelki szükségeinek eleget tegyünk, nem is szólva a térí-
tésről. Láthatjuk ezt a barkingi plebánusnak a kath. lapok-
ban közlött leveléből. E hitküldér, közel Londonhoz az essexi 
posványok között vasárnaponként négy misét mond, husz an-
gol mért földre távol eső helyeken, s nincs temploma, de 
még kápolnája se. A kis szoba, mely hétköznap iskolául szol-
gál, vagy egy magányháznak kis szobája, vagy egy fa-bódé 
az ő temploma ; pedig Barlangban halt meg sz. Ethelburga 
apátnő. Gilligán atya adakozásokat gyűjt egy kis templomra 
Barkingban. — Londonhoz közel Croydonban, a kenti gróf-
ságban, u j templom épült. Grant, soutwarti püspök tette le 
az alapkövet jun. 15-én. A templom épitése David 
Alfonz franczia születésű plebanus buzgalmának kö-
szönhető. Croydonnak van egy püspöki palotája, és 
benne egy kápolnája, melyet egykoron az utolsó kath érsek 
Pólus bibornok épített , most az anglicán érseknek bir-
tokában vagyon. En jól emlékszem, mivel szemeimmel lát-
tam, miként Croydonban 15 év előtt a kath. pap, ki oda ment 
hogy a kath. isteni tiszteletet visszállitsa, egy rajongó által 
az oltárnál bottal megtámadtatott. Ezen pap már tisztességes 
aggastyán volt, irlandi születésü, de spanyol polgár, a ki 
Spanyolországból mint Don Carlosnak hive száműzetett. — 
A jezsuita-atyák is csak néhány év előtt tértek vissza Skotzi-
ába Douai, s dinanti kolostoruknak elnyomása 1762-ben szét-
szórta a skot születésü tagokat. Most már Edinburgban tem-
plomot birnak 1859 óta, ugy szinte Dalkeitk- s Glaskovvban. 

I t t van iskolájuk is, melynek alapitványai vannak, s hála az 
Istennek nincs mit félni, hogy a kormány ezeket elkobozza 
miként a belga kormány tevé. Meg kell említenem, hogy 
négy alsóházi tag tiltakozást nyújtott be Russell lordhoz a 
belga kath. egyetem alapitványainak elkobozása ellen, mint 
mely az ő családjuk jogait sérti. Azt éltük meg, hogy a kath. 
alapítványokat Belgiumban a prot. Holland és Angolország 
kormánya védi a ragadozó kath. belga kormány ellen ! — A 
skót ,Free Kirk Assembly' gyűlésén Candlish tudor nagy zi-
vatart támasztott a királyné ellen, mivel a Balmoreiban Al-
bert férje tiszteletére emelt szoborra eme föliratot tétette: 
,Consummatus brevi explevit tempóra multa, placita enim 
erat anima ejus,' ez úgymond megtámadása a prot. egyház-
nak, mivel e szöveg oly könyvből vétetett, melyet a prot an-
gol egyház a szent Íráshoz nem számit. íme, mily szorult 
helyzetbe jutott az angol királyné; Angolországban a szent-
írásban találjuk eme könyvet, és senki meg nem botránkozik, 
ha azt valamely Anglicán olvassa, de mihelyt a királyné a 
Tweed-en át lép, a puritánok között már botrány ezt tenni. 

IRODALOM. 
„MINDENT JÉZUSÉRT.1 ' I r t a F a b e r Frigyes Vilmos. 

(Folytatás.) 

E munka némi ismertetéseül és fönebbi szavaink üdvös 
földerítéséül szolgáljanak a „Jézus négy főérdeké"-ről szóló 
szakaszok, melyek egyszersmind ezen érdekek valósitására 
is fölhivják közreműködésünket. Jézus négy főérdéke közül 
I. Atyjának dicsősége. Az ur Jézust ugy mint aï evangé-
liumban ábrázoltatik, tanulmányozva , benne mi sem látszik 
oly annyira hasonlónak valamely uralkodó szenvedélyhez 
— ha szabad ily kifejezéssel élnünk, — mint Atyjának di-
csősége utáni vágya Azon időtől fogva, mikor tizenkét éves 
korában elhagyá Máriát és elmaradt Jeruzsálemben , a ke-
reszten mondott utolsó szaváig, minden lépten az Isten di-
csősége iránti áhítata tűnik föl. Mint egykor mondatott róla, 
hogy az Isten háza iránti buzgalma emészti ő t , ugy mond-
hatjuk mi is, hogy Atyjának dicsősége után folytonos éh- és 
szomjjal epedett. Mintha Isten dicsősége elveszett volna a 
földön, és ő azt fölkeresni és megtalálni jött volna! Szentsé-
ges szive mennyit fáradott mig megtalálá azt t Igy mintánk, 
példánk lőn ; e czélra szent malasztot Í3 ad nekünk, hogy 
dicsőithessük Atyánkat, ki mennyekben van. Most ki tekint-
het szét a földön a nélkül, hogy észre nem venné, miszerént 
Isten dicsősége újra elveszett? Jézus érdeke, hogy mi fölke-
ressük és megtaláljuk azt. A nagy és iszonyú vétkeket nem 
is tekintve, az emberi nem legnagyobb része mennyire, mily 
tisztán elfelejtő az Istent ! Élnek, mintha Isten sem lenne. 
Nem mint ha nyilván föllázadnának ellene. Föl sem veszik, 
ignorálják őt. Ő idegen saját vilagában, és teremtményei előtt 
valami haszontalanság, nyugodtan félreteszik, mintha divat-
ból kiment, vagy utjokban álló bálvány lenne. Tudósok és 
politikusok megegyeznek ebben, üzérek és gazdagok legil-
lendőbbnek tartják hallgatni az Istenről; mert nehéz róla 
beszélni vagy bizonyos nézettel birni a nélkül hogy sokat 
nem engednénk neki. Ez az Istent elfelejtő, őt ignoráló, átha-
tatlan iszonyú tömeg kétségbeejtő, — ha szent kegyelem 
.nem léteznék, valóban mondhatnók — kétségbeejtő akadá-
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lya Jézus érdekeinek. Ez ellankasztja sziveinket, és a halál 
utáni vágyat kelti föl bennünk ; mert mit is tehetünk oly re-
ménytelen ügyben mint ez ? Mégis próbálnunk kell. Egy 
szent olvasó és egy szentelt érem ! Mit nem lehet ezekkel 
tenni! És nemde végtelen egy szent-misének e re je? 

Szerencsétlenségünkre van sok vallásos ember is, ki az 
Isten dicsőségének nem adja meg az azt illető helyet ; van 
sok, úgynevezett lelki — spirituális — ember is, ki még sem 
adja neki mindenből a legjobbat. Ezeknél hiányzik a világos-
ság, hogy megismerjék az Isten dicsőségét, mikor látják azt. 
Az ész és mérséklet szine alatt nem ismerik föl a világot és 
a gonosz lelket, melyek az Istent dicsőségétől fosztják meg. 
Nélkülözik ama bátorságot, mely a világ véleményeivel d a -
czolni mer, és a lelki erőt, hogy éltüket hitük szerént igaz-
gassák. Szegénykék! ők az egyháznak igazi mételyei, pedig 
ezt egy pillanatra sem gyanít ják ; valóban nagy érdeke J é -
zusnak, hogy önmagukat és a dolgokat jól, igazi világukban 
láthassák. I t t is van valami teendőnk : imádkozzunk minden 
jó, es jó-lenni akaró emberért, hogy belássák, mi van Isten 
dicsőségére és mi nincs. 

Vannak továbbá szerzetes rendek , melyek az egyház 
áldásával ellátva saját utjokon dolgoznak az Isten dicsősé-
gére Vannak püspökök, papok, kik folytonos kitartással, ki-
zárólagos tökélylyel fáradnak e czél elnyerésén. Van szám-
talan egylet és testvérület, melyek mind e czélt tűzték ki 
maguknak. Sok nyomort kell e l tűrni , veszélyekkel szembe-
szállni, sérelmeket elszenvedni ; az egyház sorsa , ma a világ 
előtt meggörbedni, holnap talán ra j ta uralkodni ; és Jézus-
nak mindebben meg vannak sajá t érdekei; és kötelmünk őt 
segíteni. Ha féltuczat ember bejárja a vi lágot , és mindenütt 
csak Isten dicsőséget keresi — a hegyeket is elmozdíthat-
nák helyükből. Ez meg van Ígérve a hitnek ; tehát miért nem 
tehetnők m e g ? (Folyt, k ö v ) 

VEGYESEK. 
PEST, sept. 29- én. R a n o 1 d e r János veszprémi püs-

pök ő exclja a tapolczai tüzkárosultaknak 100, a borszörcsöki 
tüzkárvallottaknak pedig 50 fr tot méltóztatott adományozni. 

— A m . k. egyetem hittani kara m. és ft. D u r g u t h 
József pápai praelatus- és esztergomi kanonoknak hittudori 
jubiláris okmányt küldött érdemei elismerésének jeléül. A 
kar az okmány ünnepélyes átadására Z a l k a János apátka-
nonok ő nsgát kérte föl, ki is azt f. hó 19-én méltóztatott ő 
méltóságának átadni. 0 méltóságának a karhoz intézett igen 
lekötelező leveléért, valamint átadó ő nsgának a hit tani kar 
iránt ekkép is tanúsított szívességéért meleg köszönet ! 

— Bolognában f. hó 20-án az Oltári-szentség minde-
nüt t kitétetett azon káromlások elleni tiltakozásul, melyek-
kel Renan és társai napjainkban Krisztust illetik. 

— A nimesi püspök igen tudományos körlevelet bocsá-
tott ki Havet Ernest a franczia collegium tanára ellen, ki 
Krisztust még jobban mogtámadja Renan Ernestnél. Renan 
tagadja Krisztus istenségét, Have t még insultálja is. A lel-
kes főpap méltán fájlalja, hogy ily tanárok ülnek a franczia 
tanszékeken, minő e két Ernest, kik aláásva a kereszténység 
alapjait a hazának is kimondhatlan romlására vannak isten-
telenségük által. 

— A Pungoló írja Milánóból, hogy ott f. hó 13-án két 
leányka találtatott a nyilvános uton, kik éhhalállal multak 

ki. Anyjuk elhalt, atyjuk pedig a turini kormány által töm-
löczbe vettetet t , és igy szegénykék teljesen el voltak hagyva. 
Általában a boldogító kormány alatt igen gyakori az éhhalál; 
és azért igen helyén volt az „Armonia"-nak azon csípős ész-
revétele, hogy a régi fejedelmek alatt az olaszok nem ültek 
ugyan a partementben, de éltek; most ott ülnek, de éhen hal-
nak meg ! 

— A ,Sion' a berlini kath. községnek azt ajánlja, hogy 
a zürichi kanton kormánya által elűzött rheinaui benedekiekre 
bizzák gyermekeik közép és magasb kiképeztetését. Ezen 
ajánlat a jeles férfiak tudományossága mellett annál na-
gyobb figyelmet érdemel, mivel a porosz kormány sem fogna 
ez ellen nehézséget tenni. 

— Philippsonnak zsidó újságában olvashatni : „Pyri tz 
(Porosz.) jul. 9-én: Az itteni leányiskola kormányzója K a l l -
mann ur, a többi közt tanitá, hogy a zsidók és pogányok Isten-
nek csak mostoha gyermekei, és elég durva volt erre vonat-
kozólag a nyilvános próbatét alkalmával is a gyermekekhez 
néhány kérdést intézni. Wolferman zsidó tanitó megtudván 
ezt a zsidó lánykáktól, kénytelen volt ezen állítás ellen találó 
választ közzétenni. Mily eszmét tesz föl Istenről és a religió-
ról az ily kifejezés !" — Mily igen érzékeny Philippson ur, 
ha a Thalmud mondja,hogy a nem-zsidók ebek, és oktalan 
állatoknak tartandók, az rendjén látszik lenni; de ha a ke-
resztény tanár a zsidókat és pogányokat Isten mostoha gyer-
mekeinek nevezi, már ez az illetők ellen elkövetett merény ! 

— A triesti papság két u j egyesületet alakitott; az e -
gyiknek czime : Congregatio sacerdotum s. Crucis, requiem 
aeternam defunctis sodalibus exorantium; a másiké : Pia so-
dalitas sacerdotum ad sublevandam sodalium infirmorum vel 
deficientium inopiam. Az egyleteket a főpásztor sz. misével 
és igen szép beszéddel nyitotta meg. 

— A nápolyi ,Monitore' lefoglaltatott , mivel a pápának 
az olasz főpásztorokhoz intézett körlevelét közölte, mi külön-
ben Olaszország egyik városában sem történt. 

— A jogtudósok Mainzban gyűlést tar tot tak. A püs-
pöki lakban is volt ötnek közülök hely kijelölve. A frankfur t i 
lapok azt hazudták, hogy a püspök távollétében az udvari 
pap udvariatlanul fogadta a vendégeket, sőt mivel más hi -
tűek voltak, vonakodott őket a püspöki lakba befogadni. 
Egyik az 5 jogtudós közül, dr. Levy, a mainzi lapban meg-
czáfolja e ráfogást és dicsérettel emliti föl az illető udvari 
papnak mind udvariasságát, mind a legkényelmesb ellátást, 
melyben részesültek, ámbár más vallásúak. — A piaczi légy 
valóságos Vesta-szemérmü némely Íróhoz képest! 

•— Colenso natali angol püspök ellen, ki még mindég 
Angolországban tartózkodik, sa já t papjai is fölkeltek és sür-
getik őt, hogy mondjon le püspöki hivataláról. Az angol or-
thodoxia igen elrémült e püspök könyve fölött, oly nagy za j tü t , 
és állítja mintha a biblia ellen ily merény még nem követtetet t 
volna el keblében; megfeledkezik tehát a 17 és 18-ik század-
bani angol deismusról, mely a franczia encyclopaedismusnak 
hanem szülőanyja, bizonyára előfutója volt. 

— Nürnbergben van 11,000 katholikus. A haladó párt, 
mely itt is többségben vagyon, a katholikusok iránti libera-
lismusát az által bizonyítja be, hogy a közelegő választásnál 
a magistratusból szintúgy mint a képviselők testületebői 
őket kizárja ; hogy pedig e miatt türelmetlenségről ne vá-
doltassák, egy-két zsidót fog fölvenni a képviselők közé. 

— A porosz anti-kath. lapok sokszor tudósitják olva-
sóikat, hogy itt vagy ott ismét mutatkoznak a vallási őrült-
ség jelei. Értik pedig ez alatt a missiok eredményét, mely 
megtérésben, javulásban nyilatkozik. E szerént ha valaki 
gonoszságait elhagyva a becsületesség ú t já ra tér , vallásilag 
őrült. Ez a porosz anti-kath. haladás ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle I. — Az inség enyhíté-
sére vonatkozó főpásztori szózat. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Soha az igazság több védőt, soha több táma-
dót, — soha melegebb kebleket, soha ádázabb szive-
ket nem látott. Tagadja őt a merészség, tapodja a kö-
vetkezetlenség, gúnyolja az álnokság, védelmét ne-
hezíti a ravasz színlelés. Tiszta lelkismereten, szilárd 
akaraton kivül, nincs támasza, nincs bajnoka e földön. 
A mult kornak harczai csak szórványos pontonként, 
csak helyi csatározásonként tűnnek föl a történelem 
terén; ma minden egyetemes. A íolkiáltás: „Cohor-
ruit mundus se Arianum videns" ma csak Ursa minor 
a nagy Orionboz. A nemzetek élete a közösség- s köl-
csönösségben fölolvadoz; mi elszigetelten nem tehe-
tünk semmit. A ,katholikos' eszme teljes diadalához 
közelget. Némi rendeltetésünk a kölcsönös, az egysé-
ges vallásos élet, mi testvérek vagyunk. Az élet leg-
mélyebb elveire nézve szakadozva állunk, hanem ö-
rök rendeltetésünket az egységre nyomoraink köz-
jajjaiban, kölcsönös fájdalmaiban valljuk, hogy egy-
kor az egyesség közös örömeiben vallhassak. Mi va-
gyunk az egyetlenek, kik ellen minden ellenek egye-
sülnek. Ezek egymás között dúlnak, ellenünk bár 
mely pillanatban kezet fognak. Mi vagyunk az egyet-
lenek, kiknek egyházi életéről, benső külső viszo-
nyairól, intézeteiről, javairól, igazairól, bár mily val-
láshoz tartozzék, mindenki okoskodik, mindenki ta-
nácsot ad, szervezni, rendelkezni iparkodik. Idegen 
tárgyról szólnak ezen idegenek? Nem, — a tárgy 
nem idegen, csak ők lettek idegenek. Mintha benső 
ösztönből érzenék, hogy ezen egyetemes egyháznak 
anyai keblére hivatvák, hogy ezen egyházban ők is 
kötelesek helyet foglalni, mindenki legyen bár mily 
vallású, fölötte vitatkozik. Igy vallják ők azt, a mit 
tagadnak; elszakadva a tagadásban, elszakadni a lé-
lekben nem tudnak. A mi egyetemesharczaink egye-

temes rendeltetésünk bizonyságai. Az anya mindég 
fájdalommal szül. Az üldöző romai birodalmat, az ül-
döző népfajokat az egyház mindég nemes fiainak vér-
patakjaiban mosta, mielőtt anyai keblére szorította 
volna. A tékozló fiu kóbor életének tetőpontjáról ro-
hant a szerző atyának karjaiba. Ez folyik ma, folyni 
fog szüntelen. Saulus akkor tért meg, midőn üldözni 
sietett; Diocletian után a ker. hit trónra lépett, a vég-
kiirtási szándékkal Roma ellen indult lombard király 
mellett született a pápai fejedelemség. Vespere diri-
pit, mane dividit spolia. Egy nemzetet nem mos, nem 
fog — csak az idők végén — megmosni az egyház, 
— e nemzet az, mely kiáltotta: ,sanguis ejus super 
nos et super filios nostros.' 

Spanyolországban egy izgató bűnös társaival el-
itéltetik, a forradalmi lapok-, a szabadkőmivesi pá-
holyokon kivül az angol, svéd, porosz nők is a bölcső 
mellett, a tűzhelynél följajdulnak, könyeik záporával 
a vallásos üldözésnek tüzét oltani Tajo partjára siet-
nek, az ötletek és szeszélyek parancsára mindég kész 
zokogással a kath. nőkirály szivét lágyítani, a bűnö-
söknek kegyelmet esengni együtties föliratban töre-
kednek. Kóbor érzelgőség ez, vagy komoly vallás-
szabadság? A női együtties közbelépés, a tűzhelynek, 
szobatisztitásnak, s bölcsőnek elhagyása, az egyete-
mes kovászosodásnak jelentő buborékja? Vallássza-
badságot követelnek, ott, hol vallásrontásról, cultus-
szabadságot ott, hol uj cultus behozásáról, vallásos bé-
két ott, hol csak vallásháboritásról vagyon szó. Spa-
nyolországban egyetlen egy vallás van ; más vallásúak 
csak jövevények, csak fizetett ügynökök, kiküldött 
házalók, kik a prot. vallást oda behozni akarják. A 
prot. vallás áldásait a spanyol nemzet nem akarja; 
vallásért nem üldöz senkit, mivel senki sincs, ki más 
vallást vallana, csak a magáét rontani, nemzeti és val-
lási egységét széttépni, idegenektől fizetett bérenczek 
által nemzeti dicsőségét sértetni nem engedi. Német-
ország és Portugal megismerteti a spanyollal a val-



akar? Hogy más nem szerencsétlen, hogy mást is a 
vallásos szakadás, a keblekben rejlő föloszlás ostorai 
nem sújtanak, a fölkerekedett nők zokognak, s zoko-
gásaikhoz a tiszai ág. hitv. kerületsuperintendense is, 
„számos ügyködései között, melyekkel hivatala hal-
mozva vau" jul. 21-én Eperjesen tartott közgyűlésen 
panaszló fölirattal csatlakozott. „Hitük miatt örökös 
fogságra Ítéltettek" mondja a superintendens ur, te-
hát hitvallók. *) Matamoros Spanyolországban apos-
tata, azért haja szála sem esett le ; de mikor apostasi-
ára másokat is csábított, ezt a törvény nem tűrte; mi-
kor a bibliák között forradalmi értekezletkéket árul-
gatott, házról házra csempészett, ezt a törvény meg-
büntette. A hitcsábitás mindenütt gyűlöletes, a csá-
bitás általában az angol, a svéd, a porosz nőknél sem 
lesz kívánatos. Annyi érdek, oly eleven rokonszenv 
Matamoros iránt, oly nagy dicsőség a hitvallásban, 
csak az kár, hogy már be volt keverve orgyilkosságba, 
s most a jövendő anglicán vallásnak Spanyolország-
ban püspöke. A komolyan vett államvallás Spanyol-
országnak európai büne. Muszkaország államvallást 
bir miként Törökország, Angol-, Svéd-, Görög-, Po-
rosz-, Szászország alkotmányainak első czikke, miként 
Daniában, államvallást parancsolnak, védenek, előjo-
gokkal szerelnek ; ezen államvallás szakadár, moha-
medán, prot. vallás ; Francziaországnak, Belgiumnak, 
Portugalnak, Italiának volt államvallása, nincs többé; 
Austriában senki sem szól róla, a pápai birtokon ki-
vül csak Spanyolország bir államreligiot, és ez sze-
met szúr Európában. A muhamadán, a szakadár, a 
protestáns államvallás tehát erény, a kath. államreli-
gio Európában kiállhatatlan bün. A kath. államok 
levették a religionak diszét a koronáról, hogy azjog-
ban, méltóságban a prot. vallásnál magasabban ne 
álljon; a prot. államok e példát nem követik, a koro-
náról a vallást le nem veszik, az előjogokról le nem 

' ) „Azon számos ügyködések között, melyekkel a su-
perintendensi hivatal el volt halmozva, említendő egy folya-
modás Spanyolország királynéjához, melyben superintendens 
ur azon három keresztényért emelt szót, kik h i t ü k m i a t t 
(házalás, kereskedés, csábítás, forradalmi izgatás a hit ? Vagy 
talán csak azon háromnak ez volt a hite, mivel ezért fizette-
tett, miként a lapok mondják,) örökös fogságra Ítéltettek. 
Ezek fogsága megszüntettetvén, szenvedésük száműzetéssé 
alakíttatott." (Az izgatásért fizetést nem kaphatni, ez szen-
vedés. Nem a száműzetés lesz a háromnál szenvedés, hanem 
ha a londoni tanyák őket a fizetési ivről száműzik, akkor a 
,szenvedés át-alakittatik' mivel az illetők szomorú alakot 
kaptak. Most rendelkezés alatti küldérek.) Hon, 180. sz. 
8. aug. 1863. 

mondanak, 1 ) hanem ha még egy államban kath. re-
ligio uralkodik, zokognak, siránkoznak, föliratokat 
gyártanak, nőket a bölcsőktől elszakitva a nőkirály-
hoz rohamküldöttségre toborzanak. Kóbor érzelgőség, 
vagy komoly vallásszabadság-e ez? 

Ha a cosmopolita nők mindenkinek szabadságot 
akarnának, mint a kath. belgák, ha mindenütt a cul-
tusra egyenlő jogot követelnének, miként Montalem-
bert! 2) De ők ez esetben csak a spanyol törvényeket 
gyűlölik, csak a londoni tanyák ügynökeinek Spa-
nyolországban kívánnak szabad gazdálkodást. Mi kér-
nők az érzékeny szívű nőket, induljanak világzarán-
dokolásra, — de kezdjék el a prot. államoknál, mivel 
rokonaik, mivel legközelebbiek, mivel a katholikusok 
iránt legméltánytalanabbak. Mi készek vagyunk ne-
kik az emlékiratra adatokkal szolgálni, a forradalmi 
lapok, a kőmives páholyok ugy is hallgatnak ezekről. 
Szüntessék meg otthon, és közel a vallásüldözést, ak-
kor indulhatnak arany gyapjúért a Tajo partjára. A 
nemes sziv minden nyomorra egyiránt érzékeny, a 
nemes lélek kárhoztatja az elnyomást, az üldözést, 
bár hol legyen. Akkor fognak a kath. országoktól sza-
badságot kérhetni az anglicán vallásra, ha a prot. or-
szágok szabadságot adandnak a kath. cultusra. Midőn 
a kath. nőkirályhoz szólanak, érdekükben van, hogy 
ne mondathassák nekik: ,oldozzátok föl először tulaj-
don házaitokban a láuczokat, melyeket türelmetlen-
ségtek a katholikusokra ver.' Legyenek tehát érzé-
kenyek, bár hol, és bár ki fölött suhognak az üldözés 
ostorai, emeljék szavukat, zarándokolják be a világot, 
törüljék a könyeket. Legszebb női hivatás ! Menje-
nek Angolországba, ott nemes nőkirály van, lépjenek 
a törvényhozó testület teremébe, s könyörögjenek a 
katholiknsok számára őszinte, és teljes szabadságot, 
hogy a tábornokságtól, a pecsétőrségtől, s más maga-
sabb hivataloktól törvény által, csak azért, mivel ka-
tholikusok, kizárva ne legyenek, mivel ez a polgári 
erényre ütött bélyeg; kérjenek törvényt, a nov. 5-én 
szokásos ,guy fawkes'-gúnyok ellen, 3) törvényt a 
kőszivű angol földesurak ellen, kik Irlandban, hogy 

J) Où donc en Europe existe-il encore une religion 
d'état ? Dans la minorité des pays catholiques, dans l'im-
mense majorité des pays non-catholiques." Montalembert, 
Mecheluben 21. aug. 1863. (Journal de Bruxelles 238. 
sz. 26. a u g ) 

2) „La liberté réligieuse en soi, la liberté de la consci-
ence d'autrui, la liberté du culte." Montalembert, 21. aug. 
Mechelnben (i. h.) 

3) Egy kath. ország sincs a földkerekségén, hol Luther 
Mártont, Calvin Jánost stb. szalmabáb-alakban az utczákou 



juhaikat, sertéseiket legeltethessék, a kath. zsellére-
ket a földmívelésből elűzik; törvényt a törvény el-
len, mely szerént a nyolcz millió katholikus Irland-
ban a 600,000 lélekből álló államegyházra 14 milli-
omot adóz, mig az állam a kath. egyházra egy fillért 
sem költ; törvényt az utczai csoport ellen, mely a 
papi öltönyt gúnyolja, a szerzetest az utczán kővel 
dobálja, tépi; törvényt a .Prot. Alliance' ellen, hogy 
a kath. gyermekeket ne vásárolja, a dologházakat,az 
ápoldákat ne protestantizálja, a fogolynak, ha az an-
glicán vallásra térne, kegyelmet ne Ígérjen; zokogja-
nak Sheaftesbury, és Newdegate lordok előtt, hogy 
szégyeljék magukat a katholikusok ellen ,delendam 
censeo Corthaginem' minden évben, minden hónapon 
kiáltani. Spanyolországban nincs benszülött protes-
táns, hanem csak házaló, csak ügynök, csak bérencz; 
Britanniában ős kath. családok, benszülött katholiku-
sok vannak, számuk 20 milliom, hogyan kérhetnek 
szabadságot Spanyolországban egy kiküldött házaló-
nak, ha Britanniában teljes szabadságot nem kérnek 
20 milliom benszülött polgárnak? Mig ezt nem te-
szik, kisérletükről kérdezzük : kóbor érzelgőség ez, 
vagy komoly vallásszabadság? 

Menjenek Svédországba, sírjanak a király, zokog-
janak a törvényhozók előtt, mig csak a büntető tör-
vénykönyvből az 1-ső és 2-ik §§. kitörölését meg nem 
nyerik, a melyek igy szólnak: „A ki nyíltan hirdet 
más vallást, mint a tiszta evangelicust, 50 — 300 tal-
lérral, vagy 2—12 hónapos börtönnel bűnhődik;" 
„ha ez nem svéd, büntetése után az országból kiűze-
tik." ' ) Menjenek Poroszországba, itt a polgári jog-
egyenlőséget az alkotmány adja, a király esküvel 
biztosítja, mégis három kath. egyetem paritas neve 
alatt prot. hittani karral kath. jellegétől megfoszta-
tott, de kath. hittani kar egy prot. egyetemnél sem 
alapíttatott; 2) a katholikusok száma a lakosság har-

körülhordoznák, s barbár ujongatások között megégetnék; a 
katholikusoknak ily kigúnyolása a prot. Angolországnak ma-
radt dicsőségül. Mivelt Albion! 

') Gothenberg, anabaptista 100 tallér (227 fr. a. é.) 
bírságra Ítéltetett, mivel barátjai előtt saját lakában , bibliát 
értelmezett. Ez kutatási szabadság, a wittenbergi tanárok fő-
elve. — A számkivetés , mely a megtérő katholikusokra ki-
mondatott, csak 1860 oct. 25-én lőn megszüntetve. 

2) Németországban van 13 teljesen protestáns egyetem: 
Heidelberg, Lipcse, Rostock, Greifswalde , Marburg, Kö-
nigsberg, Jena, Giessen, Kiel, Halle, Göttingen, Erlangen, 
Berlin ; csak öt kath. egyetem : Prága, Bécs, Freiburg, Mün-
chen, Würzburg, a hol azonban több nem-kath. tanár Van, 
mig a teljesen prot. 13 egyetemen egy kath. tanár sincs; há-

mad része, hanem a hivatalnokok közül századik rész 
sem katholikus; 1858-ban Wesener egy évre elzára-
tott, SeiíFert özvegye J 859-ben nyolcz hónapi töm-
löczre vettetett, mivel az a kath. anyának, ez a kath. 
atyának gyermekét kath. iskolába küldötte. Men-
jenek Bajorországba, Portugalba, a bécsi birodalmi 
tanács szabadelvű tagjaihoz, s mi áldani fogjuk a lel-
kes nőket, ha megszüntetik a minket sértő törvénye-
ket, beszédeket, — Menjenek Nápolyba, menjenek 
Varsóba, Wilnába, annyi gyűlöletest találnak, hogy 
szivük repedésig fog vérzeni. Mondják a szabadelvű-
eknek, hogy már egyszer a szabadságot, mint közös 
jót, tiszteljék; mondják meg a szabadkőmiveseknek, 
hogy az egyház is akarja szabadon boldogítani az em-
beriséget, 18 századon át boldogította, az egész világ 
urává tette, annyi áldás után, most sem akarja bol-
dogtalanná tenni. A kath. egyház megtérítette a nem-
zeteket, a nélkül, hogy polgárháborúkat szült volna; 
mondhatják-e ezt a svéd, angol, és porosz nők más 
hitvallásokról? Mondják meg mindenütt, hogy jó 
szándékukkal, fölíratjaikkal Spanyolországban a kath. 
államreligio előjogai ellen mit sem kezdhetnek, mig 
csak a muszka, a török, az angol, a prot. állam az ed-
dig ápolt vallást előjogaiból ki nem fosztják, mig 
csak a katholikusoknak az ő területükben szabadsá-
got nem adnak, a mint ezt a katholikusok értik; hogy 
a prot. vallásnak lehessen Spanyolországban szabad-
ságot kérni, a mint ezt a protestánsok értik. 

Világzarándokolásaikban állapodjanak meg a 
francziák császárjánál, Európának ezen aggályos rej-
télye előtt. O maj. 31-én követválasztást rendel, jun. 
1-én a három érsek és négy püspök nyilatkozatját, a 
toursi érsek válaszával együtt az államtanács előtt 
mint visszaélést bevádoltatja; aug. 15-re ,Te Deum'-
ot és ,Domine salvum fac imperatorem nostrum Na-
poléonem' a püspököktől könyörög, mivel az egyház 
előtt nagy érdemű férfi, s aug. 16-án a három érse-
ket, és a négy püspököt elitélteti. 2) Ez nem csak 
nyomás, nem csak üldözés a franczia államéletben; ha-
nem a tények sorába rejtett gúnyolás is. Ma meg-
nyerjük, a mit kérünk; holnap büntetünk, mivel ha-
talmasak vagyunk. Ma fogadjuk az áldást, holnap 

rom paritatizált : Boroszló, Bonn, Tübingen, a melyekről a je-
les bécsi ,Denkschrift' mondja : „Thatsaechlich gibt es diess-
falls gemischte, das heisst, relativ paritaetische Universitae-
ten im weitern Sinne des Wortes, und mit s e h r s t a r k e m 
Ueberwiegen des protestantischen." (Denkschrift der theol. 
Facul. p. III.) 

0 Monde 153. sz. 7. jun. 1863. 
*) Moniteur aug. 20. 1863. 
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kötözzük az áldó kezeket, Mexicoban, Chinában, mindenütt 
a kath. egyház érdekeit sasjainkkal védelmezzük, biztositjuk; 
saját házunkban pedig azokat sasjainkkal leverjük. Külföl-
dön védnök, otthon fojtó. . . . Ez érdem a katholikusok, ér-
dem a forradalmárok előtt. — Suin államtanácsnok előadá-
sában az önkény, az erőszak, daczára az irási ügyességnek, 
kirivó. A főpapok nyilatkozatja pásztori körlevél; de ismét 
e nyilatkozat nem pásztori körlevél, — ez az okoskodás. 
Pásztori körlevél, mivel püspökök irták alá ; nem pásztori 
körlevél, mivel a választásokról szóltak. Miután tehát a kör-
levél nem körlevél, azért elitéltetik. 

A birói lehozás ez: az 1801 nov. 29-én kiadott pápai 
bulla a püspökök joghatóságát saját megyéjükre szoritotta ; 
ezen érsekek és püspökök egész Francziaországhoz pásztori 
körlevélben szóltak, mely nem körlevél ; az ,articles organi-
ques' 4. 6. 8-ik pontjaiban tiltatik az egyházi zsinat, mielőtt 
a kormány erre engedelmet adna; a püspökök pedig egy-
mással ez ügyben levelet váltottak , tehát eszmét cseréltek; 
az eszme-csere tanácskozás, a püspökök tanácskozása egyház-
zsinat , bár mi legyen a dologban, mondja Suin, a püspökök 
együttiesen nyilatkoznak, ez egy neme a tiltott zsinatnak. 
Végre az 1682-i nyilatkozat alaptörvény gyanánt tekintetik, 
mely mondja, hogy az egyháznak a világi dolgokra nézve 
semmi joga sincs; ezen főpapok pedig követválasztásokról 
szólottak, különösen a toursi érsek tagadja a kormánynak 
jogá t , a püspököt kötelességére figyelmeztetni vagy kény-
szeríteni. Mindez visszaélés, az együtties nyilatkozat, ,tam-
quam ab abusu' elnyomatik — az állami levéltárba. Itt szól-
janak a kérvényező és zokogásaikkal a világon zarándokoló 
nők, itt van önkény, itt van törvényszerű elnyomás. Nem jog-
hatóságot gyakoroltak a püspökök, hanem lelkismereti eset-
ben, „kell-e szavazni" tanácsot adtak, a mit Wiseman is ad-
hatott, a pápai bulla tehát nem sértetett meg. 1826-ban az 
egész franczia püspökség tiltakozott Martignac ordonnance-ai 
ellen; 1830-ban 14 püspök kérte Romától La-Mennaistanai-
nak kárhoztatását; az együttiesség zsinatnak nem tartatott. 
Ma három érsek levelet vált, eszmét cserél, már zsinat. Négy 
püspök, más és más egyházi tartományhoz tartozva az érse-
kek nyilatkozatját aláirja, már zsinat. Milyen zsinat az, hol 
össze nem jönnek ? hol három érsek, s más és más tartomány-
beli püspök szól? Megyei, tartományi, nemzeti, egyetemes 
zsinatnak fogja ezen levélváltást a kormány nevezni? Bár 
mit mond, a szükséges elemek hiányzanak a zsinat mindenik 
neméhez. Ha ezen eszme-csere zsinat, ily zsinat csak Nero, 
Decius, és Diocletián alatt volt. — A pápai bullák mellett az 
,articles organiques'-ra hivatkozik. VII. Pius a concordatum-
hoz csatolt czikkelyek ellen tiltakozott, s mennyire sértetik 
a concordatum, és a szentszéknek joga, Caprara által 1803. 
aug. 3-án előadatta, visszavonatásukat sürgette. Ezt tette 
XII. Leo pápa 1824. jun. 24-éu X. Károlynál. Miért nem hi-
vatkozik az államtanács ezen tiltakozásra, miután hivatkozik 
a bullákra ? S Fould, Rénan, Havet, Littré fogja Ítélni, vagy 
kötelességeikre figyelmeztetni a püspöküket ? Ok fogják meg-
határozni : áthágta-e a püspök az ő joghatóságának körét, a 
kik ezen joghatóságot nem ismerik, gyűlölik ? És az 1682? 
Ezt XIV. Lajos kivánta, Bossuet készitette, Fénélon soha el 

nem ismerte, a szentszék rosszalta, XIV. Lajos 1693-ki dec. 
14-én visszavonta, a püspökség „pro non decreto habemus, 
et habendum declaramus" nyilatkoztatta, végre a forradalom 
eltemette. Az örökké precarius nyilatkozat alaptörvény a csá-
szárságban ? Ha precarius az alap, szilárd lesz-e az épület ? 
Az uj jognak emberei, az uj monarchiák hivei, az ó joghoz 
fordulnak, az ó monarchiák tévedéseihez folyamodnak, vala-
hányszor az egyházat zaklatják. Abusust kiáltanak, s a régi 
visszaéléseket folytatják; az állam-vallást nem akarják, s oly 
nyilatkozatra hivatkoznak, melynek csak államvallás mellett 
van értelme ; a két hatalomnak elválasztását a szakításig 
vitatják, s a nemigazolt beavatkozásokat ők teszik. Itt álla-
podjanak meg, itt zokogjanak a kiáltványos prot. nők, s ha 
kezdeményök nem kóbor érzelgőség, rettenthetlen bátorság-
gal mondják meg a hatalmasnak : ,üldözteted az Istennek 
szolgáit tamquam ab abusu ; ne feledd, van egy törvényszék, 
mely a hatalmasokat ítélni fogja tamquam ab abusu. Te is 
itt fogsz állani ; itt az Ítélet borzalmas, rettentő mert ,judicia 
Domini vera, justificata in semet ipsa.' 

Az inség enyhítésére vonatkozó főpásztori szózat. 

„ R a n o l d e r János Isten s az Apostoli Szent-szék 
kegyelméből veszprémi püspök. A veszprémi egyházmegye 
tisztelendő papságának s híveinek üdvöt s áldást az Ur-
ban ! Nem kétlem, a hírlapok s hatósági közegek utján 
tudomástok van a napról napra ijesztőbb alakot öltő nyomor-
ról és Ínségről, melyre alföldi honfitársaink e nyár folytán 
akképen jutottak, hogy az emberemlékezet óta nem tapasz-
talt hőség kiégette a gazdag alföldi rónák legelőit, elper-
zselte a réteket, megsemmisítette majdnem egészben a ga-
bona s egyébb élelmi szerek termését. 

E súlyos csapások okozta szomorú állapot enyhítése 
tekintetéből intézem hozzátok főpásztori szavamat s kérlek 
benneteket a pásztorok Pásztora nevében, hogy azon legma-
gasztosabb keresztény szeretetnél fogva, mely alapja, sark-
köve hitünknek, a könyöradományok a megyei hatóságok 
által az ínségre jutottak számára egyházmegyémben terve-
zett gyűjtése alkalmával azon nemeslelkü honfiak és külföldi 
emberbarátok dicső példájára, kik felebaráti szeretetük tar-
tozását e részben már lerótták, szűkölködő honfitársaink ré-
szére, Istenért, Isten adományiból adakozzatok s honfiúi kö-
telességteknél fogva könnyitsétek ekkép legalább némileg 
legmagasb atyai gondjait Ő cs. k. Apostoli Fölségének, ki 
magas kormányával egyetemben, egyedül a népei iránt szi-
vében táplált szeretettől indíttatva, az inség kezdete óta leg-
kegyelmesebb fejedelmi bőkezű intézkedéseit oda irányzá, 
hogy az alföld Istentől látogatott népét az éhség s földönfu-
tás kétségbeesésétől megmentse, a hazának megtartsa. 

Azonfölül, hogy főpásztori szózatom int, keresztény 
szeretet, testvéri kötelék, évezred együtt átélt búja, öröme 
kiált hozzátok a magyar alföld kiégett rónáiról. Adakozzatok. 
Könyező ősz apák, éhező gyermek, meghervadt bus anyák, 
siránkozó szűz lánykák tárnak felétek reszkető kart, s epedve 
néznek rátok, Isten képére. Meg ne keményítsétek szivete-
ket. Erős deli ifjak, munkabiró edzett férfiak, szorongások 
közt futnak Erdély szélére s felföld határira, hogy szeretett-
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jeiknek kenyeret, barmaiknak legelőt keressenek. E kintól 
sötét arczokat ne feledjétek el. Föltámad a könyöriiletben 
gazdag mult s ragyogó képén mutatja, mennyi könyet föl-
szántot t alföld népe boldogabb időkben. Emlékezzetek e 
szent könyekre. Jöhet idő, midőn Isten, gondviselése titkos 
utjain megengedi, hogy gyermekeitek gyermekeinek fizesse 
vissza e nép a most nyújtott segélyt; mert Isten kezében 
vagyunk. Gondoljatok erre Ha sujt is, áld az Isten, s nektek 
jutott az áldás, hogy könyörüljetek; mert jobb adni, mint el-
fogadni. Minden szem eleséget, minden fillért, mely bőkezü-
ségtekből e testvérnépnek jut, följegyez Isten angyala, s ki 
a pohár vizet sem hagyja jutalmazatlanul, ezerszeresen té-
ríti meg, mita nyomorral küzdőnek adtatok. Azért terítsetek 
asztalt a kiaszott sivatag pusztában éhezőknek, mikép Krisz-
tus Jézus a mi üdvözitő Istenünk s példányképünk, terítse-
tek asztalt adományitokból, hogy Krisztus Jézus e szavakkal 
üdvözöljön egykor benneteket: Éheztem, s ennem adtatok. 

Bizom keresztény szeretetetek s honpolgári nemesszivü-
ségtek lelkesültségében, hogy a nyomorral küzdők jajkiáltá-
sait visszhangoztató főpásztori szavam nem hangzik el a pusz-
tában, s híveim örege, apraja, gazdaga, szegénye örömmel, 
készséggel s bizalommal teszi le áldozatait a hatóságoknál; 
minek könnyebb és sikeresebb eszközlése végett fölkérem 
tisztelendő lelkészeimet, káplánjaimat s a községi elöljáró-
kat, hogy buzgóságuknál fogva a világi hatóságokkal e czélra 
hatályosan közreműködjenek, Krisztusban kedves híveimet, 
a nyomor nagyságáról értesítvén, lelkesítsék s példájokkal 
e czélra hatályosan közreműködjenek, biztosítván szeretet-
adományaikért püspöki s atyai áldásomról, melylyel a min-
denható Isten áldását esdem le rájok s megáldom mindnyá-
jokat az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben Amen. 

Kelt Veszpémben, Szent-István Apostoli király nap-
j á n 1863. János m. k. püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NÓGRÁD. (Vége.) Ô eminentiája S c i t o v s z k y János 

bíboros főpásztorunk apostoli buzgalmáé a dicsőség, hogy 
Kékkő évkönyveiben ezen üresen maradt lapot is betöltse, egy 
maradó fényképet rajzolván ezáltal a késő unokák emlékeze-
tébe, hogy azok is tudjanak lelkesedni a hitért, melynek áldá-
sait és vigaszait ő eminentiája, mindenütt jót tevén, körülhor-
dozta. Igy szilárdul meg a ker. kath. szellem a családok közt, 
melyeknek megtéritésében ő eminentiájának egyik főpapi 
előde, a nagy Pázmány Péter országos sikerrel fáradozott. 
Így terjed az isteni kegyelem, igy tér meg a nép az ő urához 
Istenéhez. Hallottuk a főpásztort a kékkői nép nyelvén szó-
nokolni tótul, a bérmálás napján sept. 7-én, és láttuk az üd-
vös eredményt az öröinkönyes szemekben. De éreztük a rend-
kívüli hatást is, mely mindenkivel fölismerteté a dicső vi-
szonyt a főpásztor és hü nyája között az anyaszentegyházban. 
Még sok ily szivreható jelenetért esedezünk a mennyei fő-
pásztorhoz, Jézus Krisztushoz. Szent mise közben egy if jú 
tet te le ő eminentiája kezeibe a ker. kath. hitvallást, ki ké-
sőb első is volt a bérmálás szentségének fölvételében. Bér-
málás után (középszámmal minden templomra lehet számí-
tani ezeret a nógrádi kerületekben, s igy összesen körül-

belül öt ezeret) fölment ő eminentiája a magas Kalvária-
hegyre is, hol a 14 statio-képet egyenként megnézvén, a régi 
kápolnában térdre esve imádkozott. A másik monumentális 
épület, a tanoda sem maradt atyai látogatás nélkül. — Kék-
kőből Nagy-Zellőn s Busán keresztül, hol a templomot s ple-
bánia-lakot megtekintvén ő eminentiája, miután az utóbb ne-
vezett község plebánusát, kinél első intézkedés szerént bér-
málásnak kellett volna lenni, de a ki pesti utja közben sze-
rencsétlenül kezét toré, atyailag megvigasztalta volna ; ünne-
pélyesen bevonult F. Ludányba. Azt lehetett észrevenni, 
hogy minél jobban kibontakozott ő főmagassága előtt a nó-
grádi láthatár , annál nagyobbszerü volt az ő főpásztori fo-
gadtatása is. A szécsény-ker. esperes és ludányi plebánus ft. 
G 1 a c z Pál ur valóban önmagát multa fölül a bibornok-érsek 
herczegi ellátásában. Kisasszony ünnepe volt. Ezerek jöttek 
össze a ludányi bérmálásra, hogy hallják és lássák, a m i t 
sem ők, sem ősapáik soha nem hallottak, se nem láttak ; s Is-
ten tudja, unokáik is fognak-e valaha hallani és látni? Itt a 
fm. herczeg-primásnak egykor püspöki megyéje, a rozsnyói, 
épen tizenhárom egyházi személy által volt képviselve. A 
rozsnyói ft. káptalan nagyprépostja H o l l ó k Imre ő nsga 
volt az apostoli számnak vezére és tolmácsa, miután ő emi-
nentiája szent miséjénél egyedül és kiválóan csak a rozsnyói 
papság tett szolgálatot Ludányban , kivévén, hogy Ludány-
nak örökre feledhetlen plebánusa R ó d e r Alajos t. kanonok 
ur ő nsga vitte az érseki keresztet elől, egykori kedves hí-
veinek nagy lelki örömére, kik közül nem egyet láttunk a 
főpapi díszben megjelenő érdemes egyházi férfiú előtt kö-
nyes szemekkel hálálkodni. Szép és érzékeny szivek saját ja 
a hála. Ily oszlopot minden lelkipásztor önkezével emelhet 
magának. Eszembe jut itt a közös főpásztornak ludányi sz. be-
szédéből a rész, mely az „En is ismerem az enyimeket, en-
gem is ismernek az enyimek" fölött a pásztor és a nyáj kö-
zötti viszony legfőbb kellékeit tárgyalta. — Másnap sept. 
9-én volt a pőstényi u j csinos templom fölavatása. És itt el-
mondhatjuk , hogy az a szép vidék , mely az Ipoly mentén 
egyikét alkotja a legkellemesb látképeknek , minden tekin-
tetben egy gyönyörű s lélekemelő nyugponttal szaporodott. E 
napot Ludány- és Pősténynek birtokosa özvegy G y ü r k y 
Pálné, szül. gr. Vay Erzsébet asszony ő exclja kérte ki ma-
gának ő eminentiájától, kinek f. ludányi kastélya igazán vá-
ratlan örömtől viszhangzék , midőn a haza főpapját egyházi 
kiséretével együtt befogadta. — Sept. 10-én Rimóczon bér-
mált ő eminentiája. Csak az érdemnek hódolok, midőn előre 
is megemlitem, hogy nt. G y ü r k y Vincze, rimóczi plebánus 
ur, a közösen ismert szerénységü pap diszes temploma min-
den, Isten dicsőségeért hevülő keblet fölvillanyozott. Oda-
ülik az a terjedt helység fölé ugy, mint biztos menedéke az 
Isten országát keresőknek. A jó pásztornak van is rá gondja 
hogy a juhok ide s tova ne tévelyegjenek. Ezt tanusitotta 
ama koros asszonyság megtérése is, ki Rimóczon ünnepélyes 
vallást tett igaz kath. hitéről, melyben élni s halni akar — 
egyaránt. 0 is elvette a Szentlelket. — Még az nap estve-
felé Marczalba érkezett a főpásztor. Ugy látszék, hogy a 
mely tisztelet a vidéken egyes lángokban lobogott az érkező 
főpásztor elé, Marczalban egészen összeolvadt — ama szép 
kivilágitásban, mely a csendes falut átvarázsolta. Csitártól 
Gárdonyig ékes zászló erdőn haladt végig a magyar püspöki 
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kar kettős Nestora. Egyes tisztelt uraságok vetélykedtek a 
főpásztor iránti hódolat nyilvánításában. Ha K u b i n y i Ru-
dolf fölköszöntését Ludányban, s Gryiirky Antalét Rimóczon 
összehasonlítom K a c s k o v i t s Lajos elfogadó beszédével Mar-
czalban ; lelkesedve kell megvallanunk, miszerént az egyház-
nak elég oka vau dicsekedni egyes világi fiainak hü ragasz-
kodása- s áldozatkészségében. De nem is tehet a világ jöven-
dője biztosításának érdekében üdvösebb lépést, nem köthet 
előnyösebb szövetséget, mintha az egyház védszárnyai alá 
menekszik, s azzal vállvetve iparkodik megszilárdítani er-
kölcsi léte alapját. Ezt elismerik mindazok, kik mélyebben 
látnak a társadalom előtt lappangó örvénybe; elismerik kü-
lönösen az öntudatos családapák, kik szívből óhajt ják, hogy 
fiaik még erősebbek legyenek a hitben náluknál. Gyönyörű s 
lelkesítő volt az , midőn ő eminentiája a fm. herczeg-primás 
Nagy-Orosziban, hol nógrádi körútja végződött, egyik kezét 
mint bérma-atya a Berchtold grófok jobb vállain t a r t á , a 
másikkal pedig fölkené őket homlokaikon a hit bajnokaivá. 
— „Az nem lehet, hogy ész, erő- és oly szent akarat — hiába 
sorvadozzanak egy átoksuly alatt." Ébrednünk kell, ha élni 
akarunk. íme! Magyarország öszbeborult áldornagya félre-
tevén minden, korát megillető kényelmet, meg nem rettenve 
a nyaktörő utak veszélyei- s fáradalmaitól, személyesen jár 
az ébresztő kegyelem munkáját végezni — faluról-falura, 
hogy mindenütt hitet gyújtson, s üdvösséget eszközöljön. 
Nem időjel ez? Nem intőjel a r r a , hogy ébredjünk? „Nox 
praecessit, dies autem appropinguavit." Itt az idő , hogy a 
katholikusok ne járjanak többé az önámitások homályában, 
hanem megismerjék látogatásuk napját. — Fogadja ő emi-
nentiája, a kifogyhatlan buzgalmu főpásztor utólagosan is a 
nógrádi papság s hivek részéről hódoló tiszteletünk s fiúi 
hálánk ünnepélyes kinyilatkoztatását. Adja Isten, hogy mind-
azon jeles intézmények, melyeket különösen Magyarország 
prímásai az egyház és haza dicsőségére századokon át nagy-
szerű áldozatokkal létrehoztak, s mindazon áldások és ered-
mények, melyek azoknak nyomán koronként fölvirágoztak : 
Ő eminentiája isteni gondviselésszerű hosszú s erőteljes kor-
mánya alatt lássák a dicsőülés napját ! Sántha Mihály 

óvári plebánus. 

GYOMA, sept. 22-én. Alföldön vagyunk , nem is kell 
ennél többet említeni, mindenki, fájdalom, tudja mit je-
lent ez idén e néhány szó. De a fonnyadó reményre, mint 
mindenhol, itt is hint frisitő harmatot a kath. h i t , s habár a 
test lankad is a csapások alatt, megelevenül a lélek által a 
szent hit ünnepélyes mozzanataiban. Sz. Móricz napja hár-
mas egyházi ünnepély volt Gyomán, de háromszoros életjel 
mutatkozott itt is a hosszas zsibbadás után. A templom véd-
szentjének ünnepén oda hivta a harangszó a kis számú hí-
vőket, a hol minden dombocska arra int bennünket, hogy az 
ember halandó, s hogy mindegyikünk fölé csak ilyen hal-
mocska fog egykor domborulni. A temetőben összegyűlt kis 
sereggel az endrődi hivek nagyobb száma egyesült. Igy 
kezdte meg ft. L o n o v i c s Ferencz esperesünk a szent szer-
tartást. Először a kijelölt helyet avatta föl a halandóság 
nyughelyévé ; azután fölszentelte a megváltás jelvényét, hogy 
legyen az embernek még a temetőben is vigasztalása. Most 
t. R á z e 1 József endrődi segédlelkész ur lépett a gyepre, és 
szavakba foglalta mindazt, mit szivünk érezhetett. Szent be-

széd után ünnepélyes menettel a templomba vonultunk, szent-
mise áldozattal ülendők meg védszentünk ünnepét. És az 
egyháznak e szivemelő szertartásai a szenvedések közepette 
is vigasztalták, bátoritották, söt örömre indították levertsé-
günket. Valóban csodás is azon egyház hatalma, mely meg-
tanit a nyomort békével tűrni , s a keserűségben is a jó re-
ménység édes italát föltalálni, mindenben egy véghetetlen 
hatalmú lény szeretetét fordítva lelkünk szemei felé. Bizunk 
mi is az Istenben, habár nyomorúság ért is most bennünket, 
mert hisz sokszor a legsötétebb felhő hordja keblében Isten 
á l d á s á t . Egy nagyvárad-megyei növendék-pap. 

ROMA. (Vége.) Aug. 14-én a piemontiak ismét betör-
tek a romai határon. Husz fegyveres, sor-ezredi és önkéntes 
Veroli mellett át jött a ha táron, Mastracci kecskepásztort 
megtámadta, 25 bajocco pénzkészletét elrabolta, s elverve a 
határon át elhurezolta. — Ha a dolgok igaz neveit el nem 
vesztettük volna, a piemonti katonák ezen tettét briganti-
ságnak neveznők, de ez ma hősies, hazafiúi tett. — A kath. 
religio Académiájának a Sapienza-egyetem teremében tartott 
ülésén aug. 20-án Musei Mór lovag, II. Ferdinándnak 
történet-irója az egyházi szabadságról értekezett , vitatván, 
hogy ez a polgári, a politikai s a házi szabadságok alapja. 
— Az Arcas-ok aug. 16-án szűz Mária tiszteletére ülést 
tartottak, a Custos előadására, Pentini, Sacconi, Quaglia, 
Panebianco, Bizzarri s Guidi bibornokok egylet tagjaivá vá-
lasztattak. Ciccolini, Castellani-Brancaleoni s Visconti pro-
custosnak kiáltattak ki, Marrocu, minoriták procuratora, az 
egyetem bekebelezett tagja fölolvasást tartott szűz Mária 
dicsőségéről. Az arcasok teljes számban jelen voltak. — A 
bolognai Ecoban olvassuk, hogy Loschi Bernardinnak egyik 
festvénye fölfedeztetett. A festvény 16-ik század elején ké-
szült, az Oltári-szentség egyletének kápolnájában volt, szűz 
Mária koronáztatását ábrázolja, s Loschinak egyik legjele-
sebb müve. Eddig nem ismertetett, mivel a művészek szokása 
volt neveiket a képen titkos helyre irni. Ezen iratot most 
fölfedezték, s igen olvasható betűkkel ez : „Bernardinus Los-
schus Parmensis Carpi incola pictor III. D. D. Aliberti Pii 
Carpi 1500." A kép most Giusti, modenai lakosnak tulajdona, 
a ki azt szakavatott kezeknek kijavitás végett átadta. — A 
szent-atya már néhány évek előtt bibornokok- és tudósokból 
bizottmányt nevezett ki annak elhatározására, lehet-e a vér-
kelyhet, mely a siroknál található , vértanuságnak jeléül te-
kinteni, tartani. A bizottmány munkálatai most az ap. kamara 
könyvnyomdájában nyomatnak, s az octoberi szünidők után 
a kérdés el fog döntetni plenumban. Montforti Grignon Ma-
ria Lajosnak szenttéavattatási ügye 1838-ban megkezdetett, 
az előleges munkálatok, könyveinek átvizsgálatával együtt 
még 1853-ban megtörténtek, most az erények vizsgálata tart. 
A kérvényezők emlékiratot készítettek az Isten szolgájának 
életéről, a hitnek védője nehézségeket emelt 156 lapra menő 
negyedrétü könyvben, az első részben elmondja életét, má-
sodik részben nehézségeket emel a próbák ellen, a harmadik-
ban az erények hősies jelleme ellen. A kérvényezők most 
készítik a nehézségekre a választ. — A congregatio rituum 
kárhoztatta némely hollandi egyházak szokását az Oltári-
szentséget az oltár jobb oldala melletti templom-falban tar-
tani. „Quod vero attinet ad custodiam SS. Sacramenti, ea-
dem S. Congregatio Sanctitatis Suae nomine omnino prolii-
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iiét illud alio in loco servare praeterquam in tabernaculo in 
medio altaris posito " — Carilo János, bölcsészeti tanár Fer-
raraban 15 ivnyi könyvet irt Renan ellen. A ,Politica' mondja, 
hogy Passaglia Károly is készit könyvet Renan ellen. „Ez 
alkalom, igy szól az újság , miszerént bebizonyitsa, hogy ő 
Krisztus Jézusba még hisz." — A nápolyi székesegyház föl-
szentelésének évfordulati ünnepe inegületett. A templomot 
aragoniai berezegek építették. Az ős templomot Constantin 
császár épitette sz. Restuta tiszteletére 334-ben. I. Károly, 
az Anjou-házból első király, 1280-ban u j építéshez fogott, 
II. Károly alatt 1299-ben szűz Mária mennybemetelének 
tiszteletére fölszenteltetett, 1316 ban Robert király alatt be-
végeztetett. Az 1456-i földrengés a templomot megrongálta, 
I. Alfons ismét góth-stilben saját költségén fölépitette. 

ST.-GrALLEN, (Sveicz) aug. Az itteni polgárság miu-
tán 27 héber vallásunak megadta a polgárijogot, egy ke-
reszténynek megtagadta azt, csak azért, mivel e keresztény 
a kath. egyháznak hive. Az ittoüi újság ,Semaine,' maga is 
oly türelmetlen, mint a polgárság, azt irja ezen esetről, hogy 
a türelmet nem kell egészen a baromi butaságig vinni. Fi-
gyelmébe ajánljuk ezen Ítéletet minden jó lelkűnek ; ha a 
protestánsok baromilag ostobák volnának, ha polgári közsé-
gükbe egy katholikust fölvesznek, a katholikusok is ezen Íté-
let szerént baromi butaságig mennének, ha egy protestánst 
fölvennének. Nem mi mondjuk ezt, hanem a st-galleni prot. 
községnek prot. védője a ,Semaine' újság. Csak hogy a ka-
tholikusok sokszor mentek ily butaságig. Ehez még hozzá 
adjuk, a mi Bernben és Báselben szokásos ; midőn egy kath. 
polgári jogot kér, ki kell tenni kérő levelében, hogy gyer-
mekeit a prot. vallásban fogja neveltetni' Ez a szeretett re-
versalis, melyet a katholikusoknak büniil, maguknak pedig 
erényül rovnak föl. Freiburg kath. község, de soha senkinek 
sem jutott eszébe egy protestánstól valami vallásos föltételt 
követelni, sem pedig, mintha baromi butaság volna egy pro-
testánsnak a kath. községben polgári jogot adományozni. 

AFRIKA. (Folyt.) Már voltunk oly helyzetben is, 
hogy az átvitorlázó hajóknak, sőt franczia és angol állam-
hajóknak is szolgáltattunk gyógyszert ; kivált chinint, mely 
nélkül ezen tájakra soha sem kellene útra kelni. A betegek-
nek, szegények-, öregeknek és gyermekeknek nyújtott ezen 
segély csak a viz-csepphez hasonlit ugyan, mely a kőre hull; 
azonban ha még oly kicsi is e csepp, de ha folytonosan esik, 
csak hagy maga után kis nyomot, és lassanként gödröcskét 
is váj ; egykoron pedig megreped a kő, ha még oly kemény 
is. Igaz, a szivek némelykor keményebbek a kőnél; de Isten 
kegyelme a kövekből is teremthet Abráham fiait. Az igaz-
ság kötelmét teljesítem, midőn megjegyzem, hogy Semanne 
Abel ur, a franczia hajóraj sebésze a nálunk töltött két év 
•óta kórodánk betegjei iránt teljes buzgalmat és önfeláldo-
zást tanúsított. Valóban vallásos érzelemre és tudomány-sze-
retetre van szükség, — minővel ezen férfiú nagy mértékben 
bír — hogy ezen, jutalom nélküli szeretet-müvekben kitartó 
legyen, és hogy velünk ezen magányban éljen. Tudom ugyan, 
hogy a Maria-leányok a betegek körüli önfeláldozásukért 
egyedül Istentől várják a jutalmat ; azonban vétkezném, ha 
emlittetlenül hagynám a jó példát, melyet e népeknek ad-
nak, hol a nők méltósága még félreismertetik; vagy ha elhall-
gatnám a martyromsággal vetekedő bajokat, melyeknek az 

undorító betegek ápolásában magukat kiteszik. Kétségkívül 
a szeretet ezen müveinek tulajdonítandó mind a te.kintély, 
mind a tökéletes szabadság, melyet élvezünk. Nem tulságos-
kodom, ha mondom, hogy hivatalunkat mi itt ép oly aka-
dálytalanul teljesíthetjük, mint bár mely franczia városban. 
A következő tény szolgáljon bizonyságul. Nem rég meghalt 
itt egy portugál. A haldoklók szentségei házában szolgáltat-
tak ki neki, eltemettetése pedig szorosan a romai rituálé sza-
bályai szerént történt Teteme a missio kápolnájába hozatott. 
Libera után a kitelhető ünnepélylyel vonultunk a temetőbe. 
Elöl egy kath. férfiú fehér ruhában, vörös övvel, vitt egy 
nagy keresztet aranyozott rézből, raj ta szép feszülettel. Fiuk 
vitték a tömjénezőt és a szentelvizet Rajtam karing, stóla 
és pluviale volt ; a tetemet az elhunyt barátjai vitték. Eze-
ket követték a nénikék leánytanonczaikkal és mintegy 30 
más katholikus. Utunkban legkisebb akadályra sem találtunk, 
habár a vadtömegnek kíváncsisága igen föl volt csigázva és 
a nézők száma is roppant volt. Mi keresztények kimondhat-
lan örömmel teltünk el a kereszt megpillantására, mely mint-
egy diadalmenetben vonult keresztül a mohamedán város 
utczáin. Az egyház imái győzelmi énekké változtak. Mint 
boldog gyermekei annak, kinek örökségül adattak a nemze-
tek, hitünk jele alatt szabadon mentünk el a mecsetek és az 
öreg arabsok előtt, kik menetünket bámulva nézték Szemeik 
mozdulatlanul függtek a kereszten, mintha némi titkos erő 
lövelt volna belőle ki, mely sziveiket meglágyitá; minek lát-
tára azon gondolat lephette meg az embert, hogy talán most 
teljesülnek a Koránnak következő szavai : A kik ez iratot 
birják, haláluk előtt mindnyájan fognak hinni Jézusba , de 
föltámadásuk napján ő ellenük fog tenni tanúbizonyságot. 
(Sura IV.) Igy jutottunk a tengerparthoz a város másik vé-
gén, hol egy, fallal bekerített térséget vettünk meg és 
kath. temetővé alakítottuk. Az eltemetés nagy sokaság je-
lentében történt, mely bámulva nézte a tiszteletet, melyet az 
egyház a holtak iránt tanusit, és talán többen mondák ma-
gukban : Halálom után az én testem nem tétetik koporsóba 
de talán sirba sem. Vagy a tengerbe fog dobatni, vagy egy 
kis homokkal befedve a sakalok zsákmánya lesz. Soha sem 
fogok holtom után oly tiszteletben részesülni, minőben a katho-
likusok részeltetik holtjaikat. — A temetés bevégzése után 
hazatértünk; valóban azt gondolhattuk, hogy valamely ke-
resztény tartományban vagyunk. Azóta többször volt már 
alkalmunk ezen ünnepélyt ismételni, és mindég ugyanazon 
rendet tapasztaltuk. A népnek ezen jó hangulata által föl-
bátorittatva alkalmasnak találtuk a pillanatot iskolát nyitni 
a városbeli iljuság részére. Megnyitása 1862-i mart. 19-én 
ment végbe. Azért választatottuk pedig sz. József napját, 
mivel a missio a szent család pártfogása alatt áll az afrikai 
Egyptomba való futás emlékeül. Az egyik osztályban van 
mintegy 30 fiatal indiai. Ép oly vidorak mint jó tehetségüek 
és szorgalmasok ; ugy látszik társaságunkban igen jól érzik 
magukat. Már elkezdenek francziául olvasni és beszélni; kü-
lönös buzgalmat fejtenek ki a számolásban, ugy hogy külö-
nösen kereskedésre látszanak hivatottaknak lenni Az arab-
sok részére különös osztály létezik. E mellett tanítjuk a fia-
tal embereket, kik kereskedésre adják magukat. Neveljük a 
rabszolgákat, kiket megvásárlunk ; tanitjuk őket katechis-
musra, irni, olvasni, számolni, mindenekelőtt pedig valamely 
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mesterségre. Elővigyázatból mindeddig csak 4 írat és 4 le-
ánykát vasároltunk ; igen könnyű ily gyermekekhez jutni, 
minthogy 10—25 frankért meg lehet őket venni, a gyakran 
túlterhelt rabszolga-vásárban. Általában ezen gyermekeknél 
sem ész, sem jó kedély nem hiányzik. Négyen k özülök Ni-
anza tavánál szülőiktől raboltattak el az arabok által. Az ezen 
iskolákban levő gyermekek és if jak gyakran kérdezősködnek 
hitünk felől, és mivel némelyek közülök az egész napot ve 
lünk töltik, szent gyakorlatainkra is figyelmeznek. Haza men-
vén elbeszélik szülőiknek, a m i t láttak és hallottak. Elmond-
ják, hogy mi Issa (Jézus) religiojához tartozunk, és Isten 
gyanánt tiszteljük őt. Tudják, hogy a kath. pap nem nősül, 
hogy a szegények, a szerencsétlenek és gyermekek teszik az 
ő családját, hogy ő hazáját , szülőit, barátit elhagyja, hogy 
ismeretlen népek iránt lehessen jótékony ; hogy az ő fárado-
zásának czélja nem az emberek dicséretében, hanem Isten 
tetszésének megnyerésében és Issanak követésében áll. Ek-
kép a kath. religio mindég jobban és jobban bevilágolja a 
bennünket környező népet. Lelkünknek ez édes tapasztalás 
az, mi a hajósnak azon félvilágosság, melyet távoli parton 
pillant meg, — a reménynek jele. Reméljük tehát, hogy a 
Szentlélek lehelete a szeretet ezen tüzét ápolni fogja, és Afri-
cának keleti part ja kiszabaduland a tudatlanság setétségéből. 
Nincs i t t helye annak hogy bővebben tárgyal jam e setétsé-
get és annak különféle nemeit fölhozzam, de kötelességem-
nek tartom egy két szót a mahomedanismusról ejteni. (Folyt, 
következik.) Ik. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 2-án. G i r k György pécsi püspök ő exclja 

az alakuló helybeli legényegyletnek 300 frtot kegyeskedett 
utalványozni (I. T.) 

— Romában az Olaszországra nehezült csapások és a 
lengyelek szenvedéseinek megszüntetése véget t rendezett 
aj tatosság a legkegyeletesebben végződött. Az azon ajtatos-
ságot kihirdető ,Invito sacro' ellen tiltakozott a porosz épen 
ugy mint az orosz ; de természetes, hogy1 ily beavatkozás az 
egyház belügyeibe teljesen nyom nélkül pattan vissza a Va-
ticannak igazságban edzett érczfalairól. Sőt ő szentsége ál-
talánosan közös imát rendelt a lengyelek sorsának enyhülé-
sére, és az orleansi főpásztor gyönyörű körlevelében már 
meg is rendelte a köz-ima tartásat. 

— Mig máshol a kath. papság arról vádoltatik, hogy 
nem tucl a szabadságért lelkesülni: addig egy orosz tábor-
nok az egész lengyel küzdelemnek egyedüli vagy főokaul a 
kath. papságot jelöli ki, mint mely a pápától kezdve egész az 
utóisóig vészes hajlamot tanusit a forradalomhoz. Minek kö-
vetkeztében a bölcs tábornok, neve Möller, a lelkészt teszi 
felelőssé mindazon gyilkolásokért, melyek plébániájában tör-
ténnek; fejével és vagyonával kell kezeskednie minden me-
rényért, melye a községben elkövettetik. Ellenben igéri, ha 
a lelkészek az orosz ügynek esnének áldozatul, siettetni fogja 
Romában mint martyroknak canon i sa l t a t á suka t—A vad lé-
leknek a gúnyja is csak vad lehet. 

— Varsóban elfogattatott M e i s e 1 főrabbi is, ki min-
den viszály kikerülése véget t övéit fölmentette a templom 
látogatásától a kiengesztelés nagy napján. Mint a követke-
zésből kitetszett, az oroszok a zsidóknak templomban való 
létét lakásaik kirablására akarták fölhasználni. Igy is több 

kereskedésbe betörtek, és csak a vezénylő tisztnek nyúj to t t 
dús ajándok után szűnt meg a rablás. 

— Loja, kis város Andalusiaban, a legujabbi időkben 
hiressé vált mint a forradalmárok fészke. Egy magas állású 
ur a forradalom elnyomása után azt tanácsolta a királynőnek, 
hogy nagy számú katonaságot küldjön oda. A királyné mondá: 
„nem katonaság kell oda, hanem missio." Es csakugyan aug. 
12—22-ig két missionarius hirdette ott az Isten igéjét, és 
mint a ,Monde' levelezője mondja, mit a forradalom évek 
alatt a maga számára épitett, e missio azt lerontotta. A.z er-
ről való megyőződésre legyen elég megjegyezni azt, hogy 
10,000-en járultak az Ur asztalához azon városban, hol a 
legutóbbi események következtében a húsvéti parancs vég-
kép kiment a szokásból. Az áldozók közt volt Narvaez Mar-
schall is. 

— Ronge „első német egyházi zsinatot hirdetett oct. 
16—17 ére Frankfurtba, melynek főfeladata lenne „szabad 
nemzeti egyházat" alapítani. Fölszólitására a szabad községek 
hitszónokaitól, különösen Mannheim-, Heidelberg- és Pforz-
heimból már érkezett válasz, melyben az illetők nyiltan ki-
mondják: „Wir betrachten jede Reformbestrebung innerhalb 
der Kirche mit hoher Theilnahme, wir selber aber stehen 
nicht nur thatsächlich ausserhalb aller Kirchen und ausser-
halb des Kirchenthums überhaupt und können uns sonach 
auch an der beabsichtigten „Kirchenversammlung" so wenig 
als der Gründung einer „Nationalkirche" betheiligen, son-
dern wir sind auch der festen Ueberzeugung, dass die auf 
der Weltanschauung beruhenden Grundsätze der „Religion 
des Menschenthums" im Widerspruch stehen mit dem Be-
griff und Wesen dessen, was man „Kirche" nennt ." 

— Sept. 13-án Romában a bibornok-helyettes 3 zsidó-
nőnek adta föl a keresztség és bérmálás szentségét; Sciaman 
Eszternek, ki 23 éves, Paolini neophitusnak a neje ; és 7 
éves leánykájuknak Behosának. Keresztanyjuk volt Vittgen-
stein herczegnő , született Iwanowska ; a harmadik Caviglia 
Gratiosa volt, 9 éves, a kereszt-anyai tisztet ennél Cappelletti 
bárónő, született Cavalletti marquisnő, teljesítette. 

— A frankfurt i kath. nagy gyűlés eredménye fölülha-
ladta a táplált reményeket. A tagok száma az utolsó napon 
600-nál nagyobb volt, a karzatot is napról napra több hall-
gató vet te igénybe Különös figyelmet és örömöt gerjesztett 
T h e o d o s i u s atyának Schweizból, Ratisbonne híres meg-
tértnek, és D a m a s jezsuita atyának Keletről jelenléte. A 
,Vfreund' levelezője szerént a gyűlés a frankfurtiaknál igen 
sok előítéletet oszlatott el, kik jövőre bizonyosan máskép 
fognak ítélni a kath egyházról és intézményeiről. 

— Belgiumban a mechelni kath gyűlés után a tudósok 
is tar tot tak gyűlést Ebben Duprat fölolvasta a turini igaz-
ságügyminiszternek, Pisanellinek, egy értekezését a halál-
büntetés eltörléséről. J e r t ek ide, mondja az Armonia, és lás-
sátok, miként gyakorolja az igazságügyminister déli Olasz-
országban a halálbüntetésről szóló theoriát. 

— Prumban, a trieri megyében, october-hó 4—11-ig-
1,100-ik évfordulati napja tartatik meg a Megváltóról czimzett 
templom alapításának. Alapíttatott Pipin által 763-an ; aza la -
pitvanyi levél, mely „Testamentum S. Salvatoris" nevet visel 
még létezik. Ebben Pipin mondja, hogy ő és neje Bertracl 
elhatározták a benedekieknek részére egy kolostort epiteni. 
A számos ereklye közt, melyet a templomnak ajándékoztak, el-
ső helyen említenek némely töredékeket „de sandaliis Domini" 
melyeket Zachariás pápától kaptak. Pipin és utódjai Nagy-Ká-
roly, jámbor Lajos és Lothar igen gazdagították az apátságot 
ajándékok és szabadalmak által. A templom teljesen csak 
799-ben készült, és még azon esztendőben fölszenteltetett sz. 
Anna napján III. Leo pápától, Nagy-Károly és számos püs-
pök jelenlétében. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle II. — A Sz.-István társu-
lat és az encyclopädia — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I i . 

Ki fogja a mechelni kath. gyűlés horderejének 
határait ma kijelölni ? Az állami s társadalmi szabad-
ságokat a tévely, a gonoszság saját javára elkobozta, 
a kath. elvet, ennek híveivel együtt, a társadalmi s 
állami térről kiszorította, a befolyástól majd nem e-
gészen megfosztotta. Európát minden szabadságokra 
fölneveltük, most mi mindenünkből kivetkőztetünk; 
mely kenyeret az éhezőnek nyujtottunk, azt nekünk 
ma megtagadják; örökségünket, libertatem spiritus, 
mindenkivel megosztottuk, ma sajátunkból kiszorit-
tatunk. Haereditas nostra versa est ad alienos, domus 
nostrae ad extraneos, servi dominati sunt nostri. ,,A 
korszak, melyben e gyűlés létre jött, igy szólt Ger-
lache, a gyűlés elnöke, mutatja, hogy nem párt-, ha-
nem magasabb érdekek lebegnek szemeink előtt. A 
katholikusok nem képeznek pártot, ők szeretik ellen-
ségeiket is. Á politikai pártok másképen járnak el; 
ők egyesülnek, nem egy elvnek, nem egy hitnek győ-
zelmére, mivel sem elvük sem hitük nincsen; hanem 
hogy az állami hatalmat kezükre kerítsék, s mikor ezt 
elérték, a hivatalok, a méltóságok jutalmain osztoznak. 
Ez az ő czéluk. A belga katholikusok vallásos szabadsá-
gaikért harczolnak; a személy nálok kérdésbe nem 
jön; nyugodtan hagynáka kormányon ülni a szabad-
gondolkozókat, csak ezek engednék, hogy a katholi-
kusok nyugodtan élvezzék alkotmányos szabadságai-
kat. De a szabadságosok a szabadságot másképen értik. 
A szabadság nevében az egyház szolgáját az iskolából 
elűzik, a kath. szülők gyermekeit dogmanélküli ál-
lamtanodába kényszeritik. A törekvések minden irány-
ban oda központosulnak, hogy a lelkeket az Istentől 
elszakítsák. ' ) Egy nemzetnek szomorú korszaka ön-

' ) ,.11 ne s'agit point ici de prééminence entre deux 
pouvoirs rivaux, comme on a l'air de le supposer : il s'agit 

kénytelenül jön emlékezetünkbe, midőn az ész-istent 
kikiáltotta. Ide akarnak minket törvényhozóink ve-
zetni? A protestáns és a szabadságos kormány alatt 
helyzetünk majdnem azonos. A prot. kormány alatt 
a türelem meg van irva, de soha sincs az életbe át-
ültetve ; az egyenlőtlenség minden viszonyban kirí. 
A katholikusoknak kötelességük: szenvedni, és hall-
gatni, s ha valamire akarnak jutni, vallásos meggyő-
ződésüket elpalástolni. Ép igy van ez a szabadságos 
kormány alatt. Ez birja a sectanak és a teljes vallás-
talanságnak rajongását; ez erőszakos és álnok, hirte-
len megfordítja a csatapontokat, midőn nem mer 
nyiltan támadni, s a törvényesség nevévél öli a sza-
badságot. Gyűlöli a mult századi kormányokat, mi-
ként az általa nem régen megbuktatottakat; de meg-
tartja a gyűlölt kormányok gyűlöletes törvényeit, 
melyeket ezek az egyház leigazására kovácsoltak. — 
íme, szabadságaink i ly veszélyeiben született a gyű-
lés eszméje. Gyengék vagyunk, mivel magunkat nem 
ismerjük ; védtelenek vagyunk , mivel elszigetelve 
élünk; elnyomatunk, mivel egymástól távol állunk; 
minden javainkból kifosztatunk, mivel nem egyesü-
lünk, mivel lobogónkhoz tömegesen nem szegődünk." 
Ily helyzetben a gyűlés, mint tény, már a lelki erő-
nek fölébredése ; már, hogy a divó eszmék között a-
kar helyt foglalni, bevallása. Mit mondjunk az ezen 
gyűlésben kitűzött iránypontokról? Mit a helyzetek 
földerítése után kijelelt teendőinkről? Az ott szóló 
kath. férfiak mind tekintélyek ; szavaiknak nyomaté-
kot kölcsönöz a tudomány, mely őket ékesíti ; az igaz-
ság izzó harcza, mely őket sebesité; a kath. érdekek 
mellett szerzett érdem, mely őket diszesiti. Szavaik 
nem hangzanak el nyomtalanul, ők lelkesítenek a ve-
szélyben, ők ösvényt nyitnak a teendőkben. Gróf 
Montalembert mondá: „Az uj társadalom, s hogyne-
vén nevezzem, a democratia, létezik, sőt mondhatni, 
hogy egyedül létezik, s a mi nem ő, annak nincs élet-

de savoir s'il est permis de ravir à Dieu des âmes, qui lui 
appartiennent. Or l'Eglise ne peut le tolérer, car l'Eglise e s t ^ - J É 
une mère." (Monde 230. sz. 24. aug. 1863.) M w 
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ereje. Fél Európában már uralkodik, holnap uralkodni 
fog a másik felében, s mig élünk, nem fogja változ-
tatni elvét, nem természetét, sőt elvének ösvényein fej-
lődni fog tovább, tovább." Poroszországban diadalra 
törekszik, a porosz kamara és a kormány közötti har-
czok neki utat törnek. Muszkaországban a parasztok 
fölszabadítása, a lengyel lázadás neki rést nyit. Sze-
meinket a ténytől elfordíthatjuk, de a tény elér min-
ket; ha szemközt nem fogadjuk, hátban megrohan. 
Mily nyomatékot nyernek a mechelni gyűlés szónok-
latai a jelen időben, mily horderővei fognak birni a 
jövendőben? Mi uj világban állunk, főirányunk szi-
lárd megtartása mellett, uj fegyverekre van szük-
ségünk. 

Montalembert szavait választjuk ez alkalommal, 
mivel a nemesek legnemesebbike, a bátrak legbáto-
rabbika, s az általa kitűzött irány a jelen helyzetben, 
nem tekintve a tapsokat, melyek kisérték, leghatáro-
zottabb, s leginkább életbevágó. 0 maga kimondá:„Sok 
véleményt támadok meg, sok meggyőződésbe ütkö-
zöm, sok szívnek nemes érzelmeivel szemközt talál-
kozom." S mivel az egyháznak hü fia, ki tud az egy-
házért harczolni, de engedelmeskedni is; merész aján-
latának, idegenszerű tanácsának veszélyeit sejtvén, 
nyíltan bevallá: „Nem tudom eléggé ismételni, hogy 
én ez alkalommal nem vagyok hittanár, hanem poli-
tikus és történész. Valahányszor az egyházról szólok, 
nem értelmezem az ő törvényeit, az ő tanait, hanem 
mint egyszerű keresztény szólok annak érzelmétől 
vezéreltetve, a mi lehetséges" és a mi nincs többé. 
En az eseményekből gyakorlati tant hozok le." „G-on-
dosan kerülöm a hittani és az egyházjogi vitákat." 
„Jól tudom, hogy itt incedo per ignes. Azért ismét-
lem, hogy én csak egyéni véleményemet vitatom, s 
tisztelettel meghajolok mindazon szövegek scanonok 
előtt, melyek ellenem fölhozatnának. Nem fogom két-
ségbe vonni, sem vitatni ezeket; én csak egyéni meg-
győződésemet közlöm." — Ily téren vitatta : „A kor-
mányokba többé bízni nem lehet. Az oltár és a trón 
közötti szövetség lehetetlen. Eddig csak kárt hozott, 
ezután az erre szegzett remény önámitás. Ademocra-
tia él, élni, győzni, saját elve szerént mindent dön-
teni és szervezni fog. Én nem vagyok democrata, sem 
absolutista, én igyekszem, hogy az u j viszonyok kö-
zött vak ne legyek. Körül nézek, s democratiánál 
mást nem látok. Az özön emelkedik, s mindent elnye-
léssel fenyeget. Megrémülök mint ember, nem rémü-

') Mechelnben aug. 20-án. (Journal de Bruxelles 237. 
sz. 25. aug. 1863.) 

lök mint keresztény, mivel az özön hullámain látom 
a bárkát. Kimondom tehát: a mult rendben nincs mit 
sajnálni, az uj rendtől, nincs mit félni. Értsenek jól; 
nem mondom, hogy a mult rendben nincs mit csu-
dálni, hanem hogy nincs mit sajnálni; nem mondom, 
hogy az u j rendben nincs mi ellen harczolni, hanem 
hogy tőle nincs mit rettegni. Az uj társadalom jövője 
e két föladat szerencsés megoldásától függ: szabad-
sággal kijavítani a democratiát; a katholicismust 
megegyesitetni a democratiával. A democratia kath. 
religio nélkül mindent rombol, religioval egyesülve 
mindent éltet." Ez első tét. Második a vallásos sza-
badságot, a szabadságok alapját, érinti, s e szavakban 
mondja ki: ,szabad egyház a szabad államban.' Tel-
jes cultus-szabadság minden vallásra. Az állam nem 
birája az igazságnak, ő köteles engemet védeni val-
lásom gyakorlatában, melyet én igaznak tartok. A 
vallásszabadság mindenütt meg van elméletben, de 
ép legkevesbbé az életben. Sok katholikus szabadsá-
got akar magának; jól van, mindenki önmagának 
legtöbb szabadságot kiván. Ez nem érdem. Követel-
jük a szabadságot mindenkire, kérjük ezt a jelen kor-
mánytól, hogy a jövőtől követelhessük. Lelkismereti 
szabadsággal jött a keresztény hit a világba, az ő e-
redete tehát keresztény. Mondják : ,az egyház ellen-
ségei követelik azt.' Nem, — ők ellenünk mindég 
megszegik e szabadságot. — Mondják: ,ez által töb-
bet vesztünk, semmint nyerünk!' Nem, — nem, — 
mi ez által csak nyerhetünk, a teljes cultusszabadság 
nélkül menthetetlenül mindent vesztünk. Nem akarok 
szövetséget a kormánynyal, mivel e szövetséga mult 
században lesújtott, e században nemtelenné tesz, s 
megöl. Sokkal inkább szeretek Lipót király alatt élni 
Belgiumban, semmint III. Károly alatt Spanyolor-
szágban, a ki husz országaiból a jezsuitákat egy toll-
vonással elűzte, halállal fenyegetvén azt, a ki e ki-
rályi rendelet fölött vitát kezdeni merne. A vallás ja-
vára tett erőszak többé lehetetlen." 

Tehát teljes szabadság a politikában, teljes sza-
badság a vallásban : szabad állani, szabad egyház. 

A grófnak merész szavai megdöbbentenek. Sok 
történeti igazság, sok lángeszű összetét jön elő szó-
noklatában az ékesszólás minden díszeivel, a lelkesült 
kebel minden melegével fölékesitve. Szabad-e azon-
ban oly nagy férfiúnak, e férfi ily lángeszének ellent-
mondani, s ép a mit nem akar, a hittan, a canonijog-
tan mezejére vinni? Grerlache kimondta, hogy ma 
minden politikai kérdés hittant érint; minden hittani 

*) Journal de Bruxelles 237. sz. 
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kérdés politikához szövődik, a hittant, a canont mel-
lőzni nem lehet. Köztünk a vita nem csak lehetséges, 
hanem áldásos is, mivel egy elvet vallunk. Aszabad-
ságosoknak nincs elvük, mivel ezt csak most keresik, 
s mit ma vallanak, holnap tagadni fogják, ők conspi-
rálhatnak, de vitára nem szállhatnak, 

Uj társadalom, uj világ, uj szavak ! Nagy sza-
vak hangzanak, hogy keveset, vagy semmit se mond-
janak. A forradalmi ügyességnek a titka itt van. Ha 
a kath. férfi e szótárba belép, félni lehet, hogy esz-
méinek helyességét a romlott szavak, a botrányig ne-
vetséges szólamok burkában elveszti. A nemes gróf-
nak első merész lépése ez, őt nemes szándék vezérli, 
őt a lángész segiti, de valljon a forradalmárok álnok-
ságainak kitett kath. népet is ez fogja segíteni? El-
veink ellentétét szavaink különbsége nem őrzi-e biz-
tosabban ? 

Ki nem tudja a földobott szavak és szólamok 
varázshatását? A világ szóval kormányoztatik. Az 
ügyesek titka ez. Az ó korban is igy volt, ma legin-
kább, midőn a szó nem a gondolatnak főlnyitására, 
hanem elfedésére szolgál. Egykoron a R e f o r m a t i o ' 
szó fél Európát szakította el az egyháztól; mult szá-
zadban WL 5éSZ;, 8> ,bölcsészet' volt a varázsszó ; ma az 
egyház elleni ,szabadság' név alatt egyesültek, mintha 
csak ők szeretnék a szabadságot. S kik ezen szabad-
ságosak? Yoltairenek unokái. Nem nevezik az ellen-
részt, mely az egyházat elnyomatni, a religiót elfoj-
tani nem akarja, clericalis pártnak? A reformátorok 
pápistáknak, a mult századi bölcsészek babonásoknak 
neveztek minket. A reformátor tanárok voltaireianu-
sokat szültek, ezek ma szabadságosokat nemzettek; a 
16-ik századi pápisták ma clericalisok. Igen, <i társa-
dalom első elemeit, a szabadság első fogalmait, a mi-
veltség első magvait kell megóvnunk, megmente-
nünk, hogy mindnyájan barbárságba ne sülyedjünk. 
Azon vitatkozunk, van-e élő vagy pedig holt Iste-
nünk, kit a föld nem érdekel; vakeset, imprévu ural-
kodik-e, vagy isteni gondviselés? Az eszmék mély 
aknáiba kell leszállnunk, hogy az eszmék romolha-
tatlan gyökereit fölhozzuk, hogy a szavaknak saját 
értelmét , a dolognak saját nevét visszaadjuk. A bűn-
szavakat a pokoli ügyesség annyira kiaknázta, hogy 
vix justus sít securus. S leereszkedjünk a forradal-
márok, a társadalom ellenségeinek szótárába? Elve-
szünk a határozatlanságban. Biztos-e a nemes gróf? 
Maga kétkedik, maga a csalhatlan tekintélyhez folya-
modik. „Nem tagadom, igy szól, az ellenvéleményü 
katholikusok orthodoxiáját, csak ők hagyják meg 
az enyimet.'- Pedig hittani elvek, canoni szabályok 

nélkül mily nehéz a történelem rengetegjein, a mai 
helyzetnek ingoványain véleményeink orthodoxiáját 
megőrizni! A mi ellen a nemes gróf háromszor tilta-
kozik, a hittan és a canon nála legnagyobb szükség-
nek mutatkozik. 

,Ancien régime.' Bűnei legio ; a nemes gróf oly 
hiven festi azokat. Valljon a trón és az oltár közötti 
szövetség szülte ezen bűnöket, vagy pedig a trónnak 
miniszterei, kik a kőmives páholyokból a trón körébe 
léptek? XVI. Lajos visszavonta a nantes-i edictumot, 
üldözte a Hougenottákat ; valljon a „defensio fidei ca-
tholicae," a „primogenitus Ecclesiae" hitette el vele, 
hogy a királyok nincsenek alá vetve az erkölcs kö-
zös törvényeinek, vagy pedig a bölcsészek? Minden 
intézménynek van jó van rossz gyümölcse ; a mi jó, 
Istentől jön, a mi rossz, ered az emberektől. Mi kár-
hozatot mondunk a mult kormányok visszaéléseire, 
hanem soha nem magára az intézményre. Az uj kor-
mányok ellen nem kell-e harczolnunk ? Nemharczolt-
e a szentszék azon koronák ellen, melyek a pápaság-
tól fényt kölcsönöztek, miként harczol ma azon koro-
nák ellen, melyek az ő koronáját összetörnék? A fegy-
verek neme változott a mi harczainkban, de harcza-
ink ugyanazok, az uj rendet az ónak rovására nem 
dicsérhetjük. Akkor a koronák vivtak a szentszék el-
len, ma az európai conspiratio hínárjába fogott nép; 
akkor elég volt a harczra a szentszék magában, ma 
nép nép ellen két táborba oszladoz. Hogy a szentszék 
jogait a nép fiai védik, a viszonyok nagyobb nyomo-
rát bizonyítja nem pedig dicsőségeit. S mi az ancien 
régime? Epen az, mintha kérdenők, mi a clericalis, 
mi az ultramontán párt? Az 1763-i régime ma anci-
en, de akkor oly uj, oly korszerű volt miként ma az 
1863-i. Ónak nevezzük az 1763-it, miként 1963-ban 
ónak fogják nevezni az 1863-it. Az ó kormányrend 
semmi szabadságot sem adott; nyujt-eaz u j ? Az nem 
volt szabad állam ; szabad-e Európában a mai állam ? 
Az ó kormányrendszernek meg voltak a szabadságai, 
minden osztály birt előjogokat; ezek voltak az ősza-
badságai. Lex privata favorem, (facultatem) tribuens. 
A forradalom az előjogokat eltemette, adott-e szabad-
ságokat? Alberi és Casoni e szabadságokat könyezve 
regélték ; a szent-atyán, a fájdalmas pápán már há-
rom éven át siratjuk e szabadságokat. A szabadság 
az életben van, a forradalom, a democratia mindent 
csak papíron ad, a papirt elfújja az élet szele. A nemes 
gróf parlamentet kiván, e nélkül szabadságot nem is-
mer. Európában sok is a parlament, van-e sok szabad-
ság? Biztosit-e a parlament Berlinben az adó behaj-
tás ellen? Biztositotta-e a grófot 1852. dec. 2-án? 
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Mondja, az ancien régime-nek legnagyobb hibája, hogy meg-
bukott 0 ezen Örül, a mi nincs, azon mi sem siránkozunk. 
De nem buktak-e sorban az uj kormányok is ? Hány ország-
nak van Európában 15 éves kormányrendszere? Melyik örö-
kös ? Ha vétek volt szegődni az ó kormányokhoz, unokáink 
nem fogják-e bünül fölróni, ha az ujakhoz, a democratiához 
szegődünk? À gróf nem akar egy kormányhoz sem szegődni; 
még is a belga kormányrendszerhez akar minket szegődtetni. 
„Corrigáljuk a democratiát." Kisértse meg, de kész legyen 
a csalódásra. Elfogadja-e a deinocratia a correctiot ? Nem a-
kar-e a democratia maga corrigálni mindent? E tanoncz ko-
nok fej, melynek correctioja mindég a correctornak halálá-
val végződött. 0 urat nem ismer, ő a világ ura maga. XVIII. 
Lajos, Lajos Fülöp, Lamartin szabadsággal akarta corrigálni 
a democratiat, miként III. Napoléon szabadsággal corrigálni 
igéri; azok elvesztek, hogyan fog az utolsónak sikerülni, 
meglátjuk. Az épület sokáig várakozik a koronára, „Egyez-
tetni kell a katholicismust a democratiával." A katholicis-
mus lesz democrata, vagy pedig a democratia lesz katholi-
kus ? Az igazság egyiránt szól minden kormányrendszernek; 
itt csak meztelen elfogadásról lehet szó, de nem egyeztetés-
ről. A democratia nem akar semmi vallást, hogyan fogjuk 
egyeztetni a vallással ? Az egyház nem kárhoztatta a demo-
cratikus kormányt, a democraták üldözték, üldözik az egy-
házat. Corrigáljuk a monarchiát, az aristocratiat, a democra-
tiát, minden egyes polgárt; az a föladatunk. Mi tehát az an-
cien régime, mi a szabad állam, mennyi szabadság kell, hogy 
az állam szabad legyen ? a nemes grófnak fölolvasott szónok-
lata után se tudjuk. 

Nem tudván, mi a szabad állam, tudjuk-e mi a szabad 
egyház ? Miért nem szólunk az egyház szabadságairól bár 
mily kormányrendszer mellett, hogy kiki megértsen ? Szabad 
egyház a nemes grófnál minden vallásnak jogositott léte és tel-
jesen szabad cultusa az államban. A,Siècle' szintén ezt vitatja, 
török mecset már van Parisban az afrikai Turcos-k számára. 
Egyház-e minden vallásegyesület ? 0 elvben szabadságot ad 
minden vallásnak; van-e a tévelynek joga a szabadságra ? 
Verum est, quod vere est; Deus aeternum ,esse', ideo ae-
terna Veritas. A tévely non-ens. 0 az elmének bűne ; van-e a 
b ű n n e k joga a szabadságra ? Tűrni és jogokkal valamit föl-
ruházni, kettő. Tűrni tudunk egyenjogúságot, de vallani, ter-
jeszteni nem tudunk. Mi a szabad egyház ? A kormánynak 
fölmentése minden vallásos kötelezettségtől Midőn a kor-
mány elvből minden vallást véd, mindeniknek igaz voltát ta-
gadja, minden indifferens. Az indifferens állam vallástalan 
állam. Ilyet akar a nemes gróf? Ennek létesitésére mi segéd-
kezet nyujtsunk ? Ez teljes szakadás lenne az egyház és az 
állam között; ez az ,Avenir'-nak, ez La Mennaisnak tana. 
Mi mindezt tűrni tudjuk, de előmozditani nem fogjuk. 
Minden király köteles imádkozni : Benedictus Deus, qui 
subdit populum sub me " ') „Ecclesiastica lenitas cruentas 
refugit ultiones, severis tamen christanorum principum con-
stitutionibus adjuvatur." 2) „Debes incunctanter advertere 
regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed ma-
xime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefari-
os comprimendo et quae sunt bene statuta defendas, et ve-

' ) Ps. 1 1 3 , 1 . 
2 ) Leo M. ad. Turribium, ep. 15. T . I. p. 696. 

ram pacem his, quae sunt turbata, restituas." ') E kötelezett-
ségtől a földi hatalom kezelőit föl nem menthetjük. Ok elv-
ben fölmentik magokat, ezt sajnálhatjuk, mivel bűn, de tett-
leg ugy beavatkoznak, miként 1763-ban. A grófnak szólamát 
Cavour, a ,grand coupable' meglopta, miként alkalmazta? A 
szabadkőmivesek utánmondják, a forradalmi lapok a nemes 
grófnak ajánlatát magasztalják, ,lelkismereti szabadság' nálok 
is oly nagy tény, miként a grófnál. Hanem a szó min-
denkinél más értelmű. Miért akarják a forradalmi lapok 
alelkismereti szabadság elvét általunk elfogadtatni? Hogy 
minden vallás mindenütt szabad legyen ? A prot. vallás, 
a hol van, Európában mindenütt szabad. Bár mi bir-
nánk mindenütt annyi szabadságot. A szabadságosok 
nem birnak-e teljes lelkismereti szabadsággal ? A franczia 
conventnek. a turini kormánynak van gyanúsok törvénye, a 
katholicismusnak nincsen. Miért kiáltoznak tehát, midőn 
már mindent birnak ? Ok a lelkismereti szabadságot a ka-
tholikusok részére követelik, hogy a katholikus az egyház 
ellen gondolhasson, szólhasson, tehessen, a nélkül, hogy az 
egyház őt mint holt tagot, tekinthetné. A botrányos istente-
lenek eltemetését a lelkismereti szabadság nevében követe-
lik. Ez a tekintélynek, a dogmának, a fegyelemnek teljes 
fölbomlása, ez az egyház halála, ez prot. elv. Itt van a forra-
dalmárok érdeke a prot. elvet a katholikusok által elfogadva 
látni A lelkismereti szabadság tehát oly rejtély, mint a sza-
bad állam, mint a szabad egyház ; korunknak pedig a legna-
gyobb nyomora, — a szórejtélyek uralkodása. Sajnáljuk, hogy 
a nemes gróf, habár jó szándékkal, viszhangoztatta e szóla-
mokat, s a mit mint siralmas helyzetet tűrhetünk, ő belőle 
egyetemes tant készit. Quos dividit res, dividant etiam vo-
cabula A nemes gróf ajánlata ellentmondásra talált; ha 
hallgatással fogadja a kath. világ, nem lesz-e még élesebb 
ellenmondás ? 

Néhány szó a t. közönség föhilágositásaul a „I \ Hírnöké-
ben megjelent ily cziinü kétrendbeli ezikkre nézve: 

„A Sz.-István-Társulat és az encyclopädia." 

Nem levén oly fegyvereim, minőkkel tek. T ö r ö k Já-
nos ur a „Pesti Hirnök"-nek szept. 19-ki számában a fönn 
megezimzett czikkben harezol, ámbár abban meglehetős ke-
mény vágások történtek felém is, eltökéléin eleinte magam-
ban, hogy a küzdtérre ki nem lépek; mert ki nem tudja, mily 
veszedelmes egyenetlen fegyverrel harczolni ? Minthogy 
azonban T ö r ö k János ur jónak látta a „Pesti Hirnök" sept. 
25-ki számában uj támadást intézni ellenem: vétkezném az 
igazság, a Sz.-István-Társulat és enmagam ellen, ha az oda 
vetett kesztyűt föl nem venném. nem ugyan azért, hogy 
T ö r ö k János úrral polemizáljak; hanem egyedül csak azért, 
hogy a t közönséget azokra nézve, mik e tárgyban az ügyre 
és személyemre vonatkoznak, némileg fölvilágosítsam. 

T. T ö r ö k János ur szept. 19-én közölt liirnöki czik-
kében azt mondja: „Ezen ülésben ugy mellesleg az encyclo-
pedia ügye is szóba hozatott ugyan alelnök ur ő nsga 
által, de nem is a szerkesztők fizetése, mint inkább a 
munka terjedelme s további folytatásának módja szem-
pontjából." 

' ) Leo M. ad Leoncin Aug. ep. 156. c. 3. T. 1. p. 1323. 



Hogy t. T ö r ö k János ur itt nem mond igazat, tanu-
sitja nem csak a „Független" szept. 22 ki számában a szept. 
3-kán tartott válaszmányi gyűlésről megjelent tudósítás, 
mely szóról szóra ezt mondja : ,,4) A h. alelnök ft. R o d e r 
Alajos értesítvén a választmányt, hogy az encyclopiidiából 
már már elkészülve a meghatározott 28—30 iv, annak to-
vábbi szerkesztését egy időre megszakitottnak jelenti ; mire 
az elnöklő alelnök méltányosnak találja, hogy ilykép a szer-
kesztők az eddigi 70 iv helyett csak 30 ivet állítván ki, ke-
vesebb űzetéssel elégedjenek meg ;" hanem bizonyítják 
még ftdő S o m o g y i Károly ur ő nga hozzám intézett leve-
lének ezen sorai is : 

„Azt azonban ne tessék sajnálni, hogy a szept. 3-kán 
megtartott választmányi ülés a nem helyeselt kitörésre adott 
alkalmat. Az olvasottak után el kell hinnünk, hogy az amúgy 
sem maradt volna el ; és jobb hamarább, mint később. Egy-
szer meg kellett a dolgot kezdeni, s kívánatos, hogy a nagy-
gyűlés előtt kellőleg tájékozhassa magát a t. közönség. Ugyan-
azért igen is kötelességemnek tartom terjedelmesebb czikk-
ben fejtegetni saját nézeteimet a Szent-István-Társulat je-
len állását s különösen az encyclopaedia folytatását illető-
leg, hol természetesen örömest be fogom vallani nem csak 
azt, hogy nagyságod előadását mindenben helyeslem, hanem 
azt is, hogy a vitára okot szolgáltatott ügy tárgyalását csak 
is én inditványoztam s kezdtem meg, nagyságodnak eleve 
nyilvánítót akarata ellen (én t. i. azt akartam, hogy nem 
csak ezen kényes és némelyekre nézve igen érzékeny ügy 
még most szőnyegre ne hozassék, hanem, hogy szept. 3-kán 
választmáuyi ülés se tartassék.) ; és hogy az érintett kérdés 
általam, nem csak ,,a munka terjedelme s további folytatá-
sának módja," hanem ,.a szerkesztők íizetésé"-nek „szem-
pontjából" is hozatott szóba ; a társulati pénztár állapota 
kényszeritvén rá, hogy az elvkérdés mellőzésével a tényál-
lás parancsolta gazdálkodási rendszert e téren is gyakor-
latba vegyük, ideiglenesen és a nagygyűlés helybenhagyá-
sának biztos reményében. Ha nagyságod bármily oknál fogva 
helyes- vagy épen szükségesnek tartaná e nyilatkozatom 
közzétételét, arra ezennel szívesen fölhatalmazom." 

í tél jen most a t. közönség. Én egy szót sem mondok 
hozzá. Pedig tk. T ö r ö k János ur „személyesen jelen levén 
a kérdéses ülésben s a vitákban i s . . . részt vévén, nem men-
tegethet i" magát „valamely állitólagos referens rásze-
désével." 

Ezekből egyszersmind megítélheti a t. közönség azt is, 
hogy szóba hozatván „a szerkesztők fizetése," lehetett-e hall-
gatnom, sőt nem kellett-e nekem, mint jelenleg a Sz.-István-
Társulat ügyeinek vezetésével megbizott helyettes-alelnök-
nek, ki majd naponkint assignálom az encyclopadiaba irt 
czikkek kiűzetését, és tapasztalásból tudom, mennyire meriti 
ez ki társulatunk pénzerejét és akasztja meg egyéb költsé-
gek födözését, szólanom ugy mint szólottam, ha nem akar-
tam társulatunk szent ügye iránt legalább is hallgatag áruló 
lenni ? ! 

Tk. T ö r ö k János ur már a „Hirnök"-nek sept. 19-ki 
számában megigéré, hogy az én „saját személyes fölfogásom 
szerént minden hivatalos combinatió nélkül" összeállított 
„egyoldalú calculus"-omra nézve, „a közönség helyes tájéko-
zásául" helyreigazítást, fölvilágosítást fog közleni. 

Ezen ígéretének beváltását tk. T ö r ö k János ur csak-
ugyan megkísérti a „Hírnök" sept. 25-i számában. 

Nem bocsátkozva annak részletes taglalásába, mi való, 
vagy valótlan mondatik ama czikkben, csak azt kérdem : hol 
találja ott a t. közönség bebizonyitva és magát fölvilágosítva, 
hogy az encyclopädia 50 ivének — 8 oldalú ivének — ki-
állítása, együttvéve a szerkesztői, szerzői és nyomtatási költ-
ségeket, nem kerül mint én állitám 10,000 ftba, hanem csak 
2 vagy 3000 f tba? Már pedig hoc erat demonstrandum. 

Ugy hiszem, emlékezik még a t. közönség azon be-
szédre, melyet mélt. D a n i e l i k János vál. pk. ur 1861-ki 
február 7-én tartott választmányi gyűlésen mondott, (olvas-
ható a „Kath. Néplap" 1861-ki 7-ik számában), melyben 
aggodalomtelt lélekkel, melynek „láthatárán a mérleg" ak-
kori „állásában még mint reménysugár is halaványulni kezdh-
eti a „czél, mely iránt a társulat minden tagja oly élénken 
érdekeltetik'" — az encyclopädia költségeire nézve ezen 
calculus adatik elő: 

1) Nyomatás 7,700 frt. 2) Szerkesztői dijak (két szer-
kesztőnek). 2,000 frt. 3) Theologiai vizsgáló 400 frt. (Ez ak-
kor még én voltam ; az én fizetésem tehát nem volt 600 frt , 
mint Török János ur mondja). 4) Egy irnok 360 frt. (He-
lyette most egy corrector v a n , mert amaz írnoknak is a 
corrigálás is föladata volt). 5) írói dijak 50 írtjával 70 ivre 
3,500 fr t összesen . 13,960 fr t a é. 

És igy most már magam is bevallom, hogy az én cal-
culusom csak ugyan „egyoldalú", de nem annyiban, a meny-
nyiben én sokat, — már pedig tk. Török János ur erről akarta 
a t. közönséget capacitáini, — hanem amennyiben keveset, 
mert csak futólagosan, számitottam. Már pedig alig hiszem, 
hogy a m. püspök ur calculusáról azt merje mondani T ö r ö k 
János ur, hogy az „saját személyes fölfogása szerént, min-
den hivatalos combinatió nélkül" összeálliott „egyoldalú 
calculus." 

Arra nézve pedig: megbirja-e a társulat az encyclo-
pädia ezen költségeit, mit t. T ö r ö k János a t. közönséggel 
mindenkép el akar hitetni, vagy nem? szolgáljon tájékozásul 
ezen combinatió : 

A Sz.-István-Társulatnak 7000 tagja levén, (legalább 
ennyire teszi a m. püspök ur fönemlitettem hivatalos beszé-
dében és egy múltkor megkísértett összeszámítás is csak kö-
rülbelül ennyi tagot mutatott föl) : a tagdíj 3 frtjával tesz 
21,000 tehát ujpénzben 22,050 frtot, ebből a '„hivatalos 
combinatióval" készült calculus szerént esik : 

a) az encyclopadiára 13,960 ft. b) a „szentek életé"-
re, (a társulat e munkát is folytatja, 40 ivet belőle e pa-
pokban kapnak a tagok) szintén a hivatalos combinatióval 
készült calculus szerént (t. i. ő méltósága calculusa szerént, 
a fönemlitettem beszédben előadva) 1) nyomtatás 2,960 frt. 
2) írói dij 1,200 frt. (Ezen díjnak csak fele jutott az írónak, 
a másik fele a képek kiállítására fordittatott) 4,160 frt. 

c) A társulat kezelési kölségeire ugyanazon hivatalos 
kimutatás szerént: 1 szállásért 514 frt. 2) első igazgatónak 
1200 frt. 3) második igazgatónak 1000 frt. 4) ügynöknek 
1000 frt. 5) három szolgának 960 frt. 6) írnoknak 360 fr t 
7) ügynökségi költségek 1500 frt. Összesen 6,534 frt. Azóta 
a fönnebi szállás fölemeltetett 50 frt. Egy második szállás 408 f. 
Összesen 6,992 frt. 



A hivatalos kiszámítás szerént tehát : a) a bevétel : 
22,050 frt. b) a kiadás: 25,112 frt. a kiadás tehát fölözi a 
bevételt : 3062 frtal. 

Hátha még fölveszszük azt, hogy ama hivatalos kimuta-
tás szerént,, hétezer tag mellett hat ezernél több befizetésre 
biztosannemlehetszámitani,"mennyilesz akkor méga fölözés?! 

De tegyük föl, hogy 8000 tagja van a társulatnak, 
mint T ö r ö k János ur állitja, és hogy mind a 8000 rende-
sen befizeti évi di já t : nem emészti-e föl akkor is a kiadás a 
bevételt egészen ? Miből fizesse a társulat netalán fölmerülő 
rendkívüli kiadásait ? miből adósságait, mint például a meg-
vett könyvtárért a 10,000 f r t ? Vagy emelkedhetik-e bár-
mely társulat, ha bármily jogezimmel, vállalattal szerzett 
vagyonát, nyereségét, másrészről mind fölemészti ? 

Tk. Török János ur azt mondja, hogy az encyclopä-
dia vállalata 4000-rel szaporitván a tagokat, 4000 tag után 
pedig a dij 3 ftjával, (én még a 15 krt is oda teszem) 
12,600 fr t levén : „a Sz.-István-Társulat az encyclopadiára 
tulajdonképen semmi áldozatot sem hozott." Ez sem áll; mert 
a hivatalos combinatióval készült calculus után, az encyc-
lopädia 13,960 frtba kerül, tehát 1360 frttal többe, mint a 
bevétel. 

És ezen „megszaporodott" 4000 tag az encyclopadián 
kivül még más 40 ivnyi tagilletményre is tar t igényt : mi-
csoda pénzből állítsa ezt ki a társulat ? 

Innét csoda-e, ha a társulatnak nem csak az egyéb vál-
lalataiból fönmaradt nyereséget, hanem még alapitványainak 
is nem csekély részét, a tagilletmények kiállitására kellett 
eddig fordítania? 

Igy állván a dolog, valljon hiheti-e Török János ur, 
hogy az ő oly könnyen odavetett számitásából „addig is meg-
győződhetett a tisztelt olvasó közönség, hogy ft. R o d e r 
Alajos ur calculusa főkövetkeztetésében és részleteiben nem 
alapos ?" Én ugy hiszem, hogy a t. közönség ezekből épen 
az ellenkezőről fog meggyőződni. 

Hogy pedig én a választmányi ülésben tet t előadásom-
ban ,.az encyclopädia költségességét vellicálván," „észreve-
hetőleg a szerkesztőséget igyekeztem volna terhelni" és igy 
sérteni, eléggé megczáfolja az, hogy midőn amaz „egyoldalú" 
calculust kezdettem fejtegetni, és tk. Török János urat e miatt 
háborogni láttam, feléje fordultam e szavakkal: „Kérem tk. 
urat, bocsásson meg, nem önre vonatkoznak szavaim, hanem az 
ügy tényállását akarom földeríteni." H a a működő h. alelnök-
nek ily fölszólalása az ügy szent érdekében személyes sértege-
tés vagy „szemrehányás" akkor kérdem mi az ügyszeretet ve-
zette hivatalos eljárás ? akkor égvén a ház, szemrehányás, 
megsértés, vétség lesz kiáltani : ,,ég a ház, segitsetek oltani !" 

A mi t. T ö r ö k János urnák amaz insinuatióját illeti, 
hogy én és elvbarátaim a „világi elemet" akarjuk kiszorítani 
a társulatból, vagy legalább leszorítani a társulat működési 
teréről : ünnepélyesen tiltakozom a t. közönség szine előtt ezen 
ránkfogás ellen. Nem hogy mi a világi elemet le- vagy ki akar-
nók szoritani : sőt inkább egyik főbb törekvésünk azt legben-
sőbben a társulathoz fűzni, meg levén győződve, hogy csak a 
világi elem közreműködésével emelkedhetik és szilárdulhat meg 
társulatunk, és érettethetik el a czél, mely eléje van tiizve. 

Végre, ami leginkább Török János ur utóbbi czikkében 
személyemre vagy társulati működésemre vonatkozó bizo-

nyos , ,differential" bizonyos „titkos óhaj" stb. kifejezésekbe 
burkolt tendentiosus czélzásait és gyanúsításait illeti: speci-
ficus nyíltsággal nem szólhatván, legyen a t. közönség meg-
győződve, hogy sz.-István-társulati működésemet mindig a 
legtisztább szándék, a társulat ügyének igaz szeretete, és a 
katholicismushoz tántoríthatatlan ragaszkodás vezérlé, ve-
zérli, és fogja vezérleni mindig. Roder Alajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, sept. 28-án. A frankfurti kath. gyűlés sze-

rencsésen megtartatott. September 20-án estve az előleges 
üdvözlések tartattak. Hétfőn, sept. 21-én a tanácskozásokat 
szent-misével kezdették. Az első nyilvános gyűlés a szent-
mise után tartatott. Ft . T h i s s en mint a helybeli választ-
mány elnöke előadta a jelen gyűlés szent czélját. A nagy 
gyűlés elnökéül báró K e t t e l e r választatott. A megválasz-
tott elnök a gyűlésnek tárgyait jelölte ki. Ft. T h i s s e n föl-
olvasta ő szentségének atyai iratát ; melyben a katholikus 
gyűlésre apostoli áldását küldötte. Dr. L i n g e n s ügyvéd ur 
előterjeszté a tavali nagy gyűlés Aachenban folytatott mű-
ködéseit és érdekes tudósításokat közlött a Mechelnben 
tartott kath. nagy gyűlés részleteiről. Dr. P h i l i p p s ud-
vari tanácsos ur ajánlatára, a nagy gyűlés, a tavali nagy 
gyűlési elnök gróf B r a n d i s lelke üdveért a jövő szerdán 
tartandó isteni szolgálatra vagyis szent-misére hivatott meg. 
— Ugyancsak sept. 21-én estve nyilvános ülés tartatott. A 
t. elnök határozott nyiltszivüséggel fejtegette, a történet ál-
tal bőven igazolt amaz igazságot, hogy a hit által boldogul-
nak népek és egyesek; ki pedig az igazságtól elesik, magát 
alacsonyítja le, és Isten keze utoléri sorsában. — Egy frank-
furti tanár J a n s s en alapos részletekben mutatta meg, hogy 
az egyház, intézkedéseiben az igaz szabadságot legjobban 
ápolta, és elősegítette. — Egy müncheni áldozár H ü 1 z-
k a m p érdekesen állitá elő a német sajtó-irodalom állását, 
ajánlott némely jó törekvésű lapokat, és nemes küzdelemre 
szólított. — Báró H a r 11 i n g Berlinből dicsérőleg emlité 
föl a boroszlói, müncheni, berlini főbb iskolák néhány tanu-
lói azon buzgó törekvését, mely által hasznos olvasmányok 
olvasására szövetkeztek. — Egy westfaliai báró, S c h o r-
1 ä m m e r , a westfaliai nemes rendnek a katholika egyház-
hoz való forró ragaszkodását tolmácsolá. — Mainzi kano-
nok dr. H e i n r i c h éles, kedélyes nyilatkozataival az egy-
házat megillető szabadságról szólott tekintettel különösen 
ar ra , hogy a tanításban, és a szerzetes életre vonatkozólag 
az egyháznak Istentől adott megbízatása van. — A sept. 
22-én estve tartott második nyilvános ülésben dr. Philipps 
adta elő a Németországban alapitandó kath. egyetem kérdé-
sének állását. A kölni érsekre, mainzi éspaderborni püspökökre 
bízatott ez ügynek elősegitése. Sok pártfogó találtatik, már 
24,000 tallér Íratott alá. T. M o d e s t u s jezsuita atya mint 
a párisi németajkú katholikus gyülekezet vezető pásztora 
az ott jelentkező hitélet és szükségek képét állitá elő. Bi-
zony szépen működnek ott a jezsuita-atyák. A gyermekek, 
férfiak és nők számára jól rendezett congregatiok vannak. 
Évenként 5000 communicans számláltatik. — Dr. G r u -
s e h a a jeles legény-egyletvezér, a mesterségek s legény-
egylet fontosságáról igen hasznosan szólt. — S t u m p f nevű 
münsteri kereskedő a kereskedelmi ifjúság között több he-
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Íven fönálló congregatiókról szólt. Ezen congregatiók gya-
korlatban nyilatkozó kath. életet kívánnak, minden két hó-
napban sz. áldozásra járnak, van könyvtáruk és szűz Mária vé-
delme alatt törekszenek jól élni és üdvös halálra előkésziteni. 
— Soestből való prépost N y b e l ft. ur a sz. Bonifácz-féle 
egylet üdvös tevékenységéről szólt. — Az ismeretes, jeles 
szónok M o u f a n g mainzi tanár-kanonok és rector ur az 
előítéletekről szólt, melyek elleneink sziveit fogvatartják, 
nem ugv veszik föl a dolgot, mint a hogy kellene. — A sept. 
23 án tartott harmadik nyilvános ülésben báró A n d l â w a 
schweiczi állapotokról s a katholikus egyletek nagy gyűlé-
sének fontosságáról szólt. — Jeles beszédet tartott dr. Vo-
s e n tanár Kölnből. A munkásság keresztény jelentőségéről 
szólván kárhoztatta a communismusra törekvő rendszereket, 
melyek itt-ott könyvekben, másutt már az életben is láthatók. 
S c h ü r e n Aachenből szintén a socialis élet ezen kérdését 
taglalá. — P. T h e ö d o s i u s Churból a munkás osztály éle-
tének keresztény elrendezéséről szólt. — Sept. 27-én reg-
gel 11 órakor indult meg az utolsó nagy ülés. Dr. H e t t i n -
g e r würtembergi tanár jelesen taglalá az egyház isteni ren-
deltetését annak életében és tevékenységében. Dr. H a .f f n e r 
tanár Mainzból a napi sajtó rágalmairól tett észrevételeket. 
Dr. K a h l e n gróf , a németajkú katholikusok londoni álla-
potát ábrázolá. — Egy mainzi mészáros becsületes észrevé-
teleket tett arról, miként a szülők gyermekeiket ne minden-
kor ereszszék kedvükre, hanem tanítsák meg őket akkor is 
jó kedvűeknek lenni, midőn nélkülözniök kell. Az elnök al-
kalmas beszéddel bezárta a gyűlést. 0 szentségét lelkesen 
éltettük. Azután mindenki barátival kezet szorított, boldog 
viszontlátási reményben. Estve 4 órakor tartatott a zár-ebéd. 
Nyájas vidámság és önzéstelen kedélyesség fűszerezte a 
méltó társaságot. — Az ily gyűléseknél szivemelő a sok jeles 
férfiak szemlélete. A világiak az egyháziakkal versenyt tö-
rekszenek az egyházat jogaiban védeni, s a keresztény élet-
ről bizonyságot tenni. Az előítéletek oszlanak mindazoknál, 
kik az ily gyűlés magasztos tartásából is világosan ismerhe-
tik, hogy az igazság szent és tiszteletreméltó. Az erők egye-
sülnek a legszentebb czélokra. A közkérdések közös táma-
gatás tárgyává lesznek. A katholikus nyiltság gyakoroltatik. 
A szeretet munkásságot nyer ; a frankfurti katholikus 
polgárok is igen becsületesen fogadták hit-rokonaikat — 
A mi korunkban főleg tömeges nyilatkozatra, katholikus val-
lomásra van szükség, hogy tudja meg a világ miszerént ez-
rek és milliók szive, lelke, szája tesz bizonyságot abbeli leg-
szentebb meggyőződéséről, melylyel a kinyilatkoztatott igaz 
hitet s annak minden intézményeit legszentebb kincsének 
tart ja . . . Mily szép, midőn egy westmünsteri kardinál-érsek 
a mechlini gyűlésben megjelenik : — a jó és igaz a világ tulaj-
dona vagyis Isten az igazra és jóra minden embernek szent 
jogot adott, s a katholikus, a világot sz. szeretettel átkaroló 
sziv az egyház ügyeire minden éghajlat alatt dobog, s hiszi, 
hogy ha bárhol az igazság érdekében katholikus lépések té-
tetnek, abból neki is van haszna, ha más nem, legalább azon 
öröm, hogy mások küzdelmein becsületes vívmányain, vagy 
tisztességes szenvedésein részt vesz. Istennek legyen hála, 
hogy nekünk is vannak jeles egyleteink, s hiszsszük is, hogy 
hatásuk mindég üdvösebb és érezhetőbb lesz ; hogy nekünk 
isiesznek alkalmas időre szabott nagy gyűléseink; hogy a 

mi egyleteink törekvésiről is áldással emlékezendik az utó-
kor s méltó hálával fog oly munkákra mutatni , melyek a 
kath. élet szükségeit pótolják, és örök becscsel birnak. — 

SANDOMIR, aug. 5-én. Nagy üldöztetésnek van ki-
téve a kath hit, kath. egyház, papság és h ivek ; a muszka 
kormány a legvérengzőbb embereket használja, hogy a len-
gyelek önlétüknek védelmét, nem a csaták mezején, hanem 
a vallás körén vadsággal legyőzze. Azonban az isteni malaszt 
erősiti a híveket, a papságot, kivált a püspököket. Ezen lelki 
erőnek bebizonyítására, s hogy az utódok ne ítéljenek el, 
mintha az egyház jogai t , s a papság jó nevét nem tudtuk 
volna megvédeni, közöljük a sandomiri püspöknek levelét 
a vallási és oktatási bizottmány elnökéhez. ,,715. sz. Sando-
mir maj. 26. 1863. Kegyelmességednek maj. 13-ről 5Vasi(» 
szám alatt szóló körleveléből megtudtam, hogy VYlocki Frid-
rik zwoleni plebánus-helyettes politikai vétség miatt , miu-
tán papi jellegétől megfosztatott , s minden polgári jogokon 
kívülinek nyilatkoztatott volna, nyolcz évi kényszeritett 
munkára Siberiábau elitéltetett. Ezen körlevelében kérdezi 
kegyelmességed, mikor, és ki által fo sztatott meg ezen pap 
az ő papi jellegétől? Alkalmam van tehát kegyelmességed-
nek tudtára adni, hogy Wlocki Fridriket sem én , sem pedig 
az én szent-székem papi jellegétől meg nem fosztotta, s hogy 
kegyelmességed körleveléből legelőször vettem e tényről tu-
domást. A papi jellegnek elvétele, a canoni jog szerént csak 
akkor történhetik, mikor a pap valamely nagy bűn miatt ha-
lálra ítéltetik. Én meg vagyok győződve, hogy Wlocki Frid-
rik nem gyilkolt, sem más oly vétséget el nem követett, 
mely miatt őt papi jellegétől meg kellene fosztani. En azt 
sem tudom, mi miatt fogatott el. De bár mi legyen is, az ő 
vétsége nem lehet oly nagy, hogy ily bélyegző büntetésre 
érdemes volna. Különben, miután kegyelmességed írja, hogy 
Wlocki Fridrik papi jellegétől megfosztatott, föl kell tennem, 
hogy ezt vele a katonai törvényszék te t te , miután ez viszi a 
perkeresetet. Nem lehet nem csudálkoznom, miként hozhatott 
a hadi törvényszék ily büntetést, melyet csak püspök hozhat, 
ez is csak miután a canoni törvény szerént p erkeresetet tett, s 
a bűntény bebizonyíttatott. E tényben csak uj jelét látom azon 
elnyomásnak, mely Lengyelországban a kath. egyházra ne-
hezedik. A hivek szivei fájdalommal telnek el, látván, hogy 
az egyháznak törvényei önkénynyel megszegetnek, s lelki-
pásztoraik gúnynak és megvetésnek adatnak át. Következő-
leg, én el nem ismerhetvén a nevezett pap ellen hozott itélet 
törvényességét, remélem, hogy kegyelmességed, mint a val-
lási s közoktatási bizottmánynak elnöke, kinek kötelessége a 
kath. papságot védelmezni, a szükséges intézkedéseket meg-
teendi, hogy az emiitett büntetésnek következései megaka-
dályoztassanak, s őrködni fog, hogy a kath. papság élhessen 
azon jogokkal, melyekkel a kath. religio szerént bir.1' — 
Ugyanezen püspök maj. 29-ről ismét következő levelet inté-
zett a bizottmány elnökéhez. „717. sz. A kielce-krakói megyé-
ben, mint apostoli helyettes, működő püspök urnák maj. 
18 án 646 sz. alatt kelt leveléből megtudtam, hogy Tuszewski 
József, cmielowi plebánus-helyettes maj. 10-én, daczára, 
hogy parochiájában csendesen élt, a császári seregek által 
Kielcébe vitetett, s ott tömlöczben tartatik. Már előbb volt 
alkalmam kegyelmességedet azon szomorú következésekre 
figyelmeztetni, melyek a papoknak ily önkényszerü befoga. 
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tásaiból erednek. Én védelmére keltem a romai kath. papság-
nak, mely megyémben üldöztetik, s kértem kegyelmessége-
det, bogy védje a minden törvényes indok nélkül befogott, a 
tömlöczre vetett, s illetéktelenül papi jellegüktől megfosztott 
s közgúnynak átadott papokat , a mint ez Ominski pappal 
történt. Sürgetve kértem kegyelmességedet arra i s , hogy 
magas befolyásával akadályozza a mivelt nemzeteknél hallat-
lan kihágásokat, de a melyek nálunk mindennapiak. A jog-
nak és az illemnek megvetése nálunk oly fokra hágott, hogy 
a világi hatóság már érdemesnek sem tar t ja engemet, e me-
gye püspökét tudósítani, ha valamely pap , ki joghatóságom 
alá tartozik, befogatott. Hanem mai napig minden kéréseim, 
minden előterjesztéseim eredvény nélkül maradtak. Nem tu-
dom mit gondoljak , mivel kényszerülök azt gondolni, hogy 
mi kath. papok már minden törvénykiviilieknek tartatunk. 
Kérem tehát kegyelmességedet, tegye meg magas befolyásá-
val, hogy Tuszewski pap Kielceből szabadon bocsáttassák, s 
az ily visszaéléseknek már egyszer vége vettessék. Ha ezen 
kérésem is eredménytelen leend, lelkismeretem s szent hi-
vatalom meg nem engedik, hogy a jognak szakadatlan tapo-
dását, az üldözésnek prédául esett kath. papságot tovább is 
szótalanul tekintsem, azért egyházi főnökömnek jelentést 
fogok tenni, nehogy főpásztori kötelességem elhanyagolásá-
ról vádoltathassam." 

VARSÓ, aug. 6-án. A kormány megtiltotta a püspöki 
helyettes és az érsek közötti levelezést. Siberia-büntetéssel 
megtiltotta a levelezést a szent-székkel; hogyan tűrhetné, hogy 
a fogoly érsekkel a hivek szabadon közlekedjenek? Nem 
szólhat a szent-atya lengyel híveihez, nem szólhat már most 
az érsek sem. A muszka kormány csak szolgapapságot akar, 
minő a szakadár papság. íme a levél, melyet a vallás- és 
közoktatás bizottmányának igazgatója küldött Rzewuski he-
lyetteshez. „Constantin császári herczeg, Lengyelország hely-
tartója jul. 15-én 2962 sz. alatti rendeletében tudtomra adja, 
hogy Felinski érsek Jaroslawban vévén lakást, a megye 
ideiglenes kormányzását kegyelmességedre bízta, megtartván 
magának a fontosabb ügyek eldöntését; ennek következté-
ben a császár megparancsolta, hogy minden levelezés az ér-
sek és a megyei igazgatóság között , a megye ügyeit illető-
leg nem máskép, mint az állami titkárság közbejöttével tör-
ténhetik. A császár meghagyta az érseknek az érsekség ja-
vadalmainak élvezetét, ugy azonban, hogy a mire szüksége 
van, azt Jaroszlawban kapja , a jövedelem többi része pedig 
Varsóban marad. A császári parancs következtében tehát 
szerencsém van jelenteni kegyelmességednek , hogy minden 
levelezés, mely az érsekhez szól, vagy az érsektől a megye-
kormányzási hatóságokhoz intéztetik, egyenesen a vallás- s 
közoktatási bizottmány igazgatóságához küldessék, a mely az-
után a levelet rendeltetése helyére elküldi. Ha latin a levél, 
csatoltassék hozzá egy lengyel fordítás. Miután az érsek nyi-
latkozni fog, mi módon akarja jövedelmeit húzni, ezt kegyel-
mességed nekem tudtomra adandja, hogy a szükséges intéz-
kedések megtétethessenek Grabovski igazgató ; Wendorf 
irodai főnök. Varsó, jul. 17-én 1863." 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 6-án. H a y n a i d Lajos, erdélyi püspök ő 

exclja a nagyboldogasszonyi leégett torony fölépítésére 500 
frtot kegyeskedett adományozni. 

— A P. Ld. szerént ő szentsége sept. 2-ról kelt levelet 
intézett Tischendorf lipcsei tanárhoz, melyben őt a sinaiti-
cus codex kiadásáért üdvözli. A levél végén azon óhajtását fe-
jezi ki a szent-atya, hogy Tischendorf utazásainak és kutatásai-
nak gyümölcsei ne csak az egész kereszténység javára válja-
nak, hanem magára is annyi isteni malaszt áradjon belőlük, 
hogy őt végre mint kedves fiát ölelhesse. — A mily szép a 
figyelem, ép oly természetes az atyai óhajtás ; egyszersmind 
azonban ez arról is tanúskodik, hogy nem lehet a szentirás 
kiadásainak és olvasásának ellensége azon egyház, melynek 
feje még prot. tudóst is megdicsér a codexek kiadásáért. 

— Mindenki előtt meglepő talány volt, a lengyel nem-
zeti kormánynak titkos műhelye hol lehet Varsóban ? Végre 
sikerült föltalálni a — kolostorokban. A legtöbb kolostorok-
ban nyomdai műszerek találtattak, — valamint szabómühe-
lyek is fedeztettek föl, és titkos kijárások, melyeknek egyike 
szintén szabó-műhelybe nyílott, a másik egy bordélyházba, a 
harmadik egy nőkolostorba, és igy tartatott fön a titkos 
közlekedés. Nincs-e ez szépen összeállítva? csakhogy már 
érkezett tudósítás, mely bevallja, hogy a kolostorokban sem-
mire sem akadtak. Mivel azonban az orosz kormány el akarja 
nyomni a kolostorokat mint kath. intézményeket; czélszerü, 
a világ előtt ily rágalmakkal föllépni. 

— Ó szentsége az uj granadai püspökökhez intézett 
encyclicaban fájdalmát fejezi ki a kegyetlen üldözés fölött, 
melylyel az ottani kormány az egyház jogait, tanát és tekin-
lyét rombolja. Kárhoztatja a törvényeket, melyek a papság 
és az egyházi javak ellen hozattattak. Gáncsolja azon papok 
eljárását, kik ezen méltánytalan törvényeknek hódolnak. 
Dicséri a befogott püspökök szilárdságát, fölhivja a papsá-
got kitartásra, a népet a hithezi ragaszkodásra, és imára, 
hogy Isten az üldözést megszüntetni méltóztassék. 

— A kath. tudósoknak Münchenben tartott gyüleke-
zete az érsek által mondott ünnepélyes sz. misével vette kez-
detét. A jelenlevők között látható volt lord Acton angol par-
lamenti tag is. A tagokat először H a n e b e r g üdvözölte 
mint elöljárója a háznak, melynek teremében a gyűlés tarta-
tott. Beszédének tárgyát tette annak kiemelése, mily jó ha-
tású lehet az ily gyülekezet, megszüntetésére azon elszige-
teltségnek, melyben a kath. tudósok eddig voltak. Az ünne-
pelt szónok indítványára dr. D ö 11 i n g e r választatott meg 
elnöknek, ki is Haneberg, Alzog, Flosz és Reinkens tudóso-
kat bizottmányi tagokká nevezte ; a titkári hivatalra Gams 
és Egyed atya választattak. Ezután Döllinger tartott beszé-
det a theologia történelmi kifejlődéséről; miből következ-
tette, hogy most Németország van hivatva a keresztény tu-
dományosság haladásának kormányát megragadni. A beszédet 
az A P. Z. „valódi epochalis" beszédnek mondja ; mely azon-
ban Philipps és mások részéről némi ellenmondásra talált. 

— Frankfurtban a protestánsok is tartottak gyűlést, 
melyre mintegy 150-en jelentek meg. Határozataik közt a 
3—ik pont ekkép hangzik: „Előmozdítása a keresztény türe-
lemnek " Üdvözöljük őket, mert ebben ugyan hátra voltak. 

Azon kérdezősködésre : miként lehet a Migneféle müveke t meg-
szerezni ? válaszoljuk: Mignehez lehet egyenesen latin v a g y franczia le-
vélben fordulni, ő megküldi a müvek j e g y z é k é t , meíyen a megfe le lő árt is 
l ehe t látni ; egy inténtioért rendesen X frank jár; azil lető főpásztortól 
bizonyítványt kell szerezni arról, hogy a megrendelő képes annyi in-
tentiot e lvégezni . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Vallás-bölcsészeti tanulmányok : Anyagi 
haladásunk (Vége.) — Egyházi tudósítások. — Irodalom 
(Folyt.) — Vegyesek. 

Vallás-bölcsészeti tanulmányok. 
Anyagi haladásunk. 

(Vége . ) 

V. 

„A ki a természet anyagával szokott foglalatos-
kodni, rendszerént megfeledkezik arról, hogy az anya-
gon kivül, melylyel foglalkozik, olyan is lehet, a mi-
vel még nem foglalkozott, s könnyen elhiteti magá-
val, hogy csak az létezik, mit szemmel láthat, kézzel 
foghat, szóval: érzékileg bevehet. E félszegség pedig 
főoka, hogy a materialismus általában a tudományos 
haladásra oly káros hatással van." — Egy magyar 
tudósnak e szavai jellemzik korunkat, melyben a túl-
zott anyagi haladás elvonva a szellemet minden ne-
mesebb foglalkozástól, azt az anyagi érdekek szolgá-
jává teszi, s ez által a tudományok s szépmüvésze-
tekre is káros befolyást gyakorol, mit jellemzően fe-
jez ki Horácz „Ars poetica"-jában : 

„An, haec animos aerugo et cura peculi 
Quum semel imbuerit, speramus carmina fingi 
Posse linendacedro et levi servanda cupresso?" 
„Mert ha az ember eszmék helyett mindég realitá-

sokkal foglalkozik; ha a szépet mindég a hasznosban ke-
resi s valósítja: szükségképen kiköltözik a művészet 
termékeiből az eszme, melynek meglétepedig a művé-
szet alapföltéte. Szükséges-e mondanom, hogy a művé-
szet hanyatlását épen a müvekben kifejezendő eszmé-
nek fokonkénti csökkenése, fogyása jelöli." (A materi-
alismus hatásairól. G-reguss ) 

Igen az anyagérdek nagy hatalma, a pénz, a 
gazdagság vágya megfosztá eredeti nemes jellemétől 
nagy részben a szép művészetek minden ágát. — 
Költészet, festészet, szinpad, napisajtó, mind rabszol-
gái e szónak: „nyereség," „haszon." A művész esz-
méit többnyire „de medio" (Tantum de m e d i o 

sumptis accedit honoris etc. Horatius) s onnét is csak 
azokat veszi müve tárgyául, melyek népszerűek le-
vén, legjobb kelendőséget Ígérnek; s ez által a szép-
művészetek, a mindennapi élet változékony, üres sze-
szélyének szolgáivá aljasulnak, s mint hizelgő rab-
szolgák vakon követik önkényt nyakukra vett zsar-
nokukat; szóval a művészet jelenleg, kevés kivétel-
lel nem egyéb, mint egy vagy több népek, nemze-
tek, egy vagy más egyén, tárgy iránti rokon- vagy 
ellenszenvének alkalomszerű kizsákmányolója. 

Ezt tapasztaljuk a költészet-, regény-, szin- s 
napisajtó irodalomban egyiránt, erősen nyilatkozik 
a festészetben, melyek mind bizonyos félig elfedett, 
félig sejteni engedő illem- s erkölcsellenes „poetica 
licentiákban" keresik a hatást; örömmel használnak 
föl minden alkalmat oly egyének, vagy tárgyak ne-
vetségessététele-, kigunyolása-, rossz színben föltün-
tetésére, melyek az emberiség legszentebb érdekei-
vel az érzékfölöttiekkel összefüggésben, ez érzékfö-
löttiek nyilvánulásának, az igaz religionak bármi te-
kintetben tényezői; s ha ily alkalmak hiányzanak.. . 
költenek, fölezifrázzák a rágalomnak igazságot hazu-
dó színezetével, s kész a „scandalum," a botrány. 
Van egynémely bécsi, sőt pesti lap is, melynek majd 
minden száma hoz botrányos események leirását, majd 
Francziaországból a vasútról, majd Konstantinápoly-
ból egy szerzetből, majd Mainz- és Bécsből, stb. me-
lyekben természetesen papok a fő szereplők. 

Hazánkban legalább eddig a regény- s színmű-
irodalomba!], lantos költészetünkben egyiránt bizo-
nyos nemes tartózkodás, kímélet uralkodott a vallást 
és erkölcsiséget illető dolgokban. Azonban a külföld 
érzéki hatásra számított gyármüveit szorgalmasan 
honosítván meg, önmagunk rontók meg a közönség 
ízlését. Müveket, melyek az erkölcstelenség dicséne-
kének mondhatók, — regényben, szinpadon vete-
kedve ismertettünk, s mert egy Dunanan apó s ha-
sonló kéjébresztő mozdulatokkal sujtásozott férezmű 
vek egy pár forinttal több jövedelmet hoznak be, e 
zer meg ezer nézők morális érzülete sértetik, ronta 
tik le, a practicus igazgatók által egy pár ezer forint-
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ért, — természetes, hogy nevetségessé nem teheti 
magát az által az illető intézet, vagy igazgató, hogy 
holmi „elavult lalkismeret," „erkölcsi érzet" s hason 
eszmék által engedje magát megfosztatni ennyi meg 
ennyi ezer forinttól, s tönkre menni lássa a „nemze-
tiség" egyik fő fő oszlopát: „a budai népszínházát;" 
s azért a mint a közönség fogyni kezd, — egy kissé 
szemtelenebbül öltözködnek a nők a tánczhoz, s a ház 
és pénztár újra megtelik. Továbbá nálunk is szaparo-
dik s hatást szül az oly szinmű, melyben a franczia 
abbék s Sue Juif errant-jának mintájára papok, je-
zsuiták szerepelnek, s pedig egy némely vidéki szín-
padon teljes papi öltönyben. 

Én a katholika vallás szolgáit nem tartom égi 
lényeknek; hanem azt minden elfogulatlan, józan em-
ber lá that ja ; s ha őszinte, be kell vallania, hogy álta-
lánosságban véve erkölcsi tekintetben a világ fölött 
magasan állnak. — Épen ezt bizonyitja a mohó kár-
öröm, melylyel olvassuk, végig nézzük az oly regé-
nyeket, színdarabokat, melyekben a pap, mint jellem-
telen, szenteskedő gonosz szerepel. — Az, hogy egy 
világi ember e vagy ama botrányos erkölcstelensé-
get követi el, mindennapi, már megszokott dolog, 
nincsen tehát még csak ujdonsági jó oldala sem; ha-
nem egy papot, kit — valljuk be — megszoktunk az 
életből, tapasztalásunkból erényesnek tartani, s igy 
önmagunk fölött mintegy önkénytelen vádoló birót 
tekinteni, — szinte jól esik az erkölcstelenség pocso-
lyájában magunkkal együtt látni. Nem a papok élet-
módja oka hazug, rágalmazó kigunyoltatásuk-, s 
csuífátételüknek, hanem a világ erkölcstelensége, 
melv nem szeret magánál jobbat ismerni, mely az a-
nyaghoz tapadva bosszankodik még arra is, a ki fi-
gyelmezteti, hogy e földnél magasabb érdekei vágy-
nák. Az erényes ember hol botrányt lát, Szemként 
sajnalkozva takarja el a szégyenbélyeget, — az er-
kölcstelen ember Chámként kárörömmei hirdeti a vi-
lágnak guny között, hogy más is van oly erkölcste-
len, mint ő. — Igy például „II. Rákóczy Ferencz 
fogsága" czimü szindarab adatásakor a katholicismus 
legerélyesebb védőinek, a tiszteletre méltó jezsuita-
rend egyik tagjának, a darabban reá fogott jellem-
telenségeit tapsviharral fogadja a közönség, — leg-
alább a vidéken — s pedig gyakran tisztári katholi-
kus közönség, melynek lelki üdvéért legtöbbet fá-
radoznak s imádkoznak a kigúnyolt rend tagjai. — 
Hol rejlik a taps indoka, alapja? Ott, hogy e szerzet 
erkölcsi magasságából egy tagot magunkkal egyen-
lővé ránthattunk le, s mert inkább óhajtjuk a világot 
velünk együtt rossznak, mint egy részét kivülünk 

jónak. — Es ha a jezsuita-rend tagjai oly erkölcste-
lenül élnének, annyira mitsem törődnének Isten a re-
ligióval, mint a tapsolók nagyrésze : biztos vagyok, 
hogy a szerző nem sok tantiémet tenne zsebre e kü-
lönben is nem „aranyos" darabja után. 

Sic vera per opposita elucescunt. Vagy mint sz. 
Hilár mondja: „At magna vis est veritatis, quae, — 
quum per se intelligi possit, — per ea tamen ipsa, 
quae ei adversantur elucet." (De Trinitate lib. VIII. 
num. 4.) A mi a szorosan egyházi, vallásos szellemű 
irodalmat illeti: arra, hogy egy munka a kiadó nya-
kán maradjon, a mai világban elég, ha szerencsétlen-
ségből a szerző pap vagy katholikus szellemű iró. — 
Egyházi, vallásos irányú művek olvasását; az erköl-
csiség emelői-, a tiszta igazság képviselőinek, a kath. 
szellemű lapoknak tartását kizárólag a papok köte-
lességének tartják, mintha az égiek ismerete, az er-
kölcsiség utja, nem egyenlő érdekű volna minden 
ker. kath. hivőre. — „Unalmas — szokták mondani 
az ily olvasmányokra, — mint egy prédikáczió." — 
Igen, mert félünk az erénytől még a könyvekben is, 
s mert szemrehányást találhatnánk bennök életünkre: 
pedig mi nem szeretjük magunkat „rémképekkel" 
sem „unalmas erkölcsi leczkékkel" kizavartatni az 
anyagi élvek karjaiból, s inkább haladunk az élet 
sötét de kellemes, mint az erény világos de tövi-
ses utján. 

Az összefüggést a kor eme jelenségei, s a túlzott 
anyagi haladás között könnyű észrevenni. Kiknek az 
anyag lett Istenük, kik a föld gazdagságaiban vélik 
föltalálni üdvöket: azok nem csak mit sem adnak az 
érzéktolötti szellemi dolgokra, religiora, papra, er-
kölcsiségre, sőt gyűlölik még azt is, ki ébredésre 
serkenti őket, s szemükbe mondja, hogy rossz uton 
járnak ; s Írásban beszédben, tettben csak az kedves 
előttük, mi illusiójukat növeli az által, hogy minden 
embert hozzájok hasonló vallástalannak, erkölcstelen-
nek rajzolva, megnyugtatja őket az eszmében: si omnes 
peccant, nemo peccat. — Továbbá „a reál elv, — 
mint az idézett magyar iró megjegyzi — ott fogja 
föl a tárgyakat, hol bennök az anyagiság túlnyomó, 
nem gondol pedig, mint üressel, tartalmatlannal, a 
tárgyak nemesb, magasb, eszmei határozmányaival, 
vagy a magasb, fensőbb mondományokat is csak a-
nyagban fogadja el, mint ostyában a labdacsot, és di-
csekszik a sikerrel. Ez azután népszerű. Mert nép-
szerű a kenyér, meg az Isten mint bor: — népszerű 
az anyag. Ezt kézzel fogom, szemmel látom, eszem, 
iszom; és a nép, mint Vörösmarty pompásan fejezte 
ki magát, „mindég kész evő." 



VI. 
Az anyagi haladás túlzásának káros hatása, az 

ipar mértékfülütti emelkedése a fényűzést külső szük-
séggé tevén, e métely erkölcseink-, érzelmeink-, gon-
dolkodásmódunkba is átment, s minden életviszo-
nyokban nyilatkozik, s a valódi haladás egyik befo-
lyásos tényezője a gyermeknevelésre is kártékony 
hatással van. 

A nevelés egyik alapkelléke az, hogy mindenki 
életviszonyainak, rangjának, leendő tevékenységi 
körének megfelelő kiképzést nyerjen ; hogy szokja 
meg ösztöneit, vágyait az erkölcsi törvények aláhaj-
tani, s kötelmeit egy magasabb, mint évi jövedelme 
szempontjából tekinteni. Szóval a külső nevelés alapja 
a belső erkölcsi kiképzés legyen. 

Ez alapkellék szem elől tévesztése, szándékos el-
hanyagolása egyik főtévedése a középosztályu szülők 
nevelési rendszerének. 

A fő czél mindenekelőtt urat nevelni a fiu-, s kis-
asszonyt a leánygyermekből. 

Az if jú a gymnasiális osztályokat végezve, hol 
még a hittan tanulásával legalább hetenként többször 
foglalkozott: egy vagy más életpályát választ, az e-
gyetemek-, akadémiákról, főleg a nagyobb városok-
ban rendesen vallás s erkölcsiség nélkül tér haza, — 
s több esetben szive, feje egyiránt üres. 

A világ nézete szerént a férfiúhoz nem is illik 
valami nagy buzgóság ; ott vannak az asszonyok és 
papok, imádkozzanak. Nekik a kenyérkereset fő gond-
juk. Mit a világ mond, azt az ember, főleg ha saját 
óhajával is összhangzik, szívesen meghallgatja, kész-
séggel követi : és igy legtöbb esetben mire család-
atyákká lesznek, a katechismus theoriáját elfeledék, 
praxisatói a világ, s házi gondok által fölmentve hi-
szik magukat, s képzelhető mily jó példát adhatnak 
az atya szavát, tettét viaszként befogadó gyermeki 
kebleknek. A fiu-gyermek nevelésénél tehát minden 
gond a „kenyérkereset" eszmére irányul. 

A leánygyermek nevelése szinte nem ment a 
félszegségtől. Kivéve a tisztes kivételeket, általános-
ságban mily uton halad a leánynevelés a közép-
osztálynál ? 

Tekintve a nevelés gyakorlati, külső irányát: a 
grófhölgy s polgárleány kiképzése között alig van 
különbség. Zene, rajz, idegen nyelvek tanulása, a nö-
veldék közös eledele. Ez magában igen jó, mert a 
képző művészetek nemesitik, fogékonnyá teszik a ke-
belt a vallási, s minden nemes érzület befogadására, 
és állandósítására; továbbá a növeldék egy passiv 
intézvény levén, mindazt, ki követelményeinek eleget 

tesz — befogadják, s az ott elfogadott rendszer sze-
rént nevelik. Nem is az intézetek megrovása lebegett 
lelkem előtt, — sem okom, sem jogom nem lévén 
arra, — hanem némely szülök meggondolatlan, több-
ször hátrányos, mint nevetséges hiúsága, mely feled-
ve állapot-, rang-különbséget, gyermekének tetemes, 
gyakran anyagi erejét fölülmúló áldozatokkal oly ne-
velést ad, melynek vagy semmi, vagy igen kevés 
hasznát veszi a gyermek; s mert az ily nevelés költ-
ségeit legfölebb néhány évig bírják ki, tehát félben 
szakad, s mindenből, a kezdeten tul, a tökélytől na-
gyon távol jön vissza a szülői házba. Gyakran láttam 
anyákat vendégei előtt önelégült, boldog mosolylyal 
szólítani leányát a zongorához, hogy bemutassa fél-
beszakadt nevelésének fülkinzó eredményét; —majd 
néhány elkezdett rajzpróbán kell bámulnod ügyessé-
gét; végre még tégedet is fölszólit: beszélj csak leá-
nyával francziául; magad sem sokat tudva, de szinte 
szégyenelve bevallani, hozzá kezdesz: „parlez-vous 
française," a kisasszony visszasuttogja „oui," s te is, 
a kisasszony is, és a mama is boldog, hogy az exá-
men ily hamar elmúlt. Te azért, hogy a kisasszony 
feleletére nem kellett válaszolni, — a kisasszony, 
hogy nem kérdezted tovább, — s a mama azért, 
hogy ti mindketten mily gyönyörűen beszéltek 
francziául. 

Az ily középosztályu leánykák nagy részének 
későbbi életviszonyaiban, főzés-, sütés-, mosás-, va-
rással kell foglalkozni, házkörűi a köréhez tartozó 
belső gazdaságra, külső, belső tisztaságra gondolni, 
szóval a mindennapias dolgok veszik igénybe idejét, 
s nem mondom mindég, de sokszor a zene, rajzüzése, 
gyakorlása a házinői kötelmek rovására történhetnék. 
Van sok eset, hogy a nevelő-intézetekből hazakerült 
leánykák, nem tartják hozzájok illőknek a házias dol-
gokat, vagy nem tudják, vagy unják végezni; s ilyen-
kor szegény intézetekre kerül a sor, mintha ők vol-
nának okai, hogy a szülők, kik jól ismerik, mert nem 
titok s könnyen meggyőződhetnek róla — az inté-
zetben szokásos, s bizonyos rangú gyermekek kikép-
zésére előnyös nevelési rendszert, — önkényt adák 
be gyermekeiket, meglehet gyakran épen azon hiú-
ságból, hogy „az én leányom is épen oly mivelt le-
gyen, mint N. N. nagyságos, vagy méltóságos 
ur leánya." 

Minden állapotnak megvagyon megfelelő neve-
lési módja. — Az állapotunkhoz nem illő magasabb 
kiképzés rendszerént hátrányosabb, mint előnyös. — 
A rangjából kinevelt ember, kinek igényeit szándé-
kosan nagyítottuk a nélkül, hogy eszközöket adhat-
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nánk neki azon igények csak egy részének is betöltésére: 
többnyire elégedetlen, — önérdemeit túlbecsülve, mások e-
melkedése, kitüntése keserűséget, gyakran irigységet szül 
szivében. 

A mostani nevelésnek fő gondja általában a külső ; s 
mint mindenütt az életben, ugy itt is a fő czél az, bogy több-
nek látszassunk, mint a mik valóban vagyunk. Testi kikép-
zés, ügyesség, kellemes beszélgetés, társalgás képezi a ne-
velt embert, s az ezekhez megkívántató eszközök, zene, 
nyelvekbeni jártasság, táncz stb. 

Mindezek kellékek egy mivelt, nevelt emberben a vi-
lág szerént, s azt senki sem fogja tagadni; hanem hogy ez 
legyen a nevelés lényege, hogy minden gondunk csak a test 
külső kiművelésére fordítandó : az ismét csak a túlzott 
anyag-imádás egyik elvének gyakorlati alkalmazása, mely 
az életben, fájdalom, gyakran észrevehető. 

A nőnevelésnek erkölcs-vallási részét tekintve, — kü-
lönösen a zárdákban, mindenki tudja, hogy ott legtisztább 
erkölcsösséget, vallásosságot csepegtetnek a növendékek ke-
belébe, s — az erkölcsi kiképzésre fordittatik a fő gond. 
Ezt minden hálás s elfogulatlan szülő kénytelen bevallani ; 
— s hogy a hit zöldellő fáját az otthoni élet gyakran a kö-
zönyösség szárazságáig hervasztja : oka nem a zárdai neve-
lésben, hanem többnyire a szülői példaadásban keresendő. 
Azért itt általában a középosztályu leánygyermekek otthoni 
neveléséről szólok, történjék bár az egészen a háznál szülői 
körben, vagy az intézetekbőli hazajövetel idejével kezdőd-
jék csak. A leánygyermek naponta órákig tanul irni, olvasni ; 
földrajz, természetrajz, néhol egy kis történelem, stb. ezek 
szellemi foglalkozásai ; — hetenként kétszer, (néhol egyszer 
sem;) hallja a catechetát: ünnepélyesen elvégzi az első szent 
áldozást, gyónást; — 14, 15 éves korában hosszú ruhát kap, 
s ezzel befejezve a nevelés. 

Az eddig tanulásra fordított orák üresen maradnak, — 
a házkörüli teendők többnyire a délelőtti időt veszik igénybe, 
s a délutánok, kötés, varrás közben telnek el. — Az unalmas 
foglalkozás mellett, a fiatal képzelem ébredésa mesés képe-
ket fest az unatkozó lélek elé. A regények-, költeményekben 
e képeket készen, mintegy érzékitve találjuk; s napról napra 
néhány év alatt az egész kölcsön-könyvtár minden megvá-
lasztás nélkül, mosdatlan lakóival vendége a fiatal leány 
dolgozó asztalának. — Ismerek több oly nőket, kik egész 
otthonossággal beszélnek, Dumas, Sue, Valter Scott, stb. 
regényeiről; a bátrabbak még George Sand fantastikus 
alakjait, Indianat, Léliát, Valentint stb sóhajtva emlegetik: né-
mely idősebbek, kik azt hiszik, hogy az évekkel a szemérem 
alól is kinő az ember, elpirulás nélkül dicsérik Paul de 
Kock „érdekes" regényeit. — ,Nagyon olvasott nő,' szokták 
az ilyenre mondani tudatlan környezői. — S mit tud-e nő a 
sok olvasás után? Egynehány száz zűrzavaros regényhős s 
regényhősnő, kéjélvei-, vágyai-, szenvedélyeivel, hitetlen-
ségével hullámzik, a képzelet s emlék előtt; s e zűrzavaros 
hullámzás mily gyakran s könnyen lerontja az erény épü-
letét, — fölösleges tüzetesen elmondani, 

Legszomoritóbb az egészben az, hogy ha e regénytu-
dósoktól a vallás legegyszerűbb igazságait kérdezed, melyek 
pedig legmagasabb, örrökkétartó czéljaikra vonatkoznak : 
a katechismus legegyszerűbb válaszát sem fogják tudni — A 

templomba-menetel nagy résznél vasárnapi felöltözködési al-
kalom, — s a religio lényeges igazságainak ismerete legjobb 
esetben, a „Miatyánk, Üdvözlégy, s Hiszek egy" el nem fe-
ledésében, nem egyszersmind megértésében összepontosul. 

Mi, és ki az oka, hogy a vallás-erkölcsi nevelés csalá-
dokban is gyászosan hanyagoltatik el? 

Az egyházak a szent beszédek alatt rendszerént üre-
sek, s néhány ünnepélyesebb alkalmakkor, gyakran éven-
kénti — szokás vagy divatból-meghallgatott- Conferences", 
nem fogják keblünkbe teremteni a hit s erkölcs tudo-
mányát. 

Az egyház mindent megtesz, hogy minden tagja meg-
szerezhesse az örök üdv elnyerésére szükséges erkölcsi s 
vallási ismereteket, csak akarat kell az illetők részéről föl-
használni a fölajánlott alkalmakat. Hanem van egy bizonyos 
határ, melyen tul az egyház tanitó orgánumainak közvetlen 
hatása megszűnik, s e határ a családi kör. 

A családi szentély azon templom, melyben a szülők a 
gyermekek erkölcsvallási nevelésének legtöbb sikerrel mű-
ködhető papjai. — Hanem mert a szülők nagy része mit sem 
törődik gyermeke vallás-erkölcsi nevelésével, mert gyermeke 
iránti minden kötelezettségét lerovottnak véli, ha külsőleg, 
testét kiképezteté ; — más részről egészen az anyagi vagyon 
növelése-, keresésében töltve idejét, a gyermekek nem igen 
látják az érzék-fölöttiekre gondolni, az égiek után törekedni 
a szülőket, a z a z hiányzik a jó példa, s igy nem csoda h a : 

„Aetas parentum, pejor avis, túlit 
Nos nequiores, mox daturos 

Progeniem vitiosiorem — (Horatius ; Oda — VI. Ad 
Romanos ) 

VII. 
íme az anyagi haladás túlzása nem csak az érzéki, az 

élet föntartásáról gondoskodó, de a szellemi magasabb czé-
lokkal biró embert is az anyag szolgaságába hajt ja. — Túl-
ságos iparfejlődés által, túlsúlyra vergődvén az egoismus, 
kiűzetvén a keblekből a keresztény felebaráti szeretet, — 
megzavarja a társadalmi élet, gyakran lényeges tényezőinek 
rendét; a munkás, iparos osztály mind anyagi mind főleg 
erkölcsi sülyedésének nagy részben okozója, előmozdítója; 
az ember vágyainak, törekvéseinek végczélul az anyagot 
tiizve ki; a vágyakat szükségletek szaporítása által mérték 
nélkül növelve, az élvezetet téve életczélul : az embert azon 
eszközök rabjává teszi, melyek e téves életczél elérésére ve-
zetnek ; a szívből kiszorít minden érzékfölötti, következőleg 
minden igaz, szép és jó utáni vágyat; — ez által a szép mű-
vészetek-, tudományok- , nemesebb társadalmi viszonyokra 
karos befolyást gyakorol, — s az embert a földhez kötve, el-
vonja a valódi eszménytől az Istentől. . . . Azért nem szere-
tem én a mai civilisátiót, mert nincsen Istene. Az ember va-
lódi haladásának pedig ,,lstentől-Istenig ; t szavakban kifeje-
zett elve szerént, mind az, mi a haladásnak ezen elvben kör-
vonalazott irányától eltér: „sülyedés." E szerént az anyagi 
haladás, mind misége-, mind hatásaiban tekintve nem lehet 
az emberi valódi haladásnak sem helyes utja, sem maga a 
haladás, mert az embert alsóbb rendű érdekek rabjává téve 
elvonja az Istentől, 

A katholicismus nem ellensége az anyagi haladásnak, 



—m 237 * 

sőt azt, mint valódi haladásunk egyik eszközét, kellő hatá-
rok között, helyesli. Hanem azt nyiltan kimondja, hogy mint 
eszköznek megvan ugyan jelentősége, <?e ha kiszabott hatá-
rokon tulcsapongva magát mint valódi haladást, eszményt 
tűzi ki : — az embernek sülyedését idézi elő. Mert mig a 
valódi haladás Istenhezi emelkedés, ez pedig Fénélon sze-
rént ,,a lélek magasztos állapota, melynek eredménye : az el-
mében magasra törekvő eszmék ; s a szivben nemes, tiszta 
érzelmek; addig az anyag általi haladást legjobban jellemzi 
a nyaktiló alatt elvérzett Malesherbes (XVI Lajos ministere 
s védője, megöletett 1794-ben.) jellemző mondata : „Csodá-
latos mily uton akarnak némelyek emelkedni ! Előbb a sár-
ban csúsznak másznak." Igen! hogy lehessen haladás az, 
mely az embernek eszét szivét a földhez köti? Az anyagi 
haladás túlzása erkölcsi szempontból olyan a társadalomban, 
mint a túlságos kövérség az embernél, mely nem erő, ha-
nem gyengeség ; nem fegyver a testi bajok ellen, hanem 
egészségben is teher. — Egy nép még azért nem halad, mert 
roppant pénzösszegekkel rendelkezik, nagyhitele van, temér-
dek hajókkal szeli a tenger hullámait, gazdag bányákat mü-
vei, s sok gőz- és másféle gépei vaunak. — Az oeconomia és 
statistica rossz hévmérői a valódi haladásnak, mert, mint lát-
tuk, az anyagi kincsek szaporodása, halmaza, nagy forgalma, 
nem mindég előnyős a nagy tömegre nézve anyagilag, s ál-
talában káros hatású erkölcsi tekintetben . — Azért mondja 
Lactantius : „Nemo divitiis, nemo fascibus confidat, Immor-
talem ista non faciunt Nam quicunque rationem hominis 
abjecerit, ac praesentia secutus in humum se prostraverit, 
tamquam desertor Domini et Imperatoris Patris sui puni-
etur." (Prefatio „Divinar. Instit." lib VII. cap. 27 ) 

A valódi haladás titka röviden abban áll, mit a , Krisz-
tus követéséről" irott könyv szerzője mond ; „ha szivünkből 
minden évben csak egyetlenegy vétket irtanánk is ki, — 
nem sokára nagy szentek válnának belőlünk." Az erény, a 
szentség gazdagsága az, mely a valódi haladás helyes utja, s 
mely az isteni kegyelem csatornáin önakaratunk közremű-
ködésével szerezhető meg ; mert az közelebb visz az Isten -
hez, mint a szentség eszményéhez, azért csak az a valódi 
gazdag, ki szivében az Istent birja, — mint sz. Cyprián is 
mondja: „Quem ille (Deus) divitem fecerit, nemo pauperem 
faciet. Penuria esse nulla jam poterit, cui semel pectus coe-
lestis sagina saturavit." (AdDonatum Liber de Gratia Dei.) 
Belsőleg, erkölcsileg igyekezzünk haladni. Érzéki, önmagunk 
fölötti vívmányaink, nem anyagi hódításaink visznek köze-
lebb haladásunk végczéljához. „Potentsissimus et, qui se ha-
bet in potestate." — Lelkünk a főkincs, ebben rejlik hala-
dásunk ereje : „Hominem vero, quem aeternum animal, at-
que immortale fingebat, non forinsecus ut caetera, sed in-
terius armavit; nec munimentum ejus in corpore, sed in 
animo possuit." — Azért erős lélekkel leküzdve az érzék 
uralmát, ez uralom-szülte elanyagiasodást : az anyag, e kül 
ellenség ellen védjük magunkat az erkölcsi érzet belső fegy-
verével, és ; „abjectis humilibus, terrenisque tam rebus quam 
bonis, coelestia et divina sempiterna meditemur," — mert : 
,,non faciunt beatum vitiosae ac mortiferae voluptates, non 
opulentia libidinum incitatrix sed innocentia sola et sola 
justitia, cujus légitima et digna merces est immortalitas." 
(Lactantius. Liber de ira Dei cap 23) Andrâssy Kálmán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KELEBIA, sept. 2l-én. Bácskai kirándulásom alkal-

mat nyújtott egy szép uj kápolna megtekintésére, s egy még 
szebb vallásos kegyelet fölismerésére. Szabadka környékén 
a homoksikság közepette legújabb időben nyárilak emel-
kedett előbbi jelentéktelen falain négytornyu várkony re-
gényesb alakjában, —b. R é d l Béla urnák, leendő öröksége. 
Ha a komolyabb irányú fiatal mágnás művészi Ízlése emlé-
kének méltán nevezhető ez épület, hite buzgóságát még jel-
lemzőbben fogja hirdetni a jövendőnek az egyházi szentélyke, 
mely a kapu keleti tornyaljában rejtezik. Ő méltósága ugyanis 
nem türheté, hogy az előbbi imaszoba, hol érseki engedély-
lyel vasárnapokon a béres-nép számára is sz. áldozat s pré-
dikátio tartatott , előbbi állapotjában maradjon, hanem saját 
háza átidomitása tervében első gondolata volt, a Magasság-
belinek minél illőbb tisztelgő-, hódoló-termet építeni. A va-
lósulás muta t ja , miként az imolka nem csak fénypontja a 
kastélynak, hanem czélját igazán eszközlő vállalat, ha tudnil-
lik egy kath. Istenlak czélja általában az épülés, a kedély-
nek világtól elszigetelése és égre emelése. Lépjünk át kü-
szöbén, melyet megtalálni könnyű, minthogy azt egy, az 
előbbemlitettektől különböző igen csinos torony sz. kereszt-
tel csúcsán, messzeragyogó bádogfödelével jelezi a szemnek, 
miként azt fülnek a belőle kiáltó harang jelenti. Előttünk 
előcsarnok nyílik először, egy világos egyszerű négyszög, 
melyhez ellenkezetül a másik négyszög csatlakozik, titokszerü 
félhomályával s színes ablakaival azonnal meglepve a jöve-
vényt. Ne képzeljen a t. olvasó kir. kincshalmazt, roppant 
tér-arányokat, kisded házi kápolnáról van csak szó. de e ká-
polna kedves, csinos, s mi fő, imára, áhitatra hangoló. A ta-
lajt fehér s fekete márványlapok fedik nyolcz s négyszögű 
formákban. Az egyszerű halvány s mintegy természetes 
quadrát kövekből emelt falak góth-ivezetet emelnek égfelé, 
melynek gyönyörű azúrjáról számtalan csillag pislog alá. Az 
ivek dús aranyzattal vannak beszegve, s egy tetemes aranyos 
rózsagombról, melybe az ivek culminálnak, csüng a szentély 
ezüst lámpája. Az oltár és sz. szekrénye carrarai márvány ; 
a zsámoly hollószinü márvány. Az ablakokon betörő nap 
szende színekkel folyja körül azt ; gyengült sugarai az Ud-
vözitő — kit az oltár fölött kereszttel terhelve megható 
mellképben ábrázol egy festettt ablakílók, — örökké élő s 
éltető testének házát atabernaculumot égi nimbusban tüntetik 
föl. — A padok, rostélyzat s az oldalkar, vagy oratórium 
igen megfelelő szép részletei az öszletnek. Hogy a beruházás 
részént igen tisztes, részént gazdag, ennyi után könnyen kép-
zelhető. A ház úrhölgye s leánya drága szőnyeget s párná-
kat himzének; egy más grófi delnő a meglevőket gyönyörű 
miseruhával fogja tetézni. Egyébként a b. Rédl család, mely 
nőágon a hires tábornokból trappista generálissá lett, b. G e-
r a m b J. M.-val rokon, s mely czimerén a jelentős körirattal 
— „Deus vis mea" — nyiltan vallja azt, a kiben bizik, s kire 
támaszkodik egyedül, vallásos kegyeletének már azelőtt is 
kitűnő jeleit adá az utókornak. Igy a nem igen rég épült 
Stanisics mezővárosi templom, mely nagyszerűnek mondható, 
a rasztinai szintén igen csinos góth-kápolna, s ezek drága, tel-
jes elláttatása, a plébánia szép dotálása, az iskolák támasztása 
vagy támogatása, a sokoldalú jótékonyság megannyi fény-
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vonalai egy családnak, mely valóban lelki rangjára nézve is 
nemes. — A kápolna emelése s diszittetése után nem volt 
nagyobb gondja a bárónak, mint azt az egyház kezei által 
a Mindenhatónak örök birtokul s tiszteletének használatul 
átengedni. Kalocsa főmegyébe levén keblezve főt. K u n s z t 
József ur ő excellentiájától kikérte magának a kegyelmet, 
hogy a szent hely püspökileg avattassák föl. Julius 5-én volt 
a szentelési nagy ünnepély, melyet mélt. N e h i b a János 
tinnini püspök és suffraganeus teljes papsegédlet mellett a 
nagy számmal összetódult környékbelieknek, — kik két (ma-
gyar, szerb) szónoklatból meriték az örök élet vizét, — rend-
kivüli épülésére végzett. Sz. Anna napján, azaz búcsúkor, 
zászlói körmenetek érkeztek ide , mi ismét bizonyitja a régi 
tapasztalati igazságot, hogy a vallás szép formában nagyobb 
s üdvösb hatással bir a kedélyekre ; fontos s megszívlelendő 
ott kivált, hol u j templomok szándékoltatnak emeltetni. Ez 
alkalmakon kivül boldognak érzé magát tegnap a mélt. csa-
lád, midőn e diszes imolkában magas vendégek s sok nép 
előtt a Szabadkavárosi prépost-plebánus infulásan áldá meg a 
sz. frigyet, melyet a bárókisasszony, Nyéky Gyula makó- s 
domb- egyházi földbirtokos úrral Isten s az egyház szine előtt 
kötött. Vegye oltalmába a Magasságbeli a nemes házat, s va-
lamint jelen örököse szép áldozattal járult s járul elődei nyom-
dokán az ő dicsőítéséhez, ugy sugározzou reá s kedveseire 
mindenkor malasztjának folytonos csillámlása — 

F R A N K F U R T , septemberben. A németországi kath. 
egyleteknek tagjai megérkezvén, a helybeli bizottmány meg-
hívása folytán a ,hotel de Union' termeiben talalkoztak, hol 
őket a város-plebánus, Thissen üdvözölte, és a helybeli bi-
zottmány tagjait nekik bemutatta. *) Statistikai adatokat is 
közlött velük a frankfurti kath. községről, mely 18,000 lé-
lekből áll, mihez járul még más -3000 a városhoz tartozó hely 
ségekben. A szegény-bizottmány évenként 28,000 frtal ren-
delkezik, mellette működik a Szent-Vincze és Erzsébet-tár-
sulat, meg a Krisztus szolgálóinak intézete. A kath. lakosok-
nak a nem-katholikusokhozi viszonya igen szerencsés, ugy 
hogy 5 évi működése alatt a confessionalis zavarnak egyet-
len egy esete sem adta magát elő. **) A gyűlés 5 osztályra 
oszlik, ezek : missio-ügy, keresztény jótékonyság, keresztény 
művészet, tudomány és sajtó, külső viszonyok. A nagy gyű-
lés sept. 21-én nyittatott meg ünnepélyes misével a székes-
egyházban, melynek végeztével tartatott az első ülés. Agyü-
lés elé a következő javaslatok terjesztettek ; 1) A missio-
ügyre nézve Thissen részéről: „Az utolsó nagygyűléstől 
helybenhagyott, és már életbe is léptetett József-egylet, mely 
a Franczia- és Angolországban létező németeket segélyezi, 
ne csak állandó adományokról gondoskodjék , hanem perio-
dicus gyűjtést is eszközöljön minél nagyobb kiterjedésben. 
Az állandó adományok ugyanis leginkább oly müveket illet-
nek, melyek hosszan tartó, folytonos segélyt kivánnak; a né-

*) A bizottmány tagjai voltak : Bolongarő dohánygyártulajdonos ; 
Moers borkereskedő ; Krebs-Sehmidt nyomdatulajdonos ; Milani-Mino-
prio, Hamacher könyvkereskedő ; dr. Auerbach és Janssen tanár. 

**) Megjegyezzük itt, h o g y 100 év e lőt t kathol ikus nem lehete t t 
Frankfurtban polgár, i s kath. pap valan ely polgárházban betegen f e k v ő 
kath. szolgát meg nem látogathatott. A „F'rankf. Journa l" mindent, mi 
kathol ikum, a legnagyobb könnye lműségge l támad meg ; Th i s sennek 
azonban békét hagy , mert már e g y s z e r igen nyilvánosan hazudtolta őt 
m e g , és sikerrel rendre utasította. 

met missiok pedig az imént emiitett országokban igen nagy 
segélyt igényelnek ugyan még most,de remélhető, hogy a nyert 
jelentékeny segély'által lassanként oda fognak ju tn i , hogy 
önmagukat föntarthassák. 2) A keresztény jótékonyságot ille-
tőleg a frankfurti helyi bizottmány a következő javaslatot 
nyujtá be : „A nagygyűlés tűzze ki tanácskozmányul, mi tör-
ténhetnék és minek kellene történnie, hogy a kézmiveseknek 
és munkásoknak társadalmi állásuk javuljon, és hogy a hoz-
zájuk tartozók visszatartóztathatnának oly törekvésekben 
való részvételtől, melyek semmikép sem irányulnak szellemi 
és anyagi javuk emelésére." 3) Oberhofer akeresztény művé-
szetre nézve ajánlja: ,,alapíttatnék egylet jó és olcsó egyházi 
zenedarabok terjesztésére, minő a Boromeus-egylet." 4) A tu-
domány és sajtó érdekében a) a warendorfi kath. egylet ré-
széről inditványoztatott : ,,létesittessék minden német város-
ban helyi bizottmány, mely az egyetemre való gyűjtést elő-
segitse, és kellő lépéseket tegyen, hogy az egyetem ügye mi-
nél örvendetesb lendületet nyerjen." b) Thissen javallá : „A 
szabad kath. egyetem körüli teendőkkel megbizott választ-
mány hatalmaztassék föl, hogy addig, mig az életbe léphet, a 
már befizetett összeg kamatjainak tüzetesebben meghatáro-
zandó részét évenként derék magántanárok dijazására for-
dithassa, kik, kivévén a theologiát, a tudományok különféle 
ágaival foglalkoznának. A. kath. egyetemnek alapittatása 
ugyanis nem csak anyagi eszközök megszerzését igényli, ha-
nem még inkább szellemi erőt tesz szükségessé, mely vallásos 
lelkülettel ültetné mindenütt a tudományokat. Igen sokszor 
megtörténik, hogy derék fiatal tudósok a szükséges eszközök 
hiánya miatt kényszeritve érzik magukat azon állás elhagyá-
sára, melyet szabadon választottak, és melyre különös haj-
lammal birván, annak szentelték eddig magukat.' c) A szent 
Vinczéről nevezett német conferentia Parisból azt javallá, 
hogy „Németországban a Szent-Vincze-Társulat vezérlete 
alatt , mint ez Francziaországban, Flandriában, Irlandban, 
Amerika-, Spanyol- és Olaszországban „petites lectures" név 
alatt már divik, újságlap alapittassék, melynek népszerű tar-
talma, és rendkivüli olcsósága miatt (például havonként meg-
jelenő újságért egy évre 12 kr.) a legszegényebb család által 
is megszerezhető legyen, d) Hahn Ferencz Bürenből 
(Westphalia) e tekintetben a következő inditványnyal 
lépett föl : „Határoztassék el Németország nagyobb vá-
rosaiban oly egyleteknek alakítása, minő Romában az 
„Academia di religione catholica" vagy minő Angol-
országban is van Wisemann bibornok védnöksége alatt, 
melynek czélja tudományos, a hittel egybekötött munká-
kat elősegíteni, rendes ülésekben tárgyalás alá venni, és a 
kath tudományosságnak a népszerű irodalomra való befolyá-
sát növelni." 5) A külső viszonyokra nézve a) Hahn Ferencz 
Bürenből : ,.A kath. erők erélyes öszpontositása végett azon 
határozat, mely szerént a németországi kath. egyház kimeritő 
statistikájának visszaállítása rendeltetett el, a fönálló egyle-
tekre is terjesztessék ki." b) A linzi kath. egylet részéről indít-
ványba hozatott, hogy a németországi kath. egyletek XVI-ki 
tehát jövő évi nagygyűlése Innsbruckban vagy esetleg Graz-
ban tartassék. A második ülésben Philipps előadta az egye-
tem-alapitási bizottmány működését, és fölemlité , hogy az 
alapításhoz Löwenstein-Rochefort Károly herczeg is járult. 
Legtöbb adománynyal járult ezen vállalthoz eddig a frei-
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burgi főmegye ; a mainzi megyének egyik kerületében mind-
egyik plebánus 50, a káplán pedig 25 frtot irt alá. Azután 
fölolvassa azon 36 püspök névjegyzékét, kik az egyetem ala-
pítására buzditottak, és kiemeli különösen a freiburgi érsek 
levelének némely helyeit, ki egyszermind 500 frtot küldött ; 
többen a püspökök közül zsenge adományként 1000 tallért 
küldöttek. A sept 23-án tartott III. ülésben Bernhardt lel-
kész tolmácsolta a svéd katholikusok üdvözletét és előadta, 
hogy Stockholmban, Gothenburg- és Christiánában van min-
denütt kath. templom és iskola, Stockholmban árvaház is. 
Csak erkölcsi támagatásért esd a swéd katholikusok részére, 
hol az egyházhoz való megtérés, és általában minden pro-
selytismus tilos. Gustáv Vasa 300 év előtt a svédeket való-
ságosan megcsalta hitükre nézve. Nagyravágyás és pénz-
szomj ösztönözte őtet az egyházak és kolostorok megrablá-
sára. Hettinger tanár előadta Thissen javaslatát fiatal kath. 
tudósok segélyezésére nézve , mit Moufang oda módositott, 
hogy erre nézve külön, az egyetem-alapitási fundustól elvá-
lasztatott forrást kell megnyitni. (Vége köv.) Ik. 

AFRIKA. (Folyt.) Az első kérdés ugyan vonzóbb volna, 
de e második gyakorlatiabb. Az én nézetem szerént a maho-
medanismus nem puszta bölcsészeti vélemény, mely legfö-
lebb az iskolákban vitatárgyul szolgálhat. Ha Európában ugy 
látnák ezen tanitmány szomorú gyümölcseit, mint mi itt Azsia-
és Afrikában, bizonyára a jónak minden barátja följajdulna 
rémültében. Az islam e vidéken legnagyobb akadálya az evan-
gélium terjedésének, és igy a népek erkölcsiségének, békéje-
és nyugalmának. Sajnos, még sokan vannak, kik se hallanak, 
se látnak, kik a csalódást szeretik, és a hamis vallást majd-
nem bámulják. Ki nem hallott volna még ily és hasonló nyi-
latkozatokat : A törökök is imádkoznak ; jámborabbak mint 
sok keresztény ; a helyet t , hogy megakarnók őket téríteni, 
jobb volna őket követni ; van nekik Koránjuk , mely pótolja 
az evangéliumot stb. Ily haszontalan fecsegés képes némely-
kor kielégíteni a közvéleményt, mely oly sokszor c.sak szó-
járásból, csattanós szavakból élődik. Az islam valóban vallási 
igazságnak tekintetik. Fölületes értelmiség által védve , föl-
ékesítve oly irók által, kik az islamot fölcserélik Keletnek 
elbájoló természetszépségével, ezen vallás előrehalad, mo-
scheákat épit, és az ujonan fölfedezett népek , melyek vala-
mely határozottabb vallástan után kapkodnak, szeretettel 
és lelkesedéssel karolják föl. Ha pedig az érzékiségnek ezen 
vallása birtokába ej tet t valamely népet, az igazság haladása 
elé ez által igen nehezen elhárítható akadály gördül. De mi 
is igazán a mahomedanismus ? A kereszténységnek tagadása 
minden czikkelyeiben; a Keletnek protestantismusa, a teljes 
alakú protestantismus. Majdnem azt lehet mondani, hogy 
Mahomed mindazon eretnekeket, kik a kereszténység első 
hat századaiban éltek, fölidézte halottaikból, és azok mind-
egyike egy-egy versét készité Koránjának. Ezen könyv ta-
nulmányozása. valóban különös benyomást teszen ; oly sok 
képtelenség találtatik benne, hogy nem tudja az ember, ha-
ragudjék-e, nevessen-e vagy elrémüljön ? Habár egy Istent 
hirdetnek is a mosleminek, mégis a babonának szelleme ural-
kodik köztük, mely nem ritkán a bálványozás legiszonyatosb 
árnyoldalait sajátitja el. Egyik arabs városban ép azon ház-
ban, melyet én is látogattam, négy év előtt három szűz gyil-
koltatott le bizonyos nyilvános szerencsétlenség eltávolítása 

végett. Ezen barbar tény nem valamely egyes embernek volt 
tette, hanem a tartomány főbbjei tanácsában hozott határo-
zat folytán történt. Biztos forrásból tudora, és szükség ese-
tében tanuk által is be tudnám bizonyítani, hogy a török ke-
gyetlenségnek ezen szomorú áldozatai darabokra vágattak, 
és tagjaik a vidék különféle helyén elásattak. Az izlam nem 
csak az értelmet butít ja el, hanem megkeményíti a szivet is. 
Két tényt hozok föl állitásom fölvilágositására. Azon szemé-
lyek között, kiket a hospitiumba befogadtunk, volt két leányka. 
Egyik köziilök, közel levén a halálhoz, úrnője által , ki már 
megunta a leányzó hosszas betegeskedését, a tengerpartra 
tétetett ki. A dagály emelkedett, és a hullámok már a sze-
gény áldozat közelébe jutottak. A halál közelgő veszélyében 
hasztalan szedte össze utolsó erejét a menekülésre; végre 
egy franczia kereskedő meghallotta jajveszékelését. A nanzi-
bari franczia consulatus ügynöke, Jablonszki ur, fölemeltette 
a szegényt és épületünkbe hozatta, hol őt a nénikék ápolták, 
még három napig élt. A másik, mintegy 15 éves leányka, lá-
bain fekélyekkel volt telve. Ura őt a temetőbe dobatta, el-
hagyatva volt tehát bokrok és sírok közt. Kiáltásai és kö-
nyörgései végre oda vonzottak néhány embert, kik intéze-
tünkbe hozták őt. A nénikék beköték sebeit é3 oly jól ápol-
ták, hogy nem sokára meggyógyult. Urának megüzentem, 
hogy nincs hozzá többé semmi joga, és csak ezután is te-
kintse holtnak. A leány szorgalmasan tanul és dolgozik, és 
mint jótevői keresztények, ő is keresztény kiván lenni. Ezek 
bizonyára oly iszonyatos te t tek, minőkre gyakran a világ 
más népénél sem találunk. (Vége köv.) /ft. 

IRODALOM. 
„MINDENT JÉZUSÉRT." Irta F a b e r Frigyes Vilmos 

(Folytatás.) 

II. Szenvedésének gyümölcse. Ez Jézusnak második 
nagy érdeke. Minden megakadályozott bün, bár mily bocsá-
nandó legyen is az, jeles tény Jézus érdekeire. Valaki mondá, 
hogy ha kis, de nagyon kis hazugság által örökre bezárhat-
nók a poklot, üdvözithetnők az ott szenvedő lelkeket, kiürít-
hetnék a purgatoriumot, és minden férfit és nőt állhatatos 
szentekké, szent Péter- és Pálhoz hasonlókká tehetnénk, még 
sem lenne szabad tennünk ; mert Isten dicsősége e kis hazug-
ság által többet szenvedne, mint azok által nyerne. Mily nagy 
tény tehát Jézus érdekeire nézve egy halálos bünt megaka-
dályozni ! Pedig mily könnyű az ! Ha minden este , mielőtt 
aludni mennénk, kérnők a bold, szűz Máriát , hogy kedves 
Fiának kínszenvedését és szentséges vérét ajánlja föl az Is-
tennek ezen éjjel, akárhol a világon elkövetendő halálos bün 
megakadályozására szükséges kegyelemért, és ugyanezen 
kérelmet reggel a napi órákra is megujitanók, bizonynyal 
ily fölajánlás — és pedig oly kezek által — kinyerné az ohaj-
tott kegyelmet, és akkor hihetőleg mindenikünk hétszáz har-
mincz halálos vétket akadályozna meg egy évben; és ha kö-
zülünk ezeren tennék e fölajánlásokat, és huszévig kitartanák, 
nem is említve a nyerhető kegyelmeket, több mint tizennégy 
millió halálos bünt lehetne megakadályozni. 

Továbbá, valahányszor egy lelket ráveszünk, hogy 
gyónni menjen, ha csak bocsánandó bűnöket gyón is , szere-
tett Megváltónk kínszenvedésének gyümölcsét mégis szépen 



növeljük. Minden bánattény, melyre másokat rábírunk, vagy 
imánk által kinyerjük nekik a kegyelmet, hogy azt tehessék, 
növeli ezen áldott gyümölcsöt. Minden ujabb önmegtagadás 
és csekély penitenczia, melynek előmozdítói vagyunk, ugyan 
e jó czélnak felel meg, és ezt segiti elő minden , a szent ál-
dozások (communio) szaporítására tett törekvésünk. Ha 
megnyerjük az embereket, hogy azur Jézus szenvedése iránti 
ajtatosságunkban hozzánk csatlakozzanak , vagy a fölött ol-
vassanak vagy elmélkedjenek , már előmozdítók Jézus érde-
keit. Ha emlékezetem nem csal, Albertus Magnus mondá, 
hogy egy, Urunk kinjai fölött hullatott köny többet ér egy 
évi böjtnél kenyéren és vizén; mennyit fog érni, ha még má-
sokat is ráveszünk, hogy Jézus kínszenvedése iránti gyön-
gédségünkben velünk sirjanak. Mily nagy munkát vihet 
végre egy kis imádság ! Édes Jézus ! S miért vagyunk mi 
oly hajthatatlanok és hidegek ? Éleszd föl bennünk az édes 
tüzet, melynek meggyújtása végett jövél a földre ! 

III. Anyjának tiszteltetése. Ez Jézusnak harmadik fő-
érdeke, és az egyháí egész történelme mutatja, mennyire 
szentséges szivén fekszik ez. Ő volt a legszentebb és osztha-
tatlan Háromságnak egyetlen választottja, az Atyának kisze-
melt leánya, a Fiúnak anyja és a Szent-Lélek választott je-
gyese. Jézus tanitmánya minden időben a Mária iránti hü 
áhitattal volt összefűzve, s beburkolva, és az anyát csupán 
Fia által lehete megsebezni. Valóban, Maria az alázatos és 
engedelmes katholikusok öröksége. Az irántai ajtatossággal 
növekszik az életszentség is. A szentek az irántai szeretet-
ben képeztettek szentekké. A bűnnek nincs nagyobb ellen-
sége Mariánál; mert az ő rá gondolás varáz3 a bűn ellen, és 
a gonosz lelkek már nevére is remegnek. Ki sem szeretheti 
a Fiút, a nélkül, hogy az anya iránti szeretet is nem növe-
kednék benne ; és ki sem szeretheti az anyát, a nélkül, hogy 
szive gyöngédséggel nem hajlanék a Fiu felé. Valóban Jézus 
őt az egyház homlokzatára helyezé föl, hogy minden jónak 
jelvénye és ellenségeink rémképe legyen. Nem csuda tehát, 
hogy érdekei Maria tiszteletével szorosan össze vannak fűz-
ve. Ha a Maria méltósága ellen elkövetett sérelmek kiengesz-
teléseül szeplőtelen fogantatásának vagy örök szüzességének 
tiszteletére a szeretet vagy hálaadás egy indulatát gerjeszt-
jük föl magunkban, Jézus érdekeinek előmozdítására, adánk 
alkalmat. Minden az irántai áhitat terjesztésére, és különö-
sen arra irányzott tény, hogy a katholikusok minél gyöngé-
debben vonzódjanak feléje ; Jézusnak tett külön szolgálat, 
melyet legbőkezűbben fog visszafizetni. Ha rá veszünk vala-
kit, hogy Maria ünnepein áldozni menjen, vagy testvérüle-
teinek egyikébe álljon be ; vagy Mária képét szerezze meg, 
vagy hogy a most purgatoriumban szenvedő, de éltükben 
Mária iránt nagy áhitattal viseltetett lelkek számára búcsú-
kat nyerjen; hogy a szeplőtelen foganatatás dogmájának ki-
hirdetéseért hálákat adjon, hogy a szentolvasó egy harma-
dát naponként elmondja, — pedig elég alkalmunk lenne e-
zek egyikét vagy másikát megtehetni, — Jézus érdekeit se-
gítjük elő ! Ez különösen ajánlatos ajtatosság. Vajha attól 
mindnyájan át lennénk hatva. Mennyit tehetnénk akkor Jé-
zus érdekeiért, és a világ mily nagy szeretetet mutatna Jézus 

iránt ! És ez nem más mint több bizalom szűz Anyánk imái-
ban, kevesbbé kétkedő ragaszkodás, merészebb kérések, őszin-
tébb hit ő benne Nagyobb lenne a Mária iránti szeretet, ha 
több volna a Máriábani hit. De hit-szegény országban élünk, 
s vajmi nehéz a jéghegyek közt lakni és át nem hidegedni. 
0 Jézus ! éleszd föl Mária iránti bizalmunkat, hogy drága ér-
dekeidért ne csupán többet tehessünk, hanem ugy dolgoz-
hassunk, a mint te dolgoztál volna ; t. i nem engedve meg, 
hogy szivünkben valamely más teremtményhez jobban ra-
gaszkodjunk, mint azon egyhez, kit te minden más teremt-
ménynél jobban szerettél. (Folyt, köv ) 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 9-én. R a n o l d e r János veszprémi püspök 

ő excljához Pápa városa hálairatot intézett azon nagylelkű 
áldozatért, melylyel a nm. főpásztor ezen város kebelében 
leány-növeldét is vele összeköttetésben várvavárt kisdedóvo-
dát létesíteni méltóztatik. 

— S i m o r János győri püspök ő mlga a győri tüzká-
rosultaknak 200 frtot méltóztatott adományozni. 

— Kassán mult hó 27-én tartotta L i p c s e y György 
vál. püspök és nagyprépost ő mlga aranymiséjét. A jubiláns 
áldásában a kassai és rozsnyói püspökök ő excellentiáikon 
kivül mint kitűnőbb vendég részesült e vidék nagy jótevő-
nője özv. B r e e z e n h e í m herczegnő. Két alkalmi verse-
zettel is megtisteltetett az érdemteljes agg férfiú, melyekért 
legforróbb szerencsekivánatink mellett köszönetet mondunk. 

— 0 szentsége sept. 23 án titkos consistoriumot tar-
tott, melyben fájdalmát jelentvén ki az uj-granadai egyház 
szomorú állapota fölött, 16 főpásztort praeconisalt. Az oct. 
1-én tartott nyilvános consistoriumban de-Luca bibornoknak 
adta át a bibornoki kalapot. Christina nápolyi királyné 
szentté-avattatási ügye harmadszor proclamáltatott. A reá 
következett titkos consistoriumban 4 spanyol püspök nevez-
tetett ki, egy portugall és három in partibus infidelium. 
Port-au-Prince be a franczia Futard neveztetett ki ér-
seknek. 

— A Münchenben egybegyűlt tudósok hódolati fölira-
tot intéztek ő szentségéhez. Az ünnepélyes lakoma alatt, me-
lyen több főpásztor is megjelent, Döllinger emelt poharat ő 
szentsége jólétére; mi Romába táviratoztatott, honnan a szent-
atya szintén táviratilag áldását küldötte, és óhajtását fejezte 
ki, hogy a tudósok megkezdett összejöveteleiket jövőben is 
folytassák. 

— A cagliari-i clerus fiúi ragaszkodása jeléül gyö-
nyörű mellkeresztet ajánlott föl a már 13 év óta Romaba 
száműzött érsekének, Marongio-Nurra Emmanuelnak. A je-
les érsek szeretete tanuságaul székesegyházának ajan-
dékozta azon drága ruha-készletet, melyet ő szentségétől 
volt szerencsés ajándokkép nyerni. Az egyházi öltönyök 
köz-szemléiil ki voltak téve, a hivek seregesen nézték a be-
cses ajándékot és benne zálogát a szeretetnek, melylyel a 
száműzött főpásztor hivei iránt folytonosan viseltetik. 

— A párisi izraeliták a franczia kormányhoz kérvényt 
nyújtottak be, hogy lengyelországi hitsorsosaikat pártfogása 
alá venné. 

— Parachitzban (Csehország) az iskolanénikék már több 
év óta foglalkoznak a leánykák tanitásával. Egynémely 
ottani liberálisnak eszébe jutott a nagy városiakat majmolni 
és azért a nénikék kiűzésén fáradoztak. Azonban aug. 12-én 
a próbatét fényes sikere teljesen megsemmisítette a népbol-
dogitók rút törekvését és a nénikék ezután is megmaradnak 
a szülők s gyermekek legnagyobb örömére. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A kegyuraság rendezése. — Néhány 
szó a nevelésről általában, s különösen a hitelemzésről. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kegyuraság rendezése. *) 
1. E tárgy fölött szerző a maga democraticus 

érzelgéseihez hiven, sz. Pálnak a zsidókhoz irt levelé-
ben foglalt ama szöveg alapján: „Minden főpap, az 
emberek közül vétetvén, az emberekért rendeltetik," 
amaz elvet állitja föl, hogy a püspökök, plébánusok, 
és más vallás-szolgák választása senkit mást nem il-
lethet, mint a népet: „so kann wohl die Erwählung 
Niemanden mehr gebühren, als eben dem Volke" (p. 
43.); holott ha csak egy kicsit eszmélt volna sz., lehe-
tetlen, hogy egy légiója a szent-irási helyeknek e-
szébe nem jutott volna, melyekben ama népválasz-
tási elvvel ellenkezőleg mondatik: ,,non vos me ele-
gistis, sed ego elegi vos de mundo: „Paulus aposto-
lus non per homines, neque per hominem" „nequis-
quam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo, 
tamquam Aaron." sat. Hogyanis állana meg ezen o-
koskodás: „a világi tisztviselők, sőt maguk az ural-
kodók a népért, az emberekért rendeltettek : — ergo: 
a nép által kell választatniok." Nem volna-e ez által 
nem csak az örökös uralkodásnak iegitimitási elve, 
— de még maga a parlamentaris bureaucratiának 
szervezete is megtámadva, minekutána e szerént is 
nem a nép, hanem a kormány által minden megszo-
rítás nélkül választott hivatalnokok rendeltetnek? 

Hijába hivatkozik sz. az esztergami püspöki ta-
nácskozmányra, mintha „ez a kegyurasági jognak 
megosztását a néppel indítványozta volna:" — „das 
Patronatsrecht zwischen Herrschaften und dem be-
treffenden Volke verhaltnissmässig zu theilen bean-

*) Egy szakasz azon műből, mely egy kath. lelkésztől 
jelent meg ily czim a la t t : ,Egyházi korkérdések;' czáfolatául 
a „Kirchliche Zeitfragen" föliratú, mult évben kiadott röpi-
ratnak. Az életrevaló eszmékben dus mûvecskét érdemlegesen 
alig méltányolhatjuk jobban, mint ha ekkép mutatjuk azt be 
t. olvasóinknak. Szerk. 

tragt" id. 1. Mert a tisztelt Conferentia azt mondja: 
„quia tarnen e liberrima quemcunque praesentandi 
potestate illud incommodum persaepe deprehenditur, 
ut populosissimis etiam parochiis presbyteros vix e 
studiis evolutos, fors non sine suo, et spirituali flde-
lium suorum damno, praefici sit necessum, cum e 
contra ecclesiastici, multorum annorum meritis in-
signes, parochias in praemium laborum suorum sibi 
jam débitas, Patronorum, qui eos praesentarent, de-
fectu, assequi baud valeant: obsequentissimi Eppi 
in patronatibus novis, praesertim ubi hi ad Commu-
nitates in posterum devolventur, talem fieri optant 
legis dispositionem, ut i 11 î nonnisi e tribus, quos Ep-
pus ceu dignissimos praesentaverit, unum per suos 
repraesentantes eligendi nanciscantur potestatem." 
Továbbá a vallás- és tan-alapnak plébániái ránézve kí-
vánják a püspökök ő Felségétől: „ut Collationem li-
beram ordinariis clementissime in illis admittere dig-
netur." Végre minden plébániák adományozására 
nézve kérik ugyanazon folyamodványban a püspö-
kök: „ut nullus Presbyterorum ad paroctiiale bene-
ficium a quocunque Patrono praesentari possit, nisi 
qui exacto presbyteratus triennio, examen synodale 
in sex annos valiturum laudabili cum successu subi-
erit." (Protocoll. Conf. eppalis Strigonii 4850. cel. p. 
15.) — Itt tehát nincs szó a patronatusnak a földes 
urak, és nép közötti megosztásáról; hanem a községi 
ugy, mint az urasági patronatusnak a püspöki jogok 
általi megszorításáról, és a vallás és tanalapok kegy-
uraságának a püspökre leendő korlátlan átruházásáról. 

És ha csak ezt az egyet jobban fontolóra vette 
volna sz., aligha állította volna azt, hogy a régi egy-
házi fegyelem más választást nem ismert, mint a pap-
ság és nép által: „Die alte Kirchenzucht kannte keine 
andere Wahl, als die, durch Klerus und Volk." (p. 43.) 
Mert ámbár az első századokban, mikor a papnak a-
nyagi állása egyedül a nép adományától függött, és 
midőn az arianusok, és sok más eretnekek erőszaka 
által a püspökök elhajtattak, igen természetes volt, 
hogy részént a püspökök védelme tekintetéből a lel-
kész választásába a népnek is befolyás engedtetett, 
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részént azon okból (mint sz. Cyprian ep. 41. 42. 68. 
Justinian. Novell. 123. c. és 137. c. 2. magát kife-
jezte), — „ut plebe praesente vei malorum vita de-
tegatur, vei bonorum mérita praedicentur," a minek 
a tridenti zsinat Sess. 23. de Ref. e. 5. határozata sze-
rént ma is fenn van nyoma a papok felszentelésében. 
De minthogy épp az első századokban a lelkésznek 
választása, és annak hivatalába lett fölavatása egy ütt, 
egy ténynyel végződött, mint ezt sz. maga alább p. 
57. bizonyitja, és igy a nép befolyása a papnak füg-
getlen szellemi fölhatalmazására — missiójára —ár-
nyat vetett, de külömben is a zavarok a lelkészek vá-
lasztásában fölötte elharapóztak: azért már nagyon 
korán, a 341-ki, Szárdikai zsinatban, határoztatott, 
hogy „electus ad clamorem populi non debet perSu-
periorem confirmari" Decret. Greg. Lib. 1. Tit. 6. 
Cap. 2. és igy idővel az egyházi javadalmak ugy, 
mint a kegyuraság is rendeztetvén, a nép befolyása 
a lelkészek választásából lassanként kizáratott. Ellen-
ben a püspökök befolyása a lelkész választására va-
lamint kezdettől fogva szüntelen hatályban tartatott, 
ugy későbben mindinkább érvényre jutott az egy-
házi törvények azon határozatai által, mik szerént 
„Non piacúit, laicum statuendi in Ecclesia habere ali-
quam potestatem :" „Laicis, quamvis religiosis, nulla 
de ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legi-
tur attributa facultas Deer. II." Pars. Caus. 16. qv. 7. 
c. 23. 24. — tovább: „Non licet laicis Clericos in 
Ecclesia praesumptione propria ordinäre:" „manda-
mus quatenus ex donatione laicorum nisi auetoritas 
dioecesani Eppi et consensus adsit, nullus vestrum 
aliquas sibi Ecclesias vindicare praesumat, vel reti-
nere taliter acquisitas," végre : ,,Ulas autem Ecclesias, 
de quarum patronatu controversia fuerit, si intra sex 
menses, postquam vaeaverint, non fuerit controver-
sia terminata, licitum tibi (Eppo) sit de persona ido-
nea ordinäre." Decret. Greg. Lib. 3. Tit. 38. — de 
Jure Patronatus. 

Mit mutatnak mindezen adatok, mint hogy az 
egyház ugyan a népnek és jótévőknek szivesen en-
gedett befolyást a lelkész választásába; de ez csak 
esetleges és mellékes jog volt: a lényeges és állandó 
egyházi fegyelem volt kezdettől fogva: az egyházi 
hatalomnak e részbeni megerősítő vagy rendelkező 
eljárása, és a világi patronatus a püspök ezen jogának 
csak önként engedélyezett megszorításául és sebjéül 
tekintetett; azért folyt a per az egyház és birodalom 
közt a beruházás fölött gyűrű és bot által: — „per 
annulum et baculum, és noha későbbi időkben a jog-
eszmék annyira megtisztultak, hogy kiki tudta, mi-

szerént a kegyúri választás csak a javadalomra, a lel-
kész anyagi helyzetére terjeszkedik; a püspöki pedig 
mind az anyagi, mind a szellemi beruházást magában 
foglalja : mégis, midőn a protestantismus a maga ter-
ritoriális és collegialis rendszere nyomán a papnak 
választásában az anyagi és szellemi fölhatalmazás 
fogalmait összezavarván, mindkettőt a világi fejede-
lem — vagy a néptől származtatta, az egyház e ket-
tőt egymástól igen finoman megválasztván, Conc. Trid. 
sess. 23. c. 4. de eccl. hierarchia et ordinatione és Can. 7. 
de sacr. ord. hitágazatilag meghatározta, miszerént 
„in ordinatione epporum, sacerdotum, et ceterorum 
ordinum nec populi, nec cujusvis saecularispotestatis 
et magistratus consensum sive vocationem, sive au-
ctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio," 
kijelentvén, miszerént„siquis dixerit ordines ab ipsis 
(Eppis) collatos sine populi vei potestatis saecularis 
consensu aut vocatione irritos esse, anathema sit." 

De mit is nyernénk mi „Katholisch Kirchlich" 
katholikus egyházi férfiak azon magasztalt népválasz-
tással? Legfőlebb azt, hogy a pap-választás a leg-
aljasabb pártoskodásoknak és szenvedélyeknek lenne 
színjátéka. Avagy nem vesztene-e az ige szabadsága 
— „libertás verbi" a kath. egyhá zban tömérdek sokat, 
ha azt azoknak kegyelméből kellene hirdetni, a ki-
ket általa kell javítani? Nem fognának-e gyakran 
egy lelkészi állomásra formaszerű licitatiók tartatni, 
mint ezt egy hires protestáns egyházi főnök, Köthe 
superintendens a maga hitfelekezetéről mondja: „Die 
Gemeinden handelten nicht selten, als gälte es einen 
Miethcontrakt abzuschliessen mit eitiem saecularisir-
ten Mönch, der evangelisch zu lehren versprach, und 
es geschah mehr als ein mahl, dass dem minderst For-
dernden das Amt zufiel." — („Die christliche Volks-
bildung" p. 829. Koethe. Béheházi id. m. p. 171.) 

Ilyféle hangulatánál fogva a népnek lehetne-e 
reményleni, hogy asz.által megrótt „udvarihízelgők" 
„Hofschmeichler" és egyébb méltatlan egyéneknél 
jelesebbek és érdemesebbek jutnának a népválasztás 
által az egyházi hivatalok- és javadalmakra? Elfelej-
tette sz. az Arius-,Dioscorus-, Photius-féle jeleneteket? 
Avagy mit mutatnak a legújabb események Piemont-
ban? Nem mutatják-e, mikép ostromolja a népnek 
egy lázongó töredéke, mikép űzi el, mikép teszi föl-
dönfutókká a legjelesebb püspököket, legbuzgóbb és 
erélyesebb plébánusokat, a kiket pedig a nép nem 
választott? Tehát ezen elemnek adjunk-e még na-
gyobb befolyást a kath. egyházi rendszerbe? Nem 
fog-e igy rövid idő múlva az incardinált lelkészi ál-
lás ambuiatoriummá válni, mitől most már a népvá-



« 24 3 -

lasztotta protestáns egyházi hivatalnokok is minden 
erejükből szabadulni iparkodnak? 

Mi tehát njra kijelentjük azon dogmaticus meg-
győződésünket, miszerént nem fekszik ugyan a katho-
licismus lényegében, hogy a nép az egyháznak anyagi 
szervezete fölötti rendelkezésből teljességgel kizáras-
sék; sőt az egyház mindenkor tudja becsülni a nép-
nek a maga közjavára az egyházzal együtt működő 
bizalmát : de hogy mind abban, a mi az egyházhoz 
tartozik, a papságnak legfőbb, döntő, és véglegesen 
határozó befolyása legyen : — ez már az egyháznak 
lényeges, és örökké ápolt elve volt: — elannyira, 
hogy ha ez veszélyezve van, kész az egyház, és joga 
van, sőt kötelessége a népet kizárni, és a maga ügyét, 
nevezetesen az egyházi hivatalok betöltését, minden 
világi befolyástól függetlenül intézni. 

Az egyházi választásokat illető fönebbi általá-
nos jegyzetek után nem szükség sz.-vel a különös 
egyházi hivatalok választását illető vitába mélyen 
ereszkedni. 0 itt is, mint mindenütt magával követ-
kezetesen nem a tekintély, hanem a sokaság elvének 
hódol; ő a hivatalok eredetét mindenütt alulról föl-
felé, nem pedig fölülről lefelé szereti származtatni; 
és ez még afféle szabad presbyterianusi keresztény 
szellemben is megjárná : de a legnagyobb baj abban 
rejlik, hogy sz. ebbeli elmefuttatását a kath. egyház 
rendezésének tolja föl, mely mint tudva van, a tekin-
télynek, és a felsőbb küldetésnek forrásából veszi 
minden intézvényeit. 

Igy a püspök-választásra nézve sz. kimondja 
mint folforgathatlan elvet, miszerént „senkipüspökké 
nem lehetett, ki — a püspök-társakon kivül — még 
a papság és nép által nem választatott:" „es ist gewiss, 
dass auch Niemand ein Bischof sein konnte, der nicht 
vom Klerus und dem Volke erwählt worden wäre" 
(p. 45.) és ezt, mint „bizonyost" az egyházi törvény-
könyvnek Dist. 62. Cap. 1 szövegéből akarja kimutatni: 
holott mindjárt az idézett helyen a közvetlenül kö-
vetkező 2-ik fejezetben a népről ez áll : „Docendus 
est populus: non sequendus . . . Per totas ergo hoc, 
quae propriis rectoribus carent ecclesias, volumus 
innotescat, ut nullus aliqua spe sibi forsan blanditus 
illudat" Dist. 62. Cap. 2. — A következő adat pedig 
Dist. 63. — melyet sz. annak bemutatására idéz, hogy 
a canonszerü választás a papság és nép által — „die 
canonische Wahl durch Klerus und Volk" — helyre 
állíttatott, — szinte hemzseg az ellenkező eszméktől. 
Igy mindjárt a 63. Dist. 1. Cap. első fejezetének czime: 
„Laici electioni Pontificum non se ingérant :" erről szól 
a második fejezet is. A 6-ik azt mondja: „Nonestper-

mittendum turbis electionem eorum facere, qui sunt 
ad Sacerdotium promovendi." A 8-ik fejezete ugyan-
azon 63. Distinctiónak igy szól: „Non licet populo 
electionem eorum facere, qui ad Sacerdotium promo-
ventur: sed in judicio Epporum sit, ut ipsi eum pro-
bent, si in sermone, et fide et spirituali vita edoctus 
sit." Még a 12. fejezet is, mely a nép meghívásáról 
is szól, ekkép záródik : „Sacerdotum quippe est e-
lectio; et fidelis populi consensus adhibendus est: quia 
docendus est populus, non sequendus." Erre persze 
sz. mondja: „hisz azért hívták az egyházi törvény-
könyv első részét eképen „Concordia discordantium 
Canonum." Mi pedig erre azt feleljük : igen: discor-
dálnak a Canonok a népnek, — de concordálnak a 
papságnak választási jogára nézve. 

Ha pedig a történelmet tekintjük, azt találjuk, 
hogy Mozses, Krisztus és az apostolok többnyire ma-
guk — a nép nélkül — rendeltek egyház-főnökökef. 
Szent Athanas Frumentiust az Indusok püspökévé, 
sz. Vazul Euphroniust nikopoli püspökké, II. sz. Ger-
gely sz. Bonifáczot tette a németek püspökévé a nép-
nek tudta s megkérdezése nélkül. (Collect. Brevium 
de calamitatibus Ecclesiae gallicanae I. 1. p. 124. 
130. sq.) 

Ezek után még egy kis historikai bicsaklás gya-
nánt kell megjegyeznünk sz.-nek azon állítását,hogy 
a II. Callist Pápa és V. Henrik közt kötött Wormsi 
Concordatum által a nép ismét a maga püspök vá-
lasztó jogához jutott : „So kam der Klerus und das 
Volk wieder zu seinem alten Rechte „den Bischof zu 
erwählen" (p. 46.) Akár hogy olvassuk is a két egyez-
kedő Főnek ide vonatkozó okmányát , de abban u-
gyan a népnek püspök-választó jogáról egy betűt 
sem vagyunk képesek fölfedezni: sőt a pápa, Callist 
a maga követe által kijelentette, hogy „si quae inter 
partes discordia (a választásnál) emerserit, metropo-
litan! et provincialium (Epporum) consilio vel judi-
cio saniori parti (tehát nem a többségnek) assensum 
et auxilium praebeas." Már mikép lehet itt a népvá-
lasztásnak valami nyomát fölfedezni? azt valóban 
nem látjuk. (Lásd: Chronicon Uspergense,p, 260. — 
Pertz. Monum. German. Leg. T. 2. p. 75—76.— Stu-
dien über das Concordat p. 29.) 

Az is igen meglepő ellentét, hogy sz. szerént a 
trid. zsinat Sess 24. C. 1. de Ref. a püspök-válasz-
tásra a papság- és népnek imádságot rendelvén, „sup-
plicationes et preces publice privatimque habeantur, 
quibus clerus populusque bonum a Deo pastorem va-
leat impetrare," ez által a papság és nép általi vá-
lasztásra gondolt volna: és még is e szavak által: 
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„omnes vero et singulos, qui ad promotionem prae-
ficiendorum quodcunque jus quacunque ratione asede 
apostolica habent:" a püspök-választást a római szék 
kizárólagos jogának állította volna. „Die folgenden 
Worte setzen voraus, dass das Recht der Bischofswahl 
ein ausschliessendes des römischen Stuhles sey." (p. 
47.) Hiszen az imádság maga még nem választás. 
Igen is: a trid. zsinat a püspök-választást a sz. Szék-
nek tulajdonitja ugyanazon ülés- és fejezetnek vég-
szavaival : „ut beatissimus Rom. Pontifex ex mune-
ris sui officio bonos, et maxime idoneos pastores sin-
gulis ecclesiis praeficiat." Mikép volna tehát lehetsé-
ges, hogy a tisztelt zsinat ugyanazon szövegben ke-
vés sorral előbb a népválasztásra gondolt volna? Es 
scheint an die Wahl durch Klerus und Volk gedacht 
zu haben? Ez tehát mind olyan jobbra-balra ütköző 
kanyarulgatás, melyen csak sz. tudja magát a neki 
sajátságos „tollkönnyü hősiességgel," (Federhelden-
thum) keresztül vágni. 

Ily hosszas, historico-lexicographicus fejtegetés 
után sz. végre kimondja a maga püspök-választási re-
form-javallatát. És ebben megvalljuk, igen bölcs tör-
vényhozói combinatióval meghagyja a magyar ki-
rályok jogát, azon kis függelékkel, hogy ő Felsége, 
még pedig a maga kinevezési jogának megnemesi-
tése tekintetéből, az árva megyének szózatát kegyes-
kedjék meghallgatni: „Seine Majestät geruheten zur 
Veredlung Höchst ihres Ernennungsrechtes die Stim-
me der verwaisten Dioecesen zu vernehmen" (p. 50.) 
Mivel ezen megyei szózatot egyenként, vagy esperes-
ségek által — „einzeln oder Decanatweise"—javallja 
sz. a vallásministeriumhozjuttatandónak, legnagyobb 
meglepetéssel veszszük észre, hogy itt csak a papság 
jogáról gondoskodik : a „népválasztást" pedig, me-
lyet ő mint kebelgyermeket (Schooskind) ápolgat, és 
mint az eredeti egyház választási fegyelmének lénye-
ges részét szintén a legutolsó korszakig védelmezett, 
most, — mikor az ostor végén csattan, — a számí-
tásból kicseppentette. Valljon valami aristocratikai 
önzés, vagy valóságos feledékenység, vagy talán csak 
a fönálló körülményekkel alkudozó kalmárszellem 
szállhatta-e meg egyszerre szerzőnket ? — nem tud-
hatjuk : elég az hozzá, hogy ő most egyszerre a pap-
ság választásával a nép nélkül megelégednék : és az 
a nagy baja, hogy még ezen csak egyháziatlan érzés 
által — „vom unkirchlichen Sinne" — gyanúsítható 
szabályt sem akarják neki megengedni. (Folyt, köv.) 

^j^QKQt 

Néhány szó a nevelésről altaljában, és különösen a liit-
elemzésről. 

A kereszténység áldásthozó jótéteményei közé számit-
ható bizonyára az is, hogy a gyermekek neveléséről külö-
nösen gondoskodik. Ezt a pogányság nem igen ismeré. Ud-
vözitőnk eljövetele előtt az emberek keveset törődtek a gyer-
meki sziv ápolása-és nevelésével. Ha az egy választott zsidó 
népet kiveszsziik, általában mindenütt oly nagy hanyag-
ság, megvetés, sőt mi több oly nagy kegyetlenség mutatko-
zott a gyermekek iránt, minőről a keresztény szivnek fogalma 
sincs. Az ó korban ritkán becsülték az embert mint egyes 
lényt. Ot azért becsülni, mivel ember, senkinek sem jutott 
eszébe. Hogy tehát egy gyermek, mely mint nyomorék szü-
letett e világra, szánakozást gerjesztett, és a gyengéd ápo-
lás tárgyává lehetett volna, — mint ez a keresztény tarto-
mányokban történni szokott, és pedig azért, mivel ő is ember 
és e mellett még igen szerencsétlen is, — ezt alig sejdité 
valaki. Kevés kivétellel mindenki csak a földi, állami czélt 
tartá szeme előtt; és ha ennek az illető gyermek nem hasz-
nálandott, a szivtelen álladalom a nevelési terhet sem vál-
lalá magára, azt mint haszontalan lényt magára hagyván. 
Nem is tárták érdemesnek ily gyermeket atyjának bemu-
tatni ; és ha ez őt mindjárt el is vállalá, s magáénak elis-
meré, azt később mindég kénye-kedve szerént magától el-
taszithatá. 

Az Isten fia világra jővén, maga gyermekké lett. Ta-
nitása hallatlan győzelmet vivott ki magának, kiemelvén 
az embert porából, melybe őt tudatlanság, babona és erőszak 
dönté vala. Ez tanitá meg őt méltóságát mint Isten hasonmása 
ismerni, teljes szabadsággal önmagának sorsát elkésziteni, 
miután az élet adományaira másokkal egyenlően föl van jo-
gositva. Bár szükséges különben, hogy az ember egyénisége 
szerént a társadalmi rendnek alája legyen vetve ; de ennek 
lekötve annyira nem lehet, hogy saját rendeltetését föl kel-
lene áldozni, ha vele üsszeütközésbe jönni nem akar. Vala-
mint az egyház iránt, melytől magát el nem különitheti va-
laki a nélkül, hogy meg nem szűnnék Krisztus tanitványa 
lenni, ugy az álladalom, ennek törvényei-és kötelmeihez is 
minden egyes ember a lehető legjobban köteles ragaszkodni. 
Hanem ezen összeköttetés, mondja Balmes, a keresztény 
emberre nézve csak eszköz örök rendeltetésenek békésebb 
és könyebb elérhetésére. 

Miután a kereszténység ezen becses igazságokat álta-
lános szelleme szerént a társadalom minden osztálya- és ko-
rára kiterjeszté, leomlott a választó fal a szabad és nem-sza-
bad ember közt, az álladalmi czél és az emberi személyes 
méltóság közt ép oly fokon, mint a melyben a keresztény 
igazság a tömegekbe hatott, és mint a melyben az Isten, fe-
lebarát sőt maga az ellenség szeretetének alap-elvei, nem kü-
lönben mint a melyben az Istenhasonmása és a magas köz-
rendeltetés öntudata a valódi szabadságot, egyenlőséget és 
testvériséget megalapítani segiték, és minden egyes ember-
nek lehetségessé tevék saját összes tehetségeit kifejthetni a 
nélkül, hogy szétbontatnának azon kötelékek, melyek őt a 
társasággal összefűzik. 

Sokkal nemesebb lény az ember, mintsem hogy csupa 
teherhordárja legyen egy némelynek, vagy mi több, mások-
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nak csak gépül szolgáljon kincs s gazdagság szerzésére. 0 
több egy merő halandó lénynél, mely a világra jön, és abból 
minden nyom nélkül ismét eltűnik. Mi a halandó testben 
halhatatlan szellemek vagyunk, arra rendeltetvék, hogy Is-
tennel, a végetlen szellemmel egyesülve éljünk, és ezen egye-
sülésben boldogságunkat fölleljük 

Igen, mi meghatározott és szorosan előirt rendszabá-
lyok közt vándorlunk ez életen át, és bizonynyal valaha an-
nál több nyereményt viendünk magunkkal, mennél többet 
fáradoztunk. Képességünknek, tökéletességünknek tehát 
szembetünöleg többnek kell lenne csupa személyi önállóság-
és haszonvehetőségnél az életben, mert csupán ez által végre 
is mindazt, mi az egyéni nézet- és észnek nem kedvez, el 
kellene vetnünk, s igy benső meggyőződésünket s mindazt, 
mi vallásos és természet-fölötti, elkellene vesztenünk ; tö-
kéletességünk minden földi nyereség- és káron túl az Isten-
neli egyesülésben, tehát e földi életre nézve abban álljon, 
hogy mi annak, ki bennünket teremtett és föntart, egyházába 
meghívott, és állásunkról gondoskodott, örömmel és szere-
tettel hiven szolgáljunk, és hogy azon helyet és álláspontot, 
melybe az isteni gondviselés bennünket helyezett, egészen 
betöltsük, és minden időben s helyen, életünk minden állapo-
tában és perczében azt cselekedjük, mit legjobb tudomás és 
lelkiismeret után szivünk egyszerűségében Isten akaratának 
ismerünk. Mert éppen az tesz sokakat szerencsétlen- s nyug-
talanokká, hogy magukról többet képzelnek, mintsem tenni 
képesek volnának, mindenütt lehetetlenségét látják maguk 
előtt annak, minek elnyerése után annyira vágyódnak. Kik 
egyszerűen, de állásukra jól és helyesen, s tehetségeik mér-
téke szerént vannak nevelve, még mindég a legraegelége-
dettebbek, és ezek általában, mivel időt találnak a gondol-
kozásra, és a helyes öntökéletesbitésre, a leghaszonvehe-
tőbbekké is válnak. Ok képesek hatás körük betöltésére, és 
ez örömükre szolgál. De mellette érzik egyszersmind, misze-
rént magasabb állásban ők már boldogok nem lennének, és 
azért más után nem is sóvárognak. De ki egyszer azon sze-
rencsétlen véleményben van, hogy állása hozzá képest sok-
kal csekélyebb, az soha szerencsés ember nem lehet 

Ezen alap-elvek szerént természetes, hogy az emberek 
nevelése mindég az egyház fő gondjai közé tartozott. Már Jé-
zus képezett magának egy kört apostolaiból, kiknek ismét 
saját tanítványaik valának. Alexandriában virágzék a tudo-
mányosság iskolája, melynek képviselői a keresztény tanul-
mány drága kincsét ép oly észszerűen képezték ki, a mint el 
sein mulaszták a hitujonczokat a kath. kereszténység bel-
életébe vezetni, mely a legegyszerűbb ember szivében is bol-
dog érzésekkel telt menyországot képes létrehozni 

A remeték szigorú de költészetben gazdag életmódja 
bővelkedett már alapos s gyakorlati életbölcseséggel. A 
középkorban a zárdák kezelék a nevelést. A régiebb egye-
temek többnyire az egyház alapitványai. Az egyházi intéze-
tek pedig mily dicsőséget vivtak ki maguknak e téren ujabb 
időkben, országok tanúskodnak róla. 

E szerént tehát a mint a képzés és nevelés általában 
az egyháztól eredt, ugy föl is karolá mindég a szeretet és 
bölcseség Jézustól öröklött szellemében a gyermekek ügyét. 
Mióta az örök bölcseség maga is gyermekké lett, és kinyilat-
koztatá a gyermekek mennyei atyjának igéit, ugy látszik neki, 

mintha ezen Istennek szentelt kedves kisded sziveket nem min-
denkilenne képestanitaniésvezetni Mindenek előtt átadja azo-
kat természetesen a jámbor anyának legelső ápolásra. Ké-
sőbb iskolába küldetnek, hol a lelkipásztor mint hitelemző, 
ki őket a sz. keresztségben a mennyországnak szülte, most 
mintegy anyai szivvel oktatja őket a keresztény bit — s er-
kölcs-tudományra, hogy tanuljanak mint ^keresztények élni, 
érezni és örvendeni. Végre az életnek legelhatározóbb évei-
ben, midőn tudnillik az ember a becsületesség-, erény-és sze-
rencséjének épületét önállólag kezdi épiteni, még közelebb 
hat reájok az egyház, és kegyszereivel tesz ahhoz még csak 
igazi alapot. 

Ekként lesz az egyház minden gyermek iránt már anya; 
és valamint föladatát a népek nevelésében általán véve oly 
igen dicsőén teljesiti, hogy jelenleg ugy áll itt, mint az 
evangeliomi bámulatos nagy fa, mely ágait széles e világon 
szét terjeszté, hol királyok és császárok népeikkel együtt 
pihennek, árnyéka alatt országok és nemzetek nagyokká 
lettek ; ugy a gyermekek és aggastyánok, a szegény koldusok 
és gyengéd szüzek sem maradtak figyelmén kivül; — e g y 
szóval, valamint nevelési és képzési föladatát a nagy egész-
ben oly fényesen megoldá: ugy minden egyes gyermekének 
vezére lesz tanitás, nevelés és kegyelem által az életnek 
minden viszontagságain keresztül a bölcsőtől egész a sírig, 
tanácsadója minden kétségben, vigasztalója minden baj- és 
nyomorúságban. Ezek anyai gondoskodásának mindannyi vi-
lágos és czáfolhatlan tanúbizonyságai, melyek a napnál is 
világosabban fénylenek a nevelés által eszközölt jótékonyság 
egén. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap Fö l sége f. hó 4-rő l ke l t l egmagasb határozatával 

K u n s z t Józse f kalocsai érsek ő excl ját , ötven é v e s papságának al-
kalmából egyházi fényes érdemeinek elismeréseii l a Szent - l s tván-rend 
nagy keresz t jéve l dijelengedés mel le i t l egkegye lmesebben földíszíteni 
méltóztatott . 

PEST, oct. 11-én A haza szive egyszer ismét hango-
sabban dobogott föl hitérzelmében. Primás ő eminentiája sze-
rencséltette a fővárost, mit kimondani annyit tesz, mint hogy 
lankadhatlan buzgalma uj vallásos tényben nyilvánult. E tény 
a Szentháromság gyönyörű góth szobrának ünnepélyes föla-
vatása volt. A szőke Dunának, mely elég alkalmas a Szent-
háromság titkát mint .,abyssus multa"-t jelezni, partján a Gel-
lért hegygyei szemközt a főtemplom előtt a dunasori házak-
kal egy vonalban emelkedik a karcsún fölnyuló szobor, mely 
a ker. hit alapágazatját hozza minden átmenőnek vagy azt 
megpillantónak emlékébe. Minél inkább irtózik napjainkban 
a gőgös emberi ész a hittitkoktól; annál czélszerübb, annál 
szükségesb kőbevésve is a világ szeme elé állítani azon titok-
teljes igazságot, mely szivet-lelket annyira kielégit, oly igen 
boldogít ; de melyet az emberiség szivének lapjáról le akar 
törülni azon hitetlenség, mely Isten helyett önmagát akarja 
a hit szent oltárára emelni, mely mindenütt saját bálványait 
igyekszik imádásul fölállítani, és mindenkinek hit, erény nél-
kül elérhető boldogságot hirdet, igér, biztosit. Bármily siral-
mas pusztítást vigyen véghez e sybarita tan, melynek imá-
dott triása a nagynak hirdetett reformátor által is dicsőitett. 
trias : Wein, Weib und Gesang : mindazonáltal a mai nap fé-
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nyes tanuságul szolgált arra nézve, hogy az imádandó Szent-
háromságnak is vannak buzgó hivői, vágynák szilárd vallói, 
kik szivvérükkel is készek aláirni a Symbolum Athanasianu-
mot, mely oly sokat jelentőleg énekeltetett ma el a szent szo-
bor előtt. A hitélet ily nyilvánulása valóban megérdemlé, 
hogy annak az egyházi fényt és kenetet az ország főpapja 
kölcsönözze; ki nem is késett szerető híveinek ezen örömöt 
megszerezni, és ez által a pesti hívőket atyai szeretetének 
u j bizonyítványával megajándékozni. Megérkezvén ő eminen-
tiája reggeli 10 órakor a főtemplomba, onnan zöld gallyak 
és lengő zászlók sora közt a földiszitett szoborhoz vonult fé-
nyes segédlet mellett; a szobor előtti mindkét oldalon csinos 
sátorok alkalmaztattak, hol a királyi helytartó, gr. P á 1 f f y 
Mór ő exclja, a legfőbb méltóságok és hatóságok képviselői-
vel foglalt helyet. A fölavatás után visszaérkezve a főtem-
plomba, a szószékre ft. R á t h József lipotvárosi plebanus ur 
lépett. Fölosztás nélküli beszédének kezdetén a szoborra vo-
natkozó történelmi adatokat emlité föl, különösen hogy 1691-
ben mirigy döhöngvén e fővárosban az ajtatos lakosok foga-
dást tőnek, hogy a rettenetes csapás megszűntével szobrot 
fognak emelni a teljes Szentháromság tiszteletére, mi 1697-
ben meg is történt. Fönállott e szobor 1716-ig; ekkor 
helyébe uj emeltetett, mely állott 1809-ig, midőn az idő vasfoga 
fölőrölve a köveket a szobor lehordására kényszerité a ható-
ságot, azóta uj gyűjtés utján annyi gyűlt be, hogy a ma fölava-
tott, 23,000 frtnyi költséget igényelt szobrot lehetett emelni. 
Szép vonásokban ecsetelvén ezután a művészetnek az egyház 
általi ápoltatását, az imént fölavatott szobrot a ker. művészet 
azon emlékei közé sorozá, melyekről a művész ker. ihlettsége 
és az emléket fölállító nemzedék vallásossága egyaránt 
árasztja le sugarait. Szükségesnek állitá továbbá az ily, ma-
gasabb rendeltetésünkre emlékeztető jelnek napjainkban való 
emelését, mint melyekben általában megfogyott a h i t , meg 
az erény. És itt oly képét rajzolá a hallgatók elébe a főváros 
erkölcsi életének, mely fájdalommal tölté el a hit és erény min-
den barátjának kebelét. Végre áldást mondva a szentséges 
atyára, az apostoli fejedelemre, hazánk bibornok-primására, 
mindazokra,kik e szobor ügyében fáradoztak, arra adományoz-
tak stb. szellemdús és kitűnő szerkezetű beszédét mély hatással 
fejezé be. A beszéd után következett az ünnepélyes szent-
mise ő eminentiája által szokott, semmi hanyatlást nem szen-
vedett csengő hangján énekeltetve. A templom mindvégig 
tömve volt. — Nem szokásunk lapjainkban a diszebédeket, la-
komákat följegyezni, de most teljes készséggel, valódi öröm-
mel szólunk a fényes ebédről, mely a fölékesitett plébánia-
lakban tar ta tot t , mert a valódi szellemi élvezetet nyújtott 
fölköszöntések közt oly indítvány hangzott le a kir. hely-
tartó ő exclja ajkairól, mely minden kath. magyarnak szi-
vében is bizonyára oly viszhangra talál, minőben az áldomá-
son jelenlevőknél részesült. Gróf PálfFy Mór ő exclja val-
lásosságának és honszeretetének teljében, mint mondani mél-
tóztatott, Ráth plebánus szónoklata által vezéreltetve e gon-
dolatra azon inditványnyal lépett föl, hogy Pest városának, 
mely oly igen szegény monumentumokban, valamely, később 
meghatározandó terén, sz. István első magyar királynak 
emeltessék illő szobor. A lelkesedés, melyet az inditvány 
szült, nem csak a kitörő ,éljen'-ekben, ő eminentiája melegen 
köszönő szavaiban nyert kifejezést, hanem azon Összegben is, 

mely azonnal aláíratott. Ő eminentiája 4000, gr. PálfFy 200, több 
mások is 200 frtot irtak alá ugy, hogy 6300 fr. és 4 arany gyűlt 
be az ív egyszeri köröztetése alkalmával. Ily örvendetes ered-
ménynyel találkozván a helytartó ő exclja hithüségét, al-
kotmányos érzületét magasztosan tanúsító inditvány, mind-
járt bizottmány is alakult, mely elnökéül helytartó ő exclját 
tiszteli; a vállalat protectora pedig az inditvány fölött szent 
örömtől áradozó bibornok-primás lőn, kinek áldásos kezei 
közt bizonyára a legörvendetesb lendületet, és szeretjük 
hinni, fényes teljesülést is fog nyerni a PálíFy-nevet minden-
korra dicsőitő, a magyar nemzetet annyira megillető válla-
lat. Adja az ég, hogy széthangozván széles e hazában az oly 
annyira nemzeti büszkeségünkhez szóló inditvány, ennek mi-
előbbi létesitéséhez csatlakozzanak mindazok, kik, mint ő 
exclja mondá, szeretik a honnak fölvirágzását, békéjét és 
boldogságát; és azért készek vele közremunkálni azon mi-
rigynek, tudnillik az ellenzéki viszketegnek kiirtására, meiy 
tönkre tette e hazában a hitet, az erkölcsiséget, a haza javait , 
kincseit, biztosságát; és kik azt kiirtva siettetni óhajtják az 
időt, melyben sz. István koronája ékesitendi a fejedelem ha-
lántékait. A haza csak akkor leend boldog, ha sz. István szel-
leme fog lengni mindenütt sújtott hazánk téréin. Jó szándék-
ban, lelkesülésben sok ily szép napot az egyháznak és ha-
zának ! lk. 

FRANKFURT. (.Vége.) Egyébiránt az egész nagy-
gyűlés szelleméről leginkább tanúskodik azon 7 pont, me-
lyekbe a gyűlés határozatait foglalta, és melyek következők : 
1) A Frankfurtban egybegyűlt katholikusok megújítják az 
előbbi nagygyűléseken kimondott azon nyilatkozatot, hogy 
ők egyházuk részére az egész szabadságot követelik, mely 
isteni és emberi törvények szerént azt megilleti ; azonban ha-
sonló jogot és hasonló szabadságot ismernek el a Németor-
szágban létező minden más confessiokra nézve is. Ok a pari-
tás elvének becsületes keresztülvitelében látják a vallási béke 
legbiztosb alapját, valamint a tudomány- és szeretetben való 
becsületes versenyzés az egyedüli ut hazájuk vallási szaka-
dozottságának megorvoslására 2) Minthogy ők azon meggyő-
ződésben élnek, miszerént a német nemzet vallási meghason-
lásából ki fog emelkedni, és mivel azon forró óhajtást táplál-
ják, vajha az egy igazság utján minél előbb találkozzanak az 
elszakadt testvérekkel : fölhívnak minden becsületes embert, 
hogy kárhoztassa azon fanatismust, mely a német tudomá-
nyosság és sajtó egy részében a hazugság és rágalom fegy-
vereit forgatja a kath. egyház ellen 3) Tekintve azon égbe-
kiáltó igazságtalanságot, melylyel a német kamrákban, külö-
nösen pedig csak az imént a darmstadti alsó kamrákban a 
katholikusok lelkismereti szabadsága és az egyháznak egye-
nes uton szerzett jogai megtámadtattak: ünnepélyesen ki-
nyilatkoztatja a gyülekezet, hogy minden katholikusnak, vi-
láginak szintúgy mint egyházinak kötelessége, minden sza-
bad eszközzel ellenszegülni oly törvényeknek, melyek az egy-
ház szabadságát és az egyházi élet teljes kifejlődését gátol-
ják. 4) Mélyen át levén hatva az igazi tudomány méltósá-
gának érzetétől, és teljesen meg levén győződve az emberi 
szellem mindenoldalú kifejtésének szükségességéről : bevat-
landónak hiszi a gyülekezet, hogy a kath. elvek szerént, az 
Istentől alapitott egyházi tekintélynek van joga, sőt köteles-
sége minden törekvések fölött, mennyiben azok a hitigazsá-
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gok birodalmát érintik, az isteni kinyilatkoztatás mérvesszeje 
szerént Ítélni. 5) A gyülekezet a keresztény hitnek szintúgy 
mint a német nemzet erkölcsi javának érdekében tiltakozik 
minden kísérlet ellen az iskolát az egyháztól elszakítani. Az 
egyház részére követeli a jogot iskolákat alapithatni; a csa-
ládok részére pedig a kath. oktatás szabadságát. Minden oly 
rendszabályban, mely által kath. iskola-alapítványok eredeti 
czéljuktól elvonatnak, kiáltó sértését szemléli az igazság el-
vének, mely az államok alapja. 6) A gyülekezetnem mulaszt-
hatja el fájdalmas részvéttel fordítani szemeit azon iszonya-
tosságokra , melyek jelenleg orosz Lengyelországban vitet-
nek véghez. Utálja az orosz kormány hallatlan erőszakosko-
dását szintúgy mint a forradalom embertelen tetteit. Midőn 
a szerencsétlenség legmélyebb okainak egyikét a kath. egy-
ház igazságtalan elnyomásában ismeri föl, fölszólitja a gyü-
lekezet minden hitsorsosát, hogy a szent-atyával egyesüljön 
imában, hogy könyörüljön Isten a lengyel egyház szenvedé-
sei fölött, és a kereszténység körül annyi érdemmel tündöklő, 
de a mult század istentelen politikájának áldozatul esett len-
gyel nemzeten. 7) Változatlan hűséggel ragaszkodva a szent-
székhez, és mélyen megindulva a szent-atya végtelen szen-
vedésén, a gyülekezet megujitja ünnepélyes tiltakozásait 
mindazon erőszakoskodások ellen, melyek által a pápának 
világi hatalma megcsonkíttathatnék és népjogi állása veszé-
lyeztethetnék. Végre mindenre kéri a német katholikusokat, 
hogy ne engedjék meghűlni azon buzgalmat, melylyel eddig 
a Péterfilléreket gyűj töt ték, adományozták, hogy a szent-
atyának tartós zaklattatása némi enyhülést nyerjen gyerme-
kéinek állhatatosságában. — Ezen pontokat közölvén a ,Le 
Monde' megjegyzi, miszerént ezek nem az egyháznak, hanem 
csak a német katholikusok szellemének kifolyása, és különö-
sen a német katholikusok helyzetéből és viszonyaiból itélen-
dők meg azon határozatok, melyek a protestánsokra vonat-
koznak. III. 

ROMA, augustus-hóban. A szent-atya a capitoliumi 
museumnak a Villa Massimoban, a vasúti társaság által tett 
ásatások között jó korban föltalált óriás nagy szobrot ajándé-
kozott. A szobor Faustinet, a Concordia-jelvényben ábrázolja, 
szemöldökein észrevehető az aranyozás, s természetes hul-
lámzásban vállairól függő köpenyen a festés. — A romai 
tanács küldöttség által fejezte ki legmélyebb háláját a szent-
atyának ezen nagylelkű ajándokért. — A Sapienza tanter-
mei jul 27-én bezárattak. Altieri herczeg, albanoi püspök, 
bibornok, az egyetem főkorlátnoka az egyetemi rector által 
a lépcsőknél fogadtatott , a nagyteremben a tudorok kikiál-
tattak, az okmányok kézbesittettek, a szorgalmas tanulók kö-
zött 90 ezüst érem osztatott ki. Hittudor lett 19 ; kettős jog-
tudor 47; orvostudor 20; bölcsészeti tudor 26, s nyelvészeti 
tudor egy — Salba Salvator, carthagoi érseknek in partibus, a 
portugalli Indiában apostoli biztosnak maj. 29-én történt ha-
láláról tudósittatunk. Született Ozieriben, Bizarcho megyében 
1779 sept. 3-án ; fiatal korában kapuczinus szerzetes , tudo-
jránya s erényei miatt a rend romai főnöke lett. 0 szentsége 
1862-ki sept. 25-én carthagói érseknek nevezte, s a portu-
galli kormánynyal kötött concordatum végrehajtását , s az 
annyira zilált egyházi ügyek elrendezését Indiában bölcse-
ségére bizta. Nem tekintve ritka aggkorát , Saba hódol ta 
szent-a+ya parancsának, s ment rendeltetése helyére ; Guil-

lonban megbetegedvén, apostoli küldetését félbe kellett sza-
kítania ; fölépülve azonban a Oeilsherres-i hegységek közé 
sietett, melyeknek éles levegője betegségét még súlyosította. 
Pünköst napján vette magához az Oltáritszentséget, más nap 
az utolsó kenetet, s azonnal kezdődött nála a halál- s élet-
liarcz. Ajtatos halálán mindnyájan épültek. •— Rodriguez 
Emmanuel, rio-janeiroi püspök is jun. 11-én meghalt; szü-
letett Olindában 1797. mart. 23-án, püspök lett 1839. dec. 
13 án. Vagyonát egészen papnöveldéjének hagyományozta, 
Romában négy kispapra alapitványt. — A szent-atya még 
1856-ban egy bizottmányt nevezett ki, hogy a Romától 13 mért-
földre eső Acqua Albula gyógyforrásokat, melyek az ásott 
csatornába omlottak, a szenvec^) emberiség számára meg-
mentse s használhatóvá tegye. Strabon, Plinius, Suetonius 
dicsérte e források gyógyhatását. E bizottmány munkáját 
bevégezte, egy részvényes társulat alakult , hogy nagy épü-
letet emeljen, a szent-atya maga tiz részvényt vett, s a tivoli 
kórodának ajándékozta, azt határozván, hogy Tivoli városa 
ezután évenként 50 tallért fordítson a fürdői jövedelemből a 
nevezett czélra, mihelyest a részvény-társulat évenkénti hú-
zásokkal részvényeit visszaváltja, s a nagyszerű fürdői épü-
let a város tulajdona lesz. — Sokat beszélnek a külföldi új-
ságok a romai vasút szolgálatjából elbocsátott 15 hivatal-
nokról, mintha ez a kormány közbejöttével történt volna, s 
hogy ezek politikai tekintetben kétes viseletüek voltak. 
Annyit tudunk, hogy a kormány maga is csak az újságból 
tudta meg először, s ezt ő nem eredvényezte. Lehet, az igaz-
gatóság hüségtelenséget, vagy pedig forradalmi részességet 
vett észre. Nem csuda, miután a turini kormány czélul tűzte 
ki magának a hivatalnokokat pénzen megvásárolni Igy tör-
tént Faustivei s társaival. Nagy erénynek kell lenni, hogy 
midőn százezerek csillognak, a havifizetésre zárkozott csalá-
dos férfi hivatalhüségét megtartsa. A turini kormány a köz-
erkölcstelenségnek ügynöke Italiában; mikor esküszegést és 
árulást fizet, mondja, hogy hazafiúi szolgálatokért jutalmat 
adott. — A ,Giornale di Roma, hivatalos rovatában közli, 
hogy sz. Péter főegylete a szent-atya lábaihoz 7036 tallért 
mint Péterfillért tett le. — Ezen főtársulat aug. 1-én Petri ad 
vincula napján tar tá főünnepét. Altieri bibornok s herczeg 
ékes s lelkesítő beszédett mondott. — Tudjuk , hogy Romá-
ban legtöbb templomnak, intézetnek a bibornokok közül egy 
védnöke van. E szokás még a pogány Romából származik, 
midőn a közintézetek, sőt egész tartományok egy romai ta-
nácsnok védnöksége alá bizták magukat , s ezen tanácsnok 
quinquennalisnak mondatott, a mint ezt Appianusban olvas-
suk. A kereszténység kezdetén a pápák szokták a szent-szék 
védelmébe fogadni a templomokat, kolostorokat, egyházi és 
polgári testületeket; a bibornokok védnöksége csak a XIII-ik 
században kezdődik. Ma már legtöbb templom, kolostor, 
zárda, kóroda, tanoda, társulat stb. egy bibornok védnököt 
bir, a bibornokok a szent szék tanácsnokai, s a régi romai 
senatorok székeit birják, szokott védnökségüket is folytatják. 
Most azon vannak, hogy a franczia intézetek is a pápai ál-
lamokban egy bibornok védnöksége alá adassanak. Az 1789-i 
forradalom előtt ezen védnökséget a franczia koronának bi-
bornoka vitte, ő hivta meg a bíbornoki testületet évenként 
aug. 25-én sz. Lajos templomába. Nem levén azóta védnök-
bibornok. az összehívást a bibornok-dekán tette. XVI. Ger-
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gely alatt ezen intézetek látogatására kiküldött Orioli bibor-
nok ezekre nézve több rendeletet adott ki, melyek között 
említendő a XVI. Gergely által jóváhagyott rendelet a sz. 
Lajos templomának káplánjairól. Az védnökség volt, apostoli 
látogató czim alatt, de mindég ideiglenes; most állandó véd-
nökség fölállításáról folyik a tanácskozás. A genli újság már 
mint meglett tényről ir ; mi mondhatjuk, hogy ez még korai 
h i r , eddig van a franczia koronának bibornoka s védnöke a 
szent-széknél, de az itteni franczia intézeteknek még ily véd-
nökük nincsen. Egyedül Austriának és Portugáliának van bi-
bornok-védnöke, a mi nagy tisztelet a bíbornoki méltóság 
iránt, habár napjainkban az ily védnöknek nincsen oly szé-
les joga , mint egykoron volt. — Carrière, a párisi szent Sul-
pice egyesületnek általános főnöke, megkapván a püspökök-
és szerzetesekről nevezett bíbornoki egyesülettől az ő egye-
sületének jóváhagyását, jul. 29-én Parisba visszatért. Szent 
Sulpice egyesülete sokkal ismertebb, sem hogy történetét 
kellene elbeszélnünk. Alapitója valóban Jézus szive szerénti 
pap volt, kit az Isten a papuevelésnek adott e földön. Inté-
zete nagy férfiakat szült az egyháznak, igy például Tronson 
a Bossuet és Feneion közötti vitában választott biró volt. 
Nem kis dicsősége ezen társulatnak az is, hogy másfélszáza-
dos léte alatt tagjai s tanítványai között egy jansenista sem 
vol t , 1792-ben többen a forradalomban meggyilkoltatván, 
hitüket meg nem tagadták; Emery-uek viselete pedig a csá-
szárság alatt példás volt Szerényen él e társulat a papnö-
vendékek nevelésével foglalkozva, de nincsen fogadalma, 
azért húzódott oly sokara a szsnt-szoií általi elismertetése; 
most sz. Sulpice egyesülete el ismertetet t , mint igen áldásos 
az egyházban. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 11-én. K o l l á r c s í k István, rozsnyoi 

püspök ő exclja a szűkölködők segítségére 400 frtot méltóz-
tatot t adományozni. 

— Z a b o j s z k y László, szepesi püspök ő mlga az 
eperjesi plebaniatemplom két harangjának átöntésére 500 
frtot ajándékozott. 

— Pest városának tanácsa az itteni irgalmas nénikék-
nek évenként 500 frtnyi segélyt utalványozott. 

— Botzenban jelenleg Morlang, középafrikai missio-
narius tartózkodik. Az ottani missionak állapotját ő is való-
ban szomorúnak mondja; a feketéknek lelkük is olyan mint 
szinük, daczolnak a hit malasztjával, mihez még az öldöklő 
éghajlat is járul, mely sok áldozatot ragadot t már el a missi-
onariusok sorából. 

— A nápolyi lapok leírják a csuda-ismétlődését, mely 
sept. 19-én történt sz. Januar vérével. Reggeli 9 1

 2 órakor, 
adatot t jel mintegy 10,000 ember jelenlétében, hogy a vér 
fölolvadt, mi a reákövetkezett vasárnap és hétfőn ismétlődött. 

— Badenben a kath. plebanusok f hó 7-én gyűlést tar-
tának, melynek főtárgyát az iskola-kérdés teszi, vagyis az is-
kola összeköttetésének további föntartása az egyházzal, me-
lyet az u j tanrendszeri javaslat meg akarna szüntetni. A prot. 
igehirdetők is tanácskozmányt tartottak ugyanezen ügyben. 

— A ,Nation', mely oly gyűlöletesen szól a szent-atyá-
ról, mivel a lengyelekért imádkozik, Jézus Krisztus iránt sem 
tanusit más eljárást. Szerénte hinni vagy nem hinni Jézus 
istenségébe, jelenleg politikai ügy; a kik hisznek Jézus 

Istenségébe, azok reactionariusok; kik nem hisznek, azok 
haladók. Ezen lapnak, mondja a ,Monde," tárczáját kell 
olvasni, hogy valakinek fogalma legyen azon ostoba t iszte-
letlenségről, melylyel egy, magát szellemdúsnak tartó író 
gúnyolja az Istent. 

— A „Weekly Register - ' azon szomorú hírt hozza, hogy 
a hires oratorianus, Faber elhunyt. A kath egyház, mondja 
az emiitett lap, egyik legbuzgóbb és legtudósabb apostolát 
veszti el benne. 

— Dublinban zsinat tar tatot t . A többi határozatok 
közt kárhoztatta a titkos társulatokat és azoknak minden 
nemű védelmét; ekkép elhárította azon szemrehányást, mint-
ha a kath. clerus Irlandban a titkos társulatokkal tartana. 
A zsinat egyszersmind sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy a 
kormány részéről semmi sem történik az ottani ínség eny-
hítésére. 

Előfizetési fölhívás 
az ,.Ifjúsági olvasmányok" II. kötetére. Tessék elolvasni! Is-
mételve kimondottuk, hogy szándokunk ellensúlyozni azt, 
mi a sajtó termékeiben , ,pogány" Ez ugy látszik a „Vasár-
napi Ujság"-nak nem tetszett, mert f. évi 18. számában kö-
zölvén az „If júsági Olvasmányok'- I. kötetének „Végszavát," 
az abban előforduló „úgynevezett nép- és gyermek-barátok 
pogány tanai"' . kifejezésnél a „pogány" szót megfölkiáltó-
jelezi Ez annyit jelent, mintha mondaná: Ugyan ugy-e; hát 
még mi? De hát tanítani a jó magyar közönséget va-
dabbnálvadabb regények, szindarabok sat által a legvasta-
gabb érzékiségre : nem pogányság ez? — meghurczolni a fia-
talság képzelmét nemcsak a kártyaházak- s tánczosnők öltöző-
szobáiban, hanem még a legkétesebb hirü helyeken is, s föl-
tárni azoknak valóban nagy arczátlansággal legszenyesebb 
ti tkaikat is: nem pogányság ez? — nevetségessé akarni tenni 
a házassági hűséget, női erényt, s bocstelenségnek hirdetni 
egy indokolatlan párbaj el nem fogadását: nem pogányság 
ez? — kitépni akarni az ifjú keblekből minden kegyeletet, 
melylyel a szenthajdan isteni küldetésü férfiai s hazánk szent 
királyai iránt viseltetik: nem pogányság ez ? — S folytassuk 
még tovább ? Nem, csupán azt mondjuk, hogy ha e kérdése-
ket fölteszszük bármely vallású családapának is, az, ha még 
kereszténynek érzi magát, ha óhaj t ja örömét látni gyerme-
keiben : kénytelen lesz odanyilatkozni, hogy bizony ez — po-
gányság! — Előfizetést nyitunk az „Ifjúsági Olvasmányok ' 
II kötetére, melyről van okunk hinni, hogy t. közönségünk 
várakozásának megfelelend. — Előfizetési ár ismét: E g y 
f o r i n t osztr. ért. — Az előfizetések kéretnek alulirthoz 
S z e n t j o b b r a (u. p. Székelyhíd) f é decemberhó 1-éig 
bérmentve küldetni. A kötet megjelenését ugy intézzük, hogy 
azzal még karácsoni vagy újévi ajándokul kedveskedni le-
hessen. — Pártolóinknak minden megrendelt vagy gyűj töt t 
öt példányra egy tiszeletpéldánynyal kedveskedünk. 

Szentjobb, September 20. 1863. 
az „ l f j . O l v . " kiadó-szerkesztője : 

Bunyitay Vincze. 

Kegyes adomány : 
Pápa Ó S z e n t s é g i n e k , az elsőnél gonoszh második juliáni üldö-

zés tartama alatt, fogadalomból minden é v r e , tehát az 1863-ra e g y 
pécsmegyei l e lkész e j e l i g e mel le t t : , ,d i l e \ i s t i ius t i t iam, et odisti iniqui-
t a t e m " 20. osztr . frt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a ) Pesten, 1863. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 17-én. II. Félév. 1863. 

TARTALOM : A kegyuraság rendezése. (Folyt.) — 
O szentsége körlevele az uj-granadai főpásztorokhoz — Egy-
házi tudósitások. — Vegyesek. 

A kegyuraság rendezése. 
( F o l y tatás.) 

2. És itt sz. a maga liliputi polémiáját egy ritka 
jelességü magyar egyház-nagyra tereli, a ki az esz-
mét, miszerént az árva-megye a püspök választásában 
meghallgattassák, egy munkájában megtámadni bá-
torságot vett magának. Hiresnek állitja sz. a mélyen 
tisztelt egyháznagyot a magyar Parlamentarismus 
korából: „aus den Zeiten des ungarischen Parlamen-
tarismus nicht unrühmlich bekannter ungarischer 
Praelat." De igy hát tudnia kelleték sz.-nek, hogy 
midőn az országgyűlési „crocquis"-k, — „Mozaikok," 
„Magyarkák" és egyébb élcziratok még az üdvözült 
nagy nádort sem hagyták érintetlenül ; — akkor a 
jeles egyháznagynak, — e magyar Richelieunek szel-
lemi fönségét nem birták lehelletükkel meghomályo-
sitani: és most! sz. ,magának szerencsét igér,£ 

hogy törékeny barkájából a Leviathant sikerrel fogja 
ostromolui, azt gondolván, majd ő is egy álszabad-
szellemü rúgást ad 12 évi haldoklása után a nagy 
oroszleány nemes munkájának, melyben az akkori 
colossal absolutismus-szülte házassági törvénynek 
achillessarkait ritka tapintatu diplomatikai közlemé-
nyeivel rettenthetlenül fölfedezte?! Hiszi-e sz., hogy 
ehhez akkor több eszély és szabad-szelleműség kel-
lett, mint a védtelen barátok és püspökök „capuci-
um," „Sandalia" — „Scapulir"-jávali sat. reform-bi-
belődéshez? (Lásd: JSTeusion 1853. August. „Auch 
ein Wort über Bischofsreform, Klosterreform. Aus 
Ungarn.") Sajátszerű, önvereségi sorsa sz.-nek, hogy 
midőn ő a josephinismusi falatok, — „josephinische 
Broken" (p. 33.) az istenben boldogult josephinus for 
mák — „von der selig josephinischen Staatsmacht 
vorgeschriebene Form" — ellen izetlenkedik, az or-
szágos-hirü egyháznagynak épen azon munkáját tá-
madja meg, melyet ez azon rendszernek megdönté-
sére irányzott. Azonban ez szokott lenni sorsa oly 

Reformereknek, kik csak oda, a mi fölöttük, nem pe-
dig oda, a mi alattuk van, — függesztik merev pil-
lanatukat! 

A lángszellemű egyháznagynak diplomatai nyi-
latkozata sz. ellenében nem szorult ugyan a mi cse-
kély védelmünkre. Mert mikor sz. ama jeles nyilat-
kozat ellen „a népszavazatot," mint az első századnak 
gyakorlatát a püspök-választásban, az ő tőle idézett 
63-ik Dist. nyomán annyira sürgeti, hogy őszerénte 
a népnek a már ellenére megválasztott és fölszentelt 
püspök helyett is egy mást adtak, a ki a népnek tet-
szett, „wenn das Volk einen schon geweihten Bischof 
sich weigerte anzunehmen, — man gab ihm einen 
andern, der ihm angenehm war:" (p. 53.) holott a 
fönebbiek szerént már a 4-ik század első felében tar-
tott sardikai zsinat értelmében: „electusadclamorem 
populi non debet per superiorem ordinari," — épen 
azt, a kit a néplárma követelt, nem volt szabad föl-
szentelni: az idézett 93-ik Distinctióban pedig sz. eb-
beli állitásának egy betű nyoma sincs: sőt a föneb-
biek szerént az ellenkezőnek van nyoma, — midőn 
sz. továbbá mindezen szigorú disciplinaris repristina-
tio mellett a népszavazatot javallatában elejti, ugy is 
minden czáfolat nélkül maga magát devalválta. Igaz, 
hogy az első századok legkitűnőbb püspököket szül-
tek, — „die ersten Jahrhunderte, in welchen die 
Wahl durch Klerus und Volk geschah (p. 53.) liefern 
die Schaar ausgezeichneter Bischöfe," mi szerént nem 
állana a mélyen tisztelt egyháznagynak azon állítása, 
hogy azon választási mód épen nem gyakorlati ; de 
hogy ama nagy püspököket, — „die nun die hehren 
Seulen der triumphirenden Kirche im Himmel sind" 
— a győzelmes anyaszentegyház magasztos oszlopai-
vá a népszavazat, a népkegy tette volna, mely sok-
szor ellenük fordulván, őket székeikből elűzte, s vi-
zén, és száraz földön futókká tette: ezt talán sz. sem 
fogja állítani, minthogy a diocletiáni persecutiónak 
is volt ilyen szentesítő providentialis értéke. És mi 
is ugy hiszszük, hogy sz. nek nem a szerény s 
megsérteni — „die Bescheidenheit verletzen," 
nem szégyenleni kellene magát, ha ama cselszi| 
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mint Arius, Dioscorus, Photius sat. valának, kik az 
egyház nyugalmát fölzavarván abból kizárattak, a-
karná sz. bizonyos vonatkozással emlékeztetni — 
„den H. Praelaten an den einen, oder den andern die-
ser zanksüchtigen Männer erinnern" — azon köztisz-
teletü egyháznagyot, ki az egyház és haza érdekének 
élni és halni mindenkor kC~J volt! 

A mélyen tisztelt egyháznagynak hivatkozását 
az 1789-iki franczia nemzetgyűlésre, mely a papság 
és nép általi választást siker nélkül határozta el, sz. 
nem helyén valónak tart ja: Die Berufung auf die 
französische Constituante vom Jahr 1789. ist hier 
nicht am rechten Orte. „Mert, agymond, a franczia 
gyűlés nem birt erre hivatással és egyoldalulag ha-
tározott, és mert a legjobb indítványai is ezen gyű-
lésnek más oldalról paralysáltattak : „weil einerseits 
diese Constituante ganz unberufen und einseitig die 
Kirchendisciplin regeln wollte: und weil anderseits 
die besten Vorschläge der Constituante von Andersher 
paralysirt wurden." (p. 53. et 54.) — De miért nem 
volna helyén a fönebbi hivatkozás? A kérdéses pap-
ság és nép általi választás a Constituante által 1790-
diki november 27-kén határoztatott el, és daczára 
annak, hogy a Jacobinusok a királynak az évi de-
cember 27-ki aláírását kicsikarták s a gyűlésben je-
lenvolt papságot sürgették : még is 300-ból alig29-en 
irták alá. A második 1791-ki február 4-ki fenyegető 
határozatát a gyűlésnek ismét 138 püspök közül alig 
négyen irták alá, és ötvenezer franczia pap a halált 
inkább, mint az aláírást választotta. Későbben maga 
a Convent látván, hogy a kérdéses egyházi szerke-
zetre leteendő polgári esküvel semmire sem megy, 
1795. September 29-ki határozatában, az egész egy-
házi intézkedést elhagyván, csak a köztársaság elis-
merését sürgette a papságnál; de igy sem ment sem-
mire. Utóbb 1801-ben a megesküdt papok a meg nem 
esküdttekkel egyesülés végett gyülekezetet tartottak: 
de biz a megesküdteket sem a legitim papság, sem 
a nép törvényeseknek nem ismerte, s reájok nem hall-
gatott. (Lásd Henke : Magazin zur Kirchengeschichte 
Bd. V. S. 3.) Valljon annyi ezer pap és a nép idegen-
kedett volna-e ezen egyházi szerkezettől, ha az a ca-
nonokkal, és az egyház érdekével megegyezőnek ta-
láltatott volna? Mit mondhatott tehát a mélyen tisz-
telt egyháznagy alaposabbat, mint hogy a papság és 
nép általi püspökválasztás, melyet maga ezen papság 
és nép magától elutasított, magát tul élte, és állandó 
életet nem remélhet: „hat sich überlebt, — und kann 
zu keinem dauerhaften Leben erweckt werden." (p. 
51.) Azt mondja sz.: „a franczia Constituante nem volt 

competens, nem illetékes, nem volt hivatva, hogy ez 
ügyben intézkedjék. 

Ara a papság szavazatának akár egyenként, a-
kár az esperességek által közvetlenül a cultusminis-
teriumhoz leendő intéztetése hivatottabb, vagy ille-
tékesebb eljárás voina-e, mint a sz. által korholt fran-
czia modor? Igaz, hogy a mellett a legitimitás harczol: 
ámde a franczia szervezet is a szerencsétlen legitim 
király által volt aláírva! És valamint a francziák 
1790-ben, ugy sz. sem igen gondolkodott arról, vall 
jon az ő reformjavallata megerősittetik-e vagy nem a 
pápaáltal? Legalább erről egy betűt sem olvasunk az e-
gész ide vonatkozó„Kirchlich-Katholisch" tervezetben. 

Sz. vitatja, hogy a Constituantenak „legjobb ja-
vallatai máshonnan paralysáltattak." De ki által? A 
pápa által? Hiszen a Convent 1790-ben sürgette a 
kérdéses szervezetre leteendő polgári esküt: a pápa 
pedig csak 1791-ben küldötte első intő bulláját a fran-
czia papsághoz, mikor annak az egyházhoz hű rop-
pant többsége ellen a proscriptio és guillotine már 
nagyban kezdett dühöngeni. És ha azon csúfokat, tá-
madásokat, öldökléseket tekintjük, melyeket a Con-
vent részéről az egyházhoz és fejéhez ragaszkodó pa-
pok és hivek szenvedtek, méltán kérdezhetjük: vall-
jon az egyház paralysálta-e a „Conventnek legjobb 
szándokait"? vagy inkább talán a Convent nyomta el 
az egyháznak a kath. religio lontartására intézett tö-
rekvéseit? Bár védje tehát a „Kath. egyházi" sz. a 
Constituante-nak polgári rendeleteit az egyházi ügyek-
ben a „legjobbak"nak : és, — hogy a mélyen tisztelt 
egyháznagynak a papság és nép választására vonat-
kozó elévülés — vagy túlélési nyilatkozatára valamit 
látszassék mondani, — állítsa bár sz. egy sorba ama 
rendeleteket „az egyház parancsolataival," melyek 
sz. szerént meg nem tartatván szintén tul élték volna 
magukat: ámde melyik élte tul magát? mi ugy tud-
juk, hogy az ünnepek megtartását, az isteni szolgálat 
gyakorlását, a szentségekbeni részesülést, a menyeg-
zést illetőleg, a kath. népnek vallásos élete még min-
dég ezen parancsok korlátai között mozog: sőt még 
a böjt is a népnek jelentékeny része által megtartatik: 
tehát hogy lehet egy, elvet, a népválasztást — mely 
sem de jure, — sem de facto nem létez, párvonalba 
állítani egy intézméuynyel, mely jogilag ugy, mint 
tényleg divatozik? És ha bár az egyház parancsai 
meg nem tartatnának, és túlélték volna is magukat, 
— de ezekről sz. soha meg nem mutathatja, a mit 
VI. Pius a „Constituante"-nak sz. szerént ama „leg-
jobb intézeteiről" mondott: t. i. „conventus ille volmsse 
videtur falsas amplecti Lutheri et Calvini opiniones, 
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quas secutus deinceps est spalatensis apostata" és is-
mét : „decretam esse immutationem — sacrilegae Ep-
porum electionis dogmati adversantem, etacommuni 
disciplina abhorrentem praesertim in electionibus et 
consecrationibus Epporum " (Lásd : Collectio Brevium 
de Calamitatibus ecclesiae gallicanae T. I. p. 129. et 
145. 223.) Azután a „Constituante"-nak szervezete a 
püspökök- és papok-választását leginkább a „népnek" 
és „municipalitások"-nak adta kezébe; ha a népvá-
lasztás tul nem élte magát, honnét van, hogy sz. a ma-
ga javallatából ezen kedvelt, divatos elemet (suffrage 
universelle) kicseppenti? Ugy látszik tehát sz. ma-
gával sincs tisztában ! 

3. A káptalanok általi püspökválasztásnak czél-
szertiségét „sokak által kétségbe vonatni" állítja mé-
lyen tisztelt egyháznagyunk : de nem azon okból, 
mit sz. ama tisztes erkölcsi testületeket gyanusitva 
fölemiit, hogy t. i. ők „csak egy kasztát képviselnek:" 
„die Kapitel vertreten nur eine Kaste" (p. 54.) Mert 
a káptalanok kizárólag sem az udvari, sem a theolo-
gia-tanári, hanem az egész megyei — tehát lelkész-
papságból is egészíttetnek ki, és mint főesperesek az 
egész megyei papsággal hivatalos canonszerű össze-
köttetésben állnak, igy tehát az egész papság volna 
sz. szerént azon „Kaszta," melyet ők képviselnek. 
E szerént a megyei papság sem érdemelné meg a 
püspökválasztási szavazatot, minek pedig sz. épen 
ellenkezőjét vitatja. Egészen más azt mondani: „a 
káptalanok választási joga mint a régi fegyelmen 
sem alapuló „elvileg" „principiell" sokak által két-
ségbe vonatik, és sok viszályokra adott alkalmat" 
ismét más azt mondani : „die Kapitel vertreten nur 
eine Kaste." Ebből a „Kastából" sz. akárhogy evicz-
kelődjék, — magát sem mentheti ki, és igy „nolle 
velle" indus Brahminná kell vállnia. Ha tehát a káp-
talanok a lelkész papságot nem képviselhetik, akkor 
a lelkész papság a népet még kevesbbé képviselheti, 
és igy ezt sz. fölötte igazságtalanul hagyta ki a ma-
ga választási szervezetéből. 

Hogy „a kinevezettek sokkal méltatlanabbak és 
alkalmatlanabbak voltak, mint a választottak lettek 
volna :" — „die Ernannten weit unwürdiger und un-
passender waren, als die gewählt worden wären" (p. 
54,) ezért a felelősséget, ugy hiszszük, sem a kine-
vező, sem a választó elem el nem vállalhatja, mivel 
már itt magának a kinevezettnek vagy választottnak 
egyénisége, határoz legtöbbet. A „némelykor nyomo-
rú és érdemetlen „Cliensek"-nek győzelmes pártja 
mindenütt — akár a választottak-, akár a nevezettek-
nél — egyaránt kizárólagos birtokát igényli a kegy-

osztásoknak" „die siegende Partei würde den aus-
schliessenden Besitz der Gnadenbezeugungen bean-
spruchen" (p. 54.) és nyomasztólag hat az érdeme-
sekre, ha a püspök a maga örök üdvére nem tekint, 
és az égbekiáltó bűnök egyik legrettenetesbbikét — 
„a napszámosok bérök megtartását" — holmi szemé-
lyes tetszetlenség — „ingrata persona" sat. féle te-
kinteteknél fogva, — elkövetni nem irtózik. Csak az 
a kérdés: valljon a megyei alpapság általi püspök-
választás megérdemli-e azt a szűzies praedicatumot, 
melyet sz. ezen szavakkal fejez ki: „zum Bischofthu-
me gibt es keine Parteien mehr: das Entstehen einer 
leidenschaftlichen Partei ist durchaus unmöglich", 
(p. 55.) — Nem akarunk itt az egyházi történelem 
aknáiba ereszkedni, és onnét a két milanói, a riminii, 
s az ephezusi gyülekezeteknek actáit fölbuvárolni, 
nem akarjuk nazianzi sz. Gergelynek a bántalom, 
öregség, és nyavalya sugalta kissé túlzó szövegét ide 
alkalmazni : „nullum unquam Concilium vidi, cujus 
prosper fuisset exitus." (Theodoret. L. 5. c. 8.,) nem 
akarjuk a 16. század puritan-reformátióját fölemlíteni, 
mely a presbyterianismusnak inkább, mint azepisco-
palismusnak volt műve : de gondoljunk csak a 48-ki 
gyülekezetekre, melyek püspökválasztást is tűztek ki 
föladatul maguknak : nem voltak e itt szenvedélyes 
pártvezérek, kik a megyei papságot vizén, szárazon 
körüljárták, hogy jelöltjeiknek egy proselytát egy 
szavazatot szerezhessenek ? a ki pedig nem mozgott, 
biz azt a keresőknek nagy száma" mint sz. mondja: 
„die grosse Zahl der Sucher den Bischof, den Gesuch-
ten finden wird" (id. h,) ha a megyének még oly ér-
demes tagja volt is, föl nem kereste. Mi nem kételke-
dünk a magyar alpapságnak egészséges egyházi ér-
zületén: de ha a világot afféle turini olasz szellem 
háborgátja, ki áll jót róla, hogy az alpapságnak is 
egy nagy részét hasonló érzület el nem fogja, és hol-
mi Passagliaféle homogen-egyéneket nem emelne, s 
nem választana-e? Valóban a papsággal is megtörtén-
hetik, a mit szent Hieronymus (Lib. 1. adv. Jovin. 
n. 14. pag. 176.) a népről mond: „Nonnun quam errat 
plebis vulgique judicium, et in Sacerdotibus compro-
bandis unusquisque suis moribus favet et non tam 
bonum, quam sui similem quaerit praepositum." Ily 
értelemben szól nazianzi szent Gergely is (id. h.) „qui 
improbos arguere volt, periclitatur, ne et suae famae 
detrimentum patiatur, et alios non emendet: — más 
szavakkal: „az ilyenből a papság által soha sem 
lesz püspök." 

Ha megengednők is, a mit sz. a püspök válasz-
tásában a tartományi püspökök szavazatának, vagy-
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is ajánlatának fölró, miszerént az gyakorlatban ki nem vi-
hető : „in praxi unstatthaft." (p. 55.) de mi oknál fogva kö-
vetelheti sz. a megyei papság szavazatát előnyösebbnek ? 
Valljon ha nyolez püspöknek nehéz, nem sokkal nehe-
zebb-e egy pár száz egyénnek egyesülni? A hol na-
gyobb a fusio : ott bizonyára nehezebb az unio. Avagy job-
ban megtudja-e birálni az alpapság a tulajdonokat, melyek 
egy püspökben megkívántatnak, mint maga a püspöki kar. 
Avagy több joga van e akár isteni akár emberi törvény sze-
rént a választásokba beszólani, mint a püspöki karnak ? Hogy 
minden megyében jeles, vagy mint a mélyen tisztelt egyház-
nagy magát kifejezi — ajánlható egyének — „empfehlenswer-
the Individuen" vannak, elhiszszük; de hogy minden érde-
mes, ajánlható, sőt püspöknek termett egyén, minden meg-
üresült püspökségre alkalmatos legyen a kötelmek azonos-
sága miatt, „wegen der Identität der Pflichten" ; — ezt már 
sz. maga sem mondta volna. Vegyük csak az egy nemzetiségi 
vagyis nyelv-viszonyt : mit mondana sz. , ha a németeknek 
magyar, a tótoknak német, a magyaroknak rácz stb. püspök 
adatnék? Majd idézné sz. a tridenti zsinatot, mint fölebb 
idézi is, sürgetvén, hogy a püspököknek főkötelmük az Isten 
igéjét hirdetni, melynek az emiitett irányban kinevezett püs-
pökök eleget nem tehetnek, minő visszás rendeletek tehát 
ezek? — s igy tovább. — Azt is megengedjük, mit sz. vitat 
(p. 55.) hogy minden megyében jeles pásztorok, sőt még azt 
is, hogy püspöknek való pásztorok vannak : de hogy minden 
jó, érdemes alpásztor főpásztornak is alkalmas és méltó le-
gyen : „in jeder Dioecese gebe es sehr würdige Männer, als 
Hirten, und darum meinen wir, es gebe auch in einer jeden 
taugliche und würdige Oberhirten"; ez nagy ugrás az egy-
házi hivatalok mezején. Ugyanis a tapasztalás is bizonyitja, 
hogy némely papi egyén épen nem bir hivatással az alpász-
torságra, és soha sem volt lelkész, mégis a legjelesebb püs-
pök ; ellenben vannak közhirü jeles népészek és lelkészek, 
de mit csinálna az a megye , melynek ők lennének főpászto-
ráivá? „Dominus dedit quidem alios Apostolos, alios Docto-
res, alios Rectores, alios Pastores : uni quidem sic, alii vero 
sic." Minek is kivánta volna szent Pá l , minek határoznák 
meg az egyházi szabályok a felsőbb egyházi hivatalokra, kü-
lönösen a püspökségre megkívántató tulajdonokat ? Valljon 
csak amúgy a szélbe beszéltek-e a Conciliumok, mikor ezeket 
meghatározták ? Vagy minden érdemes lelkész föl van-e mind-
azokkal ruházva ? 

Ha sz. a császár mellett működő egyházi tanácsosok-
nak püspök-ajánló működését a mélyen tisztelt egyháznak 
átellenében gyanusitja, azt hiszszük , hogy ő nem áll a szel-
lemi fönségnek ama fokán, miszerént a régibb püspökök fö-
lött pálczát törhessen, kik ama tanácsosok és gyóntató atyák 
korában neveztettek ki : „in den Zeiten der allmächtigen 
Staats- und Conferenzräthe und Beichtväter zum Bischöfe 
ernannt wurden" (p. 55.) 

Abból, hogy a püspökök a papság szavazatát, a 
papság választását, mellőzni kivánják, nem következik, 
hogy azon püspökök közül a papság által egyik sem válasz-
tatott volna meg : „wären alle Bischöfe den Stimmen der 
Dioecesen entgegen, so würde folgen, dass keiner durch die 
Dioecese Bischof geworden wäre." (p. 55.) Hány nagy püs-
pök volt a régi egyházban, ki nem kivánta a papság és nép-

nek szavazatát, és épen ez által kényszeríttetett magányából 
kilépni, és a terhes hivatalt elvállalni ? És most nem lehetsé-
ges-e, hogy a papságnál egy köztiszteletben é3 szeretetben 
álló püspök csak azért nem kivánna papsága által megválasz-
tott lenni, mivel ezen módot sem törvényesnek, sem a püs-
pöki függetlenséggel összeegyeztethetőnek nem tar taná? 
Higyje el sz., hogy most is vannak a magas egyházi polczo-
kat nem a „bonus odor lucri" szerént, de igazi philosophicus 
szemmel tekintő egyházi férfiak , kiknek , ha a körülmények 
ugy hoznák magukkal, kedves jelszavuk volna, a „dulce est 
latere" : és „bene vixit, qui bene latuit." 

Végre mi sulyja legyen azon a sz által sürgetett me-
gyei papság szavazatának? IIa a király ő fölsége magát az 
által bármikép is kötni engedi, kinevezési joga illu9oriussá 
lesz; ha nem, akkor ezen szavazat é3 igy minden e fölötti 
vitatkozása sz.-nek haszontalan. Ugyan ez áll a püspöki sza-
vazatról is. Ez is csupa erkölcsi hatályon fölül alig emel-
kedhetik, ha bár államjogi szerződvény — Concordatum — 
által van is biztositva. Már a csupa erkölcsi hatály, ha csak 
politikai vagy socialis érdekek által nem támogattatik, — a 
küljog — jus perfectum, — irányában elenyészik. Minthogy 
tehát ily erkölcsi hatálylyal bármely közleményi tanácsosnak 
javallata is birhat a Fölség előtt, a püspökök javallatának 
szétágazása esetében végtére is ő fölsége két , vagy épen 
egy biztos informatio nyomán kénytelen indulni : következik, 
hogy a mélyen tisztelt egyháznagy ama „Grand Aumonier"-
féle indítványával csak azon eredményt öltöztette gyakorlati 
formába, melyre valósággal a concordatumi rendszabálynak 
utoljára is le kell olvadnia. Ez tehát sz. részéről mind „sok 
lárma a semmiért." 

Kitetszik ezekből, hogy midőn sz. jeles egyháznagyun-
kat megtámadta, ugy járt, mint azon férfiak, kiket a torony 
Silóéban agyon nyomott, vagy mint az, kiről Krisztus urunk 
mondja : „omnis qui ceciderit super ilium lapidem, conquas-
sabitur, super quem autem ceciderit, comminuet eum." (Folyt, 
következik.) 

0 szentsége körlevele az aj-granadai főpásztorokkoz. 

PIUS PP. IX. 
Venerabiles Fratres, 

Salutem et apostolicam benedictionem. 
Incredibili afflictamur dolore, et una Vobiscum ingemi-

seimus, Venerabiles Fratres, cum noscamus quibus nefariis, 
dirisque módis a Neogranatensis Reipublicae Gubernio catho-
lica impetitur, perturbatur, ac dilaceratur Ecclesia Equidem 
verbis satis exprimere haud possumus multiplices sacrilegos-
que ausus, quibus Gubernium idem gravissimas Nobis, et 
huic Apostolicae Sedi injurias afferens sanetissimam nostram 
religionem, ejusque veneranda jura, doctrinam, cultum, sa-
crosque Ministros conculcare ac destruere coutendit. Nam-
que idem Gubernium duos praesertim abhincannos infandas 
edidit leges et décréta, quae catholicae Ecclesiae , ejusque 
doctrinae, auctoritati, juribusque vel maxime adversantur. 
Hisce enim iniquissimis legibus ac decretis inter alia, sacri 
ministri prohibiti sunt ecclesiasticum ministerium exercere 
sine civilis potestatis venia, et omnia Ecclesiae bona usur-
pata, divendita, ac propterea parochiae, et Religiosae utrius-
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que sexus Familiae et Clerus, ac Valetudinaria, Domusque 
Refugii, piaeque Sodalitates, Bénéficia, et Capellaniae etiam 
juris patronatus suis reditibus spoliatae. Atque per easdem 
injustissimas leges, et décréta legitimum Ecclesiae acqui-
rendi, ac possidendi jus omnino oppugnatum, et cujusque 
acatholici cultus libertás sancita, et omnes utriusque sexus 
Religiosae Familiae in Neogranatensi territorio morantes de 
medio sublatae, earumque existentia plane interdicta, et ve-
tita etiam omnium Litterarum, et cujusque Apostolicae hu-
jus Sedis Rescripti promulgatio, et exsilii poena ecclesiasti-
cis viris, laicis vero mulctae et carceris indicta, si huic ordi-
nationi obedire recusaverint. Insuper eisdem detestandis le-
gibus ac decretis statuitur, ut utriusque Cleri viri exsilii 
poena afficiantur, qui legi circa bonorum Ecclesiae spoliatio-
nem obtemperare detrectaverint, utque omnes ecclesiastici 
homines sacri ministerii munia obire minime queant , nisi 
primum juraverint, se Neogranatensis Reipublicae coustituti-
oni, cunctisque illius legibus Ecclesiae tantopere adversis jam 
editis, et in posterum edendis obsequi, ac simul exsilii poena 
iis omnibus infligitur, qui hujusmodi impium, illicitumque jus-
jurandumpraestare minime voluerint. Haec et alia multa omni-
no injusta et impia, quae singillatim commemorare taedet, 
contra Ecclesiam a Neogranatensis Reipublicae Gubernio, pro-
culcatis omnibus divinis, humanisque juribus, sunt constituta. 

Cum autem vos, Venerabiles Eratres, pro egregia 
vestra religione, et virtute haud omiseritis tum voce, 
tum scriptis constanter obsistere tot iniquis sacrilegisque 
ejusdem Gubernii ausibus et decretis, atque Ecclesiae 
causam et jura impavide propugnare, tum ejusdem Guber-
nii furor in Vos, omnesque ecclesiasticos viros Vobis addi-
ctos, ac proprii officii, et vocationis memores , et in omnia, 
quae ad Ecclesiam pertinent, saevire non destitit. Quaprop-
ter Vos fere omnes miserandum in modum afflicti, ac militari 
manu comprehensi a vestro grege violenter distracti, in vin-
cula conjecti, in exsilium pulsi, et in pestiferi aeris regiones 
amandati, et ecclesiastici viri, ac Religiosarum Familiarum 
Alumni pravis Gubernii ordinationibus merito obstantes vel 
in carcerem detrusi, vel exsilio mulctati mortem occubuere, 
vel in silvis vitam agere coacti sunt. Cum vero omnes Vir-
gines Deo devotae ab ipso Gubernio furenter, crudeliterque 
a propriis Monasteriis expulsae, et ad rerum omnium inopiam 
redactae, fuerint a piis fidelibus tristissima illarum condi-
tione vehementer commotis humaniter in proprias domos 
receptae et admissae, id aegerrime ferens Gubernium mini-
tatur, velle illas ex eorumdem ûdelium domibus expellere ac 
disperdere. Hinc sacra Templa et Coenobia nudata, spoliata, 
polluta, et in militarium stationum usum commutata, eoruni-
que sacra suppellex, et ornamenta direpta , hinc sacrorum 
cultus sublatus, et christianus populus legitimis suis pastori-
bus orbatus, omnibusque divinae nostrae religionis praesidiis 
misere destitutus, cum summa Nostra, Vestraque aegritudine 
in maximo aeternae salutis discrimine versatur. Ecquis ca-
tholicis, humanisque sensibus animatus non vehementer in-
gemiscet, cum videat a Neogranatensi Gubernio tam gravi, 
tamque crudeli persecutione catholicam Ecclesiam, ejusque 
doctrinam, auctoritatem, sacrasque personas oppugnari , ac 
lantas ab ipso supremae Nostrae, et Apostolicae hujus Sedis 
Auctoritati injurias et contumelias inferri ? 

Atque illud vel maxime dolendum, Venerabiles Fratres 
quod nonnulli ecclesiastici homines existere potuerint, qui 
pravis ipsius Gubernii legibus et consiliis obsequi, favere, et 
commemoratum illicitum obedientiae juramentum praestare 
non dubitarunt cum maximo Nostro, vestroque moerore, et 
bonorum omnium admiratione ac luctu. 

In hac igitur tanta rei catholicae clade, tantaque ani-
marum pernicie Apostoliéi Nostri officii probe memores , ac 
de omnium ecclesiarum bono vel maxime solliciti, et Nobis 
uti olim Prophetae indictum existimantes : „Clama, ne cesses, 
quasi tuba exalta vocem tuam, et annuntia populo meo sce-
lera eorum, et domui Jacob peccata eorum hisce litteris 
Apostolicam Nostram attollentes vocem, omnia gravissima 
damna et injurias a Neogranatensi Gubernio Ecclesiae 
ejusque sacris personis ac rebus, et huic Sanctae Sedi illatas 
incessanter querimur, et gravissime exprobramus. Atque 
omnia et singula, quae sive in his, sive in aliis rebus ad Ec-
clesiam, ejusque jus spectantibus ab eodem Neogranatensi 
Gubernio, et ab inferioribus quibusque illius Magistratibus 
décréta, gesta, seu quomodolibet at tentata sunt, Auctoritate 
Nostra Apostolica reprobamus, damnamus, et leges ac dé-
créta ipsa cum omnibus inde sequutis eadem Nostra Aucto-
ritate abrogamus, et irrita prorsus, ac nullius roboris fuisse, 
et fore declaramus. Ipsos autem illorum auctores etiam at-
que etiam in Domino obtestamur, ut tandem aliquando suos 
oculos aperiant super gravissima vulnera Ecclesiae imposita 
ac simul recordentur, serioque considèrent censuras et poe-
nas, quas Apostolicae Constitutiones, et Generalium Conci-
liorum Décréta contra Ecclesiae jurium invasores facto ipso 
incurrendas infligunt, et iccirco animae suae misereantur 
prae oculis habentes , quoniam durissimum iis, qui praesunt 
fiet judicium 2). Atque etiam omni studio illos ecclesiasticos 
viros, qui Gubernio faventes a proprio officio misere declina-
runt, monemus, et exhortamur, ut sanctam suam vocationem 
animo reputantes in justitiae, veritatisque viam redire pro-
perent, et illorum ecclesiasticorum hominum exempla aemu-
lentur, qui etiamsi infeliciter lapsi praescriptum a Gubernio 
obedientiae juramentum praestiterunt, tamen cum ingenti 
Nostro, ac suorum Antistitum gaudio idem jusiurandum re-
tractare, ac damnare gloriati sunt. 

Interim vero amplissimas meritasque Vobis tribuimus 
laudes, Venerabiles Fratres, qui laborantes sicut boni milites 
Christi Jesu, ac strenue in agone certantes singulari con-
stantia et fortitudine, quoad per Vos fieri potuit , seu voce, 
seu Litteris Ecclesiae causam, ejusque doctrinam, jura, liber-
tatém defendere, vestrique gregis saluti accurate considéré, 
eumque contra impias inimicorum hominum molitiones, et 
circumstantia religionis pericula praemunire haud omiseritis, 
gravissimas omnes injurias, molestias, et asperrima quaeque 
episcopali robore tolerantes. Itaque dubitare non possumus, 
quin pari studio et contentione, quantum in Vobis es t , per-
gatis, ut adhuc cum maxima vestri nominis laude fecistis, 
divinae nostrae religionis c a u s a m propugnare, et fldelium 
saluti prospicere. 

Débitas quoque laudes deferimus fideli Neogranatensis 

') Isaias, cap. LXVI1I, 1. 
z ) Sap , c. 8. 
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Reipublicae Clero, qui suae vocationis servantissimus, et No-
bis, atque huie Petri Cathedrae, suisque Antistitibus addictus 
propter Ecclesiam, veritatera et justitiam tarn vehementer 
exagitatus immanem omnis generis insectationem patientis-
sime est perpessus et patitur. 

Non possumus, quin admiremur et laudemus tot Virgi-
nes Deo Sacras, quae etiamsi a suis monasteriis violenter ex-
pulsae, et ad, tristem egestatem redactae, tamen caelesti 
Sponso firmiter adhaerentes, ac miserrimam, in qua versan-
tur, conditionem Christiana virtute perferentes, non cessent 
dies noctesque effundere corda sua coram Deo, Eumque hu-
militer enixeque pro omnium, ac suorum etiam persecuto-
rum salute exorare. Collaudamus item catholicum Neogra-
natensis Reipublicae populum, qui ex parte longe maxima 
in veteri suo erga catholicam Ecclesiam, ac nos, et liane 
Apostolicam Sedem, et erga suo3 Antistites amore, fide, re-
verentia et obedientia perseverat. 

Ne cessemus autem, Venerabiles Fratres, adiré cum fi-
ducia ad thronum gratiae, et humillimis ac ferventissimis 
precibus misericordiarum Patrem ac Deum totius consolatio-
nis sine intermissione orare et obsecrare, ut exurgat et ju -
dieet causam, et Ecclesiam suam sanctam a tantis, quibus 
ist ic , et ubique fere orbis premitur, calamitatibus eripiat, 
eamque opportuno auxilio soletur, et optatissimam diu in tot, 
tantisque adversis serenitatem et pacem clementissime lar-
giatur, omniumque misereatur secundum magnam misericor-
diam suam, atque omnipotenti sua virtute efficiat, ut omnes 
populi, gentes, nationes Ipsum, et Unigenitum Filium suum 
Dominuum Nostrum Jesum Christum una cum Sancto Spi-
ritu agnoscant, adorent, timeant, ac ex toto corde anima, ac 
mente diligant, et omnia divina mandata ac praecepta reli-
giose observantes, ut filii lucis ambulent in omni bonitate, 
justitia et veritate. 

Deum omnium coelestium munerum auspicem, et cer-
tissimum praecipuae Nostrae in Vos benevolentiae pignus 
Apostolicam Benedictionem ex imo corde depromptam Vobis 
ipsis, Venerabiles Fratres, et gregi vestrae vigilantiae con-
credito peramanter impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die 17. Septem-
bres Anno 1863. Pontiíieatus Nostri Anno Decimoctavo. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KOLLUTH , sz. Mihály napján. — Ma tartatott meg 

nevezett helység plébániáján a kalocsai alsó kerületi papság 
tanácskozmánya. A kerülethez tartozó nt. plebánus urakon 
kivül néhány káplán is jelen volt. Mindenek előtt pedig az 
Ur nevét hivtuk segítségül, vagyis sz. misét hallgattunk, az 
,Introitus' előtt ajtatosan elénekelvén a ,Veni Sancte Spiri-
tus" kezdetű lélekemelő hymnust. Isteni szolgálat után össze-
gyültünk a plebánia-lakba ; hol is , mielőtt a tanácskozmány 
megkezdetett volna, térdenállva elimádkoztuk a ,Veni 
Creator' hymnust ; mely után köztiszteletü elnökünk, kerületi 
alesperes és garai p l e b á n u s , f t K i r s c h b a u m Endre ur 
megnyitó beszéde következett Megható volt a ft. ur azon, 
nemes szivre mutató érzékenysége , melylyel az Urban nem 
rég elhunyt ft. H e r o l d J ános , bajai plebánus és prépost 
úrról, mint kerületünk egykori érdemes tagjáról te t t kegye-

letes emlitést ; kinek is mindannyian szivbeli részvéttel kí-
vántuk, hogy az örök világosság fényeskedjék neki ! A meg-
nyitó beszéd után , hitelesíttetett a jegyzőkönyvnek a múlt-
kori tanácskozmányra vonatkozó része. Fölolvasta továbbá a 
kerületi nt. jegyző, szántovai plebánus ur a mult tanácskoz-
mány óta érkezett érseki rendeletek főbb pontjait, mely ren-
deletek ujolag figyelmükbe ajánltattak a nt. plebánus urak-
nak. Következett azután a kidolgozásra föladott tételek tár-
gyalása. Az első tétel ez volt : „Miután az egyháznak hatalma 
van sz. bucsuk engedésére, s miután a sz bucsuk használata 
a hivő népre nézve valóban hasznos és üdvös ; ennélfogva 
adassanak elő : a) a föltételek , melyek alatt a bucsuk meg-
engedtetnek ; b) azon üdvös eredmények , melyek a bucsuk 
kellő használatából a hivő népre háramlanak. E tételre vo-
natkozó dolgozatát a nt. helybeli plebánus ur olvasta föl. A 
dolgozat főbb pontjai, mennyiben emlékszem, ezek voltak: 
a) A föltételek: 1) kegyelem állapota; 2) valóságos utálata 
még a kisebb vétkeknek is, s kész akarat a bűnbánat cselek-
vésére (voluntas operandi poenitentiam) ; 3) Mindazon csele-
kedetek véghezvitele, melyek a részletes bucsuk elnyerésére 
kiszabatnak 4) sz. gyónás és áldozás. — b) Az üdvös ered-
mények : 1) Az ideiglenes büntetés elengedése, mi bizonyára 
nagy vigasz. 2) A bűnbánati szellem s az erényekben való 
buzgóság előmozdittatik. 3) A hívekben növekszik a meg-
szentelő malaszt becsülése. 4) Ösztönöztetünk a gyakori gyó-
nás- és áldozásra ; és 5) a templomok látogatására. 6) Apol-
tatik az igaz hit s az egyház látható feje iránt viseltető ke-
gyelet stb. — Második tételül a 102-ik zsoltár értelmezése 
volt kitűzve. E tétel megfejtését a t. szántovai káplán ur ol-
vasta föl. — A tett megjegyzések a dolgozat életrevalóságá-
ról tanúskodtak. — A harmadik tétel igy hangzott : Mint-
hogy a poenitentiatartás szentségének kellő és gyakrabbi 
használata igen is üdvös a hivőnépre nézve, ennélfogva ál-
littassék elé a) ezen szentségekkel való szentségtörő vissza-
élés gonosz volta ; b) számláltassanak el azon okok, melyek-
ből az ily szentségtörések származnak : c) az eszközök, me-
lyek által megakadályoztathatnának. — E tétel megfejtését 
a helybeli szerpap-káplán olvasta föl ; ki a tétel a) részére 
ezeket hozta föl: 1) Az ily visszaélés a szentségtörések (sa-
crilegiumok) legnagyobbika; 2) a legundokabb kétszinüség; 
3) bizonyos érteményben istengyilkolás. „Rursum crucifigen 
tes sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes, (Hebr. 6, 6) 
főkép ide látszik vonatkozni; 4) a legborzasztóbb hálátlan-
ság; minthogy az Oltári-szentségben a szeretet netovábbja 
vettetik meg; végre 5) a legszörnyebb kegyetlenség saját 
lelkünk iránt. — Okokul ezek voltak fölhozva : 1) sokaknál 
a tudatlanság ; 2) az örök üdvről való gondatlanság ; 3) né-
melyeknél uralkolkodó rossz szokások és szenvedélyek, vagy 
a közeli alkalmak, melyekből nincs erejük, vagy inkább aka-
ratuk szabadulni; kik időnként gyónásra mégis kötelezvék; 
végre 4) némely papok türelmetlensége a gyóntató-székben, 
kik a gyónót kérdésekkel nem segitik, vagy állapotuk kellő 
megfontolása nélkül oldozzák föl. — Az eszközök pedig: a 
kisdedek tanitása, az ifjak tanitása , a felnőttek tanitása , és 
türelem a gyónószékben. — A fölolvasások után szóba ho-
zatott a hivő nép erkölcsi állapota, a tanitók magaviselete; 
majd beszedettek a jótékony adakozások különböző egyházias 
szent czélokra; s a ft. elnök ur előhozta a kalocsai papnő-
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veidéi igazgató ur levelét, melyben ő nsga köszönetét fejezi 
ki a papság azon buzgóságáért, melynél fogva részént pénz-
beli adakozások, részént pedig szent-misék elmondására vállal-
kozás által lehetségessé tették, hogy az intézet számára meg-
szereztettek a M i g n e ur által kiadott nagy szánni munkák. 
Ez alkalommal még ujabb adakozás is történt az emiitett 
könyvek bekötési költségének fedezésére. — Végre még a 
barátságos ebéd alatt megemlékeztünk mindazokról, kik iránt 
kegyeletes érzések dobogtatják szivünket, s a ft. esperes ura t 
annyival is szívélyesebben üdvözültük, mivel épen ma ünne-
pelte pappá szenteltetésének 33-ik évnapját. A fölköszöntők 
egyike, tekintve a tiszteletreméltó ur für téi t , rá alkal-
mazta kedves Mindszentynk ezen szép sorait : 

Ugy sem a kor maga festé azt fehérre. 
De jámborságod, mely szivedben nem fére, 
Az szállott fejedre, 
Mint egy liószin galamb — kiterjesztett szárnynyal 
Az eget keresve. 

Iiyformán ment végbe a papi tanácskozmány. Történt azon-
ban környékünkön egyéb ügyelemre méltó is. Mindjárt ha a 
kolluthi templomra tekintünk, eszünkbe ju t boldogult U d o-
v i c h i c h Miklós, egykori kolluthi plebánus, ki minden va-
gyonát a nevezett templomra hagyta ; s igy nagy részt neki 
köszönjük, hogy tornyunk bádoggal födetve fényes csillogás-
sal hirdeti az Ur dicsőségét ; neki köszönjük , hogy templo-
munk bolognai négyszög kövekkel van kirakva, neki köszön-
jük egyik csinos mellékoltárunkat, csinos szószékünket s a 
főoltár megujitását, valamint jeles szerkezetű orgonánk leg-
újabban történt javítását is; melyre a kívántató összegnek 
csak felét fizette a község. A javítást bizonyos H ö h r , e r 
Mihály nevü pécsi orgonakészitő végezte dicséretes ügyes-
séggel; kinek, egy hónapi tartó munkája folytán a helybeli 
plebánus ur ingyen adott kosztot. Emiitett orgonakészitő ur 
jelenleg a garai orgonát javítja ; hol azonban a javitási költ-
séget egészen a község viseli. Olyasmit is hallánk, hogy a 
lakosság szintén bádoggal kivánja födetni templomának tor-
nyát. — A szomszéd B é r e g h helység templomának teteje 
kegyúri költségen megujittatott. A torony pedig bádoggal 
borittatott be; de az e czélra kívántató 400 a é. frtot már a 
helység lakossága adta össze ; miután az odavaló nt. plebánus 
és a (jóllehet gör. n. egy.) jegyző ur az adakozásban jó pél-
dával mentek elő. — Áldja meg az Isten mindazok jószívű-
ségét, kik „dilexerunt decorem domus Dei !" — Isten ve-
lünk ! f 

ROMA, (Vége.) A Palatinus-dombon lakó szent-feren-
cziek sürgetve könyörögnek Bourgognei János szenttéavatta-
tási ügyének megkezdéseért Született ő Bellicut falucskában 
1700-ban, atyja Droncé Antal, anyja Alype Stephana volt ; 
keresztségben Ferencz nevet kapott, sabesançoni szent püs-
pök és assisi sz. Ferencz pártfogásába ajánltatott. Gyermek-
ségétől nagy hajlamot mutatott az ájtatosságra. Romába 
küldetvén Péter és Humbert testvéreivel, mindenek épülé-
sére volt, a kik csak ismerték. Szabad óráiban egyedüli mu-
latsága volt, a templomok és a catacombák látogatása. Ta-
nulmányait bevégezvén Gallazi jezsuita-atya tanácsára a re-
formált szent-ferencziek házába lépett. Bevétetvén 1718 ban 
szűz Maria delle grazié, Sabineban létező zárdájába küldetett, 
hogy az ujonczi időt ott töltse. János a szelídség, szerénység, 

béketűrés példánya volt halálos betegségében. 1725-iki maj. 
25-énXIII. Benedek pápa által szenteltetett föl, ki mondá neki: 
menj és légy szent. Betegen Nápolyba küldetett, de ott rövid 
ideig volt, mivel 1726-ki mart. 22-én szép lelkét az Istennek 
visszaadta. Holta után arcza földerült, tagjai hajlékonyak ma-
radtak, s kellemes szagú volt a t es te , vére pedig ereiben 
folyt. A nép seregesen gyülekezett testéhez. Sok csuda tör-
tént testénél. Ebben találta föl Francziaország az ő Alajosát 
s Stanislausát. A szenttéavattatás költségeinek fedezésére az 
adományok sz, Bonaventura zárdájában gyűjtetnek. — A 
szent-atya életének első kötete (310 lapos) Marrocco Mo-
ricztól Turinban megjelent. — A szent Domonkosiak évlap-
jaiban olvassuk, hogy V Pius adta az Üdvözlethez e szava-
kat : nunc et in hora mortis nostrae.' Ezen állitás kis igazí-
tást követel. A ferencziek breviáriumában, mely 1525-ben 
nyomatott, már az Üdvözlet a nevezett szavakkal végződik, 
ugy szinte a Quignonez breviáriumában is. Az Üdvözlet te-
hát V. Pius előtt már bevolt végezve ugy a mint most van, 
a nagy pápának csak az volt az érdeme, hogy ezen szavakat, 
melyek a ferencziek breviáriumában már régen mondattak, 
a romai breviáriumba áttette. Nagy sz. Gergely pápáiga ker. 
hivek csak az angyali üdvözletet mondták ; ezen pápa sz. Er-
zsébet üdvözletét adta hozzá, a végső szavak csak 1508-ban 
jelennek meg először, mikor a 16-ik századnak eretnekei a 
szűz szent Anyának hadat üzentek. A cartliausiaknak 1521-
ben nyomatott breviáriumában az Üdvözlet e szavakkal vég-
ződik : ,ora pro nobis peccatoribus,' hanem a ferencziek és 
quinonez-iek azonnal ,,nunc et in hora mortis nostrae" hozzá 
adták, V. Pius az egész egyházra kiterjesztette. Ezt vitatja 
Mabillon a sz. Benedek szerzetéről írott munkájában, az 
ötödik század előszavában. — Scognamiglio pap röpiratot irt 
e czim ala t t : ,,A keresztények saját földjeiken temetkeztek." 
A régiség-búvároknál befogadott tétel volt, hogy a catacom-
bák a pogányok által elhagyatott fövényesek (arenaria) vol-
tak. Scognamiglio e tételt megtámadja, állítván, hogy a ke-
resztények saját birtokukon ásták a sírokat, de ugy, hogy a 
szomszédnak hasonló sírboltjával földalatti összeköttetésbe 
jöjjenek. E vileményben volt Marchi atya 1844-ben. Euse-
bius idéz Gallianusból egy törvényt , mely parancsolja, hogy 
a keresztényeknek az ő temető helyük visszaadassék ; a vér-
tanuk és hitvallók életirásában sokszor olvassuk : depositus 
est in praedio suo. Kétség kivül egy pogány sem engedte 
volna, hogy a keresztény az ő kertjében temetkezzék, s a 
keresztények nem mehettek volna észrevétlenül a catacom-
bákba, ha a bejárás egy pogányn ak földjén lett volna. A ré-
giség-búvárok második véleményét, hogy a catacombák leg-
alsó folyosói a legelsők, és csak ezeknek betölte után ásat-
tak a fölsőbb rétegek, magáévá teszi ; s mivel a bennök talált 
festmények különféle korúak, oda nyilatkozik , hogy a cata-
comba hosszú folyosója régen készen lehetett, mikor a ke-
resztények bele temetkezni kezdtek. — A szertartásokról 
nevezett romai bibornoki egyesület kedvező Ítéletet hozott 
a boldog Amboise Francisca minden emlékezet előtti tiszte-
letét illetőleg, s ezen végzést a szent-atya jul. 16-án jóvá-
hagyta. — Ugyanazon bibornoki egyesület elővette a Ro-
manelli de Precetto Ferencz, capucinus atyának szenttéavat-
tatási ügyét. A perkereset 1668-ik évtől kezdődik, s Ferencz-
nek ritka mérsékletességéről ad tanúságot az ételben He-
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tenként csak kétszer evett, akkor is, midőn inissiokban fá-
radott, s eledele soha sem volt más, mint az asztaloktól el-
dobott, s romlásnak indult hulladék, a melyet még hamuval 
hintett, hogy minden izét elvegye. A capucinusok szegények 
levén, ezen ügyvitel költségeit nem fedezhették, most azon-
ban az ügynek kérvényezője talált módot és forrást ezekre. 
— Jul. 25-én, szent, Anna napján a Parafrenieri név alatt 
ismert járdalat megtartatott. A Parafrenieri egyesület igen 
régi Romában, története 1378-ig fölmegy. VI. Urban pápa 
lovászai vallásos társulatot alapitottak magok között sz. 
Anna védelme alatt, czélul tűzvén ki, sz. Mária tiszteletét a 
hivek között terjeszteni. A bibornokok, a követek, a hercze-
gek lovászai hozzájok állottak, s 1565-ben IV. Pius enge-
délyt adott nekik a Vaticán mellett templomot építeni sz. Anna 
nevére; egyike a legszebbeknek. V. Sixtus jogot adományo-
zott nekik, hogy évenként egy, halálra itéltnek számára ke-
gyelmet könyöröghetnek, s ez megadatik nekik, ezen előjog 
már elavult. Ezen társulat, kivéve a Gonfalnne, s Szentlé-
lekről nevezett társulatot, minden mások előtt előnynyel bir. 
Sz. Anna napjának előestvéjén, sz. Anna szobra a bibornok-
dekán lakához legközelebbi templomba fényes szertartással 
vitetik, a melyet csak másnap kora hajnalban napfölkelte 
előtt visz vissza, s mikor a társulat az angyalvár előtt ellép-
del e napon, több ágyú elsüttetik az ő tiszteletére. A társu-
lat védnöke mindég a bibornok-dékán, dékánja pedig a kit a 
társulat szótöbbséggel egy évre megválaszt. A dékán jelvé-
nye egy aranyozott bot, vörös gombbal, sz Annának ké-
pével. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 16-án. 0 emtja, ki igen érzékenyen káro-

sult érsekújvári magtárának leégése által, az esztergom me-
gyei szűkölködőknek 400 frtot kegyeskedett ajándékozni. 

— S z a n i s z l ó Ferencz nagyváradi püspök ő exclja, 
sárréti 3 községe lakosainak sorsán enyhítendő, az általuk 
bérelt pusztai és majorsági földek haszonbérletéből 9014 frtot 
méltóztatott elengedni. 

— Az alföldi szűkölködőknek a pannonhalmi főapát 
100, a csornai prépost 100, K o p s z János szombathelyi ka-
nonok 200 frtot, a nagyváradi káptalan 320 mérő rozsot és 
160 öl fát adományozott. 

— Esztergomban f. hó 4-én tüzetett föl az ő emtja által 
beszentelt ama szép kereszt, mely a készülőben levő u j pap-
növeldéi kápolna és épület tetejét fogja ékesíteni. (E. U ) 

— Legújabban a marseilli püspök bocsátott ki körle-
velet Renan müve ellen. Olaszországban mindenütt ünnepé-
lyes nyilatkozatok történnek a hivők részéről Jézus istensé-
ge mellett. A marseilli főpap is meghagyja, hogy minden 
pénteken 3 órakor az összes templomokban meghuzattassék 
a lélekharang, és a papok szintúgy minta nép e szavakat re-
begje : Jézusnak isteni szive, mely oly méltatlanul megsér-
tetett, bocsánatért esedezem, imádlak és szeretlek téged. 

— Londonban a gyermekgyilkolás ujonan igen nagy 
mérvben űzetik. Nem múlik nap, hogy a világváros utczáin 
holt gyermek ne találtatnék; évről évre 1000-re teszik a 
meggyilkolt gyermekek számát. Egy társulat van alakulóban 
a gyermekgyilkolásnak lehető meggátlására. 

— A Márkákban levő püspökök körlevelet bocsátottak 
ki a polgári házasságok megengedése ellen. Leirván a há-

zassági kötelék fönségét, és ahhozi jogát az egyháznak, az 
ily házasságok szerencsétlen következményeit ecsetelik. 

— A nápolyi brigantik 70 piastert küldöttek a vigia-
noi lelkésznek (Basilicatában) miseszolgálásra. A kormányzó 
ezt megtudván a 70 piastert elvette, és a lelkész elfogatására 
parancsot adott. Ugyan, kérdezi a Corr. de Rome, a büntető 
törvény-könyv mely czikkére alapithatni ezen uj bűn kár-
hoztatását ? 

— Florentzban elhunyt a kimerithetlen jótékonysága 
által ismeretes gróf Angiolo Galli. 400 millió frankra rugó 
vagyonát a toskaniai kóródáknak hagyta. 

— A lengyeleknek párisi comitéja föliratot intézett ő 
szentségéhez, melyben háláját fejezi ki ő szentségének ke-
gyes vonzalmáért a lengyelek iránt. Fölemlittetik azután 
benne, hogy 1863-ki február óta 35 kath. pap végeztetett 
ki, 300 pedig részént a börtönökben sinlődik, részént Sibe-
riába küldetett. 

— Kölnben egy ásatás alkalmával temetőhelyre buk-
kantak, hol igen sok csontváz volt egymás mellett, melyek 
közt többnek a bal halántékán keresztül nagy szeg volt át-
verve. Legföltünőbb volt pedig egy keresztrefeszitettnek 
csontváza, mely kiterjesztett karokkal feküdt; vállai alatt 
nagy szegek voltak keresztülverve, ugy szintén két lábán és 
homlokán keresztül is, a szerencsétlen ekkép erősíttetett meg 
a kereszten, a kezeken nem lehetett szeglyukakat észrevenni; 
karjai tehát alkalmasint ugy köttettek a keresztre. Közvéle-
mény szerént ezen hely a keresztények kivégeztetésének 
helye volt, kik itt mint vértanuk hulltak el. 

— O szentsége hallván, hogy Turinban az ajtatos hi-
vek egy uj templomot akarnak emelni, apostoli áldását kül-
dötte ily szavakban : Quoniam dilexistis decorem domus Dei, 
ejusque sanctissimae Matris, benedicat vos Deus benedictione 
perpetua. et in hora exitus vestri. Pius PP. IX. 

— A mechelni gyűlésnek abbeli határozata ellen, hogy 
egy nagy kath. lap alapittassék , több, különben kath. irányú 
lap, és az angol Tablet is kikelt. Azonban az illetők nem en-
gedték magukat visszariasztani, hanem a .Journal de Bruxel-
les" czimü lapot megvették 400,000 frankon. 

— Emiitők, hogy a vallási reform-egylet Ronge által 
fölszolitá a f. hó 24-25-én Frankfurtban tartandó gyűlésen 
megjelenésre mindazokat, kik a német nemzeti-egyház meg 
alapításában részt kivánnak venni. A gyűlés főtárgyát ké-
pezné : a német népeknek belső erkölcsi kibékítése, és le-
küzdése a vallási szakadásnak és hitgyülölségnek ; eszközül 
szolgálna erre a) egy szabad német egyház általános elveinek 
meghatározása és terjesztése ; b) a kath. papság nőtlenségé-
nek és a fülgyónás megszüntetése ; c) a Romától való elsza-
kadás és a jezsuiták kiűzése; d) az iskolának az egyháztól 
való elszakitása. stb. — E szerént Németország ugy egye-
sittetnék. hogy minden létező positiv vallási felekezetek 
megszüntettetnének. 

— Lembergben f. hó 3-án hunyt el a 80 éves Gut-
kovszky Marczell érsek in partib. inűdelium; ez előtt janowi 
püspök volt Podlachiában. 10 év előtt mint politikai gyanús az 
orosz kormány által bebörtönöztetett, azután száműzetett. 
Végső éveit a lembergi sz. Ferencziek zárdájában töltötte 3000 
rubel nyugdijjal. Egyházi ezélokra hagyományozta mindenét 

F i g y e l m e z t e t é s : Azon 3 aranyhoz, inely pályadíjul volt k i tűzve 
a vi lági papokból alakitandó congregat iok kérdését i l l e tő leg , 1 ke t tős 
arany járul t , és igy a dij eddig 5 aran}ból áll. 

D. J.-nt'k. Az ismertetést szívesen fogadjuk, ha hosszú polé-
miába nem bonyolít. 

Ezen számnak sajtó alá berendezése véletlenségből hibásan 
történvén, a nyomdai ügynökség által a lap újból kinyomatott, 
és a t. olvasóknak ezennel ismételve megküldetik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A kegyuraság rendezése (Folyt.) — 
Olaszországi levelek Palásthy Páltól. — Egyházi tudósítá-
sok. — Irodalom. (Folyt.) — Vegyesek. 

A kegyuraság rendezése. 
(Fo lytatás . ) 

Sz. a püspökök után a kanonokok választására 
tér, és itt is a püspöknek ugyan határozó, de nem ki-
zárólagos és egyetlen szavazatot tulajdonit: „Der Bi-
schof soll zwar in der Besetzung der Beneficien ein 
entscheidendes Wort mitzureden haben, aber nicht 
ausschliessend, und allein : — azzal okadatolván ja-
vallatát, hogy sokszor a kit a püspök kitüntet, a me-
gye által épen nem tartatik kitűnőnek: „denn so man-
cher, den die Gnade des Bischofs auszeichnet, oder 
auszeichnen muss, ist in den Augen der Dioecese eben 
nicht gar auszeichnenswerth." (p. 56.) Tagadhatlan, 
hogy olyan Jakob-, József- és Benjamin-féle viszonyok 
a családtagok közt sokszor már rémitő viharokat idéz-
tek elő, és mint égbe kiáltólag igazságtalanok még 
a gyarlóság ürügyével sem menthetők; de minthogy 
az ily jelenetekben a „fráterek szenvedélyének", — 
sokszor a tudomány és szellemi felsőbbség irigylé-
sének, holmi féltékenységnek, értelmi egyedáruság-
intellectus monopolium-nak — nagy része van, eny-
nyiben sz. az illető megye-papságra—melyről egye-
dül beszélhet — nem a legszebb fényt derítette. 

Igaz, hogy a püspök a régi canonokáltalapres-
byterium tanácsát a papok felszentelésében és elhe-
lyezésében kikérni köteleztetett; de ezen presbyte-
ralis szavazatnak épen csak tanácsadó, és nem döntő 
hatálya volt, mint ezt XIV. Benedek „de Synodo dioe-
cesana Lib. 13, cap. 2. n. 6." kimutatja. 

Nagyon szép az osztrák kormánynak 1783-ki 
october 22-kéről kelt, és sz. által idézett ama rende-
lete, miszerént tiz éves lelkészet kívántatott a kano-
nokságra, igen szép, hogy ezt a püspöki tanácskoz-
mány Bécsben 1849-ki junius 16-káról kelt beadvá-
nyában holmi kis bővítéssel pártolta, még szebb, hogy 
sz. ezen rendszabályokra különös súlyt látszik fek-
tetni : de nem tudjuk megfogni, hogy sz. a Concorda-

tum 22-ik czikkének ama jeles, fönn idézett szabá-
lyokból alakult és a trid. zsinat szellemével oly meg-
egyező ama kis ártatlan zárszavát fölemlíteni és meg-
dicsérni elmulasztotta, miszerént a „laudabilis con-
svetudo, canonicatus publico indicto concursu confe-
rendi ubi viget, diligenter conservabitur." Pedig erről 
is a püspöki karnak egy kitűnő képviselője azt mondja: 
„Da diese Gewohnheit eine „löbliche" genannt wird, 
ist ein deutlicher Wink, sie dort, wo sie noch nicht 
besteht, gleichfalls einzuführen." (Studien über das 
Concordat" p. 150—51.) Meglehet, hogy ezen ártat-
lan záradéknak iskolai szaga ütötte meg sz. orrát: 
ez pedig talán sokkal „fojtósabb," mint a „Bruder-
schaft" pajtásság utján egy kis népszerűségre, és igy 
szavalatokra szert tenni. 

Minthogy a kanoniákra is ugy, mint a püspök-
ségekre nézve a királyi kinevezési jog tettleg fönáll: 
igen termeszetes, hogy a megyei papság szavazata e 
tekintetben sem emelkedhetnék morális értéken fö-
lül : de a kanoniákra való kinevezési határozatot sz. 
ő Felségére nézve még azzal is nehezítené, hogy a 
püspök, és a papság kijelelése közt összeütközés tör-
ténhetnék, és ekkor ha a püspök nyerne, a megye 
lármázna, és morogna: „fratres murmurarent:" — h a 
a megye nyerne, világos, hogy a püspöki jurisdictio 
— mely sz. szerént is határozó, volna meg sértve. 

Azonban sz. mind ezen nehézségeken neki oly 
igen sajátságos „toll-könnyűséggel" repül keresztül, 
és „az irnoki szolgálatokat" — „Schreiber-Dienste 
der bischöflichen Curia," — „a toll-hősöket" „Feder-
helden" jobbra, balra oly ügyesen vagdalgatja, mi-
szerént meg nem tartóztathatjuk magunkat , hogy 
sz.-zőt — a „tollhősők" „Federhelden" „Matateur"-
jének ne nevezzük. 

Nem nyom többet sz.-nek vitatkozása a külömb-
féle egyházi hivatalok betöltéséről; mert noha ép 
eszű püspökről ép észszel föl nem tehető, hogy szent-
széki ülnökökké közmondássá vált tudatlanságu egyé-
neket, — „deren Unwissenheit sprichwörtlich gewor-
den ist," — vagy segéd-püspökké, — „zum Weih-
bischofe" oly egyént tegyen, a ki inkább egyházfi-
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nak illenék be: „der eher die Eigenschaften eines 
Küsters hätte :" (p. 59.); de hogy az egyházi törvény a 
püspököt a káptalan vagy papság tanácsához vagy 
beegyezéséhez megváltozhatlanul kötné, azt még ed-
dig sz. képes nem volt megmutatni. 

Hasonló szempont alá esik, a mit sz. a semina-
riumi elöljárók és növendékpapok fölvételéről, elbo-
csátásáról, — növeldék számadása- és gazdagságának 
vezetéséről, a két- vagy négyes-egyházi választmány 
— „die Vierer Deputation" -nak tanácsa- vagy bee-
gyezésétől függőleg, mond. Sz.-nek ebbeli véleménye 
nagyon rokonul az 1790-ki franczia alkotmánynak a 
seminariumok kormányzása iránti rendeletével; azért 
egész terjedelmében kiirjuk VI. Pius pápa fönebb idé-
zett apostoli levelének ide vonatkozó szövegét. „Cum 
Conventus iste ad statuendam Seminariorum regen-
dorum legem devenerit, episcopis, ut eligendorum 
Vicariorum ex universo Clero potestatem fecit, non 
ita etiam arbitrio reliquit superiorum seu rectorum 
in Seminariis electionem ; vult enim ut hoc ab ipso 
una cum Vicariis ex majorisuffragiorum numero per-
agatur, prohibetque illos ab imposito munere, nisi 
ex plurium Vicariorum, ut diximus, consensu remo-
veri. Quis bic non videt, quantum episcopis diffida-
tur, quorum est curam habere institutionis et disci-
plinae illorum, qui in ecclesiam adlegendi sunt, eius-
que obsequiis addicendi ? Et tarnen nihil certum ma-
gis, indubitatumque, quam quod Caput et summus 
administer Seminariorum sitepiscopus : etquamquam 
tridentina Synodus Sess. 23, de ref. cap. 19. mandet, 
ut duo Canonici super ecclesiastica alumnorum di-
sciplina instituantur, eorum tarnen electio relinquitur 
episcopis, prout Spiritus S. suggesserit, qui neque in-
haerere eorum judiciis neque assentiri consiliis ad-
stringuntur." (Collectio Brev. de calam. Eccl. gall. 
T. 1. p. 142. 143.) A „négyes választmányról" ugyan 
nem szól a pápa, hanem tizenkettős-, vagy nagyobb 
városokban tizenhatosról, milyent t. i. a Convent ál-
lított a püspök mellé; és eléggé kimondja az elvet, 
hogy nem tartozik a püspök annak tanácsához kötni 
magát. Nem hiszszük, hogy a szent pápa a tridenti 
zsinatnak és XIV. Benedeknek sz. által is idézett ren-
deletével de Syn. Dioec. lib. 5. Cap. 11. p. 7. — el-
lenkezett volna; annál kevesbbé, minthogy ugyana-
zon helyen n. 5. ezt olvassuk: „Sufficere, quod Epi-
scopus hujusmodi consilium (Deputatorum) requirat, 
eorumque consilio adhibito, posse Episcopum statu-
ere et deliberare, quae pro prudentia sua magis ex-
pedire judicaverit; exactionem vero, quae fit pro Se-

t minario, ad solum Episcopum pertinere." — N. 8. 

pedig ez áll: „Episcopum teneri adhibere consilium, 
sed non sequi." 

5. A gyermekseminariumokat, — „Knabense-
minarien" — szintén korholja sz. „ihr Dasein — ugy 
mond — ist von untergeordnetem Werthe, und ihre 
Errichtung weder so nothwendig, noch so dringlich," 
(p. 60.) E tárgyban sz.-őt a franczia és belgiumi, va-
lamint több jeles némethoni püspökökhez utasítjuk, 
kik ezen seminariumoknak fölállítását szükségesnek 
és nagy áldozatokkal eszközlendőknek tartották. Ma-
gyarországban pedig: utasítjuk sz.-t a48-iki törvény 
19- és 20-ik czikkére, melyek közül az előbbi „a ma-
gyar egyetemet egyenesen a közoktatási minister 
hatósága alá helyezi," és igy annak rendezéséből az 
egyházat kizárja. — A 20-ik czikk pedig: „minden 
törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve tökéle-
tes egyenlőséget és viszonosságot állapítván meg:" 
a 3-ik §.: minden bevett valásfelekezetek egyházi, és 
iskolai szükségeit közálladalmi költségek által ren-
delvén fedezendőknek ;" és a 4. §. „a bevett vallásfe-
lekezetek kölcsönös iskoláiba járhatást megenged-
vén" azoknak confessionalis jellegét indirecte eltörli, 
és a 48-ki pesti nemzetgyűlésben vitatott „közös is-
kolákra" utat nyit. 

Az 1850-iki osztrák rendezésben nem csakhogy 
a vallás-oktatásra csekély gond fordíttatott, de ezen 
organismusnak 92-ik §-sa szerént a vallásoktatók — 
alig csak „einstweilen" tekintetnek rendes tanárok-
nak. A 97-ik §. szerént pedigazoknak kinevezése „An-
stellung" — és rendezése „Bestellung" a püspöki kar 
befolyásának minden emlitése nélkül a statusnak tulaj-
doníttatik. (Protocoll. Conf. epp. 1850. Strig. cel. p. 24.) 

A Concordatum aerájában, mely jelenleg is fő 
zsinor-merték gyanánt szolgál. — minden szép, egy-
ház-méltányló elvek mellett is, — a nép-iskolai ren-
deleteket nem a püspök adja ki, hanem a kormány; a 
megyei iskolai fölügyelőket ez nevezi ki; ezeknek mint 
a kerületi fölügyelők- és helybeli igazgatóknak uta-
sítását nem a püspök, de a kormány bocsátja k i : a 
püspök által a mesterek nem véglegesen, csak fölté-
telesen neveztetnek ki ; a könyvek meghatározására 
— még a vallást illetőleg is — akarta a kormány a 
maga befolyását hatályositani ; egy miniszteri rende-
let a magyar egyetemi ifjúságot a templomba-menés-
től, misehallgatástól, a vallásszabadság tekintetéből, 
fölmentette. 

A köznevelésnek mind ezen jelenségei között van-
nak-e abban az egyháznak érdekei eléggé biztosítva? 
vagy közönséges állami iskolák vallásos szelleme elég-
séges-e az egyház jövendő tisztjeinek nevelésére ? Nem 
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kell-e ezeknek mélyebben és korábban a hitélet és 
fegyelem titkaiba avattatniok? Lehet-e elég korán 
őrizni az ifjút a veszélyes benyomások ellen, — „ne 
mors intret per fenestras:" — melyeknek egyedüli 
orvosszere a szent-atyák szerént a menekvésben, a 
futásban rejlik: „Salus in fuga?" Mit használ, a mit 
sz. allegál, hogy az iskolák a világi papság vagy 
szerzetesek kezében vannak: „die Lehranstalten sind 
in den Händen des Weltpristerstandes und der Or-
densleute." Igen, de ezek ott nem mintáz egyháznak 
hanem az államnak tisztjei, a merev állami rámák 
közt működnek. Az, hogy az egyházi gyermeknövel-
dének tanulói, „állam vizsgá!at"-hoz „Staatsprüfung" 
és igy a ministeri „Lehrplan" tantervhez vannak 
kötve, csak az állam bizalmatlanságát az egyház iránt, 
és igy ennek sebjét, de nem a gyermek-növeldék fö-
löslegességét fedezi föl. 

Ebből láthatni, valljon nincs-e igazolva az esz-
tergomi tartományi zsinat, midőn a gyermek-növel-
dékre nézve a trid. zsinatnak és IX. Pius pápának 
szavait egészen magáévá tevén kimondja: „Idcirco 
ampliore in dies sollicitudine eo connitemur, ut Se-
minaria minora, puerorum dicta, quamprimum per 
temporum adjuncta licuerit, erigantur." (Conc. pro-
vinciale Strig. 1858 cel. Tit. 6. n. 6.) Vagy talán a 
tisztelt zsinat hibázott, és nem szerző?! 

A növendékeknek a külömbféle gymnasiumi 
osztályokból leendő fölvételét a kosztosok szaporítá-
sának „Vermehrung der Kostgeher" nevezi sz.; pedig 
az nem egyébb, mint a gyermeknöveldéknek, a hol 
azok teljes mértékben íol nem állithatók, némi pót-
lása. Vagy azért rosszalja sz. az osztályokbóli fölvé-
telt, mivel a theologia nem taníttatik a gymnasiumi 
nyelven? „diess könnte nur dann mit gutem Erfolge 
geschehen, wenn die Theologie in der Unterrichts-
sprache des Gymnasiums docirt würde" (p. 61.) Ám-
de a gyermekek helyett az ifjaknak fölvételét ajánlja 
sz. „anstatt Knaben lieber Jünglinge, die das Gym-
nasium bereits mit gutem Erfolge durchgemacht ha-
ben :" (p. c.) Hát ezeknek nem kell-e majd más nyel-
ven a theologiát tanulniok, mint sem agymnasiumot 
tanulták? sőt nem fekszik-e épen a nyelv tekintetéből 
a nevelés érdekében, hogy korábbi osztályokból vétes-
senek föl a növendékek, minthogy e szerént a rendes 
gymnasiumi tárgyak mellett az intézetben mellesleg a 
latin nyelvben is begyakoroltathatnak, a mire a telje-
sen végzett gymnasistáknak egy évet kell forditaniok? 
Nem veszteség-e ez már ugy sz. értelmében ? Látszik 
tehát, hogy sz. a maga reform-észrevételeit az egy-
ház elismert elvei és intézetei ellen csak azért teszi, 

hogy mondjon valamit. Még csak azt csodáljuk, hogy 
sz. a gyermekek növeldéjét ujabb találmánynak az 
érett ifjak fölvételét pedig „az eredeti fegyelem re-
pristinatiójának" nem kereszteli. Az igaz, hogy na-
gyon szép, haaclericalis jelölt a világot megpróbalta, 
és a maga lépését kellőleg megítélni tudja, — „die 
sich in der Welt umgesehen, und den Schritt ihres 
Eintrittes in den Klerikerstand zu würdigen wissen', 
(p. 16.) és az egyháznak a legújabb időkben is nagy 
nyereségére váltak a tapasztalt világembereknek 
— egy Galliczin herczegnek, — Gerambe báró-
nak, Merode grófnak stb. belépései: „Sed quis est 
hic, et laudabimus eum? Kari nantes in gurgite vasto." 

Ellenben midőn a,,Kath. egyházi" sz. a zsoltár-
szavainak daczára: „Ex ore infantium et lactentium 
perfecisti laudem" a „gyermek-szobákat" megrójja, 
mint a melyekből sem üdv, sem haszon az egyházra 
nem háromlik : — „es geht nicht allas Heil aus dem 
seligen Kindzimmer aus, und nicht soll man glauben, 
dass dadurch der Kirche ganz besonders genützt 
würde" (p. c.) ak kor sz. nem veszi észre, hogy a tiszta 
természeti állapotban levő nyers és formátlan anya-
got, — in Statu naturae purae — hübsch roh und 
ungeschlacht — biztosabban lehet képezni , mint a 
már elferditett massât, és hogy az amolyan vén diá-
kokba belopódzott rozsda h növelcle-szak alatt vala-
hogy a ,pharisäisinus' palástja alá burkoltatván, sok-
szor későbben az indifferentismus — és egyéb lélek-
vesztő nyavalyák mételyében tört ki, s csak bizonyí-
totta az egyház által a nevelésnél mindig bölcs te-
kintetbe vett amaz elvet: „Adolescens, juxta viam 
suam etiam cum senuerit, non recedet ab ea." Quo 
semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu." 

6. A püspökök után sz. a plebánusokra tér, és a 
plébániák eredetét, valamint a kegyuraságnak törté-
nelmi fejlődését, mint maga is őszintén bevallja (p. 
66.) Müllernek Lexicon-jából meritette. A számos a-
datokat nem bámulhatjuk tehát, minekutána sokkal 
könnyebb volt azokat olyan — „sic vos non vobis" 
formán összegyűjtve fölhasználni, — mint sem a for-
rásokból fáradságosan összeszedegetni. Ámbár pedig 
nagy készülettel lép föl sz. e tárgyban, de megvalljuk, 
hogy nem irigyeljük azt neki: különösen ha meg-
gondoljuk, hogy az ő történetészetéből alig bir egy 
lélek is megokulni. Ugyanis fölebb a 10 lapon a pa-
tronatusi jogról azt mondja : „Kaiser Karl der grosse 
— machte die geistlichen Hirten zu Herzogen, Fürs-
ten und Grafen — von dort an das Patronatsrecht 
das geistliche, wie das weltliche:" tehát a 9. század-
ból ; a 64. és 65. lapon pedig azt mondja: „dasPatro-
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natsrecht konnte erst hervortreten, als die christliche 
Kirche durch die weltliche Gesetzgebung in die Lage 
gesetzt wurde, Wohlthaten und Vermächtnisse anzu-
nehmen, Kirchen zu bauen, und ihren Kultus öffent-
lich zu verwalten. Das geschah bekanntlich unter Con-
stantin dem grossen :" tehát a 4. században. Es ismét 
a 19. lapon sz. az egyházi javak elosztását az 5-dik 
századra teszi : „die im fünften Jahrhunderte 
eingeführte Theilung der Kirchengüter in vier 
Theile : dem Bischof, dem Klerus, dem Kir-
chengebäude , und den Armen ;" és itt Archi-
diakonus Canonista után „egyházjogi eretnekségnek" 
bélyegzi a véleményt: „eine Kirchenrechtliche Ke-
tzerei anzunehmen: die Pfründner — az az a javada-
lom-birtokosok, kik között szükségkép a plebánusok 
is értendők, — „seien Eigenthümer und Herren der 
Güter der Pfründe: e szerént tehát a plebánusok ere-
dete az ötödik századra esnék: a 61- és 62-ik lapon 
pedig a plebánusok eredetét majd a harmadik szá-
zadba teszi az egyházi törvény-könyv (Causs. 13. 90. 
1. c. 1.) nyomán, majd az apostolok idejére viszi visz-
sza: „die Apostel für die geistlichen Bedürfnisse der 
Gläubigen durch Bestellung eigener Hirten sorgten." 
Végre a 43-ik lapon a plebánus-választást majd nem 
kizárólag a népnek tulajdonítja sz. „Wenn Bischöfe, 
und Pfarrer nur fürs Yolk bestellt sind, so kann 
wohl die Erwählung Niemanden mehr gebühren, als 
eben dem Volke." Die alte Kirchenzucht kannte kei-
ne andere Wahl, als durch Klerus und Volk. A 62-ik 
lapon pedig sz. ezen választást a püspöknek tulajdo-
nítja; „Zur Besetzung der Hirtenämter ist dem Cano-
nischen Rechte, und der Natur der Sache zufolge al-
lein der Bischof der Dioecese competent." Es ezen el-
ven állitja sz. az egyház szabadságát és függetlensé-
gét alapulni : „Auf die Anerkennung dieses Satzes ist 
hauptsächlich die Freiheit und Selbständigheit der 
Kirche gegründet" (p. c.) épen az, a mit nekünk sz. 
ellen a fonebbiekben váltig védelmezni kellett. — E g y 
részről jó ez a kis változatosság; mert a „püspök-, ple-
bánus-választás, a patronatus, a Clerus és populus, a 
repristinatio,arégi disciplina"már százszor untig előfor 
dult e röpiratban; szintén jói esik, hogy egy kicsit más 
formában tűnnek elő a szereplők, ámbár az eszméknek 
legközelebb rajzolt chaos- és labyrintjából semmifélé 
Ariaduefonál, csak a jó Isten képes sz.-t velünk együtt 
vezetni! Azonban e czélra megpróbáljuk és fölfogjuk a 
sz. által (ölállitott elvet, miszerént: „der Bischof ist der 
Ordinarius collator" (p. 67.) majd meglátjuk,hogyan 
marad h i v e ezen a nép és papság által a fönebbiekben 
oly féltékenyen ellenőrzött jognak? (Folyt. köv. 

O l a s z o r s z á g i l e v é l 
Pa lá s t h y Páltól. 

BOLOGNA , sept. 29-én. Ki nem időtöltést , nem szó-
rakozást keres külföldi ú t j ában , hanem a művészet remekei-
nek csendes mngtekintése után, a helyzeteket, a viszonyokat 
s a nagy forradalmi conspirationak az összes kereszténység 
ellen kezdett s nem ügyet lenül , nem gyáván vit t c sa tá já t , s 
ennek egyes pontjai t tanulmányozza: nemir , nem szól a futó 
benyomásokról, marad a tárgynál, a mint találja. Az utas sok 
benyomásoknak van kitéve , fogékonysága s elméjének ele-
vensége sokszorozza, a képzelet pedig végtelenig viszi azo-
kat. Mi haszna van ezekből az olvasónak? Midőn Poleselta 
mellett a Pón á tmegy, hátul a hatalmas kétfejű sas búcsút 
mond, elől a fehér kereszt köszönti ; annak szárnyai alatt vé -
delmet talál t ; de aggódik: fog-e a kereszt alat t lelni védelmet, 
mivel e savoy-i kereszt vezette a valóságos kereszt ellen a 
forradalmi sereget. A vaderő ravaszsággal megy előre, val-
lásos szint ölt, hogy nagyobb sikerrel a vallást lerontsa. A 
profanatiók sora végtelenig ment , a Pón átlépve Jeremiás 
zokoghat a fekvő romokon, Ezechiel Írhatja le a közel dulá-
sokat. Azonban az utas várja a kellemetlen zaklatásokat, ki-
vált a pap, ki Romába zarándokol, örü l , ha ép tagokkal el-
végzi a határon szokásos szaggatásokat minden részre. El-
hagyva mindezt, Bolognában találja az egyik főcsatapontot, 
hol Lamarmora, nápolyi dictator, betegen fekszik, mivel föl-
mentést nem nyerve, háladatlan és sikeretlen hivatalától a 
brigantik kiirtásában, neki vissza kell térni. A hires, a nagy-
szerű, a kitűnő kath. város u j prot. imaházat, iskolát, olvasó-
termet bir ; a nép hallja , mit soha nem hal lot t , az utczákon 
fölütött bódékból az igehirdetést, a sok apró könyvek dicsé-
retét, ajánlásait. Eddig tiz kolostor lefoglalva, egyik kéjházzá 
van alakítva a belügyministerium részéről. A kolostorokat 
eltörülni, a kéjházakat a kincstár költségén szervezni, hiva-
talos jelleggel, polgári joggal fölruházni, a turini kormány-
nak jellemvonása. A jó nép a mindég, sőt éjelen is nyitott 
templomokban az oltár előtt térdelve s i r , imádkozik, hazájá-
nak , szülő városának sértett becsületét forró fohászokkal 
mosogatja. Mióta a piemonti kormány, a sok ármány után 
vad erővel megtámadta a szent-szék tar tományai t , minden 
kisérleteivel oda tör, hogy az erkölcsi fékek fölszaggatásával 
a pórnépet, a széles mérvben vitt napi sajtóval pedig a mü-
veit osztályt megnyerje. Nápolyon kivül egy városban sem tesz 
annyit mint itt, hogy bűnös ügyének liivekettoborzzon. A kül-
dérek pokoli furakodása mind kevés; a festészet , a fénykép-
irás, a röpiratok, a nagy é3 apró lapok koholt mesékkel, tor-
zított elbeszélésekkel telve az elméket zavarják, a szenvedé-
lyeket izgatják, s mikor az elme megzavarodva, a szenvedé-
lyek föltüzelve vannak , szerénte az erkölcsi rend meg van 
alapítva. Igy megy ő az örök város meghódítására. A mult 
tavaszi törvényhozói időszakban Minghetti megmondta, hogy 
Romának bevétele akkor fog megtörténni, mikor a katholi-
kusoknak lelke el lesz készítve. A lelkek előkészítése az elme 
és a sziv megrontása. Ily helyzetben, a kinél csak egy szikrája 
volt a kath. hitnek, erkölcsnek , hazája dicsőségének, és az 
egyházhozi ragaszkodásnak, fölkelt, sikra szállt, a gonoszság 
ellen a köztörvény által megengedett fegyverekkel harczot 
ke/.dett. Kivált Bolognában, hol Farini öt embert nem talál-
hatot t egykoron, kik által a pápai czimert a kormányépület-
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ről levétesse, könnyű volt a jó lelkek egyesülése azonnal az 
első roham után. Hatalmas sajtó keletkezett a szent elvek 
védelmére. Szabadságot hirdetett a forradalom , a katholiku-
sok élnek vele; szabad sajtót hozott be, a katholikusok igénybe 
veszik. Rögtön 300,000 lira tétetett le különféle lapok meg-
alapítására. Ez egy napnak volt a müve. Casoni János ügy-
véd, három újságnak kormányzatát fogadta el, s viszi csudá-
latos elhatározottsággal, ügyességgel, kitartással, méltó di-
cséretet aratván Mechelnben, tiszteletet az egész kath. vi-
lágban. Negyven két éves férfi korában, fölhagyva ügyvédi 
teendőivel, a kath. ügynek lett védője. Legelső lapjuk 
„L'Eco" naponként megjelenve, méltó társa a turini Armo-
niának. Ez az őrszem, mely a katholikusokat a csatapontok-
ról tudósítja. Helyzete nehéz , tőkéje eddig 42,000 líra bir-
ságra , szerkesztője pedig 29 évi fogságra ítéltetett , a több-
szörös lefoglalásokat nem is számítva. Sebesittetve a kor-
mánytól, nem fárad, a fegyvert le nem teszi, harczát folytatja 
növekedett erővel. A meddig csak egy kis pont lesz, hol meg-
állhat, meg fog állani. A bírságot nem a tőke, hanem a bolo-
gnai lakosok fizetik, ma elitéltetik, holnap az összeg készen 
van, s a kormány ügyésze kielégíttetik. Czélja az ügyésznek, 
a hatalmas kath. sajtót lefoglalások- és bírságokkal elnyomni, 
a zaklatottak kedvét megtörni; eddig czélt nem é r t , s lehet 
várni, hogy Bolognában czélt nem ér. Előbb az alkotmányos 
sajtót kellene fölfüggeszteni, dictatorságot behozni, hogy a 
katholikusoknak kezéből a fegyver kicsavartassék. Cavour 
pedig végrendeletben meghagyta, csak ostromállapothoz ne 
folyamodjék a kormány. Nagy lélek szükséges, hogy hol a 
bíró öldökölni akar, a vádlott a törvényhez ragaszkodjék, 
melyet lelkében kárhoztat. Casoni ragaszkodik hozzá, s nyo-
mattatván a királyi ügyésztől, eddig sem ő, sem társai közül 
egyik sem ült tömlöczben, s a lap egy lirát sem fizetett, mi-
vel az első Ítélet föllebbeztetik, az idő múlik, u j é su j ügyészi 
kifogásokkal a perkereset végtelenig húzódik , s jön egy uj 
kormány, vagy valami más alkalom, a sajtó-perek a felsőbb ha-
talom szavára elejtetnek, a birságok bár befizetve, elengedtet-
nek, az alsó-törvényszékek ítéletei megsemmisíttetnek. Ez a 
törvénynek kedvezése, melyet a lelkes bolognaiak a szentügy 
diadalára ntolsó cseppig kiaknáznak jobb jövőnek reményé-
ben — Az ,Eco' nagy újság, a müveitek osztályának szolgál; de 
ez kevés, mivel az alsó osztály sodortatik be leginkább a forra-
dalmi iszapba. E czélra szolgálnak már havi és heti lapok, úgy-
mint ,Conservatore' és ,Giardinetto di Maria ' A ,Conserva-
tore' hasonlít a Civiltához, vastag havi füzetekben jelenik 
meg, Cattolici ed Italiani' vezérmondat alatt. Folyó évben in-
dult meg, s egész Európában nevet és tiszteletet vivott ki 
magának, nevezetes a Montalembert és Casoni között tartott 
vita miatt is. A prot. ,Gazzctta del Popolo' ellen harczol a 
,Piccole letture cattoliche', ,Albo cattolico' ,Verita' ,Letture 
della Dominica.' A kis ár, melyen ezen apró lapok áruitatnak, 
muta t ja , hogy itt a nyervágynak árnya sincs, s egyedül a 
szent ügy diadala kerestetik. — Ez még nem elég. A mely 
várossz. Lukácstól szűz Mária képét b í r ja , szűz Máriának 
is kénszerül hódolni, s az Isten anyjának pártfogása alatt az 
eretnekség ellen harczra kelni. Cunctas haereses sola inter-

) Brignole S a l e Antal mart. 13-án , Kel ler Emi l , a hires franczia 
szónok mart. 20-án levélben üdvözöl te Casoni, és Querzoln szerkesz tő -
ket . (Conservatore I k. IV. füz. 348. 1.) 

emisti in universo mundo ! Ebből eredett a ,Giardinetto di 
Maria', a franczia Pillon de Thury kanonok ,Rosier di Marie, 
lapjának példájára. Valóban virágteljes ker t , hol az olvasó 
szűz Maria erényeinek, és a hivek ajtatosságának kedves 
illatját találja. Igy és ily pontokon küzdenek a derék bolo-
gnaiak az egyházért, az elnyomott hazáért. A gonoszság el-
len ugyanazon téren vívnak, melyet a gonoszság választott, 
a szabad sajtónak fegyverével. Mivel a gonosz sajtó fékte-
lenségeit sem korlátozza, becsületes sajtót tesznek ellenében. 
Naponként bizonyítják, hogy a forradalom lelkükben tért nem 
nyert, hogy ők hivek az egyházhoz, hivek a pápa-királyhoz. 
A kath. világnak üdvözölni kell az ily harczíiakat. Ezek küz-
denek, mivel a vész reájuk tör t ; készülnek-e ily küzdelemre 
mások, kikre hasonló vész várakozik ? Az ut fáradalmainak 
első jutalma volt e bátor harczíiakat, a papi rendből és a vi-
lágiakból, Casoni rokonának menyegzőjén összeseregelve 
egyszerre mindnyájukat tisztelhetni, és az ős egyetemnek 
jelenlevő tanáraival testvéri kezet szoríthatni. A sok lapot, 
röpiratokat ölünkbe rakták, mi kedves nászajándékkal távoz-
tunk a menyegzői reggeliről. Sietünk Anconába, hol a Pesaro 
és Cialdini által történt bevételnek évfordulati napja lesz. 
Készülünk keserves látványra, hogy saját hazafiainkat is a 
vaderőnek szolgálatjába szegődve, s a pápaság és a kath. 
egyház kiirtására czélzó ujongatások között lássuk. A sza-
badság kivilágítása lesz ez az utczákon, hol a szem féktelen-
ségnél egyebet látni nem fog egész Civitá-Castellanaig, mely-
nek hidjána piemonti dandárt két franczia tizedes tartóztatja 
föl: hucusque et non ultra. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DOROSMA. oct. 8-án. A téjjel-mézzel folyó magyar 

Kanaán, a boldog alföld fia jelenleg búsul s kesereg, mert 
irányában az Ur jótékony keze megrövidült. A ki a közel 
lefolyt nyári időszakban a délibábos ég alatt elterülő rónák 
végtelenjét szemlélte, kétségkívül szánakozásra méltó sorsán 
elkomorult lelke. Mezői dísztelenek, szántóföldjei terméket-
lenek valának. „Maledicta terra." Hová tűntél a szellők 
lágy ölében édesdeden ringatózó ékes arany kalász? hova 
rejtőztél a vidéket vigan koszorúzó eleven színű mező ? Az 
isteni gondviselés titkait ne nyomozzuk. Az alföldi magyar 
reményét az idők mostohasága — az ez évi aszály meghiú-
sítván, tetemes csapást szenvedett. Alföld hü gyermeke ! 
ébredj ! figyelj ! ez Isten ujja volt. A zilált viszonyok ily 
meddőségében bár szomorú szívvel s nem épen aggály nél-
kül tekintünk a jövőbe ; nem tünt el mégis szivünkből a re-
mény, a Gondviselés a sanyargatás bojtorjányai közt is uj 
rügyeket fakasztand számunkra a jólét mármár elhaló fáján, 
A tiszta vallás ihletével lelkesített ker. remény világító fák-
lyát lobogtat a halandó előtt, midőn élet-pályája elsötétül ; 
malasztos szárnyai alatt békével üriti poharát a szenvedő ; 
szóval éleszti bizalmát Isten iránt, ki akkor áll legközelebb 
segítségével hozzánk, midőn látogat, „Mindennek szemei te 
benned biznak Uram és te adsz nekik eledelt a l k a l m a s idő-
b e n " A honunkbn, s különösen az alföld téréin uralgó anyagi 
szükség, inség s a csekély pénzforrások daczára kebelünk 
elevenséget, kedély-állapotunk üdületet, gondolatunk nyug-
pontot talál, ha az épületes egyházéleti események mozzana-
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tai t figyelemmel kisérjiik, A tettekben nyilvánuló sz. lelke-
sedés eszükvilágban sem késik áldozat-filléreit a jótékony-
ság oltárára a közáhitat. emelése végett lerakni. Mig az ily 
hitjelenségek nem gyérülnek, addig mindég derült, örömsu-
gárzó arczczal, s a legszebb reményekre jogositó jövővel 
nézhetjük a szomorú anyagi helyzetben sinlődő jelent. Ily 
áhitatos gondolatok közt emelém föl szemeimet derék egy-
házunk sudár, igen magas tornyára, melyet az idők viszon-
tagsága vég-enyészettel fenyegete. A romboló idővel da-
ezoló toronynak segédkezet nyújtandó, s azt a végképeni 
bomlástól, melynek indult vala, megmentendő, megszülem-
lett annak kijavitási eszméje. Az Isten dicsőségéért buzgón 
hevülő kath. közönség vállvetve a nemes városi tanácscsal, 
nem tekintve a jelenlegi nyomasztó anyagi körülménye-
ke t , áldozatkészen járult e szép vállalat fölkarolásához, 
melynek kivitelére a megkívántató költségvetés megtörtén-
vén, a munkálatok folyama foganatba vétetett. A romlado-
zott, s dűlőfélben levő torony korhadt belső fa-alkotmánya 
ujan át-alakittatott, volt réztetőzete, s egyébb diszitmény-
részletek a régi eredeti modorban szakavatottan újra hely-
reállitattak. Kijavításán Hoffmann szegedi müépitész dolgo-
zott, s a kijavítás 2000 o. é. frtba került. A vándorutas ha e 
róna tájra vetődik, első, mi szemébe tiinik, Dorosma colos-
salis, merész alakú, sugár magas tornya, melynek ildomos 
szépsége a környéken nagyitás nélkül szólva, ritkítja pár-
ját s a művészet valódi remekét, az Isten dicsőségének örök 
időkön át büszke hirdetőjét tünteti elő a szemlélőnek. Te-
hát a mármár roskadó állapotjából kiemelt gyönyörű alakú 
réztorony, mely mintegy ujjával az égre mutat, hogy az oda 
fönvalókat keressük, a maga pompájában díszeleg, s raj ta 
a világot jelentő fény-gömbön ragyogva csillámló kereszt, 
megváltásunknak e diadaljele, kiváló ékessége környékünk-
nek. Igen, hitünk szent trophaeuma a mai hitszegény kornak 
lelki épülésére ékesitse az épületek ormait ; ragyogjon élet-
pályánkon mint tenger hullámain hányatott utasoknak a rév-
part világitó tornya, nem csak azért, mivel azon megváltá-
sunk drága bére függött, hanem azért is, mivel a valódi tudo-
mány, műveltség, s józan polgári szabadság palládiuma. E 
helyen méltán kiálthatok sz. Pállal : „Tőlem pedig távol le-
gyen egyébben dicsekednem, mint a mi Urunk Jézus Krisz-
tus keresztjében." Boldog a község, mely az Isten háza dí-
szében, a Megváltó keresztjében, s az Isten dicsőségének 
előmozdításában leli legédesb örömét ! Midőn e sorokat írom, 
egyúttal bucsut veszek az alvidéktől. Isten hozzád szeretett 
alföld! Adja Isten, hogy disztelen mezőid jövőre áldásos 
virulásnak örvendjenek. Polák. 

LONDON, juliusban. Ugy látszik , hogy a lankashirei 
nyomor végét érte. 300,000 szegény részesült segélyben a 
szegények bizottmánya által A kormány közmunkákat kez-
detett a vidéken, mindössze 35 milliomot költött e czélra. De 
mi történt az irlandiak nyomorának enyhítésére ? Semmi ; 
ezek katholikusok, a kormány nem tesz semmit. A Szent-
Vincze-egylet is bevégezte számadásait a lankashirei nyo-
morultakat illetőleg, hálát mond a franczia, belga és hollandi 
egyleteknek, melyek oly keresztényi szeretettel siettek a 
nyomor enyhítésére; mindössze 13,246 frankot osztott ki, 
ide nem számitva a ruhadarabokat, melyeket télen át a sze-
gényeknek adományozott. Most az egylet Irlandra forditja 

főfigyelmét. A prot. országban legalább a jótékonyság sza-
bad, mely tiltva van Francziaországban és Belgiumban. 
Azonban, habár a jótékonyság szabad, a szegény nem min-
denkor szabad. Igy például a londoni ,Commercial Road 
East' intézetben sok kath. fiu vagyon ; a plebánus kérvé-
nyezte, hogy ezeknek vallásos oktatást adhasson, kérése el-
vettetett. A ,Limehouse industrial school' 59 kath. fiút szám-
lál, és csak 9-nek engedtetett meg, hogy vallásos oktatást 
nyerhessen, a többi az anglikán pap tanitására kényszerítte-
tik. Igy a ,PIasher industrial school'-nak -39 növendéke kö-
zül 10, a ,Forest Gate industrial school'-nak 48 növendéke 
közül csak 9 fiúnak szabad a kath. paptól oktatást nyerni. 
Azonban ezen fiuk csak azok, kikről tudjuk , hogy katholi-
kusok; hány van, a kiről nem tudjuk, kik eltitkolva vannak ? 
Elvesztik hitüket a nélkül, hogy ezt tudnók , sőt ők se tud-
ják, hogy kath. szülőknek kath. gyermekei. — A ki a sza-
badelvüséget nem ismeri, ezen tényeket alig fogja hinni. — 
Jun. 25-én szentelte föl Grant püspök ur a chatami, sz. Mi-
hály tiszteletére épült templomot a kenti grófságban. Man-
ning ur szónokolt az egyház küldetéséről, sok anglicán volt 
je len, kiket a látvágy hozott ide. Chatam nagyon neveke-
dett, egész Rochesterig nyúlik. Rochester a hires Fisher 
bibornoknak érseki széke, 3000 katholikussal, eddig csak kis 
kápolnát birt, most már tisztességes temploma van, melyben 
800 személy talál helyet. —Burder, szent Bernard-szerzetének 
apátja, elhagyja Angliát, s vissza megy a szerzet anyaházába 
Normandiában. — A Loschian őrgrófné által Dalkeithben épí-
tett Szent-Dávid templomnak plebánusa, egy jezsuita atya a 
25-ik számú ezredtől, melyben mint tábori pap szolgált, egy 
ezüst tintatartóvallepetett meg, melyenaz egyszerű fölirat volt 
olvasható : ,Doherly János, jezsuita atyának, a Greenlawban 
tanyázó 25-ik számú ezred." A jó katona szereti a jó papot. Mi-
dőn Romában voltam, egy franczia tiszt mondá : „a papság 
jobban van fegyelmezve mint mi" ; és méltán mondhatja a 
két testület egymásnak : „nam et ego homo sum sub potestate 
constitutus." — Murdoch, glascowi apostoli helyettes Du-
noonban u j templomot szentelt. A templom, a régi dumooni 
püspök lakának romjaival szemközt épült. — Birkenheadban, 
melyet második Liverpoolnak mondhatnánk, ismét kápolna 
áldatott meg szent Alajos napján. E kápolna a helybeli köz-
ség figyermekeinek számára van építve, kik 3000-ig mennek 
föl ; az áldást Brown János shrewsburyi püspök végezte. — 
Mindnyájan örömmel vettük, hogy a florenzi érsek a szent-
kereszt-templomot az ott tartózkodó kath. angolok számára 
Belany Róbert lelkipásztorsága alatt átadta. Sloane , angol 
kereskedő a templom homlokzatának kijavítására 260,000 
frankot adott. — Az alsó házban Maguire inditványt tett 
küldetnék ki egy bizottmány, mely a földművelési törvényt 
megvizsgálná, mivel Irland nyomora ebből ered. A törökök 
ép azt tették a keresztényekkel, mit az anglicánok a kath. 
irlandiakkal, földjeiket elvették, s régi tulajdonosaiknak bérbe 
adták, de ugy , hogy a bérletből minden pillanatban , ha ké-
nyük kedvük tartja, kidobhatják. 1860-tól 2,410,000 lélek ván-
dorolt ki, husz év alatt pedig több mind 4 milliom. Egy or-
szágot lehetett volna népesiteni ezekkel ; de Anglia, Malthus 
államgazdász elmélete szerént, ezen örül, mivel a benmarad-
taknalc több ennivalójuk marad. Irland kormányzója ellent 
mondott, Maguire indítványa megbukott. 
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AFRIKA. (Vége.) De a mit különösen szemükre le-
het hányni a moslimeknek az, hogy törvényeik ily tetteket 
nem büntetnek, sőt büntetésre méltónak sem tartják az ily 
eljárást. A rabszolgának, szegény-, gyermek- és asszonynak 
az arabsoknál sokkal szomorúbb sorsuk van , mint a pogá-
nyoknál. Oly tartományokban, hol az izlam a kereszténység-
gel közvetlenül és folytonosan érintkezik, sötétségébe egy kis 
világosság tán hathat; de az oly tartományokban, hol a kereszt 
fénye nem ragyog, éj uralkodik, fekete mint a halál országa. 
Én csak egy védvet ismerek, melyet e vallás mellett föl le-
hetne hozni, tudnillik : „Igen sok helyen elterjedt és ma is 
terjedelmes országokban uralkodik." Erre a válasz igen köny-
nyü ; az emberre nézve három élet van : a hit, a szellem és az 
érzékiség élete. Jézus a hit életét tanitotta, a Korán az ér-
zékiségét Ez utolsó semmi önmegtagadást sem kiván tőlünk, 
sőt ellenkezőleg minden szenvedélyt szabadon enged ; hiá-
nyozhatnak-e tehát követői? Tertullian az emberi lélek ne-
mesebb részéről azt állította, hogy az a természetnél fogva 
keresztény; ugyanazon joggal mondhatjuk annak alantibb 
részéről, hogy az a természetnél fogva mohamedanus. Ha 
szabadságot veszek magamnak közölni azon benyomást, me-
lyet a Korán, melynek mind szövegét mind gyümölcseit évek 
óta tanulmányozom, reám tesz ; ez bizonyára nem a mohame-
dánok elleni gyűlöletből történik, sőt ellenkezőleg erőm és te-
hetségem, valamint társaimé is, mindennap szolgálatjukra áll. 
Ők velünk esznek egy asztalnál, megszorítják kezünket, ők 
tisztelnek bennünket. Tanitjuk gyermekeiket, ápoljuk beteg-
jeiket, ellátjuk szegényeiket, Isten és irántuki szeretetből el-
hagytuk hazánkat, és szükség esetében egészségünket sőt 
életünket áldoznók föl érettük. De a keresztségnél fogva 
gyülöljük a tévelyt, és mint az igazság Istenének szolgái azt 
állítjuk, hogy az izlam ostora azon népnek, mely hozzá ra-
gaszkodik. Azért sokszor vetünk részvevő pillantást Afriká-
nak ezen keleti partjára, melynek csak mohamedán tanitói 
vannak, hol tudatlanság és bün uralkodik ; melyen csak itt-
ott köt ki egy pillanatra valamely európai hajó csak azért, 
hogy ismét gyorsan távozzék. Es mégis mily szép, mily dicső 
tartomány ez ! Mennyi kincs, gazdagság lelhető a jó re-
mény és Guarda-fuit-fok közt ! Az emberi lélekre nézve 
mennyi titok környezi ezen tájékot, hol Nílusnak forrásai 
rejlenek. A Teremtő itt mindent egyesíteni látszott a mit a 
természet nagyszerűt és magasztost fölmutathat. Ily érzelem 
szállott meg bennünket, midőn a múltkor kirándulást tet-
tünk néhány kísérővel Afrika belsejébe.. . . A természet e 
nagyszerű látványossága a lelket a gyönyör mámorába meríti, 
és némileg fölfogja annak eredeti nagyságát. A lélek mint szü-
löttje az égnek és uralkodónője a földnek, ismeretlen boldogsá-
got érez urodalma szépségének látásakor, és mig a valóban 
szent érzelmek, melyeket ily szépségek ébresztenek, keresztül-
vonulnak a lelken, a szemek könyekkel, a hála könyeivel tel-
nek meg és a sziv e szavakra fakad: Istenem,mily nagy vagy 
te! És mindé nagyság elveszettnek,mind e kincshaszontalanul 
elpazarlottnak látszik ! Barbarság uralkodik még e tájakon, és 
az ut, melyen az ember jár, inkább az állatok müve. A tengere-
ken való evezés alkalmával, a végtelenségnek közepén, gon-
dolkolkodóvá lesz az ember, és kérdezi önmagától : Mire való, 
mire szolgál ezen határnélküli viztömeg ? kinek szolgál lát-
ványul? És a felelet ez: Nyugszik az Ur szemei alatt, ki te-

remte azt. Mély hallgatása dicséri az Urat. Tanúságot tesz 
hatalmáról, midőn viharkorbácsolta hullámai egész az ege-
kig látszanak emelkedni. Ugyanez áll Afrikának lakónélküli 
puszta lapályairól is. Kecsegtetik néhány zarándok sze-
meit, kik nyom nélkül vonulnak rajta keresztül, mint a hajó 
a tengeren. A szegény afrikai jó természetű vad, de nem tudja 
a Teremtőnek megadni azon tiszteletet, melylyel neki a föld 
tartozik. Helyette a hegyek, erdők, vizek emelik föl éghez 
dicsérő énekeiket. Mikor, mikor fog oh Istenem ! ütni az óra, 
midőn Europa egy pillantást vetve a földgolyóra fölkiáltand: 
,.Minden országok közt ez a legelhagyatottabb ; küldjük 
meg tehát neki a polgárosodás jótéteményeit." Társaim és 
én azon hő kívánságtól lelkesülünk, hogy gyenge erőnket 
ezen nagy munkára szenteljük, A partnak egy részén kibé-
reltünk egy szalma-kunyhót, hogy a szeretet némi müveit 
ott gyakorolhassuk. Bagamoioban türhetőleg egészséges az 
éghajlat, a népség nyugodt, és mi különösen nagy fontosságú 
a niamuesisi uton fekszik. Az isteni gondviselés vállalatunk 
fölötti tetszését az által fogja nyilvánítani, hogy a kivitelre 
szükséges eszközöket beszerezhetjük. Adja az ég, hogy a 
tág Afrika szivében egykor oltárt emelhessünk a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak. Jelen tudósításomat nem akarom bevé-
gezni azon elismerés nélkül, hogy Jablonszky ur, a franczia 
consulatusnak Zanzibarban ügynöke, folytonosan szívességé-
vel halmoz el bennünket. 0 missionknak igazi jótevője. Az an-
gol, hamburgi és amerikai consulokhozi viszonyaink a legba-
rátságosabbak. Ezen urak, valamint a különféle nemzetbeli 
alattvalók is sokszor meglátogatnak bennünket es isteni tisz-
teletünket. A mi a zanzibari sultánt illeti, teljes szabadságot 
enged nekünk. Vele szintúgy mint az arabsokkal is barátsá-
gos lábon állunk. Tudjuk ugyan, hogy az üldözések meg 
nem ingatják az egyházat, hanem inkább megszilárdítják ; 
de tudjuk azt is, hogy ily viharok az ily zsenge missiot meg-
semmisítik. Azért el vagyunk tökélve, mindent megtenni, 
mit lelkismeretünk megenged, hogy mennyire lehet, minden-
kivel békében éljünk. F a v a. tk 

IRODALOM. 
„MINDENT JÉZUSÉRT." I r t a F a b e r Frigyes Vilmos. 

(Folytatás.) 

IV. A sz kegyelem megbecsülése. Ez ismét egy másik 
főérdeke Jézusnak. A világnak egészen más alakja lenne, ha 
az emberek saját értéke szerént becsülnék a szent malasztot. 
Mi becses a világon a szent malasztot kivéve? Mily gyerme-
kesen elragadtatjuk magunkat a dőreségek minden neme ál-
tal, melyeknek mi közük sincs Jézus érdekeivel. Mily ká-
bák vagyunk ! Mily szép időt pazarlunk el ! Mily sok rosszat 
teszünk! Mily sok jót mulasztunk el. És mégis milyszeliden, 
gyöngéden bánik velünk az ur Jézus! Ha az emberekaszent 
malasztot kellően becsülnék, Jézus minden érdeke jól menne 
elő. Hogy ha nem halad elő, ez épen a becsülés hiánya miatt 
történik. A szent malaszt folyton jön ; az érdemek folyton 
szaporodnak ; csaknem oly gyorsan mint Jézus szentséges 
szivének dobogásai. Mig e sziv lángoló szeretettel ég után-
nunk, mi mondjuk: Én nem vagyok köteles ezt viszont tenni; 
ezen élvet nem kell föláldoznom ; föl kell hagyni avval a túl-
ságos vallásos lelkesültséggel, vakbuzgósággal. A mi sok az 



sok. Istenem! Szeretném látni a lelkesedettséget, melyethü-
teni kellene ! Szegény Jézus Krisztus ! Szegény Jézus ! És 
mind ez a szent kegyelem valódi becsülésének hiányából tör-
ténik. Jobb meghalni, mint a szent malaszt egy növekedését 
elveszteni; hiszszük-e ezt? Nem, de mondjuk,hogyhiszszük. 
Ha a börze ötven százalékot esnék, nem lenne oly nagy baj 
mintha egy beteg ir (irishman), türelmetlensége által a szent 
malaszt egy részét elvesztené. Ha szent Mihály minden ter-
mészetes képességét és ékességét, hatalmát és erejét, bölcse-
ségét és szépségét stb. megnyernők, mindezt nem is lehetne 
összehasonlítani a szent malaszt egy u j növekményével, mi-
lyet mint illetéket kapunk az Istentől, ha egy negyed óráig 
ellenállunk a harag szenvedélyének; mert a szent malaszt az 
isteni természetbőli részesülés. De teljesitsük ezt saját éle-
tünkben, mialatt másokat akarunk annak kivitelére rábeszélni. 

Tekints bármely rosszra vagy szenvedett viszontagságra 
az egyházban, és látni fogod, hogy az soha sem történt volna 
meg, ha gyermekei a szent malasztot igazán becsülnék, sőt 
már holnap minden jól menne, ha a szent malasztot azonnal 
el kezdenék becsülni. Az egész világot is megnyerve, mi 
haszna sem lenne az embernek, ha az által halhatatlan lel-
kének kárát vallaná. Menj és győzd meg erről az embereket; 
mutasd meg nekik a kegyelem által, mily kincshalmazt rak-
hatnak össze, és hogy egyik kegyelem miként vonja maga 
után a másikat, hogy mindezek érdemekül rovatnak fö l , az 
érdemek pedig dicsőségre visznek ; az örök dicsőségre, mely 
az égben van. Ha ezt megteszed, Jézus érdekeit nagyon elő-
mozditod, sokkal jobban mint vélnéd. H a csak imádkozol is, 
hogy az emberek a szent kegyelem nagyobb becsülésével 
birjanak, Jézusnak titkos apostola levél. Minden kegyelem 
benne van; ő mindannak forrása és te l je ; ezeket a drága 
lelkekre óhajtja kiönteni, a lelkekre, melyekért meghalt; és ezek 
nem akarják engedni, mert a kapott kegyelmeket meg kell 
becsülniök, hogy ujakat kaphassanak. Menj és segits Jézus-
nak. Miért veszne el a lélek, melyért ő meghalt? Igen, miért 
veszne el csak egy is ? Iszonyú valami egy lélek elvesztére 
gondolni, legiszonyúbb. És miért kellene elvesznie ? Miért? 
Ott van a szentséges vér az esedezők, kérők számára, és a 
mit az ad, az sz. kegyelem. De az embereknek legkisebb gond-
juk is nagyobb a sz. malasztnál. Szent Pál egész éltét abban 
tölté el, hogy az embereket a szent kegyelem tanára oktatá, 
számukra szent kegyelmet kér t , és hogy a kapottat jól , he-
lyesen használják. Mikor szent áldozás után a kegyelmek for-
rása szivünkbe leszáll, akkor kérjük ő t , hogy szent malaszt-
jának szépségét tár ja fői az emberek szeme előtt, mi által 
szent malasztjának sokszorozását eszközöljük, és a kegyelem 
e sokasitásával érdekeit mozditjuk elő, mert minél többet ad 
édes Üdvözitőnk, annál dúsabb lesz. Lelkek édes királya ! 
Miként gondolhatunk mi más valamire, mint csak ő reá ? A 
gondolat, hogy legszentebb érdekeit általunk kezeltetni en-
gedi, valami rendkivüli ; csudálom, hogy meg nem hat minket. 
De hisz saját szabadalmainkat nem ismerjük; és miért nem? 
Mivel nem eléggé tanulmányozzuk drága Urunkat. Miért 
nem fogunk ahhoz annak idején, minek az egész örökkéva-
lóságra el kell bájolni bennünket? Tanulmányozd Jézust. A 

menny csupán azért menny, mert Jézus van ott ; és nem 
könnyű megérteni, miért nem lőn a föld is mennyé, mióta Jé-
zus a földön is van. Oh fájdalom azért, mert a gonosz képes-
séget őt megbánthatni, nekünk hagyá. Tegyétek ezt félre, 
és készen van az ég , vagy a purgatórium, mely az égnek 
csarnoka. Eljövend-e valóban e nap, mikor többé már nem 
vétkezhetünk, Jézus szivét nem sérthetjük ? Oh áldott Üd-
vözítőnk; keltsd föl azt a napot, mely ne szálljon addig le, 
mig e drága szabadalom a mienk. Miért nyugtalankodjunk 
azért és kérdezzük, ha valljon egyszerre mennyországba ju-
tunk-e, vagy előbb a purgatoriumba ? Fődolgunk legyen az, 
hogy Urunkat és szeretetünket ezután soha se bánthassuk 
meg. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 20-án R a n o l d e r János veszprémi püs-

pök ő exclja, a tiz év előtt Veszprémben általa telepitett ir-
galmasnénéknek 20,000 frtot kegyeskedett adományozni. 

— S i m o r János győri püspök ő mlga a győrnádorvá-
rosi tüzkárosultak kőzt 300 frtot méltóztatott kiosztatni. 
Folyó 11-én pedig megnyitotta ünnepélyesen a győri le-
gényegyletet. Szent-mise és beszéd után fölszentelé az egy-
let zászlóját, melyet ismét lelkesitő szavak közt adott át az 
egyletnek. Az ünnepélyen a pesti legényegylet t. elnökén ki-
vül jelen volt a bécsi legényegylet elnöke is dr. Gruscha Antal. 

— A pécsi káptalant és megyét súlyos veszteség érte 
K r á l József cz. püspöknek, általános helyettesnek, apát-
kanonoknak f. hó 15-én, élete 76-ik évében történt halála 
által. Szilárd jellem, papi buzgalom, minden jóérti önzetlen 
lelkesedés, különösen az iskola ügy bőkezű pártolása, min-
denütt javitni, segitni törekvő jótékonyság a megye évköny-
vében feledhetlenné tették mindenkorra nevét Áldott emlé-
kének legyen megfelelő az örök béke, nyugalom. 

— Billault franczia minister, korunk „Jupiter tonans"-
ának legügyesb, és mint mondatik, pótolhatlan Mercuriusa 
majdnem azon pillanatban hunyt el, melyben orvosának ál-
litása szerént minden veszély el volt már háritva ! Szüle-
tett 1805-ben. T. olvasóink előtt ismeretes az olasz kérdés 
tárgyalásából. 

— 0 szentsége az „Armonia" szerkesztőjéhez igen el-
ismerő levelet intézett ; annak fivérét pedig, mint a katholi-
cismus egyik kitűnő világi bajnokát a sz. Gergely-rend lo-
vagjává méltóztatott kinevezni. (I. T.) Örömmel értesültünk 
Romában időző tanártársunk leveléből, hogy a szent-atya 
csekélységünknek is küldi általa áldását. Procul et de ultimis 
finibus pretium ejus. 

— Florenzből irják, hogy a foianoi temetőbe gonoszte-
vők rontottak be, hol a kereszteket sorra lerombolták. Azu-
tán bementek a plebánushoz, és kérték a templom kulcsát, 
hogy ott a ciboriumban végezhessék sz et. A plebánus 
ily istentelenség fölött haragra gerjedve a templom harang-
jait félreverette, a nép csődülni kezdett, a gonoszok megfu-
tamodtak, és még az utjukba eső keresztek ellen is méltat-
lankodtak. A rendőrségnek sikerült egy-kettőt elfogni a sza-
badság hősei közül. 

Megjelent : „ A z e g y h á z t ö r t é n e l m e d i ó -
h é j b a n " Nogáll Jánostól. Második javitott és bővitett kia-
dás. Ára bőrháttal kötve 40 kr. Ha 10 példány rendeltetik 
meg közvetlenül a szerzőnél, példányát 30 krral számitva bér-
mentesen fognak elszállíttatni. Ugyanazon t szerzőtől „Ma-
gyarország történelme"-nek 4-ik kiadása már sajtó alatt van. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A kegyuraság rendezése. (Folyt.) — 
Egyházi tudositások.) — Vegyesek. 

A kegyuraság rendezése. 
(Folytatás ) 

A kegyuraság (Patronatus) megszerzésének kü-
lömbféle canonszerű tényezőit fölemiitvén sz. azt az 
egyházra nézve „veszélyesnek" bélyegzi: „drohend 
und hemmend, unkirchlich, und kirchenfeindlich" 
„Brandbeulen" nevezetekkel illeti, (p. 77.) Jóllehet 
a kegyúri jog mindég az egyházi hatóságnak bizo-
nyos megszorítása, és a hol annyira terjed, hogy a 
püspöki szabad befolyás vagy adományozás a java-
dalmak osztásában majd kialszik, — „das freibischöf-
liche Ernennungsrecht beinahe ganz erloschen," ezt 
csak tulkapásnak, és visszaélésnek kell bélyegeznünk: 
de hogy magában véve, illő korlátok közt, a patro-
natus az egyháznak előnyére, és nem kárára válik, 
már csak abból is kitetszik, hogy az egyház azt szen-
tesitette. Igaz, hogy Magyarországban ezen kegyúri 
jog fölötte elterjedett: de ez csak arra mutat, hogy 
a magyar jámbor bőkezűség által ama hármas ténye-
zője a patronatusnak igen bőven gyakoroltatott. A-
zonban az is bizonyos, hogy a magyar törvény a 
romladozó egyházak és javadalmak épületeit a püs-
pökök által rendeli fölépitendőknek és föntartandók-
nak : valljon kívánatos, vagy elviselhető volna-e ezen 
teher a püspökökre nézve ? ezt sz. ugy látszik nem 
igen fontolgatta. 

Tehát „propter abusum non est tollendus usus:" 
szoríttassák a kegyúr a püspök befolyása által az ér-
demnek méltánylására, akkor majd a „méltók között 
a legméltóbb" — „unter den Würdigen der Wür-
digste" fog a javadalomra kineveztetni: ugy szintén 
az aljas fogások, mesterségek, és ajánlatok a javadal-
mak elnyerésében, — „das Rennen, Laufen und Krie-
chen" — „die Empfehlungen durch Juden und Mai-
tressen" mellőztetni fognak. De mi történnék még 
minden, ha sz.-nek a fönebbiekben „a népválasztás"-

ról fölállított kedvencz eszméje valósulna? akkor 
fogná ám csak még a pénz-, bor-, és tobzódás általi 
korteskedésnek simoniája épen az erkölcs és vallásos-
ság vezetőjének, a lelkésznek, választásában a népet 
elerkölcsteleniteni, elkorcsositani ! Akkor fogna csak 
a lelkészválasztás igazán egy alispány, vagy főbiró 
választásához egészen hasonlítani, a mit pedig fölebb 
sz. (p. 54.) ama nagynevű magyar praelatusnak sze-
mére lobbantott. 

Jóllehet pedig méltó megrovást, sőt egyházi fe-
nyitést érdemlenek mind azon alpapok, kik aljas és 
tiltott utakon javadalomhozjutni törekednek : de már 
egy „katholisch kirchlich" — „katholikus egyházi" 
sz -tői csak mégis egy kis reformatori tulbuzgóság, 
midőn ő az alpapságot, saját tisztsorsosait „istenrabló 
„szégyen-kölykeknek" nevezi: „kik a pokollal is ké-
szek szövetkezni" — sat.: „gottesräuberische Schand-
buben, die sich vor einem Bunde mit der Hölle nicht 
scheuen würden" — „schamlose Kleriker" sat. (p. 
69.) Ilyen és hasonló piszkolódások által a kath. ma 
gyar alpapságot a világ előtt pelengérre állitaninem 
annyit tesz-e, mint annak ügyét nem elősegiteni, ha-
nem azt azok előtt, „qui ex adverso sunt" elárulni, 
és kezeikbe a kath. alpapság ellen fegyvert szolgál-
tatni; az ilyen „Reform" lepereg, és be nem hat ; ez 
nem „Reform," hanem egy epés, gunyoros lélek czi-
kornyáinak harapós játéka. 

Ha a concordatumnak 24. czikke áll, miszerént 
„Parochiis omnibus providebitur publico indicto con-
cursu, et servatis Concilii tridentini praescriptioni-
bus :" akkor nem egy könnyen következhetik be az 
eset, hogy egy „ostoba" „Dummkopf" a püspökbosz-
szuságára a javadalom hasznait élvezhesse, kivált ha 
a jelenleg divatozó „synodale examenek" kellőleg 
föntartatnak, és csak az igy el készülteknek engedte-
tik meg a javadalomra folyamodni. Ily módon a püs-
pöknek elég alkalma van a tudatlanokat visszautasí-
tani. Ha ezen szabályokat valamely patrónus meg-
szegné, ugy hiszszük államszerződést szegne meg, és 
nem a püspökkel, hanem azon szerződést megállapító 
államfővel, ő Fölségével, volna dolga. 
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7. Hogy a püspök engedélye nélkül aplebánus-
nak 20 forinton fölül a templom pénztárából nem 
szabad költeni, és h o g y , a mint a felsőbb rendelet 
mondja: „Domini terrestres, prout de juremunicipali 
hungarico sunt obligati Ecclesias instaurare, Paro-
ehos , et Ludirectores dotare, qua Patroni, teneantur:', 
(Decret. Leopold 1 Imp. ddo. 9. April. 1701.) ezt tud-
j u k ; de hogy a püspök a magán-kegyurnak kénye 
szerént tartoznék a templompénznek költését enge-
délyezni, mint sz. mondja: „bei Privatpatronen be-
schränkt sich sein (des Bischofs) Recht auf ein Placet, 
welches er den Patronatsgelüsten so oft zu ertheilen 
hat, als den gnädigen Herren die Bau-, oder eine an-
dere Ausgabslust anwandelt," (p. 70.) ezen adatot, 
csak mint abusust, visszaélést is honnét vette sz.? nem 
tudjuk, minekutána gyakorlati dolog, hogy az egy-
ház és plebániaház építkezései csak akkor viendők a 
templompénztárra által, ha az a patronustól elég jegy-
ajándékkal elláttatott, a patrónus pedig azokat vinni 
képes nem volna: valamint az is a törvény értelmé-
ben kimondott kormányelv, hogy a patronusok „ad 
satisfaciendum obligationi eidem Jur i connexae eti-
am iuris via adstringendi veniunt." (Intim. ddo. 1. 
oct. 1816. n. 27951. — ddo. 18. aug. 1817. n. 
23,965. sat.) 

Az is különös nézete sz.-nek, hogy a hol a tem-
plom, és plebánia-ház a helységben építtetik, azon 
földnek az urasággal és községgel közösnek kell lenni: 
„wo die Kirche, und das Pfarrhaus erbaut wird, — 
in der Ortsried, — ist — wenn auch nicht abschlies-
sendes, wenigstens gemeinschaftliches Eigenthum der 
Gemeinde mit dem Patron" (p. c.) Igy tehát eredeti-
leg a paraszt telkes és zsellér-házak is a község és 
urodalommal közösek volnának, daczára a magyar 
törvény amaz axiómájának: ,,omnis terrae proprietas 
ad Dominum spectat." Miért tulajdonítjuk tehát a sza-
bad földet, és tulajdon-jogot a 48-ki törvény dicső-
ségének? Miért fizeti sz. is velünk együtt az úrbéri 
megváltást, ha minden földdarab, mely a „helység-
tagban" „in der Ortsried" épül, nem kizárólagos, ha-
nem közös tulajdon? Sőt fájdalom! oly annyira sür-
getik az urodalmak e kizárólagos tulajdoni jogot az 
egyház, plébánia-, és iskola-házakra nézve, hogy pél-
dák vannak reá, miszerént a már a Can. Visitatio sze-
rént iskolai- és plebániai-czélokra adományozott, és 
már századig e czélra is használt funduson az uroda-
lom a községi iskolának a község erejéből a régi — 
állítólag — urodalmi funduson eszközlendő kiépitte-
tését sikerrel betiltotta, és a magas — absolutisticus 
— kormány, mely, — tagadni nem lehet, — ugyan-

csak nagy hévvel emelte az iskolai nevelés ügyét, 
azt a választ adta az illető iskolai elöljáróság folya-
modására, hogy „a tulajdon szentségét tisztelni kell," 
és e miatt még máig is csak sínylődni kénytelen a 
közel ötszáz tanulóig népes iskola három osztályú ren-
dezésének daczára! A mit mi szintén jogtalan szigor-
nak tartunk, minekutána minden jogfogalom szerént. 
bizonyos, hogy az ily földrészek az eredeti rendelte-
tés és adományozás alapján, — miről az egyházi 
szemle tesz bizonyságot — ugy> mint az elévülés ál-
tal az egyház és állam birtokába mentek által: de 
más részről azt is tultág állitásnak tartjuk, hogy min-
den a helységben fekvő földdarab — „in der Orts-
ried" közös tulajdona legyen a községnek és patro-
nusnak. 

8. Ugy tetszik már fölebb is emiitettük, hogy a 
hol a privatpatronus tehetetlenné vált, vagy épen nem 
akar, vagy mint idegen vallású „törvényszerént neki 
nem is szabad patronusi jogot és terhet kezelni," — 
ily helyeken be nem látjuk, miért volna„legigazság-
talanabb, vagy épen bűnös dolog" — „nicht nur 
höchst ungerecht, sondern auch sündhaft" (p. 71.) a 
hiányt a vallásalapból pótolni? „Daturne ad impossi-
bilia obligatio?" Vagy lehet-e valakit uj jótékony 
alapitmányra kényszeríteni? Az egyházi-, ugy mint 
a polgári-államtörvény tiltja az idegen vallásúak pa-
tronuskodását: sz. kedvéért pedig ismét kényszerítse, 
és önmagával jöjjön ellentétbe? Azonban különös, 
hogy sz. 21. lapon a filialisoktói megvált plébániák-
nak jövedelmi pótlékát ugyanazon plébániává lett 
előbb fiókegyházi községek által sürgeti fedezendő-
nek: „Entschädigungen, welche überall von den Ge-
meinden den alten Pfarren höchst „zweckmässig" 
hätten geleistet werden sollen, die durch Creirung 
neuer Pfarren den Vortheil hatten den Gottesdienst 
durch das ganze Jahr hindurch zu Hause zu haben:" 
itt pedig ezen pótlékot az illető patronusokra akarná 
róni sz. „bei diesen ist die Last von den betreffenden 
Patronen zu tragen" (p. 71.) Már most tehát sz.-nek 
melyik „Reformtervét" fogadja el az egyház és sta-
tus? Sz. egyszer a községekre haragszik, s azokra 
róná a terhet: a patronusokra meg mindég haragszik, 
ezeket a jogokból egészen kiküszöbölni s csak terhe-
ket szeretne másokra róni ; ámde ez nem megy: 
„oneri correspondet jus." Hogyan is menne ez, ugyan 
egy terhet a községek is, a patronusok is viseljenek? 
Be jól járna azon régi plebánus ! két oldalról kapná 
a pótlékot! Az ilyen ingadozások tehát egy „Re-
form"-tervben semmit sem érnek, azok czélhoz nem 
vezetnek ! 
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Az is hiba, midőn sz. a „tizedpótlékot" „den Ze-
hendverhist" a vallás-alap által állítja fedeztetni; mert 
ez csupán csak annyiban történt eddig, a mennyiben 
a tizedveszteség által a plebánusnak háromszáz fo-
rintnyi illetéke csorbult volna, tehát azmint„recom-
pensatio Congruae," nem pedig mint tized-pótlék te-
kintendő: és ez is 1863-ki januártól fogva a vallás-
alapról az úrbéri kármentesítési alapra van áttéve. 
Vagy mi köze, mi baja, mi hiánya van akár sz.-nek, 
akár az illető papnak a tekintetből, hogy a maga kár-
pótlási illetékét nem a patronustól közvetlenül; ha-
nem, a patronusnak az le húzatván, a kormány kezei-
ből veszi? Biztosabb-e, illőbb-e egy magán-foldesur-
tól húzni a maga illetékét egy papnak, vagy a kor-
mánytól? Ezek tehát mind nem csak afféle üres, de 
káros követelmények a lelkész-papságra nézve; mert 
sokszor üresen maradna zsebje: vagy perlekedni kel-
lene neki illetékéért, ha a patronustól kellene függni 
tizedpótlásának ! „Nescitis" tehát — „quid petatis." 
Egyszer minden áron a patrónusoktól akar sz. szaba-
dulni: „Das Patronat möglichst zu bezeitigen" „es ist 
nichts dringlicher als die Kirche von diesen Brand-
beulen (Patronat) zu befreien" (p. 67.) máskor pedig 
még abban is, a miben a kormány a papságot fölsza-
badítja a patronustól, — a patronushoz akarja kötni. 

9. Igaz, hogy az egyházi ugy, mint a hazai tör-
vény a kegyúri jogot bebizonyíttatni kívánja, és pe-
dig ez utóbbi a király, mint főpatronus és a patrona-
tusi ügyek főbírája előtt, mely törvénynek nagy 
gyakorlati hordereje volt akkor, mikor a reformatio 
behozása után az uj hitűek által sok egyházak és egy-
házi javak elfoglaltattak, és valamint ekkor, ugy szin-
tén az úgynevezett neoaquistica alkalmával minden, 
a ki kétes jószágot birt, erről, valamint a jószágon 
gyakorlott patronatusról magát a királyi fiscus, vagy 
is erre rendelt bizottmány előtt igazolnia kellett: csak 
hogy most az a baj, hogy nem azt kell aFölségelőtt 
igazolni: valljon az illető urodalomnak van-e patro-
natusi joga? hanem inkább, hogy patronatusa levén, 
tartozik-e a terheket viselni? Most senki sem perel a 
patronatusért : ki ki oda adja aztszivesen; sőt azért 
perel, hogy azt lerázhassa. Csak az a kérdés, ki vál-
lalja el majd a terheket? Sz. csak a püspökökre és a 
kiralyra kivánja ruháztatni a patronatus jogát: de 
fogja-e birni a terheket egész megyéjében viselni a 
püspök? vagy a király egész országban? Erről sz. 
nem gondolkodik. Nem is lehet ezt addig feszegetni, 
mig a községi rendszer és ebben a patronatusi viszo-
nyok is megállapitva, és rendezve nem lesznek. 

Jól fölfogta sz. a magyar alkotmánynak ama 

szellemét, miszerént a király a főbirtokos, és főpatro-
nus: t. i. per eminentiam, és principialiter — elvileg 
— a mennyiben ő a királyi adományozásnak — do-
nationak, — ugy szintén a nemességnek is kútforrá-
sa: a többi nemes kezdettől fogva a birtokra ugy, 
mint a nemességre nézve — csak a király kifolyásá-
nak, és tagjának — „membrum Coronae" tekintet-
vén, már t. i. amaz őseredeti értelemben, miszerént, 
mint Katona mondja (Epitome Chronolog. P. I. p. 16.) 
már „Árpád terras bello partas, arbitratu suo ipse 
victoribus addicebat." De hogy Magyarországban, a 
hol már a parasztnak is tulajdoni joga van, mindenki 
a királyon kivül csak „haszonélvező" „Nutzniesser" 
volna mind a jószág, mind a patronátusra nézve, és 
igy csak a király volna nem csak fő-, de egyetlen 
patrónus is — „Für Ungarn hat man nur einen Pa-
tron, und dieser ist der apostolische König — der 
höchste und alleinige Patron, — auch besitzt in Un-
garn nur der König allein Güter und Rechte : der 
König allein verleiht Güter," (p. 72.) ez már sz. által 
ily kizárólagos és szoros értelemben véve, nem csak 
magától a sz.-től elismert kegyúri jognak hármas 
megszerzési módjával, hanem nyilvános törvényekkel 
is ellenkezik. Igy a többi között mondatik : „multi-
plici lege lata sancitum est, licere cuique dotare Ec-
clesias ac bona sua fortunasque il lis largiri" (S. Ste-
phan. Deer. 2. cap. 5. — S. Ladisl. Deer. 1. cap. 5. 
et 23.) — Továbbá I. Ferdinánd 1560-diki Decretu-
mában nyiltan kimondja, miszerént „non soli Reges 
Ungariae, sed et alii pii, et devoti erga Deum Reli-
gionemque christianam bonis et juribus possessiona-
riis dotarunt Ecclesias." Hogyan adományozhat vala-
mit a haszonélvező „Nutzniesser?" És nem lettek-e 
az ily adományozók — a dotatio által — azon egy-
házaknak kegyuraivá? A magyar alkotmánynak azon 
organicus főelveit nem oly betű szerént kell venni, 
mint sz. gondolja: hiszen abban az is találtatik, hogy 
„Neque enim Princeps, nisi per nobiles, eligitur; (P. 
1. tit. 3. §. 7.) azután: „virtus, per quam solam nobi-
litas acquiritur" sat. a nélkül, hogy ezeket oly kizáró-
lagos értelemben kellene, vagy lehetne venni. 

Ha már a király nem oly kizárólagos és egyet-
len birtokosa a jószágoknak és az ezekhez forrott pa-
tronatusi jognak, önként kitetszik, hogy mennyit ér 
sz.-nek azon javallata, miszerént a király a patrona-
tusi jogokat a magán kegyuraktól mind vissza veheti: 
„wenn der König die Ausübung dieses Rechtes in 
Seine eigene königliche Hand zurücknimmt," „so 
kann auch die Verleihung aller Pfarreien wiederum 
vom Könige ausgehen" (p. 73.) Hiszen ezen elmélet 
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szerént a király — mint egyetlen birtokos, a mint sz. állit-
ja, — miért nem veszi vissza a világi és egyházi birtokosok 
jószágait is ? Ez olyan kis „absolutisticus Communismus" 
volna. No ugyan messze vitte sz. a magyar alkotmánynak ta-
nulmányozását ! Ez okoskodás utolsó elemezésben egy volna 
ama forradalmi tannal, miszerént az egyházi javak a „Status 
javai." Már pedig a magyar alkotmány valamint a világiak 
ugy még inkább az egyháziak birtokát maga a király önké-
nye elleti is biztositja „neque Rex potest ab Ecclesia au ferre 
bona vel sequestrare." (Ferd. I. Deer. 1560. Colom. Deer. I. 
Cap. 1. Petri Pazman Vindiciae Ecelesiasticae e. 2. p. 11. 12.) 
H a tehát a javakat ő Fölsége mint fő — sz. szerént egyet-
len — birtokos el nem veheti, bizonyára a patronatust sem 
mint fő, és sz. szerént egyetlen patrónus. Sz. ugy látszik, ezt 
a magyar alkotmányt olyan polipusi szervnek nézi, melynek 
minden izei csak a fejből sarjadnak: már pedig, ha a magyar 
alkotmány erős monarchiát állított is föl, mely minden jogok-
nak kútfeje, de a nemzetet sem tette zérussá. 

Nem M. Therezia vette első vissza a káptalani javadal-
makat illető kinevezési jogot , mint sz. állítja: hanem már 
Zsigmond király, ezen királyi jognak megerősítését ki nyervén, 
már a constanzi zsinatban Rozgony Pétert temesi préposttá 
kinevezte, Alben János zágrábi püspöknek pedig, mint kirá-
lyi cancellárnak, különös kegyelmet — a királyi kinevezési 
jogot engedélyezte, (Kerchelich História Eccl. Zagrab. p. 
164.) De ilyen positiv elismert és gyakorlott joga volt-e a 
magyar koronának a magán kegyúri javadalmakra való ki-
nevezés ? Ezt tehát a fölebb mondottak szerént nem veheti a 
fejedelem sérelem nélkül kezébe. — A franczia 1801-ki con-
cordatumra hivatkozik sz., miszerént a püspökök a kormány 
jóváhagyásának föntartásával neveznek plebánusokat, „die 
Bischöfe das Recht erhielten, die Pfa r re r , unter Vor-
behalt der Genehmigung von Seite des Staatsober-
hauptes , zu ernennen (p. 73.) Ez igen természetes, 
de egyszersmind sokkal kényesebb ada t , mint sem hogy 
arra példa gyanánt oly biztosan lehetne hivatkozni, 
mert a franczia ugy , mint a Rajna-melléki egyházi javak 
elkoboztatván, az egyházi javadalmak kénytelenittettek a 
kormány segélyét elfogadni : de azon „vető", melyet a kor-
mány ezen segély árán kikötött magának, igen kétélű fegy-
ver , melylyel a legorthodoxabb egyházi férfiak a javadal-
makból kizárathattak, és a legvilágiasabbak becsúsztathat-
tak. Elég erre nem csak Napoleonnak magának a concorda-
tum utáni eljárásáról, de e század első felében Poroszhonban, 
Badenben és Francziaországban Lajos-Fülöp alatt a hierar-
chiai hatáskör, és az egyház szabadsága fölött vivott har-
czokról is megemlékezni. Azután, hova utasitja sz. a kegyúri 
terhek viselését, ha a korona minden magán patronatust el-
nyelne ? A közalapokra, a publicus — inkább is fundationalis 
fundusokra, a vallás- és tanalapra ? Igen, de hiszen csak ke-
véssel előbb mérgelődött sz. (p. 71.) azon, hogy a magán-pa-
tronatusok terhe a vallásalapra rovatik : „was nicht nur un-
gerecht, sondern auch sündhaft ist." Tehát sz. ismét, mint 
már sokszor, maga-magával jön ütközésbe. Végre azt ajánlja 
sz., hogy az alapitmányi vagyon vétessék el a privát patró-
nusoktól; de mi joggal? hiszen ezeknek tőkéje sok helyett 
az alapitmányi oklevél tartalma szerént a kegyúri családnál 
hagyandó, és csak a kamat fizetendő. Tehát ezen ajtatos ala-

pitmányi oklevél, vagy végrendelet sértessék-e meg ? Ugy 
annak többi pontjai sem állanak; és akkor a kegyúrnak föl-
ébred azon joga, miszerént a plébániának vagy templomnak 
ingatlan birtokát , az épületeket, deputátumokat reclamálja, 
melyek mind a patronatusi joggyakorlat és egyéb kikötött 
alapitmányi föltételek alatt adomáuyoztattak. Vagy ezek 
minden pótlás nélkül afféle Garibaldi módon vétessenek-e 
el? Vagy honnét pótoltassanak ? A tizedpótlás a magán kegy-
uraknál függesztessék föl : „die Entschädigung des Zehents 
werde sistirt" úgymond sz. Igen, de ez a birtokosoknak nem 
is ugy mint patronusoknak, hanem mint földes uraknak en-
gedtetett át a püspök által a tizednek könnyebb vagy bizto-
sabb kezelése tekintetéből, és pedig örökös szerződések alap-
ján is, melyeket még a 48-iki forradalmi törvény is pótlandók-
nak itélt és respectált, mint ezt sz. maga a 71. 1. idézgeti. 
Ezeket tehát sz. mind, csak ugy könnyű és rövid számitással 
„tabula rasa"-vá akarja tétetni. Ez, úgymond, mind az állam-
kincstár- , vagy vallásalapba vezettessék be : „dem Staats-
schatze, oder dem Religionsfonde zugeführt , und die ganze 
immense Schwierigkeit ist einfach behoben und beseitigt," 
(p. 73.) Koránt sem : igy a csomó csak ketté volna vágva, de 
nem megoldva Nem, a vallásalapnak nem kell az ily igaz-
ságtalan fosztogatási szerzemény , valamint maga sem sze-
retné, ha a hatalom ő vele ugy bánnék. 

Még csak az egyet akarjuk megjegyezni, hogy az 
1850-ki püspöki tanácskozmány is tudta azon magyar alkot-
mányos elvet, miszerént: „a király a főbirtokos és főpatro-
nus;" de ebből még sem tartotta, bár a maga érdekében fe-
küdt, azon következményt akár az egyházra nézve üdvösen, 
akár sikeresen kivonhatónak „ergo vétessék el a magán-föl-
desuraktól a patronatusi jog, és ruháztassék a királyra;" ha-
nem a tisztelt püspöki tanácskozmány ezt határozta : „Epi-
scopi congregati, observato eo , hac temporum calamitate 
complures Ecclesiarum Patronos partim non iraplere incum-
bentes sibi obligationes, partim easdem continuis recursibus 
a se amoliri velle, ingenti premuntur sollicitudine, verentur-
que, ne Ecclesiis et cultui divino gravia immineant detri-
menta. Cum igitur sibi integrum non si t , arbitrarias Pat ro-
norum abdicationes acceptare, ad suam Majestatem Sacra-
tissimam, velut supremum omnium Ecclesiarum Patronum, 
cum fiducia confugiunt, humillitne orantes, ut arbitrio Patro-
norum augustissima sua auctoritate interea etiam limitem 
ponere dignetur, donec positiva legis dispositione negotium 
patronatus decisum, et ordinatum fuerit. Quod arbitrium in 
illis praecipue Patronis nequit tolerari, qui sub conditione 
ferendorum onerum patronatus varia bénéficia impetrarunt, 
sieque jus proprietatis ecclesiasticae acquisiverunt" (Protoc. 
Conf. epp. Strigon. 1850. p. 24.) — Sz. talán csak nem fogja 
a püspöki karnak, vagy az igazságnak calamitásul fölróni, 
hogy ezzel ő e tárgyban egyet nem ért. 

Látszik ezekből, hogy ezen kérdésnek sok ága-boga 
van , melyet sz. aligha fontolt meg eléggé. — Nincs köny-
nyebb, mint holmi bizarre, plausibilis és profán eszméketa 
világba röpiteni, melyek már ujságuknál fogva kapósakká 
válnak ; de a theoreticus tervezők tudományából nem egy 
ország vagy egyház, de egy falu, sőt egy bogár is alig élhet, 
és alig kormányoztathatik. Egy tapasztalt , gyakorlott egy-
házi vagy világi kormányférfiunak egyetlen óvatos szét- és 
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betekintése a dolgok állásába, ha soha az irodalomnak egy 
betű-szolgálatot nem tett is, többet ér, mint egy theoreticus-
nak száz íven át kanyarulgató pamphletja! 

10. Ezek után sz. a helytartóságnak a patronatusi vi-
szonyok rendezése ezéljából 1855-ki nov. 30-án 9804. sz. alatt 
kibocsátott rendeletét idézi, miszerént azon viszonyok fölött 
bizonyos rovatok szerénti pontos jelentések kívántattak. Fö-
lötte szükséges előmunkálat volt ez , későbben a helytartói 
öt osztályoknál a községi rendszer megállapítására összeült 
bizottmányok munkálatához; mert , minekutánna az úrbéri 
hasznok a patrónusoktól elestek, természetes, hogy a terhe-
ket ők sem vihetik azon intézetek föntartására, melyeket ők 
és családjaik soha nem, vagy csak ugy használnak, mint az 
egész község. Már fölebb megjegyeztük, hogy téves azon föl-
fogása sz.-nek, miszerént akár adományozási, akár örökösö-
dési , akár vevési, akármi más módon szerzett patronatus 
mind a király kegyelme volna: „jederPatronatsti tel eine kö-
nigliche Gnade :" (p. 76 ) minekutána a királynak adomá-
nyozása, „Schenkung1, külön oklevélen kell, hogy alapulna, 
a mi csak ritka esetben mutatható föl ; de másfelől, mint fö-
lebb idéztük, nem királyi engedély ; hanem számos törvény 
által határoztatott meg : „multiplici lege sancitum est, licere 
cuique dotare Ecclesias, ac bona sua fortunasque illis lar-
giri." (S. Steph Decr. 2. cap. 5. et 22.) — A király tehát a 
fő, de nem egyetlen patronatus Magyarországban, és nem 
oly értelemben , hogy minden jószágot és az ezzel járó pa-
tronatust is magához húzhatná. 

Hogy a fönn idézett helytartósági rendeletnek sikere a 
patronatusok rendezése tárgyában meghiusult, minekutána 
a községi rendszer megállapítása is a későbben beköszöntött 
alkotmányos viszonyok miatt eddig létre nem jöhete t t , és 
igy minden a réginél maradt, „ist noch alles beim alten", 
fölötte fájlalja sz., és igen zokon veszi, hogy a Concordatum 
és a tridenti zsinat által előirt csőd „Concursus" „Bewer-
bung" a plébániákra még mindég josephinus forma szerént 
„in der von der selig josepliinischen Staatsmacht vorge-
schriebenen Form" tartatik. Ugy de mit kivánt VI. Pius pápa 
e tárgyban II. József császártól? Azt, hogy a javadalmakra 
nézve, melyek ad formám Concilii tridentini csődöt kivannak, 
az adományozás a szent-szék és a püspökök közt eddig fön-
állott szokás szerént történjék." Es mit felelt erre a császár? 
„Távol vagyok attól, úgymond, hogy a püspököket e jog he-
lyes gyakorlatában valaha akadályozzam." Ezt tartalmazza 
az 1850-ki april 18-áról kelt legfelsőbb leirat: „Die vollstän-
dige Durchführung der von der Versammlung der Bischöfe 
über die Pfarr-Konkurs-Prüfung getroffenen Bestimmungen 
soll kein Hinderniss finden" (Lásd „Josephinismus" 82. és 
93. lapokat.) Tehát e szerént minden e tárgyban a tridenti 
zsinat formájára van utalva ; a tridenti zsinat pedig azt 
mondja sz. által is idézett (Sess. 24. c. 18. De Ref.) „poterit 
Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio 
ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud 
examen, ceteris tamen, ut supra, servatis, adhibere. Licebit 
etiam Synodo Provinciali, si quae in supra dictis circa exami-
nationis formam addenda, remittendave esse censuerit, pro-
videre." Már az 1849-ki bécsi püspöki conferentia meghatá-
rozta azon tridentinumi forma szerénti Concursusnak alap-
vonásait. (Lásd: Actenstücke die bischöfliche Versammlung 

zu Wien betreffend" Wien 1850. p. 40. 41 ) A magyar püs-
pöki kar 1850-ben Esztergomban szintén kijelentette: „Illud 
etiam Episcopi universalis normae instar a Regia Majestate 
decerni orant , ut nullus presbyterorum ad parochiale bene-
ficium praesentari possit, nisi prius examen Synodale in sex 
aunos valiturum post exactum presbyteratus triennium bono 
cum successu subierit" (Prot. Conf. epp. Strig. 1850. p. 25.) 
— Ugy szintén az 1858-ki tartományi zsinat Esztergomban 
kimondta, miszerént „ad augendum literarum Studium in 
Clero utiliter conducunt examina Synodalia, dum promovendi 
ad bénéficia coram Examinatoribus electis doctrinae suae 
sufficientiam tenentur comprobare" (Conf. Prov, Strig. 1858. 
Tit. 6. n 3. p. 86.) mely elvnek kivitelét a püspökök a maguk 
megyéjükbe a maguk belátásuk szerént eszközölték. Tehát 
hol van itt már most valami nyoma a „josephinusi formá-
nak" a mit az egyház inkább a maga tulajdon forrásából me-
rített ? Vagy mi szükség e tárgyban ministeri vagy katonai 
rendeletekre, „auf Ministerial Erlasse, und Edicté des Civil-
und Militär-Gouvernements" (p. 78.) hivatkozni? Vagy mit 
tett a profan-kormány ez érdemben egyebet, mint hogy az 
egyháznak saját elvét polgári szentesítéssel támogatta ? 
Avagy rossz-e ez? Vagy egyház ellenes dolog-e ez? Valljon 
ki kötelezheti a világi patronusokat bizonyos szabályok meg-
tartására, mint épen a királyi Fölség, a ki épen sz. szerént, 
az egyetlen birtokos és patrónus Magyarországban?! (Vége 
következik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TASZAR, oct. 13-án. A kath. egyház, isteni alapitójá-

hoz hasonlag, töviskoronát, szenvedésekből font koronát hor-
doz szüntelen; s ez által mintegy hallgatagon hivja föl a föld 
népeit : Nézzétek a csalhatlan jelt, melynél fogva reám — az 
igaz egyházra — ismerhettek ; a je l t , melyre maga az Üd-
vözitő mutatott, midőn keletkező egyházának jóslá, hogy a 
világ folytonos üldözéseinek leend kitéve. Nem én vagyok-e 
az minden vallásos társulatok, egyházak közül, mely ellen 
minden egyebek kiolthatlan gyűlölettel viseltetnek? melyet 
a világ gunyjai- s rágalmaival fáradatlanul ostromol? mely 
mintegy „jelül tétettem, melynek ellene mondatik?'' Nem 
én vagyok-e az , melynek az üldözés fegyvere mindég és 
mindenütt feje felé van irányozva ? melynek mihelyt ujabb 
nyomása, szorongatása terveztetik, az egymást gyűlölő hit-
felekezetek legott Pilátus-Herodesként barátkoznak össze ? 
nem én szenvedek-e egyedül? nem én harczolok-e igazán? 
nem én vagyok-e tehát Jézus Krisztus igaz egyháza? — Eme, 
bölcsőjétől fogva zaklatott, öngyermekeitől félreismert és 
megtagadott, kincseiből gyakran, birtokából legújabban is 
kifosztott egyház „mitsem vesztett mindaddig — mond a 
nagy Mac Carthy — mig isteni jegyesének Ígéreteit és ke-
resztjét birja." A keresztről szüntelen ismételvén a neki tett 
Ígéreteket, az isteni remény boldogitó érzetében nyugodtan 
vezérli hiveit hivatása szerént a nagy czélhoz, a halhatat-
lan dicsőség birtokához. Ez a meggyőződés vezérelte kétség-
kívül az ajtatos tanitó-rendi jószágkormányzó s kormányta-
nácsos— nt D o r n a y István ura t , miclőn ez ősz elején 
urodalmi költségen egy diszes kőkeresztet állíttatott föl a 
taszári sirkertben, ezen , a halálban is vigasztaló fölirattal 
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„ É n élek, és ti is élni fogtok." (Sz. Ján. XIV. 19.) — Ennek 
tövénél, a béke , a közbocsánat és kiengesztelődés e sz. jele 
előtt, Urunk azon igéretét, hogy a sirban nincs vége létünk-
nek, hogy elporlandó tetemeink újra élni fognak — olvas-
gatva és fontolgatva, borultak le tegnap velünk s az urodalmi 
képviselő úrral együtt , az úrbéri rendezés idején szokásos 
bujtogatások következtében tévútra vezetett — s mint most 
már önként és bánkódva bevallják — méltatlanul fölingerelt 
volt jobbágyok ; kik, mialatt ft. C s u t o r János veszpr. szé-
kesegyházi czimz. kanonok és alesperes ur a megváltás tisz-
telendő sz. jelévé fölavatta azt, és épületes beszéddel bemu-
tatta, a sirok fölött állva, sirba szállitának örökre minden 
ellenséges érzületet, ugy , hogy a sz. szertartások végével 
már csak örömkönyektől csillogó szemek, kézcsókolások , az 
isteni áldásért esdő fohászok , a legőszintébb tisztelet, hála 
és ragaszkodás érzelminek szivből fakadt kifejezései valának 
láthatók és hallhatók. Alulirt pedig, mint tanuja e megható 
jelenetnek sz. hitünk és egyházunk ez ujabb diadala fölött 
szivből örvendve, ily gondolatokat fűzött utólagosan : Domi-
nare in medio inimicorum tuorum ! uralkodjál elleneid láttára 
a szivek és elmék fölött ; hiúsítsd njeg istentelen törekvései-
ket, ragadd vissza több mint emberi erőddel szerencsétlen 
áldozataikat ama — földi dicsőség s névhalhatatlanság után 
vágyó — szívtelen bölcsészeknek, kik az isteni kéz által ala-
pitott tanszéket — ha birnák — fölforgatva s magukat az 
emberiség hivatlan tanitóivá szemtelenül föltolva, ki akar-
nák ragadni a vigasztalan szerencsétlenek kezeiből az isteni 
Fölfeszitettet, kidobni a szegények kunyhójából a keresztet 
és kikiáltani, hogy a kereszt-nyujtotta remény csak a tudat-
lan századok ostoba hiedelme. Dominare in medio inimico-
rum tuorum ! uralkodjál főleg napjainkban elleneid között, 
midőn mint D e s p r e t toulousei érsek fájdalomtelt kebellel 
panaszolja: „oly merénylet követtetette] Isten — a mi urunk 
Jézus Krisztus ellen, kit imádunk, melyhez hasonló nem lát-
tatott ama nap óta , melyen a ferney-i bölcsész fölkiáltott : 
„Tiporjuk el a gyalázatost;" midőn ugyanazon istentelen ál-
bölcsész, ki kérkedőlegkimondá : hogy „ha öt-hat tudós és te-
kintélyes férfiú vele egyesülvén, közremunkálna, a világból 
kiirtanák azon vallást, melynek behozásában tizenkét hitvány 
ember oly szerencsés volt" ' ) nyilvános gyülekezetben eré-
nyes embernek kiáltatik ki; R o b e s p i e r r e az ember-
szörny, kinek már nevére megrázkódik az emberiség, meg-
tapsoltatik; R e n a n a Krisztustagadó, „le protège de Cé-
sar" — mint Montalembert őt Mechelnben nevezé, — mivel 
Jézus t , mint embert, állítólag igen kiemelte , még azért is 
szemrehányással illettetik ; maga az Isten léte megtagadta-
t ik; 2) szóval, midőn minden arra muta t t , mintha sz. János 
Tit. jel. 13. 18. az egyháznak, nem is a DIoCLes aVgVstVs, 
hanem a LVDoVICUs által előidézendő vészteljes üldözteté-
sét látta volna lélekben, midőn a rém-állat, vagyis az üldöző 
hatalom ismertető jeléül jóslá : hogy annak neve , vagy ne-
vének száma embert jelentő szám, ezen szám pedig hatszáz 
hatvanhat." Dominare — uralkodjál elleneid közepett! azaz: 
imád, példád, oktatásod által , t ö rd , zuzd meg a bánat üdvös 
érzetével, hódítsd, térítsd meg az isteni malaszt segélyével, 

t ) Lásd Europa most . megrendült állap. (195 . 1.) 
Voir la compte rendu du Congres de Gand, sept. 1863. 

az ily romlott szívű, gőgös eszű elleneidnek vakmerő, isten-
telen, botrányos, istenkáromló, szentségtörő, tévelyes és eret-
nek állitmányokkal teljes iratai és beszédei által tévútra ve-
zetetteket, hogy ha amazokra nézve vigasztalan maradsz is 
örökre, legalább ezek haláluk előtt magukba szállva, utálat-
tal forduljanak el a káromlásoktól, melyek borzalommal töl-
ték el a kath. kebleket, s könytelt szemekkel átölelvén a ke-
resztet , Lázár húgával ismételjék a hit ama nagy szavát : 
Hiszem uram Jézus, igenis hiszem; hogy te Krisztus vagy, 
az élő Isten fia, ki e világra jöttél. (Ján. 11, 27.) 

Talabér György 
KÖLN, aug. 7-én. A dóm-épitési bizottmány jelentést 

tett a dóm építésének jelen állapotjárói, a melyből értettük, 
hogy a nagy dóm benseje folyó évben készen lesz, s az ün-
nepélyes beszentelés oct. 15-én leend, melyen a király és 
királyné jelen lesznek. Köln már most készül, hogy a nagy ün-
nepet méltóan elrendezhesse. Husz éve annak, hogy Fridrik 
Vilmos király 1843-ki sept. 4-én a kölni dóm épitésének foly-
tatására az alapkövet letette. Háromszáz év után tehát az 
épitési munka újra megkezdetett. 1843-ig csak a szentély 
volt bevégezve, s az isteni-tiszteletnek átadva ; a templom 
nagy hajója pedig, fölemelt falakkal, ivezet és tető nélkül 
állott, a tornyoknak egyike oly magas volt mint a templom 
hajójának falai, a másika pedig 200 lábnyira volt fölemelve. 
Már öt éve, a nagy hajó oly magas, mint a szentély, az ive-
ken pedig a munka erősen folyik. Az ivek 170 lábnyi maga-
sak ; a tető 225 lábra emelkedik, a középponti tornyocska 
pedig 350 láb magasságot ér el. Ezután csak a két torony 
továbbépítése maradand, melyek 527 lábnyi magasak leen-
denek. A második, a kisebbik, tornyot már 80 lábnyi magasra 
vitték, a bevégzés azonban sok időt és sok pénzt igényel. 
Évenként 100,000 tallér költetik az építésre, melynek felét 
az állam, másik felét pedig az épitési-egylet önkénytes ada-
kozásokból szedi, s ezeknek legnagyobb részét az utasok ad-
ják. E nagyhirü mü tehát lényeges részében ez idén befe-
jezve és az isteni tiszteletnek át lesz adva, a tornyok fölépí-
tése az egész munkának koronája leend. Kétségkívül a kölni 
dóm nem egyetlen az ős épületek között, melyek ezen szá-
zad közepén megujittattak, bevégeztettek. A kölni dóm csak 
az egyetemes mozgalmat a monumentális építmények befe-
jezésére nevelte a németeknél, hogy nemzeti épitészetiiknek 
dicsőséget szerezzenek. A ,góth( szavat kerülik a németek, 
germán építészetnek nevezik, mivel a germanoknak szokása 
volt mindent magas ivezeti rendszerben épiteni. A hová a 
germán szellem behatott, az ivezeti rendszer is az építészet-
ben elfogadtatott, például éjszaki Francziaországban. Német-
országnak majd minden ős építései munkába vétettek, pél-
dául : a mainzi, frankfurti, fuldai, spirai, limburgi, trieri, xan-
teni, rengensburgi, bambergi, aacheni, münsteri, paderborni 
stb. dómok és székesegyházak. A művészetnek minden ágai 
újra a kath. szentélybe gyülekeztek. A kölni templom után 
legjelentékenyebb a bécsi Szent-István-templomnak megújí-
tása, és befejezése. Már három éve folyik a munka ; a 440 
lábnyi magas toronynak teteje leszedetik, hogy már egyszer 
tartósságra fölépíttessék ; a másik torony is foganatba fog 
vétetni. Két nagy templom egészen újból épittetett, az esz-
tergomi olasz, és a linczi germán stylben, s ez Statz Vincze 
által, ki a kölni iskolának legjelesebb tanítványa, ez viszi a 
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dessaui kath templom, és a berlini kath. ispotának is építé-
sét. Éjszakon fölépült Gothában, Koburgban, Eisenachban, 
Brémában, Appollinarisbergben, Kölnben sz. Móricz, Berlin-
ben sz. Mihály temploma, mely utolsó a paduai sz. Antal 
templomának hasonmása. Különös, hogy Berlin a reformatio 
óta egy valamire való templomot semépitet t ; a jelesebbeket, 
sz. Miklós, szűz Mária, a ferencziek templomát, a reformatio 
után a katholikusok. építették, ugy hogy 11. Fridriknek kel-
lett az üres franczia tornyokat épittetui, csak hogy a város-
nak tekintete meszsziről nagy épületet sejtessen ; bejövén pe-
dig a városba, találjon egy magasra nyúló patkányfészket. 
Boroszlóban is több templom megujult, egy pedig alapjaiból 
fölemeltetett. Azonban a protestánsok nem mindenütt ma-
radtak el az ős építmények megujitásától ; a magdeburgi, 
halberstadti, az ulmi dómok mutatják ; azonban ezeknél a 
munkát a kormány fizeti ; egyedül Hamburg városa tesz ki-
vételt, mivel nagyszerű dómjának fölépítését önkéntes ado-
mányokból viszi. Marienburgban a teutonlovagok vára, és 
Eisenach mellett a Vartburg vára már be van fejezve ; ez 
utolsó sz. Erzsébet lakása volt, a kinek emlékét a népnél a 
protestantismus mai napig sem ölhette ki. Berlin városa, az 
ál-Athene, nagyszerű városházat épít XIV. századi stylben, 
a költség két millió tallérba vétetett. — Az 1810, és 1817-i ki-
fosztásokban egyedül megkímélt szerzet az irgalmasok szer-
zete, melynek Boroszlóban egy háza volt. Husz év alatt a 
szegények orvosai Steinauban, Frankensteinban, Pilchovitz-
ban, Neustadtban, (Silesia) szerzetes házat emeltek A szer-
zet geneneralisa, Alfieri József most látogatja a szerzet há-
zait, s mivel senki sem emlékezik, hogy 300 év lefolytán va-
lamely szerzetnek romai főnöke Poroszországban járt volna, 
a protestánsoknál nagy figyelmet gerjesztett, s mondhatom ők 
is tisztelettel fogadják Schleinitz, tartományi főnök őt tisz-
teleti látogatással örvendeztette meg. Austriai Este Miksa fő-
herczeg életében sok szerzetesházakat alapitott. Ilyen a t eu -
tonrend-nénéké, (Deutche Ordens-Schwestern) ezen rend-
nekvan neveidéje Lanaban, s Eulenburgban; a Jezsuita-atyák 
négy épületje, a Redemtoristák három háza, s a modenai, jó-
pásztorról nevezett férfi, társulat egyháza. Végrendeletében 
100,000 forintot hagyományozott a Bonifácz-egyletnek ; va-
lóban első példa, hogy ezen egyletnek, mely Németország 
elszórt katholikusait a kath hitben megőrizni iparkodik, egy 
királyi herczeg valamit hagyományozott ; holott a Gusztav-
Adolf-egylet egészen fejedelmi adományokból gyűjtötte a 
mesés nagyságú tőkét. 

PARIS, oct. 9-én. Említők a híres oratorianusnak, F a -
ber Fridriknek halálát. Temetése sept. 30-án ment véghez, 
és pedig mint a „W e e c k ly Register" mondja, még nagyobb 
számú papság jelenlétében, mint mennyi a zsinatra gyűlt 
egybe. Newman atya Birminghamből egyedül ezen, oly sok 
czimnél fogva valóban testvérének temetése végett jött ide, 
sőt Francziaországból és Belgiumból is sok áldozár érkezett a 
végtisztelet megadása okáért. Az oratorianusok temploma a 
gyászistenitisztelet alatt telve volt aristocratákkal, kik mind-
annyian gyászban jelentek meg, és a szegény irlandiakkal, 
kiknek sírása, zokogása eléggé tanúskodott a szeretetről, 
melylyel ők ezen, néhai angol igehirdető, most már atyjuk 
iránt viseltettek, kiben ők mindenkor az igazi pap eszmé-
nyét tisztelték. Midőn a gyászmenet megindult, a soka-

ság a koporsó felé tódult, hogy Fabernak az azon függő ol-
vasóját és keresztjét még egyszer érinthesse. „Valahányszor 
csak imádkozunk, mindenkor meg fogunk emlékezni lelki-
pásztorunkról," mondának többen közülők. Kiérve a nyilvá-
nos térre ezt folytatta a nép mindaddig, mig a koporsó is-
mét fölemeltetvén Sydenhamba vitetett az oratorianusok te-
metőjébe, hol Hutchison és Wells atyák teteme mellé téte-
tett. Fabernak ezen eltakarittatása hasonló jelenetre emlé-
keztet, mely néhány év előtt Dublin mellett történt Harold 
Crossban, Packenham atyának, Wellington herczeg uno-
kájának temetésénél, ki a királyné testőrségében kapitány 
volt, azután pedig katholikus és passionista lett. Wellington 
volt az egyedüli, ki Packenham iránt a megtérés után is 
folytatta jó indulatját, és midőn a többi rokonok az őrültség 
tetőpontjának mondották Károly megtérését és szerzetbe való 
lépését, az öreg herczeg komolyam mondá : Károly oly pá-
lyát választott, mely sok fegyelmet követel, és én hiszem, 
hogy ő mindenkor kötelmeinek magaslatán fog állani. — 
Faber Frigyes Vilmos született 1814-ki jun. 28-án, és a dur-
hami angol püpöknek volt fia. Három fivére közül egyik őr-
nagy a királyné hadseregében és jelenleg Indiában van ; a 
másik prot. lelkész Saundertonban, a harmadik ügyvéd 
Strockton-on-Tesben, Nagybátyja, Faber György, az iro-
dalmi téren a prophetákról irt müve által tünt ki. Frigyes 
tanulmányait a harrowi collegiumban kezdé, azután az ox-
fordi egyetembe ment, hol ösztöndijt érdemlett ki. 1836-ban 
a Newdegate-dijat nyerte el a ,,Szent János lovagjai" czimü 
költeményéért. 1843-ig az oxfordi egyetemnél maradott mint 
dijnok, ezután eltoni lelkész lett Huntingdonshireban, mely 
javadalom neki évenként 11,250 frankot jövedelmezett. 1838-
bau a következő munkát adta ki : „The ancient things of the 
Church of England" (Az angol egyház ősi ügyei), melyben 
az angol egyházat védte a kath egyház ellen. Ezen munkában 
a többi közt a következő hely is fordul elő, mely zsinórmérté-
kül szolgálhat, mily mértékben hathat az igazság az angol, 
még oly gondos nevelés mellett is, minő az oxfordi, a szi-
vekbe, és pedig még oly jó hajlamú szivbe is minő volt Fa-
beré. A hely ekkép hangzik : „Forduljunk most ezen nyomo-
rult, elhagyatott (kath.) egyházhoz, mely egykor a népek ki-
rálynéja volt. Minden követelése daczára, m e l y n e k hamisságát 
egyébiránt saját történelme eléggé bizonyítja, egy egyház 
sem mutat oly kevés tiszteletet a régiség iránt, mint a ro-
mai ; egy egyház sem tartá meg oly hűtlenül a hitet, mint 
ez. Az igaz egyház ismérvei, melyek benne föltűnnek, 
el vannak torzitva, és utálandó, megromlott ujitás alá te-
metve !" 1842-ben Olaszországban utazván alkalma volt 
kath. áldozárokkal találkozni, és velők a kath hit- és szertar-
tásokról beszélgetni, reá nem sokára kiadta következő czimü 
munkáját : „Sights and thonghts in foreign Churches." ( Je-
lenetek és gondolatok az idegen egyházakban.) E müvét 
Wordsworth költőnek ajánlotta, és jelszavul egy olasz ének 
ezen szavait választotta : „Roma ! Roma ! Roma ! — Roma! 
non e piu. come era príma." Ki mondhatta volna meg neki 
akkor, hogy 3 év múlva el fogja ismerni, hogy Roma sokkal 
több boldogságot nyert, mint mennyit vesztett a pogány és 
önző uralom megszűntével? Végre megérkezett megtérésé-
nek éve , az 1845-ik év , melyben egyszerre Newman, 
Dalgairns, Papét, Christine, Cottin, Morris és több ismert 
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nevü angol férfiak'tértek meg. Ugyanazon évnek november 
16-ra eső vasárnapján az eltoni lelkész aszószékre lépett ki-
jelentendő, hogy ez alkalommal utolszor jelenik meg hivei 
előtt mint angol igehirdető. Másnap Northamptonban az a-
postoli vicarius elé térdelt, lemondott tévelyeiről és alázattal 
lépett a kath. egyház keblébe. Az angol gyűlölet minden fe-
lől ellene támadt, de semmi sem volt képes őt megrenditeni 
missiojárólfvaló meggyőződésben. A cambridgei egyetem e-
gyik tudor-jelöltje (most szintén oratorianus, Knox atya) és 
az eltoni hivek közül 12-en követték pásztoruk példáját. Fa-
bér igy katholikus lőn és nem sokára áldozár; mint ilyen 
Saint-Wilfridben vonta meg magát, és vonzó központja lett 
több megtértnek, kikkel némileg egy községet képezett, 
és 1849-ben£Newman és társainak példájára elfogadta nerei 
sz. Fülöpnek oratorianus szabályait. Mig Newman atya Bir-
minghamban fáradozott az oratorium alapításán, Faber 6 ál-
dozár társával Londonban, King William utczában telepe-
dett meg 1849-ben. 1854-ben társulata Bromptonba, London 
egyik külvárosába költözködött, közel azon helyhez, hol 
1862-ben a nagy világkiállítás volt. Kilencz év óta itt műkö-
dött Faber mint pap oly buzgalommal és sikerrel, hogy az 
egyház elleneinek csudálkozását és irigykedését ébreszté föl; 
itt vont magához fényes tudománya által válogatott hall-
gatókat. Oratorianus egylete jelenleg 20 áldozárból áll, ide 
nem számítva a megtért testvéreket és ujonezokat. Ujabb 
müvei majdnem végkép elfeledtetik, hogy 25 évvel előbb 
Faber Frigyes egyike volt az oxfordi egyetem legkedvesebb 
költőinek: és különösen „Oxfordnak leirása a tavasz szaká-
ban," „Saint-Marynak az éji homályban," a 19-ik század köl-
tészeti remeke marad. Egyike ezen költeményeknek lord 
John Mannersnak, mint barátjának van ajánlva; a többi köl-
temények pedig Beresford Hopenak. Ezen két név, mely em-
lékünkbe hozza a legnemesebb törekvést az anglikanismus-
nak eretneki és antikath. természetbőli kivetköztetésére az 
oxfordi iskolában, sajnos, még mindég ellenségeink névjegy-
zékében fordul elő. Faber müvei francziára is fordittattak, 
ugy szintén német- és hollandi nyelvre is. Hires müve: „Min-
dent Jézusért" magában Amerikában 40,000 példányban kelt 
e l Halála a kath. körben mély gyászt okozott. Sit Deus mer-
ces ejus magna nimis. ft. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 23-án. Az I. T. szerént H a y n a i d Lajos 

ő nmlga, kinek jótékonysága határt nem ismer, és a ki ak-
kor érzi magát boldognak, midőn az egyház, hon és emberi-
ség javára észszel és vagyonnal áldozhat, mai napon (oct. 
15-én) pappá fölszenteltetésének 24-ik, és Erdélyben való 
püspökösködésének I l ik évében következő örökös alapít-
ványokat te t t : a) a dobrai lelkész számára 2000 frt. b) az e-
tédi lelkész számára 4000; c) a fenyédi, györgyfalvi, mikóuj-
falvi, szász-sombori és harasztosi lelkészek számára egyen-
ként 2000; d) a bolyni íiókegyházba isteni szolgálat végett 
kiránduló kiskapusi lelkész részére 1000, e) a szegények á-
polása végett Szebenbe hozandó apáczák javára 2000; f) az 
alvinczi iskola fölsegélésére 1000; g) a Károlyfehérváron 
létesítendő kóroda számára 10,000. Továbbá h) a károlyfe-
hérvári székes templom belsejének további kitisztítására 

7000; i) a magyarigeni templom számára szerzendő harangra 
1000; a szegényebb papok mostani fölsegélésére 1000 frtot 
adományozott, összesen 39,000 frt. 

— A kalocsai főkáptalan a szűkölködők részére 200 
frtot ajándékozott. 

— A győri püspök ő mlgnak főpásztori jelentései közt 
olvassuk ; ,,Rss. D. Josephus M n i c h , Collég. Eccl. Soproni-
ensis Cantor et Canonicus aetatis anno 85, presbyteratus 
62 superato, die 22-a m, c pie, ut semper vixit, in Domino 
obiit, cujus justa funebria in concursu cleri et freqventis-
simi populi ipse persolvi." 

— A győri Oltár-egylet az idén is kiállitást rendezett, 
melyben az egylet tagjai által készitett tárgyak nem csak 
értékességük, de díszes elkészítés -és rendezésük miatt is mél-
tók a megtekintésre (Gy. K.) 

— A kölni dóm megnyitásának ünnepélye, mint már 
jóval ez előtt ki volt tűzve, f. hó. 15-én csakugyan megkez-
detett. A király már 12-én szemlélte meg a nagyszerű épüle-
tet, és biztositá a bizottmányt, hogy az eddigi 50,000 tallért 
ezután is fogja évenként utalványozni az épület teljes befe-
jeztéig. A 15-ki ünnepélyen jelen voltak : Arnoldi trieri ; Mül-
ler münsteri ; Ketteier mainzi ; Wedekin, hildesheimi; Lau-
rent, chersonnesi és Senestrey, regensburgi püspök és nagy-
számú kath. papság. A menet 3/ t óráig tartott. A bibornok-
érsek tartá az ünnepélyes sz.-misét, melyet Te-Deum követett. 

— A Colenso által megtámadott Pentateuchus egy 
mohamedanusban talált védőre. Neve Syud Achmud, és a 
ghasipuri törvényszéknek elnöke. Ez urdunyelven irt, és an-
gol commentárral kisért szentírási magyarázatot adott ki, 
mely nem csak az ó, hanem az uj testamentum, és különösen 
Jézus személye iránt a legnagyobb tisztelettel nyilatkozik. 
Az evangéliumban foglalt kinyilatkoztatást hitelességre 
nézve a Korán után állítja, mivel a Korán egy ihletett Írótól, 
az evangelium pedig többektől íratott. Syud ígéri, hogy a jövő 
kötet tüzetes czáfolatát fogja tartalmazni Colenso angol püs-
pök munkájának. Ekkép keresztény püspök ellenében moha-
medanus fogja védni Mózses könyveinek hitelességét! (P .L) 

— Az elhunyt F a b e r helyébe az oratorianusok fő-
nöküknek D a l g a i r n s Bemard atyát választották meg. 
D a l g a i r n s igen jól hangzó név; ő tudományos, jámbor, 
és jó szónok. Mindenki az ő megválasztatását ohajtotta és 
tartotta is bizonyosnak. 

Előfizetési fölhívás a következő munkára : 
Történetekkel fölvilágosított „Egyházi-Beszédek'' min-

den vasár- ünnepnap- és több alkalmakra. Németből szaba-
don forditá Huszár Károly, püspöki titoknok, szentszéki ül-
nök és jegyző, zsinati vizsgáló, egyházmegyei könyv- és le-
véltárnok. Második évi folyam. 

Utóbbi időkben több helyről érkezett hozzám fölszóji-
tás, adnám ki másodszor is ezen egyházi beszédeket. En 
azonban szerkesztettem második évi folyamot ugyanazon 
szellemben s irányban. Forrásul szolgáltak: Jansa, Mandl, 
Diet], Der allezeit beredte Landpfarer, Prediger und Katechet 
stb. — Van azonban eredeti dolgozat is közöttük. Az első kötet 
tartalmaz 40 szentbeszédet ádvent első vasárnapjától pün-
köstnapig. VIII. r. 23 V2 íven 376. lapon. A második kötet 
pünköstnaptól utolsó pünköstvasárnapighozand szinte negy-
ven szent beszédet, és a jó Isten kegyelmével jövő húsvétra 
vagy előbb is meg fog jelenni. A két kötetnek előfizetési ára 
3 for. Egy-egy szentbeszéd tehát négy krajezárba sem ke-
rül. — Előfizethetni a főt. egyházmegyei hivataloknál vagy 
a szerzőnél. Bolti ára 4 fr. Mind a két kötetre előfizetőknek 
az első kötet legközelebb meg fog küldetni. Postán bérmentve 
4 for. Székesfehérvárott September 22-én 1863. Huszár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



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

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

RELIGIO. 
KATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a hoznia Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, october 28-án. S 5 . II. Félév. 1863. 

TARTALOM: A kegyuraság rendezése (Vége) — 
Néhány szó a nevelésről általában, és különösen a hitelem-
zésről (Folyt.) — Egyházi tudósitások. — Irodalom (Vége ) 
Vegyesek. 

A kegyuraság rendezése. 
(Vége . ) 

Sz. a concordatum 24. czikkében használt „Con-
curs" szót, mely a német hivatalos szövegben „Bewer-
bung" -nak neveztetik, csupán „ünképzelődő jogjavi-
tás" „aus dünkelvoller Rechthaberei" — vagy „ha-
talmaskodó makacsságból" „nach dem rechthaberi-
schen Starrsinn" állitja „próbatét" vagy „vizsga-" 
„Prüfung" által értelmeztetni, mintha e latin szó „con-
cursus" és a német „Bewerbung" valami „vizsga," 
„Prüfung" nélküli „folyamodvány"-i utat jelentene. 
Ugy látszik tehát, hogy a „Prüfung" nem tetszik sz.-
nek. Ámde a hivatalos egyházi irály ugy, mint sz., 
nagyon jól ismeri a külömbséget a „Concursus" és 
„Recursus" között, és a trid. zsinat, ugy mint a sz. 
által oly igen megdicsért XIV. Benedek „Quum il-
lud" bullája a legelső- és legfutóbb pillanatra tekint-
ve, vizsgáról „examen"ról beszél, a mit sz. maga is 
azután elismer, midőn mondja, hogy a tridenti zsinat 
a világi (laicus) patronatusnak utólagos vizsgát — 
„nachträgliches Examen"-t szabott. Csakhogy sz. e-
zen vizsga elleni boszonkodását a mostani concursua-
lis gyakorlat és a trid. zsinat, valamint a „Quum illud" 
bulla közti különbség föltúntetése által akarja kiönteni. 

Ezen gáncsolódások ellen elég volna ugyan a 
trid. zsinatnak közelebb idézett ama határozatára hi-
vatkozni, miszerént az a tartományi zsinatra és a püs-
pökökre bizta a csőd és vizsga formájának elintézé-
sét: azonban sz. párvonalozó észrevételeinek, melyek 
által a jelen divatozó csődgyakorlatnak inkább a ma-
ga „tollhősi" „Federheld" élczeit, mint a trid. zsinat 
és a „Quum illud" szellemét állitja átellenében, annál 
kevesbbé irtózunk szemébe nézni, minthogy azok a 
mértéket meg nem ütik. Ugyanis: 

11. Nagy baja sz.-nek az, hogy a trid. zsinat és 
a „Quum illud" bulla a világi patronatusi plébániákra 
utólagos vizsgát „nachträgliches Examen" az egyházi-

akra előleges csődöt" „vorträglichen Concurs" hatá-
rozott: holott a mai államszerződési gyakorlat szerént 
minden plébániai adományozások egy kaptára vannak 
ütve : — „Nach unserer staatsmächtigen Verfügung 
sind alle Pfarren auf einen und denselben Leisten des 
vorträglichen Concurses geschlagen" (p. 78.) a mint-
hogy a concordatumnak az előleges püspöki tanács-
kozmányokkal öszhangzó 24. czikke csakugyan azt 
rehdeli, hogy „Parochiis omnibus providebitur pu-
blico indicto concursu." Igaz, hogy e részben a con-
cordatum alapján a jelen gyakorlat a tridenti zsinat 
és a „Quum illud" bullánál tovább megy, és apatro-
uusok választása csak a megyei censura által jóváha-
gyott néhány megyei paphoz van kötve, a püspöki 
hatáskör pedig tágitva. Ez bántja-e tehát a szerzőt? 
.-' a,'de 6 a fbnebbiekben a patronátust a világiaktól 
mind elszedetni indítványozta, és a püspököket állí-
totta. a plébániák osztásában egyedül illetékesnek: 
„Man beantragt im Interesse der Kirche das Patronat 
möglichst zu beseitigen" „Der Bischof ist der Ordina-
rius collator." (p. 67.) — Zur Besetzung der Hirten-
ämter ist dem canonischen Rechte, und der Natur 
der Sache zu Folge allein der Bischof der Dioecese 
competent." (p. 62.) Mondtuk akkor is, hogy majd 
meglátjuk, mikép fog sz. ezen oly pathetice fölállí-
tott szép egyház-szabadsági elvekhez hű maradni? 
és íme egy pár lappal később észre sem veszi, mikép 
ingadozik egyházi „tollhősiségében" „Federhelden-
thum," midőn ezen a patronusokat korlátoló, és az 
előleges csődhez kötő rendszabályt „ganz zwecklos" 
egészen czélnélkülinek bélyegzi? Továbbá sz. dicséri 
a trid. zsinat és a „Quum illud" bullát azért, hogy 
minden plébániára uj csődöt rendel: „Das Tridenti-
num, und die Bulle „Quum illud" will den Concurs 
so oft, als eine Pfarre erledigt wird, und das ist sehr 
vernünftig, weil jede Pfarre andere Bedürfnisse hat, 
die wohl erwogen werden müssen (p. 78.) A 80-dik 
lapon pedig már izetlenkedik sz., hogy miért szűnik 
meg az egyszer kiállott csődnek érvénye? „Bei uns 
erlischt die Giltigkeit eines Concurses, und mit di 
sem Erlöschen ist die Wissenschaft dahin, dahijofa 
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Alter und. die guten Sitten," és gúnyólodva kérdi, 
hogy egy uj plébániai csődnél keresztül esett pap meg 
maradhat-e a rossz calculussal előbbi plébániáján? 
Tehát azon meg-maradhat, de másra nem alkalmatos: 
„also er taugt nur für dort, wo er bereits wirkt, nicht 
für eine andere Pfarre;" (p. 81.) Tehát itt sz. meg 
azon gáncsoskodik, hogy miért nem jó a pap másik 
plébániára, ha jó az egyikre ? mi épen ellenkező az 
előbbi nyilatkozatával, és még ő kiált föl a gyakor-
lat ellen : „welch ein Widerspruch !" mintha az is a tri-
dentinumi rendelettel ellenkeznék, hogy egyszer vagy 
kétszer tartassanak évenként a zsinati vizsgálatok, 
ne pedig ötször, hatszor, vagy a hányszor az ürese-
dések történnek ! — Ugy szintén akadékoskodik sz. 
azon, hogy a gyakorlat szerént nem „synodalis," ha-
nem „prosynodalis" vizsgálók állittatnak föl, hogy 
ez által a megyei zsinatok kikerültessenek : „Man ge-
fällt sich an dem Surrogat sogenannter Prosynodalen, 
und lässt sich gegen Synoden für Decennien assecuri-
ren" (p. 79.) Ámde a trid. zsinat sess. 24. cap. 18. de 
Ref. után függesztett „Declarationes et Resolutiones" 
közt a nyolczadik szám alatt sz. ezeket olvashatta 
volna: „Episcopus Montis Alti, licentia ei data a S. 
Congregatione, examinatores prosynodales elegit, 
quorum aliquot capitulum adprobare recusabat „ex 
informata conscientia." — S. Congregatio censuit: 
constare de irrationabili capituli judicio, ita, utelecti 
examinatores sint appi'obandi. Montis Alti 23. jul. 
1803. Tehát ezen jelen századunkbeli határozat vesz-
szeje alól — „de irrationabili capituli judicio" szer-
zőt nem a maga esze, hanem csak az Istennek azon 
gondviselése menti meg, miszerént az idézett évben 
nem volt „magas hegyi" „Montis Alti" kanonok ! — 
A tridenti zsinat és a „Quum illud" továbbá sz. sze-
rént gyakorlati tárgyakat rendelt a vizsgára : „prak-
tische Wissenschaften, also Gegenstände der Erfah-
rung, Gegenstände für die Seelsorge, und das Leben" 
(p. 79.) Ámde a trid. zsinat a többször idézett helyen 
tökéletesen hallgat a vizsga-tárgyakról ; a dicsért 
„Quum illud" pedig azt mondja, hogy ezen vizsga 
áll „in evolvendo aliquo ecclesiasticae doctrinae capi-
te vel a ss. Patribus, vel a S. Concilio trid. vel a ca-
techismo romano excerpto." Hol van itt különös nyo-
ma a gyakorlati életre szolgáló „moral," pastoral" és 
az „egyházi jogtannak?" melyek mégis a jelenleg 
gyakorlott vizsgáknál igen is tekintetbe vétetnek! 
Hogy azután „ifjú tudorkák és mesterecskék" — „Dok-
torlein oder Magisterlein" „elvont," és „furfangos" 
kérdéseket: „abstracte, und verwirrte Schulfragen" 
tesznek, az bizonyára nem a csőd-intézménynek, ha-

nem a személyeknek hibája. Egyébiránt, ha van is 
sz.-nek ezen észrevételében egy kis valóság: de az is 
igaz ám, hogy annak „a gyakorlati életre kiható tu-
dományinak ürügyével bizony a tudatlanságot, rest-
séget, és olvasási hanyagságot is igen plausibiliter 
lehet palástolni, valamint az is tagadhatlan, hogy egy 
mivelt lelkészben a gyakorlat elmélet nélkül, és ez 
viszont ama nélkül nem elegendő. Ha tehát vannak 
vizsgálandók, kik csak a maguk praxisára támasz-
kodnak, ezeknek épen nem árt egy kis „theoreticus 
Doktorlein;" mert a legszegényebb tudor is többet 
tud a theoriából, mint a külömben érdemes, és tisz* 
tességes, de épen csak practicus lelkész. 

A trid. zsinat, és a „Quum illud" mit sem tud a 
szóbeli próbatétről: „Das Tridentinum und die Bulle 
„Quum illud" weiss gar nichts von einem mündlichen 
Vortrage," úgymond sz. Ámbár a tridenti zsinat a 
vizsgának sem tárgyára, sem alakjára nézve mit sem 
határozott: de a „Quum illud" világosan kimondja a 
IV. szám alatt: „post quam (examinatores) diligen-
ter expenderint singulorum peritiam in evolvendo, ex-
plicandoque o r e t e n u s aliquo ecclesiasticae doctrinae 
capite." Ezen szóbeli vizsga pedig nem csupán iskola-
mesteri nyegleség „Schulpedanterie" „Schulmeister-
thum :" hanem a lelkészben ugy, mint minden egy-
házi férfiúban megkívántató előadási tehetségnek 
megkísértése. Sőt XI-dik Incze pápa előtt csupán szó-
beli vizsga volt divatban : „Ante tempus Innocentii 
XI. proponebantur ab examinatoribus oretenus, non-
nulli casus theologiae morális, et concurrentes re-
spondebant o r e t e n u s , et non in scriptis." Igy bizo-
nyítja ezt a hires Prosper Lambertini titoknok, ké-
sőbb XIV. Benedek pápa egy, a szent Congregatio 
meghagyásából kidolgozott értekezésben, és a „Quum 
illud" bulla szerént az irott vizsgák csak a fölebbe-
zések miatt hozattak be, a szóbeli előadást nem bí-
rálhatván meg a felsőbb bíró : „Sensus nostros expli-
cantes vitio potissimum laborare comperimuspraxim 
examinis oretenus habiti, nec scriptis consignati" (id. 
bulla §. 5.) — Igy tehát a szóbeli vizsga nem törvény-
ellenes újság az egyházi világban, mint sz. akarja föl-
tüntetni. — Ha a vizsgálók neki bögyösködnek, „sich 
in die Brust werfen," vagy „ostoba" „Dummkopf" lé-
tükre olyant kérdeznek, a mi tiz tudós „zehn Gelehrte 
und Einsichtsvolle" sem bír megfejteni, ezt mára je-
len gyakorlatnak szabályául talán sz. sem fogja föl-
róni; valamint sajátszerű calamitás az, ha oly érdemű 
és „tehetségdus," „tudós" „würdigste," „tauglichste" 
„gelehrteste" férfiak, kik 20—30 év óta az ő közsé-
geiknek és a püspöki hatóságnak legnagyobb meg-
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elégedésére működtek, holmi csekély „theologiai e-
gerészetet" visszatorolni nem birnak ! És ha az elmé-
leti tudósokra rá illeszti sz. a latin mondást: „exlibro 
doctus, ex capite stultus:" akkor csak két élű fegy-
vert használt, melynek másik éle ,,a gyakorlati tu-
dósokat" ekkép vágja: „ex capite doctus, ex l i b ro" . . . 
de nem mondjuk ki, mert sok derék ember van ezek, 
de azok között is ám! 

Igaz, a mit sz. vi ta t , hogy a trid. zsinat és a 
„Quum illud" bulla szerént a vizsgálandók nemcsak 
a tudomány, de egyébb tehetségeik fölött is megki-
sértendők : ,,die Examinanden sollen über das Alter, 
Sitten, Kenntnisse, Pastoralklugheit — geprüft wer-
den" (p. 79.) „Examinatores teneri non solum ad ex-
plorandam examinandorum scientiam, sed inquirere 
etiam de aetate, moribus, aliisque animi dotibus — 
S. Congregatio censuit anno 1601. etal. 23. jun. 1605; 
de honnét tudja sz. hogy ez a mai csődvizsgákban 
nem történik? Honnét tudja, hogy azok csupán „is-
kolai bizonyítványok" — „Zeugnisse über die Schul-
wissenschaften? „Hogy pedig a vizsgáknak czélja és 
föladata volna a „legméltóbbat" előmozditani : „da-
durch will man erzielen den „Würdigsten" zu beför-
dern," (p. c.) ez teljességgel nem áll; mert a mint a 
szent Congregatio egy esetben 1741-diki julius 22-
kéről tehát épen XIY. Benedek alatt, a „Quum il-
lud" bullánál egy évvel előbb,kimondotta: „Exami-
natores debent renunciare, quot idonei reperti fuerint, 
non autem quis eorum dignior sit." Ez már a püspök 
dolga. Tudjuk ugyan, hogy a legtehetségesebb elmék 
hibáznak; tudjuk hogy az egyházi szónoklat, hite-
lemzés, és lelkészet tanára némelykor sem szónok, sem 
hitelemző, s lelkészeti oktalansága miatt plébániáját 
is elvesztheti: „der Professor der Pastoraltheologie 
weder ein Redner, noch ein Katechist, und aus Pas-
toralunklugheit seine Seelsorgspfründe verloren hat" 
(p. 80.); de azt is tudjuk, hogy a zenében is sokszor, 
a ki maga külömben igen-igen csekély ügyességgel 
bir, a tanításban a legszerencsésebb mester, és hogy 
annak a „lelkészi okosságnak" „Pastoralklugheit" 
„prudentia pastoralis"-nak köpenye alá igen sok lel-
készi gyom rejtetik, holott „a lelkésznek okosnak 
lenni" korántsem annyit tesz, mint „a farkasokkal 
ordítani," korántsem annyit tesz, mint a nép hibái-
nak tömjénezni. Hol volna a keresztény világ, ha 
Krisztus, az apostolok, a szent hitvallók azt nem ki-
áltották volna: „jam securis ad radicem arborum po-
sita est" — „nisi poenitentiam egeritis, omnes simi-
liter peribitis?" Krisztust is „a kemény beszédért" 
„propter durum sermonem" elhagyták sokan : valljon 

megforditotta-e a köpenyt? Nem; azt mondta inkább 
tanitványinak : „numquid et vos vultis abire?" azaz: 
„ha nem tetszik, menjetek ti i s " És ide vonatkozólag 
mondta sz. Cyprian Epist. 55. „Nec Praepositum ser-
vum de seri a quibusdam miretur aliquis, quando ip-
sum Dominum magnalia et mirabila summa facien-
tem, et virtutes Dei Patris factorum suorum testimo-
nio comprobantem discipuli sui reliquerunt." Az egy-
házban sok visszaélések divatoztak, melyek ha nem 
is eszközölték, de bizonyára elősegítették egész né-
peknek, fejedelmeknek, és országoknak elszakadását. 
Kinek jutott azért eszébe az egyházat „oktalanságról" 
eszélytelenségről, tapintatlanságról vádolni: vagy 
csak egyetlen egy pápát, vagy püspököt hivatalától 
megfosztani? Az egyház a kihágókat inkább a maga 
kebeléből kizárta, és a hibákat a maga terén refor-
málta. Ha a pásztori okosság amaz indolens gyáva-
ságban, vagy számitó, és előnyös, vagy piszkos en-
gedékenységben állana, melylyel a pásztor azt kere-
si, a mi neki olcsó népszerűséget, kényelmes nyugal-
mat, és dus hasznot hajt : oh akkor beh könnyű volna 
sok olasz püspöknek és lelkésznek, sőt a pápának is 
a hatalmas korszellemhez alkalmazkodni ! Mi jó dol-
ga lett volna hazánkban is sok íő- és alpapnak ! A 
vihart a tűzhely mellett tétlenül nézni mily kényel-
mes lett volna ! A lelkipásztori okosság tehát nem a 
furfangos észnek; hanem a szívnek okossága, mely a 
nép kihágásaival bizonyos határvonalig alkudozik, 
azokat tűri : „sinite crescere usque ad messem;" de 
egy felsőbb kötelem föláldozásával soha sem szabad 
a lelkésznek okosnak lenni. Szép dolog a „községek-
nek megelégedése" lelki-pásztorukkal : „die Zufrie-
denheit der Gemeinden;" de nem fő — nem is egyet-
len hévmérője a lelkész érdemének. Sőt a mit a clas-
sicus mondat tartalmaz: „breves et infausti populi 
amores," azt a nagy pásztor, szent Pál, még élesebb 
ellentéttel fejezi ki, mondván „sí hominibus piacerem, 
Christi servus non essem!" Yégre sz. a csődnek tel-
jességgel, és általában ellenségéül nyilatkozik, mint 
oly eszköznek, mely a papság tudományos mivelését 
nem emeli: „der Concurs ist nichts weniger, als ein 
geeignetes Mittel, die wissenschaftliche Bildung des 
Klerus zu heben" (p. 81.) Ugy de fölebb igen dicsérte 
sz. a trid. zsinatot és XIV. Benedeket, ugy mint a 
kik : „die grosse Frage des Concurses mit weiser 
Klugheit, und manneswerther Allseitigkeit behandelt 
haben" (p. 78.) Pedig biz ezek szerént is csak vizs-
gát kell kiállani, itt is csak tanulni, és olvasni kell a 
plebánusnak, holott sz. szerént „kein Pfarrer Avird es 
über sich bringen, die bestaubten Schulcompendien 
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noch einmal zur Hand zu nehmen." (p. c ) a mi már magá-
ban véve nem csak vakmerő, de alaptalan állítás is, mint-
hogy plebánusok vannak, kik a compendiumokat nem csak 
forgatják, de azokat nyomtatott jegyzeteik által illustrálgat-
ják, és becsületesen meg is forgatják, hogy ne emlitsük, mi-
szerént a „csődvizsgálóknak eszükbe nem juthat kutatni, 
valljon a felelők „Schulcompendium"-okból, vagy „Folian-
sok"-ból meritik-e tudományukat? és azt hiszszük, hogy a 
„Schulcompendium"-okból sokkal világosabb, összefüggőbb, 
tehát alaposabb ismereteket szerezhet a lelkész, mint a sz. 
által is különösen bálványozott „Lexicon"-okból, melyek nem 
az alaposságnak, hanem inkább a „Vielwisserei" „tudákos-
ság"-nak bélyegét hordják magukon ; holott ezzel szemközt 
egy szent-atya rég megmondta a maga ítéletét e szavakkal: 
„unius libri hominem timeo !" 

E szerént tehát a mi „csődnyomorunk" „unsere Con-
cursmisere" nem „annak jelen szabásától" „vom gegenwar-
tigen Zuschnitte" származik, hanem attól, hogy sz. szerént a 
papság többé tanulni nem akar: és neki magát vizsga alá 
kell vetni. Már pedig a püspöknek joga van a canonok sze-
rént papját — idős vagy fiatal, gyakorlott vagy nem , tudor 
vagy nem tudor —bizonyos körülmények közt megvizsgálni. 
,,S. Congregatio censet doctorem utriusque juris capacem 
esse obtinendae praebendae lectoralis , haud vero liberum 
esse ab examine" (31. Jan . 1723.) — Lehet ugyan a csőd-
vizsgákkal visszaélni, mint minden jó intézménynyel, és 
azokat „als ein Mittel der Chicane" mint sz. mondja, 
fölhasználni : azonban hogy csak akkor leendnek a csőd-
vizsgák teljes valósággá, —„dann erst kann das Decretüber 
den Concurs zur vollen Wahrheit werden," ha a törvénytelen 
kegyuraságok eltörültetnek, „wenn alle nicht rechtmässig 
bewiesenen Patronate aufgehoben werden" ezzel épen ellen-
kezőleg azt vi ta t juk, hogy minél szélesebben terjedt a tör-
vénytelenség a patronatusi hatáskörben, annál czélszerübb és 
szükségesebb, hogy a püspöknek ellenőrködése a bemutatott 
egyének iránt biztosittassék, a mi épen a csődvizsgáknak ná-
lunk behozott rendje által eszközöltetik. 

12. Ezen fejezetnek végén sz ismét a már többször 
hánytorgatott káplánokat veszi reszelője alá ! De itt sem 
ment sz. vitatkozása az önmagávali ellenkezéstől. Ugyanis 
előbb mint egyházjogi elvet mutogatja sz., hogy az állomás-
nak, a kápláni hatáskör helyének, meghatározásában a ple-
bánusok szava nélkül a püspök nem rendelkezhetik : „wenn 
es sich um die Anweisung eines Postens handelt , auf wel-
chem der Jurisdictionirte wirken soll, so kann ein solcher 
ohne und gegen den Pfarrer nicht angewiesen werden." (p. 
82) A 83. lapon pedig a káplánok alacsony sorsát épen a 
plebánusoknak fölöttük gyakorlott rendelkezéséből származ-
t a t j a : „Vor einigen Decennien — úgymond sz. — führten 
die Cooperatoren noch ein vagabundirendes, handwerksbur-
schenartiges Leben; die Pfarrer nahmen sie in Kost und 
Lohn, und entliessen sie wieder gleich Knechten und Mäg-
den." Jóllehet a plebánusok redelkezése által szült „csa-
vargó" kápláni életnek ezen korszakát sz. bármily megyének 
történetéből is alig birná fölmutatni : de teljesen megfoghat-
lan, mikép lehet azon elemet — t. i. a plebánusok önkényes 
beegyezését a káplánok elhelyezésébe — törvényes elv gya-
nánt védelmezni, mely egyszersmind a legbotrányosabb tör-

vénytelenségek tényezőjekép állíttatik elő? Sz. csak a fölha-
talmazást „das Jurisdictioniren" — akarja egyedül a püs-
pöktől származtatni : ,,a hatáskörnek meghatározásáét — 
tehát „assignatio" vel „portio gregis" a „missio"t a plebá-
nusoktól is függővé akarja tenni. — Tudjuk ugyan , hogy 
XIV. Benedek (De Syn. dioec. L. 5. c. 4. n. 2.) a plebánusok-
nak az alárendelt segédek irányában még a gyóntatási föl-
oldozásra nézve is bizonyos „fönntartó hatalmat" tulajdonit: 
„Eadem insuper potestate — casus reservandi — gaudere 
Paroclios quoad simplices Sacerdotes, seu Capellanos, in cu-
rae exercitio iisdem inservientes" (id. h ) de ez csak a püs-
pökök küliiatóságának bizonyos engedélyezett kifolyásául 
tekintendő: hanem arra, hogy a káplánok küldetése a plebá-
nusoktól függővé tétessék, sz. az egész egyházi fegyelemben 
alig fog valami hasonlatot — analógiát — találni, annál ke-
vesbbé bir egy törvény-rendeletet fölidézni Ugyanis maga 
sz. is elismeri a fönebbiekben, hogy az ős-egyházban „a fel-
szentelés'' és „missio" egy ténynyel végződött, és mindenkor 
bizonyos állomásra történt, és föl nem mutatta sz., hogy ezen 
kétoldalú egy-tényt a püspök akárkinek lényeges beegyezé-
sétől függesztette volna föl. A plebánus investiturája vagyis 
missioja a püspök által bármely egyházi felsőbbségnek, pél-
dául: káptalan, szent szék , esperes stb. beegyezésétől füg-
getlenül történik Maga a megerősítés , coníirmatio'" a püs-
pökökre nézve, mint minden patriarcha- vagy primás-, vagy 
érsektől független jog tulajdoníttatik a pápának az egyház-
ban. Hol volna tehát egy kis támpont a káplánoknak plebá-
nusoktól f ü g g ő elhelyezésére nézve a püspök által? A m i t 
sz. a „Clementiná"-kból fölidéz, miszerént ,,in ecclesiis paro-
chialibus fratres illi (praedicatores et minores) nullatenus 
audeant vel debeant praedicare, nisia sacerdotibus parochia-
libus invitati fuerint, et deipsorum beneplacito" stb. (p. 82.) 
ez világosan nem a püspök által küldött, hanem ezen külde-
tés nélkül a plebánusi hatáskörbe tolakodó szerzeteseknek 
letiltásáról szól, a fönnforgó tárgyhoz tehát épen nem tarto-
zik. Sőt lia a trid. zsinat (Sess. 23. Cap. 4 ) sz. idézete sze-
rént jogot ad a püspöknek , miszerént az egyház-igazgatók 
„Rectores" kényszerit^essenek, hogy maguknak szükséges 
és elegendő számú segédeket szerezzenek, miszerént bizony-
talan időre „Gehilfen auf unbestimmte Zeit" — rendeltesse-
nek stb.; már mikép lehet itt a személy meghatározását a ple-
bánusok beszólásától függővé tenni ? A kötelességet rá ró-
hatja a püspök a plebánusra : de nem a személyt! Nem vol-
na-e ez csupa játék, miszerént a személv ellen tett szünteleni 
kifogás ürügye alatt a teher és kötelesség alól is kibújhatna 
a plebánus? Nem kellene-e igy a káplánoknak a plebánusok 
elutasitó önkénye által ismét olyan „csavargó" — „vaga-
bund" és „handwerksburschenartig" sorsra jutniok? Hogyan 
volnának ők ez ellen biztosítva? Már pedig maga sz. állitja 
hogy a káplánok a jelen elhelyezési gyakorlat ellen védve 
vannak: „Vor dieser Unwürdigkeit sind sie dermalen durch 
die Anstellungspraxis gesichert und geschüzt." (p. 83.) Ez 
tehát mind olyan zavaros, önmagába ütköző beszéd ! Azon-
ban ez által korántsem akarjuk azt mondani, hogy a püspö-
kök a káplánok elhelyezésében a plebánusok méltányos elő-
terjesztéseit meg ne hallgassák: csak annyit mondunk, hogy 
a püspökök Istentől az őrtoronyba levén helyezve, „in specula 
constituti" kell, hogy az egész megyének lelki szükségeit 



körültekintsék, és ezeknek kielégitő ápolásában lehetetlen, 
hogy az ő kezük kötve legyen —Valljon kivánatos volna-e, 
hogy a káplánok önálló helységi állomásokra, —„zu selbstän-
digen Localien" — átváltoztassanak? Ez mindenek előtt 
azon kérdésnek elhatározásától függ: valljon a lelkészi hiva-
talnak rendes és egyöntetű teljesitése nem szenvedne e az 
ily átváltozás ál tal? Mi azt hiszszük, hogy afőlelkésznek föl-
ügyelése, — „die Aufsicht des Hauptpfarrers" sokkal köny-
nyebben, és czélszerübben eszközölhető, ha a segédek a fő-
lelkésznek oldalához közel állanak, minthogy ha attól elválva 
működnek, ehhez járulván a második rendű kérdésnek meg-
oldása : valljon a vallás-alapnak, s a népnek anyagi erejét 
tekintve, lehet-e kilátás a káplánoknak ily módoni átalakítá-
sára? minthogy sz. szerént is az anyagi életszerek „Existenz-
mittel a káplánok sorsára igen elhatározó befolyással 
birnak. „Diess ist von entscheidendem Einflus auf ihre 
Lage." Mi azt tartjuk , hogy ezen javaslatnak —nagyobb 
mérvben — leendő kivitele, mindenkor csak ,,pium deside-
rium" maradand. ') 

IVehány szó a nevelésről általában, és különösen 
a hit elemzésről. 

( F o l y t a t á s . ) 

De kérdi tán valaki, valljon az, mi emberhez, mint 
eszes és erkölcsi lényhez illik, nem vala-e már föltalálható a 
régiek nevelésében is ? Tagadni ugyan nem lehet, hogy a 
régiebb korban is a személyes jelesség és kitűnő tettek szá-
mos példáira akad az ember ; ámde innen korán sem követ-
kezik, hogy azok igazi és valódi erények valának, valamint 
az sem, hogy ezek olyanok volnának, melyeket az embernek 
tehetsége-és rendeltetésénél fogva magának meg kell sze-
reznie, annál kevesbbé pedig, hogy ő mind ezen jelességek 
által öszvesen és egyedül a bevégzett nevelésre juthasson. 
Mielőtt természetünk általános hiányosságának példányké-
pül föl nem állíttatott a megtestesült Istenfiában a tökéletes 
emberképe, a bevégzett nevelésről sem általában az emberi-
ségre, sem különösen egyesre nézve szó sem lehetett De 
épen ezen elvnél fogva, és épen oly bizonyosan el fogja té-
veszteni föladatát a nevelés, ha eltér a religio szellemétől, és 
megszűnik keresztényi lenni. A pogányok közt is voltak bölcs 
és igen müveit emberek ; de az emberiség erkölcsi tökéletes-
bitesére azok iratai soha befolyást nem gyakoroltak. Egye-
dül csak Jézus ujitá meg tanitásával az egész világot. Es 
miután az egyház isteni megváltónkat földi hivatásában he-
lyettesit!, ugy a nevelés mesterségét is tőle öröklé és azóta 
ő a gyermeknevelést mint legkedvesebb, leggyengédebb és 
legszentebb kötelességének egyikét bámulatos sikerrel gya-
korlá is. 

Isteni mesterünk az evangéliumban előforduló számos 
hasonlatosságai közt egyikben magát a szőlőtőhez hasonlitja, 
mely a szőlővesszőknek folyvást uj életnedvet kölcsönöz, 
melytől ha elkülönittetnek, nem csak gyümölcsöt nem hoz-

' ) E mutatvány e l é g g é kezesked ik a t. s zerzőnek mind alapos tá-
jékozottságáról az egyházi fontos korkérdések körül , mind pedig kath-
sze l l emérő l , mely azok taglalását minden irányban át lengi . A b e c s e s fü-
ze te t eléktelenít i ugyan a sok sajtóhiba ; de a mi biztos tudomásunk sze -
rént egvedi i l az i l lető nyomda figyelmetlenségének rovandó föl. 

S z e r k . 

hatnak, hanem el is száradnak Ezen hasonlatosság nagyon 
is ide alkalmazható. Mert minden tulajdonképeni és igaz er-
kölcsös nevelés nem csak a pogányságban lett volna lehetet-
len, de még a kereszténységben is minden sikernélküli ma-
radand, ha az emberi szorgalomhoz az isteni kegyelem ma-
gasabb ereje nem járul. Visszás akarat-irányunk következ-
tében, mely Istennek nem tetszhetik, Krisztusnak e földöni 
megjelenése után, és kinyilitkoxtatása világánál sem segít-
hetett, volna magán egyedül az ember, és az örök igazság és 
bölcseség megjelenése daczára is pogány maradt volna, a 
mi volt is, ha csak a kegyelem az emberrel össze nem mű-
ködik, és az embert egyenként arra nem képesiti, hogy a 
megváltást magáévá tevén az igaz kiképezettségre eljuthas-
son. Az értelemnek világosságra van szüksége mind arra, 
hogy azon igazságokat megismerje, melyekre a termé-
szet nyomán is juthatott volna; mind pedig s főleg arra, 
hogy a természet fölötti igazságokat fölfogja, melyekre nézve 
a természet többé nem tükör, és hogy a természet fölötti 
jót is megismerje; — az akarat pedig ösztönző eröt igényelt, 
mely őt mint a mágnestő a vasat magához vonja, ha azt 
akarja, hogy a régi bünsuly sebei meggyógyíttassanak, és a 
megváltás egyesekre is által-vitessék. Különben az egyház-
nak is az emberi nevelés oly kévéssé válandott volna lehet-
ségessé, mint vaknál a szinek magyarázására, a süketnémá-
nál a zenehallásra gondolni sem lehet. 

A természetfölötti előzmény, melvben e titok történik, 
az ember ujonan-születésének neveztetik ; és azon ember, a 
kin ez egy külső szentségi tény, tudnillik a keresztség által 
végrehajtatik, ez által kereszténynyé lesz. Ámde még ez ál-
tal sinc3 az embernek eredeti összhangzása az Istennel tö-
kéletesen helyre állitva, különben nevelésre többé szüksége 
nem volna. Egy-részről természetünk, mig a halál adóját le 
nem rója, tökéletesen nem gyógyítható, mivel a rosszra való 
hajlam mindég megmarad; más-részről pedig az embert 
annyi sok akadály és ellenséges erő majd nem szünet nélkül 
vonják el igazi czéljától, miszerént folytonos segítségre van 
szüksége, hogy azt elérhesse, és újra ismét el ne veszítse. 

Ezen segélyt, amennyiben természeti , nyúj t ja neki 
a nevelés, a mennyiben pedig természet fölötti, azt beléje 
önti az isteni szeretet és irgalom, vagy is: Üdvözí-
tőnktől jön szünet nélkül, mint a főtől a test többi tagjaiba, 
uj éltető erő, mint a szőlőtől a szőlővesszökbe uj életnedv az 
ekként ujonanszülöttnek szivébe, mig nem a testi és lelki 
erők minden törekvéseivel ismét Isten felé irányulnak, mely 
irány felé rendeltetésüknél fogva valóban törekedének is. A 
nevelés valódi mesterség, mely Isten segitségével az embert 
ugy törekszik kiképezni, hogy szenvedélyeit megfékezni, az 
erkölcsi és polgári élet szükséges erényeit magáévá tenni, és 
az Istennel való egyesülést föltalálni megtanulja. 

Az illető nevelő- és hitelemzőnek alkalma lesz a gyer-
mekekkeli közlekedés közt e felöl bővebben megismerkedni, 
sőt sehol jobban nem tapasztalandhatja, hogy erény és bűn 
mint fejlődnek ki az emberben, és mint növekedik a jó és a 
rossz szivében. Ha az ember másokat vagy magát meg akarja 
ismerni tanulni, ugy tanulmányozza ezt a gyermekekben, és 
hiszem azt fogja mondani: „Mily titokteljes a gyermek!" 

Egyébiránt némely tanitók azon véleménye, hogy az em-
beri lélek hasonló egy be nem irt papirlevélhez, melyre 



csak irni kell; vagy egy darab gyenge viaszhoz, mely min-
den alakot befogad, csak félig meddig áll. A lélek tele van 
irva titokteljes jegyekkel, melyeket megismertetésre kell 
hozni, és már magában visel egy jellemet, melyet ki kell fej-
leszteni. A lélek egy titokteljes lény, mely az igazra, erényre, 
méltányosság- és illendőségre magával született, soha el nem 
tagadható benső érzéssel bir, s mely léte s boldogsága mellett 
folyton küzd. Azon hitelemző fog legtöbb sikerrel működni, 
ki ezen érzelmeket határozottsággal és eleven meggyőződés-
sel saját bensejéből a gyermekekben fölkeresi, fölébreszti, 
reájok hivatkozik, és azokat mindég világosabbak-, eleve-
nebbek- és határozottabbakká tenni iparkodik. Mert az ilyen 
nem csak működik, de egyszersmind az akadályokat is mel-
lőzi, melyek tanonczait a sikeres nevelésben gátolhatnák. Ámde 
ezen érzésekkel gyengéden és lelkiismeretesen kell bánni ; 
mert szent a gyermekek nevelési ügye ! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
(> es. k. ap Kölsége f. é. oct . 6-ról kell l eg fe l sőbb határozatával 

a nagyváradi g. kath. káptalannál K ő v á r y G e r g e l y őrkanonoknak 
olvósó-kanonoki ; V a n c i a J á n o s i skola-kanonoknak éneklő-kanonoki ; 
Fapp János canonicns-cancel lar insnak az őrkanonoki s zékre történt 
fokozatos e lő léptetését l egkegye lmesebben helybenhagyni méltóztatott. 

KALOCSA, oct. 15-én. Ismét elértük Isten jóvoltából 
a kedves napot, melyen kegyelmes főpásztorunk elrendelé-
séből , ez előtt tizenegy évvel nyertük meg a kegyelmet, 
hogy Jézus az Oltári-szentségben, házi kápolnánkban állan-
dóan tartatik. Méltó hálát adtunk Istennek ma is , mint más 
években ezen kegyelmeért. A lefolyt tizenegy esztendő ele-
gendő bizonyság arra, hogy az Oltári-szentségnek a papnevelő 
házban való tartása mily nagy fontossággal bir. Jézus jelenlé-
tében erősödik az ifjúnak hite. Munkássága támaszt nyer. A 
papi erények megszerzésében elősegittetik. Jövendő magas 
hivatása mindég szeme előtt lebeg. Tanulja ismerni ama nagy 
boldogságot, mely abban létezik, hogy ő egykor az Urnák 
oltárán mint áldozó pap fog állani. S ha a gyakorlati életben 
széttekintünk s találunk buzgó papokat , kik a sz mise iránt 
egész áhitattal viseltetvén boldogoknak érzik magukat, ahány-
szor csak szent-misét mondhatnak — kik szivüket figyelem-
mel őrzik, kik a szent-mise után Jézust, az ő nagy vendégü-
ket mély áhitattal imádják, neki a vett jókért hálákat mond-
hatnak, magukat az ő szeretetébe szeretettel ajánlják, kik 
az oltárt tisztán és csinosan tar t ják , kik az Oltári-szentség 
illető tisztelése körül szorgalmasan fáradnak, s kik az élet 
terhei közt mindég föltalálják a vigasztalást abban, ki mon-
dotta : „venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, 
et ego reficiam vos" — mindezekben azon gyengéd buzgó-
ságnak gyümölcsei láthatók , melylyel az ily pap már ifjabb 
korától az Oltári szentség iránt viseltetett. A tridenti sz. zsi-
nat semmit sem óhajt forróbban, mint azt, hogy az Oltári-
szentség méltókép tiszteltessék, a mint ez a gyarló embertől 
telik. A nemzetek életében nyilatkozó tapasztalás is bizo-
nyítja, hogy hol a hitélet erős, ott a szentségek buzgó vétele 
gyakorlatban van. Mi végett az egyházi szent gyülekezetek, 
a tartományi zsinatok, a főpásztorok, a buzgó papok és szer-
zetesek mindég oda törekedtek, hogy a szentségek vétele 
kellő virágzásban álljon, mert ez termette meg az élőhitnek bol-
dogító gyümölcseit. A szentségeknek buzgó kiszolgáltatására 

azonban, a szentségek iránt hittel megtelt papok kívántat-
nak, s igy az Oltári-szentség a seminariumi kápolnában az 
életnek fája mind a fiatal szivekre, mind pedig általuk az 
egész generatiora nézve, mely papi buzgóságuk által fog táp-
láltatni egykor. E dolgot ugy találja az ember az egész katho-
likus világon. A papi hivatás Krisztus nélkül sohasem ké-
peztetett, a természetfölötti erények szentségek nélkül nem 
születtek, nem ápoltattak, soha a gyarló ember Isten szol-
gájává malasztok nélkül nem neveltetett ; a malasztok forrása 
az Oltári-szentségben van, ez az egyház sz. hite. Az Oltári-
szentség tiszteletéről levén szó, föl kell említenünk egy ily 
czimü munkát : „De imitatione Sacri Cordis Jesu libri qua-
tuor" — melyet egy jezsuita-atya, Arnoldus P. J . irt, és a 
Benzinger-testvérek Einsiedelnben kiadtak. A mint a czim 
mutatja, ez a könyv a Kempis Tamás-féle formára van szabva. 
De nem csak a forma, hanem meg van benne egyszersmind 
az igaz unctio is. Dogmaticus szabatos fölfogásai vannak, a 
moralisban sem rigorosus semlaxus, az emberi gyarlóságot s 
az isteni fölséget és irgalmat soha sem téveszté szem elől. 
Valóban uj kincse ez a latin litteraturának, ha valaki a ma-
gyar litteraturát megajándékozná ezen munkával, megbe-
csülhetlen kincscsel szaporittatnék az alapos, jámbor olvas-
mányok sora, pedig nagyon is korszerű dologban. — Mult hó 
30-án volt a kedves emlékű nap, midőn ezelőtt három évvel 
a t. jezsuita-atyák, kegyelmes főpásztorunk által bevezettet-
tek nálunk, — őszinte hálát adtunk Istennek ezen ajándé-
káért, és óhajtjuk, hogy az Isten dicsőségére törekvő sz. mű-
ködés minél dúsabb gyümölcsöket hozzon. — Nem rég irtunk 
egy subdiaconusunk boldog kimúlásáról — most egy fiatal pap 
(G r é z 1 ó Károly)távozásáról kell említést tennünk , ki a köz-
ponti papnöveldének egyik jeles tagja, s utóbb a bécsi intézet-
ben fáradozó példás ifjú áldozár volt. Az Ur őt magához vette. 
Cani autem sunt sensus hominis. Aetas longaeva vita imma-
culata. Consumatus brevi complevit tempóra multa. Placita 
erat Deo anima illius. A nyugodt halál nagy jutalom. Miért 
is legyen áldott az Istennek szent neve. 

BÉCS, oct. 15-én. A bécsi sz. Ágoston-intézetet fáj-
dalmas csapás érte. Egy reménydús növendékét veszté el 
G r r é z l o Károly kalocsamegyei áldozárban, ki éltének ta-
vaszán alig 26 éves korában, 3 havi sorvasztó betegség után 
sept 27-én sírba szállt, s benne a magyar egyház kertjéből 
egy máris szépen illatozó bimbót dermesztett meg a halál 
fagyos lehelete. Midőn a hittudori borostyánt mármár elnye-
rendő vala, megkoszoruzá őt az Ur — mint reméljük-az 
örökélet hervadhatlan koronájávál, quam repromisit illis, qui 
diligunt eura. És a boldogult szereté is forrón az Istent s 
törhetlen vonzalommal ragaszkodott az ő sz. egyházához ; 
annak érdekeit lelkesülten karolta föl, szive egész hevével 
védte ha szükség volt reá, s minden, mi annak dicsőségére 
szolgált, legélénkebb örömmel tölté el. Erre volt irányulva 
minden törekvése, ez volt életelve, életczélja „m i n d e n t 
a z e g y h á z z a l s e g y h á z é r t." Ezt tanusitja csekély 
de becses irodalmi munkássága, melyet részént a pesti ma-
gyar iskolában, melynek választott elnöke volt — részént in-
tézetünkben kifejtett, s melyből egy pár czikk e lapok hasáb-
jain is megjelent. Ezt hirdeté a szószékről is, hol benső 
áradozó érzelmeit lángoló szavakkal s oly édes meggyőző 
hangon fejezé ki, hogy ki őt egyszer hallá, mindég gyönyörrel 



emlékezett a lelkes ifjú szónokra, ki korát meghaladó ékes-
szólással igyekezett megnyerni Istennek a hallgatók sziveit. 
Távol minden dagályosságtól szent beszédeit a szent Írásból 
gyűjtött kincsekkel ékesité föl, ez volt mindennapi olvasmá-
nya, s benne oly jártassággal birt, mely fiatal korát tekintve 
mindenkit bámulatra ragadott. Buzgó vallásossága, kitűnő 
észtehetségei, vas szorgalma párosulva szerénységgel s vég-
telen szivjósággal kivivták száraára az elismerést s közszere-
tetet mind elöljárói, mind tagtársai részéről, kikkel a legbol-
dogitóbb egyetértésben élt. Az előbbiek közül hálával kell 
fölemlítenem ft. D a n k ó egyetemi tanár urat, intézetünk 
általánosan tisztelt első directorát, ki széles tudományossága 
által máris annyi dicsőséget szerzett külföldön a magyar 
clerusnak 0 , ki saját szellemét minden fiatal csemetébe áta-
karná lehellni — korán sejté boldogult barátunk ritka szép 
egyházias jellemét s tudományszomjas lelkét, s azontúl mig 
egészséges volt, bölcs Mentora, m é r s é k l ő , iránytadó ve-
zére, kalauza, sőt bizalmas barátja, testvére lőn, betegágyá-
nál pedig részvétteljes apolója. Nem kiméltetett semmi fá-
radság a drága élet megmentésére, — de mind hiába, — a 
folytonos megfeszitett munkálkodás, mely nélkül lenni nem 
tudott, megtörte végképen a különben is gyenge testalkatú 
ifjút. Szenvedéseit példás keresztény béketűréssel viselte, s 
midőn már többé nem volt remény egézségének visszaállí-
tására, a föndicsért director ur épen a kalocsai synodusra in-
dulván, fölhasználá a kedves beteg pillanatnyi jobbanlétét, s 
magával vivén őt ritka önfeláldozással ápolta, támogatta a 
mármár elhalót, hogy még azon utolsó örömben részesüljön, 
mely után szive vágyott s kedves szüleit s rokonait, kiknek 
egyetlen reményük s vigasztalásuk volt, viszontláthassa. Mi 
mégis történt, de csakhamar reá a becses élet is kialudt, s 
ugyanott Szabadkán kesergő szülei karjai között az Urban 
csendesen elszunnyadott s lelke elköltözött egy jobb hazába, 
hol többé nincs szenvedés, köny és csalódás. Halálának hire 
megrendítő benyomást gyakorolt mindnyájunkra s őszinte 
könyekre fakasztott. Hogy pedig igaz szeretetünket iránta 
még holta után is tanusitsuk, ft. Danko ur megtartá érte a 
gyászosan földíszített sz. Ágoston-templomban, magyar tag-
társai segédlete s a Pázmány-intézeti jó készültségü ének-
kar gyászdallama mellett az engesztelő sz. mise-áldozatot, s 
mig szemünkben, az elhunyt kedves barátért a fájdalom s bá-
nat könyei gyöngyöztek, szivünkben azon édes vigasztalás 
fakadt, melyet csak a boldogító keresztény hit adhat, hogy 
tul a siron egy szebb élet virul, ott ismét meglátandjuk egy-
mást! Emléke élni fog mindenkor sziveinkben s példája lel-
kesitni fog, hogy mint hitbuzgó papok bátran harczoljuk az 
Urnák harczait, egyedül ő benne bízván s jutalmunkat ő tőle 
várván. Béke lebegjen feledhetlen testvérünk porai fölött s 
az örök világosság fényeskedjék neki. 

TURIN, augustusban. Nagy következetlenség elvetni 
az ős hagyományokat, ha az egyháznak kedveznek, s meg-
tartani azokat, melyek vele ellenségesek. A turini kormány, 
miután összeszaggatott minden concordatumot, a piemonti 
statutot egész Italiára kiterjesztette ; de miután ezen statuto 
kedvezőbb czikkelyeket tartalmazott az egyház iránt, mint 
bár mely más olasztartományi alkotmány, a kormánynak tet-
szett ezen kedvező czikkeket elvetni, s Lombardiában II. Jó-
zsef, Toscanában II. Leopold, Nápolyban Tanucci rendelet-

jeit föléleszteni. Éljen tehát az uj alkotmány, mivel ellensé-
ges az egyházra nézve ; éljen az ó alkotmány, mivel ez még 
ellenségesebb. A szenvedély oly nagy, hogy az egységesítési 
dühöt csak az egyház elleni düh képes megfékezni. — A pe-
csétőr megparancsoljaatartományifőnököknek, hogy fogadják 
el az oly vegyes házasságokat, melyeket a nápolyi törvény-
könyv el nem ismert, hacsak a tridenti zsinat szerént meg 
nem köttettek. Éljen az uj rendelet, mivel az ó nem sérti 
eléggé az egyházat. Ezen kormányi rendelet annál érzéke-
nyebben sérti a katholikusok vallásos érzelmét, minél bizo-
nyosabb, hogy az egyház a vegyes házasságokat föltétlenül 
soha nem kárhoztatta. A kath. hivek tudják, hogy a tridenti 
zsinat fegyelmi rendeletei alól csak a pápa adhat föloldo-
zást ; s azt is, hogy a XIV. Benedek által Németalföld számára 
kiadott rendelet, mely a nem-kath. pap előtt kötött vegyes 
házasságokat érvényeseknek nyilatkoztatja, nem terjedhet 
ki más országra, ha csak ezt a szentszék nyilvánosan, tüze-
tesen nem teszi. Az olasz vegyes házasságok tehát semmi-
sek lesznek, valamint mindenütt, hol a tridenti zsinat kihir-
detése után a pápa által más rendezés nem történt ; Italiá-
ban a polgári hatóság előtt kötött házasságot az egyház 
csak polgárilag engedményezett ágyasságnak fogja tekin-
teni, s a magzatokon az egyház előtt a törvénytelen születés 
bélyege mindég meg lesz. — Az Italiában házaló sveiezi, 
porosz, angol protestánsok kétségkivül Italián kivüli egy-
házi hatóság alatt állanak. Hogyan van tehát, hogy a kor-
mány ezekre nézve nem követeli a királyi placet-et, a mi-
nisteri exequaturt ? A királyi kormány Italiának boldog hit-
egységét akarja szétszaggatni, az ellentmondással nem tö-
rődik. — A kormány sehol se védi a püspököket a pocsék-
nép kihágásai ellen. A gallipoli-i püspök Fogiába vonult, mi-
vel a pórnép püspöki lakát megtámadta. A városi hatóság a 
kormánytól meg a püspöki szék jövedelmeinek elkobzását 
kérvényezte, egyedüli indokul fölhozva, hogy a püspök há-
rom papot papi működésétől fölfüggesztett, mivel junius első 
vasárnapján Te Deumot énekelt. A chieti tartományi főnök 
azonban elég őszinte volt megirni, hogy a püspök ellen az 
utczai csőcseléket és a városi tanácsot kivéve senkinek sin-
csen panasza ; a pecsétőr is elismerte, hogy a püspök távol-
léte kényszerült, azért a püspöki szék jövedelmeinek lefog-
lalására nincs indok, hanem a három suspensus papot a cassa 
ecclesiastica ügynökségének ajánlotta. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„MINDENT JÉZUSÉRT." Irta F a b e r Frigyes Vilmos. 

(Vége.) 

E terjedelmesb idézetből láthatja a t. olvasó, mint igyek-
szik ezen mü, mely múltkori jelentésünk szerént magában 
Amerikában, 40,000 példányban kelt el, a hivőket a mysti-
kai világba bevezetni, és őket lassanké nt annak polgáraivá 
fölavatni. A lélek, mely eddig önmagára kevés figyelmet for-
dított, és gondolatjainak egész működési körét a külvilágra 
irányzá, sokszor meglepőt, tán majdnem képtelenséget szem-
lél a bel-világnak ily leleplezéseben, ily kitárulásában: tagadni 
azonban nem meri, hogy még az igy fölfogott, vagy ekkép 
föltűnő jeleneteiben is a szellemi életnek vanvalami homogen 
az emberi, különösen pedig a keresztény lélek eddigelé ele-



gendőleg meg nem figyelt, vagy legalább kellőleg nem mél-
tányolt vágyaival, ohajtásáival, és a különösség vagy tán 
különczség is, mely e szellemi élet tüneményeiben nyilvánul, 
nem annyira annak tárgyilagosságában rejlik, mint inkább 
ehhez nem szokott alanyiságunkban. Faber előtt oly lelkek 
állottak, melyek az elmélkedés terén, az Istennel való ben-
sőbb csatlakozásban őt igen jól érték ; de melyeknek mind-
egyike nem állott azért a többivel egyenlő fokon, innen kell 
származtatni, hogy a szellemnek Istenbe való mintegy be-
olvadása mellett sokszor az elemeket is érinti, melyekből a 
lélek e titokteljes életének magasztos müve fokonként állit-
ható össze. Ezen benső életnek meg van a saját nyelve is, me-
lyeknek szavai, kifejezései csak azon életnek, melyben a 
szivnek oly nagy szerepe van, szelleme által foghatók föl 
teljes értelmükben; nem egyszer hittanilag véve kevesbbé 
látszanak correctnek , és használatuk csak az által kiment-
hető vagy helyeselhető, hogy ezen életnek tüzetesb nyelve 
csak készülőben van, mint ez élet maga is az emberiség leg-
nagyobb részénél csak még előcsarnokában mutatkozik. Tán ez 
szolgálhat kulcsul oly kifejezéseknek jobb értelmezésére, 
melyek e műben és különösen annak idézett részletében is 
előfordulnak, és a kényesb füleket könnyen sérthetik. Kit ne 
sértene, például, a szerző által a következőnek még csak pro 
concesso vétele is : „Valaki mondá, hogy lia kis, de nagyon 
kis hazugság által örökre bezárhatnék a poklot, üdvözithet-
nők az ott szenvedő lelkeket, kiürithetnők a purgatoriumot, 
és minden férfit és nőt állhatatos szentekké, sz. Péter- és Pál-
hoz hasonlókká tehetnénk, még sem lenne szabad tennünk ; 
mert Isten dicsősége e kis hazugság által többet szenvedne 
mint azok által nyerne." Nem látszik-e képtelenségnek, ha-
zugság által lelket megmenteni akarni azon Isten dicsőségének 
előmozdítására, kitől egyedül függ a lélek megszabadításá-
nak föltétele; és ki mint mindentudó, legszentebb ekkép rá 
nem szedethetik? Ámde ez és ilyesmi csak argumentatio ad 
hominem, melyből a legszentebb igazságra tér át : ,,Mily 
nagy tény leliet tehát Jézus érdekeire nézve egy halálos bűnt 
megakadályozni!" Ilyen a következő is : „Ha emlékezetem 
nem csal Albertus Magnus mondá, hogy egy, Urunk kinjai 
fölött hullatott köny többet ér egy évi böjtnél kenyéren és 
vizén." Valljon mire irányzott böjt lehet ez ? a kifejezés min-
den esetre tökéletlennek látszik. —Merő anyagi speculatiotól 
környezett emberekhez szólván, ezen körülmény szerént kell 
megitélni e szavait: „Ha a börze ötven százalékot esnék, nem 
lenne oly nagy baj, mintha egy beteg irlandi türelmetlensége 
által a szent malaszt egy részét elvesztené " Kevesbbé sza-
batos, egyszersmind pedig hyperbolicus kifejezés ez: „Hasz. 
Mihály minden természetes képességét és ékessségét, hatal-
mát és erejét , bölcseségét és szépségét stb. megnyernők, 
mindezt nem is lehetne Összehasonlítani a szent malaszt egy 
u j növekményével, melyet mint ilyetéket kapunk az Istentől, 
ha egy negyed óráig ellentállunk a harag szenvedélyének, 
mert a szent malaszt az isteni természetbőli részesülés." 
Dogmatice mindez igen cum grano salis veendő. A lehető 
legtökéletlenebb kifejezés pedig ez : „Miért nem lőn a föld is 
mennyé, mióta Jézus a földön is van. Oh fájdalom, azért, 

mert a gonosz képességet őt megbánthatni, nekünk hagyá." 
Ezen tökéletlenségek azonban a mü főczélját nem veszélyez-
tetik, és ezek, meg a gyakori sajtóhibák mellett is óhajtjuk 
a könyvecskének lehető elterjedését, hogy a szorgos forditó 
ekkép is lássa fáradságának sikerét. Pllk. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 26-án. A nm. pécsi püspök m. D a r ó c z y 

Zsigmondot, ő Szentsége praelatusát, olvasó-kanonokot, ál-
talános helyettessé és az árvaház föliigyelőjévé ; V i r á g Mi-
hály apát-kanonok ő nsgát pedig a theologiai tanulmányok 
prodirectorává méltóztatott kinevezni. 

— Az egri papnöveldében a 3- és 4-ed évi hittanhall-
gatóknak a gazdászat is előadatik, minek — tekintve azt, 
hogy majdan mint lelkészek, állásuknál fogva gazdálkodás-
sal is foglalkozandnak, kétségkivül igen jó hasznát veendik, 
és egykor leendő híveiknek a gazdászatban is példát 
adhatnak. („Eger.") 

— Köszönettel fogadtuk „A miskolczi kalvaria ünne-
pélyes fölszentelése 1863-ik év September hó 13-án" czimü 
füzért, mely a kalvariára vonatkozó történeti adatokon kivül 
magában foglalja Perger János kanonok szent beszédét, a 
tisztelgő szónoklatokat, fölköszöntéseket stb. 

— A Weeckly Register jelenti, hogy több előkelő ka-
tholikus kilépett a „Broterhood of Saint Patrick" nevü tár-
sulatból engedelmeskedni akarván ekkép a püspököknek, kik 
azon társulat irányát kárhoztatták. 

— Az olaszok templomának megnyitása Londonban kü-
lönösen az olaszokra nézve rendkivüli hatású volt. A beszédet 
Cesare Contini atya tartotta. Az itteni Babéiban tartózkodó 
olaszoknak valóban nagy szükségük volt ily helyre, hol val-
lási érzelmüknek szabadabb folyást engedhetnek. A nekik sa-
ját buzgósággal és tűzzel igyekeznek mindent megszerezni, 
mi az isteni tisztelet fényének előmozdításához szükséges. 

— Gróf Ornano marschallt oct. 12-én látogatta meg a 
franczia császár, kevéssel azután, hogy a párisi érsek őt el-
látta a haldoklók szentségeivel. A beteg megismervén a csá-
szárt kezeit megcsókolta és mondá: Sire, csak ott fönn lá-
tandjuk ismét egymást. A császár meghatva karolta át az 
első császárság utolsó marschallját és feleié : nem mondok 
önnek Isten-hozzád-ot, hanem : a viszontlátásig. 

— A mainzi Rochuskórodában Mertens orvos föla-
kasztva találtatott. Az irgalmas nénikék ellen dulakodó li-
berális sajtó a halál okozói gyanánt a szegény nénikéket 
igyekezett bemutatni. A tetem fölbonczoltatott két prot. or-
vos és egy prot. rendőr-biztos jelenlétében, a bonczolást egy 
katholikus, egy protestáns és egy zsidó orvos vitte véghez, 
kik mindnyájan constatirozták az öngyilkolást ; minél fogva 
alaptalannak nyilvánitottak minden terjesztett hirt, mintha 
mások által történt volna a fölakasztás. Szegény nénikék ! 
Gyalázatos irkászok. 

Megjelent: „Duo cycli Meditationnm quadriduanarum," 
quarum priores Thomas B e d c s u l a , Abbas s. Catharinae 
de Saren-Grád, metr. Colocensis Ecclesiae Cantor Canonicus 
an. Domini 1858-60 diebus 30. 31. augusti, item 1. 2. 3. sept. 
Vacii habuit, posterioribus anno 1862 diebus 22. 23. 24. 25. 
26. sept. Nitriae asservatis. 8-ad r. 246 1. Ara 1 fr. Kapható 
a szerzőnél. 

Kegyes adomány: 
Ú szentségének . „ A fini s zere te t részvétéve l és k e g y e l e t e s hó-

dolatával egy káplán a váczi megyébő l 1 fr. 

Pozsonyba : I gyekezn i fogunk óhajtását teljesíteni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A bécsi egyetem kath. jellege. — Pécsi 
püspök ő excljának körlevele. — Olaszországi levél Palásthy 
Páltól. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A bécsi egyetem kath. jellege. 
A bécsi egyetem 1365-ik évben alapíttatott IV. 

Rudolf herczeg által, s igy egy év múlva már félez-
redes életű. Alapittatásának idejében a majdnem két-
századdal később keletkezett protestánsoknak még 
híre sem levén: az egyetem a kath. egyház öléből 
kelt ki, s annak szellemét vallotta jellegéül. Idő foly-
tán keletkezett a folyvást követelő jellegű protestáns 
hitfelekezet, és a birodalmi fővárosban is szervezvén 
magát: a kormány által folytonos kedvezményekben 
részesült annyira, hogy mig hitvallói az egyetemen 
szabad oktatást nyerteitek a világi tanulmányokban, 
sőt mi több, tanári minőségben is alkalmaztattak: 
számukra egy külön felekezetükbeli hittudományi 
kar alakíttatott, hittudorsági oklevél kiadhatására 
szabadalmaztatott föl, s tanárai rang-és illeték-minő-
ségben az egyetemi tanárokkal ugyanazonosittattak. 

Mindez azonban a prot. hittani karnak elégsé-
ges nem volt ; ez magát elszigeteltnek, s Némethon 
külegyetemei előtt lealázottnak, minden zavaros idők 
alkalmával újra és újra panaszolta, s 1848-ban már 
teljogu fölvételét a kath. egyetembe nem annyira 
kérte, mint követelte. Akkor, az ily mozgalmaknak 
kedvező idők daczára is kérelmétől elüttetvén : alig 
koránylott az 1860-iki szabadabb idő, s ime, ismét 
előállottak a prot. atyafiak, ujolag sürgetvén, hogy 
a bécsi kath. s félezredes életű egyetembe, a kath. 
hittani kar mellé az ő fiatal prot. hittani karuk is 
egyenjogúsággal fölvétessék. A cs. kir. ministerium 
ezen folyamodványt elfogadta, s tárgyalásra, illetőleg 
vélemény-adásra az egyetemi tanácsnak átküldötte. 
Az egyetem tanári s tudori karában sok nem-keresz-
tény elem levén, az egyes világi karok nagyon haj-
landóknak látszottak a protestánsok követelését a ha-
ladó kor követelésének ismerni el, s mintegy fölál-
dozva az egyetem jogállását, messze elütően a prot. 

német egyetemek modorától, melyek a tiszta prot. 
alapitványu egyetemekbe egyáltalán nem, a parite-
ticus egyetemekbe pedig csak kis arányban vesznek 
föl katholikusokat, ők a prot. hittani karnak a kath. 
egyetembe való fölvételét nagy részben pártolták. 
Az elfogultság ezen eszme zavarában a kath. egyetem 
lelkes hittani kara egy röpiratot tett közzé, melyben 
elvitázhatlan logicai következetességgel megmutat-
tatik az ily jogtalan törekvésnek alaptalansága, igaz-
ságtalansága, s az egyetemre káros következései. 
Ezen munkácska e lapok hasábjain isismertetve volt 
annak idejében, s megérdemli, hogy tágkörökben ol-
vastassák, miután tükör gyanánt szolgál fölmutatá-
sára a most divatozó szellemnek, s figyelmeztető kéz 
gyanánt, mennyire nem a jog, hanem az érdek ve-
zényli a kor szellemét magában a birodalom főisko-
lájában is, és mennyire terjedett ott a veszélyes kö-
zömbösség hitük iránt maguk a kath. vallású taná-
rok keblében. 

I ly előzmények után leirhatlan feszültséggel né-
zett mindenki elébe azon napnak, midőn az öszszes 
egyetemi tanács ezen kényes kérdésben véleményét 
kimondani fogja. A prot. kérvény pártolói valamint 
mit sem hagytak érintetlenül az utolsó perczig törek-
vésük kivitelére : ugy erősen hitték is győzelmüket. 
Ámde homo proponit, Deus autem disponit; megjött az 
egyetemi tanács ülésének nagy napja, Maria — május 
havának 12-én, hol is minden érvénybe hozatni szán-
dékolt csalékonyjavaslat elvettetvén: miután az egye-
tem méltóságos cancellárja K u t s c h k e r János püs-
pök, és bécsi nagy prépost a nagyságos rector ur ál-
tal szólásra fölhivatva, velős és fényes beszédet tar-
tott volna: szavazásra került a kérdés, és 14 szavazó 
közül tiz szótöbbséggel a protestáns hittani karnak a 
katholika egyetembe való fölvétele egyszerűen elfo-
gadhatlannak mondatott ki. 

Az igazság tehát ily módon győzött; ismerve 
mindazonáltal a hittani kar a fölfölujuló prot. törek-
véseket, hogy a sokak előtt vagy nem ismert, vagy 
ismerni nem akart kath. jellegét a bécsi egyetemnek 
elvitázhatlanul, s maradandóan bebizonyítsa: néhány 
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hónap előtt egy külön könyvecskét bocsátott nyil-
vánosságra ily czim alatt: „Der katholische Charak-
ter der Wiener Universität," melynek igen érdekes 
tartalmát itt röviden közölni akarjuk. 

A munka három korszak szerént mutatja föl a 
bécsi egyetem kath. jellegét : alapittatásában egész a 
reformátiójig ; a reformatio korában s azontúl az úgy-
nevezett illuminatismus, vagy is József császár ko-
ráig; s végre ezen időkortól napjainkig; majdnem 
minden lapján K i n k Rezső „G-eschichte der kais. 
Universität zu Wien" czimü nagyobb munkájából 
hozván idézeteket. 

Martius hó 12-ről 1365. évben szól IV. Rudolf 
osztrák herczegnek a bécsi egyetemet alapitó levele, 
melyet V. Orbán pápa, mint az akkori kornak igen 
helyes véleménye szerént a tudományoknak az egy-
ház nevében őre, még azon évi junius-hó 18-án meg-
erősített, de hittani kar nélkül ; miért e nélkül ? an-
nak oka az akkori igen szapora eretnekségekben, s 
az egyház óvatosságában keresendő, mely előbb ki-
próbáltatta a helyeket, hol később, tisztán őrzött ta-
nait előadassa. — Rudolf herczeg alapitó levele az 
első okmány, mely itt közöltetik; a második a pápáé; 
ezen okmányok világosan mutatják : hogy az egye-
tem a római pápa közreműködése folytán keletkezett, 
s attól nyeré tudorrá avatási jogát; hogy továbbá az 
egész alapítási okmányt keresztény-vallásos hangulat 
lengi át „ut orthodoxa fides dilatetur" — igy mondja 
az okmány az alapitási czélt — „erudiantur simpli-
ces, aequitas servetur judicii, humánus illustretur in-
tellectus, augeatur ratio, crescat respublíca, et ad 
Sancti Spiritus illustrationem corda disponantur ho-
minum;" továbbá mint ajtatos alapítvány tűnik föl 
az okmányból az egyetem a herczegi család lelki üd-
vére; a bűnvádi esetekben tagjai az egyházi bíróság 
alá helyeztetnek, tagjai a vallásos szertartású gya-
korlatok megtartására szoríttatnak, s a pápa is ugy 
erősiti meg azt, hogy a kath. vallás gyarapodására 
szolgáljon. 

III. Albert 1384 ik évben kinyerte VI. Orbán 
pápától az uj egyetem részére a hittani kart is, s igy 
az egyetem teljessé vált négy karában; nevezett Al-
bert herczeg egyébbiránt hoszasan idézett, s az egye-
temet szervező oklevelében annyira vallásos hangu-
lattal szól, hogy csak a legvastagabb elfogultság ta-
gadhatná, miszerént annak kiválóan kath. jelleget a-
dott ; a több lapon át idézett, s nevezett herczegtől 
származó egyetem törvényeiben mindenütt az isteni 
félelem, a szent miséken való megjelenés, az ünnepek 
megtartása, jámbor magaviselet stb. meghagyatnak; 

a karoknak saját házakat adott, melyekben kápolna 
volt, s hol vallásos gyakorlatokra egybegyülekezte-
nek, az egyetemnek meg voltak saját ünnepei, szóval 
az egyetem öszszes szervezete a kath. egyház szelle-
mében történt, s igy annyira kath. jelleggel bírt a 
következő századokon is át, hogy azt egyáltalán ta-
gadni nem lehet; igy megmutatja e jeles munka, mi-
ként az egyetem rectorának egészen egyházi szelle-
műnek, s hoszszu idő folytán nőtlennek is kellett len-
nie, hogy az egyetem a 15-ik század zavaros egyházi 
viszonyai között a zsinatokra meghivatott, tévtanok 
megvizsgálásával, s megfenyitésével bizatottmegstb. 
Ámde mindez érv gyanánt használható-e oly urak e-
lőtt, mint a kath. bécsi egyetem egyik karának re-
ferense volt a kérdéses beolvasztási ügyben, hol a 
protestánsok javára emelvén magas szót, még maga-
sabb elfogultsággal, hogy szelíden fejezzük ki ma-
gunkat — azt állitá, „hogy az evangélikusok létezése 
előtt kath. tanfogalom nem létezett ellentétben az 
evangélikusokkal, s hogy az „orthodoxa fides" mely-
nek terjesztésére az egyetem alapíttatott, csak az 
eretneki törekvések ellentéteként értelmezendő." — 
Valóban az ily tudósokat érvek alig fogják valaha 
meggyőzni, itt csak olynemű argumentatióknak ma-
radhatna hely, melyekkel az egyház mint morális in-
tézet nem élhet. — Valljon elhiszik-e az ily nemű 
emberek, kik egy ephemer napi lap, vagy röpirat 
tételeire olykor vakon reá szoktak esküdni, valljon 
elhiszik-e azt, a mit e munkában idézett Kink Rezső 
a bécsi egyetem történetében közbevetőleg mond: 
Zweimal hat die Kirche während der Dauer des Mit-
telalters die Wissenschaft gerettet. — Sie hatte die 
Wissenschaft als ein Findelkind getroffen und bei 
sich aufgenommen, folglich hatte sie denn doch das 
Recht, sich um ihr Loos zu bekümmern. Zu diesem 
Besitzes-Titel, dessen Gültigkeit zu bestreiten selbst 
einem B a r b a r e n schwer fallen würde, gestalten sich 
dann noch mehrere äussere und innere Anlässe um 
den kirchlichen Einfluss auf die Schule zu motiviren," 
39. lap. 

A reformatio beálltával, idézett munka szerént 
nehéz idők jöttek a kath. bécsi egyetem fölé is; ré-
szént a világi három kar kaput nyitva az uralgó hu-
manisták tanainak, mindinkább a reformatio felé ha-
jolni látszott: részént némi viszályok a nem rég (1480) 
alapitott bécsi püspökök s az egyetem közt fölmerült 
joghatósági kör miatt elősegítették az uj tan követőit, 
s oly vívmányokat látszának nekik biztosítani, me-
lyeknek érvényesítése majdnem csak egyedül az eré-
lyesen kitartó hittani karnak szilárdságán törött meg. 
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Az egyetem clericalis jellege az ostromló kar 
támadásainak áldozatul esett, mert annak világi há-
rom kara a hitközömbös humanisták táborából egé-
szítette ki magát nagyrészben ; I. Ferdinand mindaz-
által az egyetemet illető rendeleteiben ugy intézke-
dett, hogy annak legalább kath. jellege megtartassék; 
igy megkívánta, hogy merő, és jó katholikusok al-
kalmaztassanak tanárokul; hogy a tudori oklevél 
megnyerése előtt az előléptetendő a püspök, és can-
cellár előtt hite fölött kikérdeztessék, hogy Witten-
berga tudoraiból senki a bécsi egyetemen ne alkal-
maztassák „bevorab dieveil auch Pabstlich Heiligkeit, 
a u s s w e l c h e r Grewa l t alle G-radus in Universi-
tatibus verliehen werden, gedachter Universität au-
ctoritatem conferendi Grradus aulgehebt hat." Hogy 
pedig akkor is, midőn Ferdinand későbbi idejében 
az egyetemnél alkalmazandó tanárok nem kérdeztet-
tek többé ki hitük tanaiból, az egyetemnek kath. 
jellege föntartatott : kitűnik onnan, hogy ezen császár 
egyik,57-ik lapon idézett rendeletében áll: „Profes-
sores fide Rectori data profiteantur, se esse ortho-
doxae religionis et Sanctae Romanae Ecclesiae com-
municatores et adhaerentes. Et tum demum recipi et 
ad Lectiones promoveri queant, quibus etiam injun-
gatur, ut nihil contra catholieam Religionem temere 
doceant. defendant, seu disséminent, aut aliis quo-
cumque modo inculcent." — Hogy ezen rendelet meny-
nyire nem izlett már akkorában azoknak, kik a pro-
testánsoknak szabad utat ohajtottak volna nyitni az 
egyetembe, kitetszik onnan, hogy 1568-an Piripach 
orvostudor s az egyetem Rectora az okmányban e 
szót „Romanae" kivakarva, annak helyére e szót 
„Christianae" tette be. 1558-tól fogva maradandóan 
kezdettek tanszékek a jezsuitáknak átadatni, vala-
mint I. Ferdinand mitsem hagyott érintetlenül a kath. 
vallásos érzület főntartására az egyetemen. Utódai, 
Maximilián és II. Rudolf alatt annyira meglazult már 
az egyetemen a vallásos érzület, és fegyelem, hogy 
az orvostudori karban találtattak egyének, kik min-
den vallás, és vallásos szertartás nélkül rendelék el 
eltemettetésüket; a kath. vallás és fegyelem meg-
mentéi valamint sok másutt, ugy az egyetemen is ez 
időben a jezsuiták valának, kik bámulatos nevelési 
modoruk által korlátozák az általánosan elharapódzó 
fegyelmi, vallás-erkölcsi sülyedést nevelő intézeteik-
ben, a szent Szűz tiszteletére rendezett társaságok által; 
mely pontnál megjegyzendő, hogy 1700. évben Esz-
terházi Pál herczeg 600 frtos tőkét tőn le azon beszéd 
kinyomatására, mely évenként december 8-án a szep-
lőtlen bold. Szűz tiszteletére mondatni szokott sz. Ist-

ván templomában. — Mátyás alatt a jezsuitáknak 
még nagyobb befolyás engedtetvén, már II. és III. 
Ferdinand idejében, mely korra 1623-ban esik a ma-
gyar papnevelő intézet alapítása, és Bécsben Pázmány 
Péter által az egyetem kath. jellege ismét újra fény-
lett. A protestantismus korától tehát az illuminatis-
mus koráig, mely már Maria-Theresia ideje alatt kez-
dődött, mindég megtartotta a bécsi egyetem kath. 
jellegét, s hogy azt azután is korunkig megtartotta 
légyen : alaposan megmutatja a tárgyalt munka. 
Van-Switen és társai bizonynyal annyi, ha nem több 
ellenséges indulatot mutattak az egyház iránt, mint 
a protestánsok, s mégis ezeknek uralma alatt, melyet 
Kink nem kételkedik valóságos „nyomorúságnak" 
nevezni: az egyetem kath. jellege ha csökkent is, de 
el nem fogyott ; folyvást köteleztettek császári ren-
deletek folytán annak tanárai, annak tandíjjal ellátott 
tanulói a kath. isteni szolgálatokon rendes időben 
részt venni, a húsvéti gyónásra és áldozásra testületi-
leg megjelenni, s az, mi minden mostoha idő daczára 
pontosan megtartatott, hogy sem a rector, sem a de-
cánok más vallásúak, mint katholikusok nem lehet-
tek, még Ferencz császár idejében is ujolag fölujitta-
tott azon oknál fogva, hogy a kath. isteni szolgálaton 
részt venni, a kath. tanmód fölött véleményeket adni, 
a kath. vallás fejlődését elősegitni, s a kath. vallás-
tani könyvek fölött értekezni hivatva voltak; (102. 
lap.) Mindez ujabb megerősítést nyert az 1834-ik ja-
nuar 18-iki udvari, s 1851. aug. 1-ről kelt ministeri 
rendelet, s a legújabban kötött concordatum szelleme 
által annyira, hogy ezt a kath. intézmények iránt ép-
pen nem kedvező érzelmű Mühlfeld tudor is 1851-
ben elismerte. 

A bécsi egyetem kath. jellegét kimutató, s ezen 
egyetem hittan-tudori kara által közzé tett köny-
vecske ekkép végét éri, az egyetem múltját tekintve 
a legközelebbi korig; azután megmutatja, hogy ezen 
kath. jelleg az egyetemnek manap is kiváló jellege, 
megmutatja továbbá, hogy annak tagadása hibás föl-
tételen alapszik. Néhány tudós ugyanis véleményé-
ben oda nyilatkozott, mintha ezen egyetem eleve u-
gyan, — a protestantismus nem létezvén még, — 
kath. jellegű lett volna, de ezen jellegét a protestan-
tismus korában nagy részben, a Yan-Switen-ek ko-
rában pedig majdnem egészben elvesztette már. — 
Ezen urak eszmezavarban sinylenek, s megkülöm-
böztetni nem tudják ezen egyetem clericalis, azután 
egyházi, s végre kath. jellegű korát; az elsővel birt, 
mert tanári karai, s tanulói a köz, s meghatározott 
isteni tiszteletben részt venni nem annyira kénysze-
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rittettek, mint inkább önkéntesen vettek ; a második-
kal az által birt, hogy az egyházi joghatóság alól pá-
pai kiváltsággal kivétetve, saját egyházi cancellárja 
alatt állott ; a harmadikkal, hogy kizárolagos kath. 
hittan kara, és kath. szellem iránya volt tánáraibanés 
tanaiban. Az első két jelleg ha el nem is veszett, de 
igen meglazult idők folytán ; mig a harmadik, a ki-
zárólagos kath. hittani kar ma nap is csonkitlan tu-
lajdona, azon szegletkő, mely a negativ elem térfog-
lalási, s igy zsarnok uralgásu törekvéseiben mindig 
botránykő marad. 

Azonban a könyv, melynek ragyogó utómellék-
lete azon fényes beszéd, melyet m. Kutschker püspök, 
prépost és cancellár mondott, minden lapján oly fon-
tos, hogy azt olvasni kell, s nem merőn idézni ; föl 
vannak ott jegyezve a jogérvek mellett a káros kö-
vetkezmények is, melyek az egyetemet érhetnék, sőt 
érni fognák, ha félezredévü kath. jellegétől megfosz-
tatva, a prot. törekvéseknek esnék martalékul. Ne-
methon paritetieus egyetemeinektörténetébőlugyan-
is a kath. egyház főpásztorai nem nagy vágyat érez-
hetnének a pariteticussá ferditett bécsi egyetembe 
növendékeket küldeni; s a felső papképző intézet, 
mely legtöbb tudort ad a birodalomnak, a magyar 
Pázmánféle,collegium, a görög kath. papnövelde, s 
maga a bécsi papnövelde valószínűleg nem szaporí-
taná növendékeivel a hittani iskolák padait az egye-
temen egy protestáns vagy izraelita rectorsága alatt! 
Az erös küzdelemből váratlanul kiemelkedett ezen 
vivmánya a kath. hittani karnak mindinkább nagyobb 
figyelmet gerjeszt Némethonban is, legalább az ágos-
tai lap hasábjai sürün foglalkoznak ezen könyvecskék 
tartalmával, melyek szerkesztése, valamint az egész 
szent ügy körül fáradhatlan buzgalommal működött 
a hittudori kar lefolyt évi ft. és tudori dékánja, a jeles 
munkájáról is messze ismeretes hazánkfia D a n k ó 
József ur, kinek ernyedetlen buzgalmu törekvését, 
fáradhatlan szorgalmát, s tapintatteljes eljárását ez 
ügyben az egyetem lefolyt évi utolsó tanács-ülése is 
elismerő iratával megtisztelte. — Az ügy és munka 
hason fontosságú levén, nem lehet eléggé figyelembe 
ajánlani e jól szerkesztett, s okmányokkal ellátott 
könyv tartalmát általában, de kivált azon honfi-, s 
paptársaknak, kiket a Pazmaneum, s felsőbb papne-
velő intézetben töltött évek bizonyára érdekkel fűz-
nek a bécsi egyetemnek, theologicus müveltségök 

ezen bölcsőjének emlékéhez. 

— 

Pécsi püspök » excljának körlevele. 

L. J. Ch. 

„Perjucundum mihi accidit, dilectis in Christo Filiis et 
Fratribus raeis illud solatiosum perferre posse nuncium : 
qualiter Sua Sanctitas, Beatissimus Pater et Dominus Noster 
PIUS IX.Summus Pontifex, homagiales Literas nostras e Syn-
odali congregatione ultima ad Eum reverenter directas per-
benigne suseeperit, atque ad eas paternum et plane elemen-
tissimum responsum, propria benedicta manu subscriptum 
dare dignatus fuerit. Quo homagialium Literarum nostrarum, 
atque clementissimi pontificii Responsi tenor cunctis impa-
tescat, utrumque hisce subjungo : Beatissime Pater ! „Nul-
lum quidem unquam praeterit temporis momentum, quin 
Sanctitati Tuae devotissimus Clerus cum üdelissimo populo 
almae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis profundissimae vene-
rationis, tenerrimaeque dilectionis ac fidelissimae adhaesi-
onis suae erga Sanctitatem Tuam palam de se dare docu-
menta gestiret : momento tamen hoc, quo de benignissimo 
indultu Sanctitatis Tuae die 11-a Junii 1860. a sacra Con-
gregatione Concilii obtento, ad majorem Dei Omnipotentis 
Grloriam promovendam, ad S. Matris Ecclesiae honorem au-
gendum, et ad Fidelium salutem, ac majus ipsius almae Di-
oecesis hujus bonum promovendum, in unum coadunati Syn-
odum dioecesanam celebramus, majori usque ardore aestu-
ant corda omnium, flagrantque amore Tui Sanctissime Pa-
ter ! Qui animabus nostris mira charitate praefulges, et in-
victa patientia ac admiranda constantia pro iustitia, Deique 
et Ecclesiae causa pugnans, confortas nos exemplo Tuo 
splendido ad proelianda fortiter proelia Domini, et ad resi-
stendum antiquo hosti cum omnibus vitiis et concupiscentiis 
suis ; Qui apostolicarum virtutum Tuarum radiis omneru eol-
lustrans Ecclesiam, instruis nos, ut essemus sacerdotium 
mundum, gens saneta Dei, bonarum quarumvis virtutum odore 
fragrantes. Hoc inquam temporis momento, quo corda no-
stra ad Te Sanctissime Pater redamandum uniuntur, igne 
Tui amoris succensi festive promittimus et sanete sponde-
mus : nos unanimiter stare velle in ea, quam in exordio syn-
odalis Conventus nostri iuxta Rituale Romanum in mani-
bus Reverendissimi in Christo Patris nostri elieuimus üde, 
et in hac vivere morique nos velle ; promittimus et festive 
spondemus : nos providos ordinis nostri Cooperatores futu-
ros, in quibus resplendeat totius forma justitiae, ut bonam 
rationem dispensationis nobis creditae semper reddituri, ae-
ternae beatitudinis praemia consequamur. Haec vero pro-
mittimus et adspondemus non ad nostram solum utilitatem 
et salutem, sed et ad Sanctitatis Tuae consolationem, u t 
Sanctitas Tua, Quae toto fere Regiminis sui tempore crucem 
de cruce sustinere cogitur, in tribulatione Tua, et amaritudine 
amarissima de nostra hac etiam contestatione, filiali pietate, 
adhaesione ac teneritudine, consolationem quadamtenus hau-
rire queat. Suscipe igitur Sanctissime Pater tenerrima haec 
iiliorum tuorum vota, et patere nos tuos jugiter esse, qui 
sine te esse non possumus, nec sine te esse volumus. Qui 
omnes Supremum ac invisibilem Ecclesiae nostrae Pastorem 
precamur et oramus: ut Te suum in terris Vicarium in salu-
tem gregis universi diu servet incolumem, Tuarum exemplo 
virtutum sanetam suam glorilicet et augeat haereditatem 
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Qui dum ad Sanctitatis Tuae pedes humillime provoluti, su-
per nos, et super Synodum nostram apostolicam benedictio-
nem petimus ; cum tenerrimo beatissimorum pedum osculo, 
ac profundissima cum veneratione perseveramus : Quinque-
Ecclesiis in Sessione Il l-a Synodali, die tertia Septembris, 
anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo tertio cele-
brata. Greorgius G- i rk m. pr Episcopus Quinque-Ecclesien-
sis, cum Clero suo in Synodo congregato. 

PIUS P. P. IX. 
Venerabili Fratri G e o r g i o Episcopo Quinque-Eccle-

siensi, eiusque Clero Venerabilis Frater ac Dilecti Filii Salu-
tem et Apostolicam Benedictionem. Nobis, qui paterna can -
tate omnes in Christo complectimur, nequit non esse iucun-
dissima, Venerabilis Frater ac Dilecti Filii, illa amoris vicis-
sit.udo, quam a Fratribus et Filiis nostris excipimus. Mirum 
itaque solatium angoribus nostris attulit ea sedulitas, qua 
occasione quavis arrepta, caritatem vestram Nobis testatam 
facere satagitis, atque alacer ille animorum assensus, et ob-
sequium, quo excipere profitemini quaecumque in justitiae 
tutelam, in praesidium Sanctissimae Religionis Nostrae at-
que in defensionem jurium hujus Sanctae Sedis docemus ac 
promulgamus. Crratulamur Vobis, quod in Synodum coacti 
hosce sensus, alias iam Nobis proditos, quos singuli foveba-
tis, communi professione iterum confirmare volueritis, ut va-
lidiores inde duceretis vires sive ad adhaerendum semper 
constantius huic veritatis Cathedrae, sive ad svadendum 
aliis idem obsequium, sive ad ceteras muneris vestri partes 
obeundas. Voce Vestra ad Dominum clamate, Venerabilis 
Frater, ac Dilecti Filii, Eumque Nobiscum. exorate, ut hisce 
faveat consiliis, laborumque Vestrorum fructui in populo vo-
bis credito ejusmodi tribuat incrementum, ut nequitia tan-
dem profligata, restitutoque justitiae imperio compotes fieri 
possitis ejus voti, quod vobis commune est cum universa 
Christiana republica. Hujus interim rei auspicem ac simul 
pignus praecipuae in Vos caritatis Nostrae, Tibi, Venerabi-
lis Frater, Vobisque Dilecti Filii, totique hujus Dioecesis 
populo Benedictionem Nostram Apostolicam peramanter im-
pertimus. Datum Romae apud S. Petrum die 23-a Septem-
bris 1863. Pontificatus Nostri Anno XVIII. PIUS P. P. IX. 

Pro ulteriori solatioso notitiae statu insinuo, Acta et 
Décréta Synodi dioecesanae sub typo iam existere, ac im-
pressione et compactura finita, praeter Venerabile Capitu-
lum ceterosque Synodales Convocatos, singulam quamqne 
Parochiam et Curatiam uno exemplari gratuito donandam 
venire. 

Datum Quinque-Ecclesiis die 10. Octobris 1863. 

O l a s z o r s z á g i l e v é l 
P a l á s t h y Páltól . 

ROMA, oct. 4-én. A pápai államok legtermékenyebb 
legdúsabb részein, Bolognán, Ancona-, Macerata-, Foligno-, 
Spoleton át utazván, azonnal megérthetjük, miért kell a kath. 
világnak Péterfillérhez folyamodni, hogy a szent-szék az ő 
költségeit fedezhesse. Campagna, baromtenyésztésre levén 
szánva, miként alföldi pusztáink, nem nyújt annyi jövedel-
met a pápai kincstárnak, hogy a kath. világra szánt kiadá-
sokat fedezhesse. A kereskedő, a közép polgári osztály a vá-
rosokban van, ezek pedig az erőszak által elfoglaltatván, re-

ményt adtak a forradalomnak, hogy a szent-szék, közköltség 
hiányában önmagától összerogyik, s az örök város kapuit a 
hatalmas forradalmi király előtt megnyitja, üdvözölvén őt, 
miként második Nagy-Károlyt, szabadító gyanánt az öldöklő 
éhség s pénzszükség ellen. A kath. világ áldozatkészsége, 
mely mai napig is kifogyhatatlan, meghiúsította a turini és 
párisi urak számitásait. Thouvenel külügyér La-Valette által 
ismételte a szent-atyának és Antonellinek a bizonytalan hely-
zet veszélyeit, miként a Péterfillérnek egyszer ki kell fogyni ; 
a szent-atya válaszolt : ,várjuk be az eseményeket'; de a Pé-
terfillér nem hogy fogyna, sőt inkább szaporodik, s boldog-
nak érzi magát kiki, ha a szent-atyának örömöt és vigaszta-
lást nyújthatott az ő csekély fillérével, mivel a nervus rerum 
gerendarum a földön a főkérdés. Mondhatjuk, anyagilag e 
három éven át a Péterfillér tartotta fön a szent-széket. A 
szent-atya hivei valóságos hivek. A forradalom hivei hiva-
talt, jövedelmes küldetést keresnek, s mikor megnyerték, 
mondhatják, miként a folignoi pósta-mester : tutto va bene, 
benissime; hanem a szent-szék hivei költenek , áldoznak, s 
jutalmat csak az Istentől és a szent-ügynek diadalában vár-
nak. Anconában kivilágítás volt 29-én estve. De minden épü-
leten ? Nem, a tizedik épület sem mutatott lámpács-
kát. Volt nép az utczán, a piaczon ? Volt részeg, volt néhány 
katona, a ki kettőzött napi dijt kapván, mindkettőt elitta, s 
hazamentében éltette az olasz szabadságot, a ré-
szegségre. A kikötőben néhány halászhajó állt, fölvont vitor-
lákkal, minden árboczon egy-egy lámpát kitűzvén, általában 
a várt ünnephez nyomorúságos látványt nyújtott. Ez tehát 
az erkölcsi hóditás? Ez a gyűlölt pápai, és a szeretett pie-
monti kormány? A lagoscuroi kompnak kormányosa egyszó-
val megmondta : tízszeres adó. „Eddig, igy szólt a kormá-
nyos alkotmányos szabadságával, és mi a forestiere-nek ki-
váltságával élve, a pápai kormány nekem 100 scudit fizetett, 
hogy e kompon szolgáltam, most magam 600 scudit fizetek, 
nem csoda, hogy az általkelőktől három lirát követelek. Ez 
a dolgok miben léte. Erzi ezt a romai nép i s , ez is magas 
adót fizet, de tudja, hogy mindez a piemonti kormány miatt 
történik, s ha ez nem incselkednék, a pápai alattvaló mai 
napig sem tudná, mi az egyenes (direct) adó. A költségek 
Romában magasra hágtak, a paloták, mivel lakóik nincsenek, 
vagy csak gyéren népesitvék, kevés jövedelmet, és igy cse-
kély jövedelmi adót öntenek, a hol négy év előtt négy paoli-
ért ebédeztél, ott ma 12 paolit fizetsz. A pápai kormányhoz 
ragaszkodó nép az első kérdésre kiáltja: ,i predoni piemonte-
si ci hanno ricondotti.' — Különös az ellentét ! A forradalmi 
nép Civitá-Castellanán kivül várja az örök városnak megro-
hanását a piemonti seregek által, mely most a táborozásból 
haza tér ; a romai nép pedig nyugodt, biztos a jelenről, biztos 
a jövőről, s ha emlited a piemontiakat, mosolyog, vállat vonit, 
nem hiszi, hogy valaha ide törjenek. A nyomást kiki érzi. 
Szemközt két vonat jött az anconai vasúton a renitentikkel 
Nápolyból. Ez a népszavazatnak a gúnyja ; a lánczon vitt ön-
kéntes. Nem tudván katonai erővel megtörni a nápolyi ellent-
állást, La Marmora a brigantikkal alkuszik. Crocco, Ninco-
Nanco megadta magát, azaz : pénzen megvásároltatott, mi-
ként Liborio Romano és Nunziante, Kit három nap előtt 
mint gyilkost, útonálló rablót halálra kerestek, avval a pie-
monti ezredes csókolkozik, s mind baráttal kezet szőrit, ez 



i 2 8 6 

már galantuomo. Crocco társait, az Aunis-i foglyokat halálra 
perelik, Nínco-Nancot pedig két kézzel ölelik. Ily emberek-
kel egyezkedik a piemontei kormány, egyezkedjék azután a 
szent-székkel? Eddig semmi veszély Romára. I t t senki sem 
tart tőle, sőt némelyek, ha Piémont betörne, a válság sebe-
sebb lefolyására kedvezőbbnek tartanák. A gonoszság akkor 
törik, mikor győzedelmeskedik. Sed judicia Dei abyssus 
multa. — Roma sajátságos életét folytat ja , mintha veszély 
sem fenyegetné. Oct. 4-én a Rosarium ünnepe sz. Domon-
kos templomában nyolczaddal tar tat ik , délután ünnepélyes 
körmenettel végeztetett. De-Luca bibornok égő gyertyával 
követte az óriás nagyságú Madonnát, melyet 30 fehér öltö-
nyü férfi vállain vitt. Az utczák, melyeken a körmenet húzó-
dott, fényben tündököltek , az erkélyek , az ablakok szőnye-
gekkel valának diszesitve, a Palazzo di Venezia, az austriai 
követség palotája hasonló fényben állott. A devotus femineus 
sexus követte a Madonnát, a müveit osztály az ablakokból 
üdvözölte a sz. Szűz oltárát, mely körbe hordoztatott. Délkor 
az ,Anima' templomban nagy misét és Te Deumot tartott 
mélt. Fessier püspök ur, ő Fölsége, Ferencz József névnap-
ján. A követség teljes diszben volt jelen, az ima-erkélyen 
négy bibornok imádkozott, ő szentsége részéről herczeg Ho-
henlohe a szentélyben foglalt helyet, mélt. R o s k o v á n y i 
Ágoston nyitrai püspökkel és a belga papnövelde elöljárójá-
val. A nagy követnél közép diszebéd, melyhez két püspök, 
egy bécsi, és egy pesti egyetemi tanár is hivatalos volt. Ezen 
ünnepen több templomban szent nyolczad tartatik, igy Ca-
tarina di Siena, Santissima Annunziata , sz. Miklós , Maria 
del safíragio, S. Giacomo in Borgo, S. Girolamo della carita 
templomban; sz. Ferencznek napja miatt pedig az ő templo-
mában a ponte Sisto mellett, s a Ripa-templomban, melyhez 
csatolt épületben assisi sz. Ferenez egyszerű czellája látható, 
sienai sz. Kataliné pedig a Minerváról nevezett szűz Mária 
templomának sekrestyéjében. 

EGYHÁZI TUDÖSITÁSOK. 
KÁRÓL Y-FEHÉRVÁR, oct. 12-én. Minél inkább ta-

pasztaljuk , hogy a czéhrendszer eltörlésével az a sok jó is 
kihal, mi a vallásosságot és erkölcsiséget illetőleg azzal a 
rendszerrel egybe vala kötve : annál jobban esik látni, hogy 
amaz emiitett kegyeletes jelenségek itt-ott újra előfordulnak. 
Ily kegyeletes jelenségnek valánk ma tanúi, midőn H a y n a l d 
Lajos püspök ur ő nmlga a k.-fehérvári nemes szabóczéhnek, 
a boldogságos Szűz képével földíszített zászlóját fölszentelé. 
A szent buzgalmu főpásztor beszédjében, melynek előszavá-
ban örömét fejezé ki a fölött , hogy időnkben is , a mikor a 
hithidegség és hitközömbösség, a törvények és kötések sem-
mibevétele, az erkölcstelenség mindinkább lábra kapnak, 
ily istenes ténykedésnek véghezvitelére nyilt alkalma, láng-
buzgalmu szavakkal rajzolá ama különbséget, mely a czéhek 
zászlóinak egykori és jelenlegi hivatása és jelentősége kö-
zött létez. Fölemlité, hogy hajdan e zászlók a csendes kör-
ben munkálkodó iparost és kézművest a vallás, a családi tűz-
hely , a haza és ennek intézményei megvédésére vezeték a 
csatatérre, az ellenség elűzésére. Most, mondá tovább, mióta 
rendes katonaság védi a honnak határai t , a czéhek e hiva-
tása megszűnt ; de nem szűnt meg a harcz, melyet folytat-

niok kell, nem a vallástalanság és erkölcstelenség, a mester-
ségükkel járó hibák és vétségek ellen vívandó harcz. És itt 
a szabó-mesterség fogalmából kiindulva, annak eredetét a 
paradicsomba visszavezetve, hol az első szülők az elkövetett 
bün után meztelenségüket észrevevén, legelőször kezdék tes-
tüket fedezni, kimutatá, hogy ez iparágnak alapja erkölcsi 
levén, miután a ruha főhivatása az eredendő bün által túl-
súlyra vergődött szenvedélyek és vétkes gerjedelmek ellen 
gátul szolgálni, űzőinek is kiváló hivatása: napi munkájuk-
kal e fönségesb hivatást életük által is tanúsítani, hogy csa-
ládjuk, városuk, az emberiség körében az övéiknek ez irány-
ban mestereik legyenek. Erélyes, de egyszersmind a szerető 
atya kegyes szavaival — ép azon körülményből kiindulva, 
hogy e zászlószentelést is hétfőn eszközlék, mig azelőtti na-
pon itt-ott munkálkodtak — dorgálá az illetőket, hogy az 
úgynevezett ,blaumontag' vétkes szokásával mindeddig föl 
nem hagytak. Végül intvén őket, hogy a boldogságos Anya, 
a magyarok Nagy-Asszonya és pártfogója tiszteletében, se-
gedelme fölhivásában, melyre soha nagyobb szükségünk 
nem volt, el ne lankadjanak, becsületes iparukra és munkás-
ságukra, ha az keresztényi leend, Isten oltalmát és áldását 
kérte. Kicsiny vala ugyan az ünnepély külsőleg ; de szellemi 
hatása — reméljük — Isten kegyelmével nem lesz eredmény 

nélkül ! 0 
TURIN. (Vége.) Szomorú dolog, hogy a comoi pap-

ságból többen nem engedelmeskedtek a romai poenitentia-
ria parancsának a nemzeti egységes ünnepre nézve. Azon-
ban némileg menthető a botrány, mivel a comoi püspökhez 
későn érkezett meg a romai leirat, s mikor köröztetett, akkor 
már többen a plébánusok közül szavukat adták. Oly nehéz 
pedig a rosszban adott Ígéretet is meg nem tartani ! — A 
spoletói érsek elzártan él a tömlöczben, gyontatóján kivül, 
ki minden héten egyszer bemehet, senki se léphet az érsek-
hez. Reggel szent-misét mond, az egész napot imádsággal 
tölti, nem panaszkodik, a nap nem hosszú, egyedüli gondja a 
nyája, melyért imádkozik, miután nem szólhat hozzá. — A pa-
pok, kik Passaglia föliratát aláirták sorban visszavonják ezt 
és pedig a nyilvános lapokban. Ez áldott visszavonás! Savarese 
Antalnak visszavonó nyilatkozata az olvasót könyekre fa-
kasztja. A szent- atya könyei gyümölcsöznek! — A nápolyi föl-
sőbb törvényszék föloldozta Mariano Rafaelt, St. Anna di Pa-
lazzo plébánusát, a ki Caputo püspöknek megtagadta afölol-
dozást, ha csak botrányait vissza nem vonja, amiér t a királyi 
ügyvéd őt perkereset alá vette. A jansenisták szokásait, me-
lyeket XIV. Benedek kárhoztatott, midőn a pap a szentsé-
gek megtagadása miatt polgári törvényszék elé idéztetik, a 
piemonti kormány folytatja. Caputo elnöke volt azon papi 
egyletnek, mely czélul tűzte ki Italiát protestánssá tenni, 
nyilván ellenszegült a szent-széknek ; a plebánus tehát köte-
lessége szerént követelte, hogy a haldokló püspök e kettős 
botrány fölött megbánást nyilatkoztasson, s a szent-szék 
rendeleteinek vesse alá magát. A plebánust, előre kikérdez-
vén ezekről, nem is eresztették a haldoklóhoz. Egy pap, ki 
a püspök mellett volt, mondá, hogy ő elvégezte a haldokló-
val a gyónást; ezen papot a nápolyi érseki hivatal a műkö-
déstől letiltotta ; ezen letiltási okmányra támaszkodván a ki-
rályi ügyvéd, kérte az érseki hivatal megbüntetését is. A 
törvénykezési vita két óráig tartott ; szóltak a püspök roko-
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nai is, de az elnök őket kiparancsolta. Castella ügyvéd be-
bizonyította a plebánus ártatlanságát, a törvényszék pedig 
fölmentette őt minden vádtól. — A gubbioi sz. Domonkosi 
apáczák szerzetesi, és a szerzetbe hozott magányvagyonuk-
ból is kifosztatván, az egyházi pénztárból honaponként 53 
frankot kapnak, ebből kell 19 apáczának élni. — Folignoban 
már két kolostor lefoglaltatott, a városi tanács még az An-
nunciata kolostort akarja lefoglalni, hogy benne az átmenő 
katonaságnak szállást adjon. •— A nápolyi Sancta Maria nu-
ova sz. Ferencziek háza ép ebéd alatt támadtatott meg, s 
hosszú kutatással fölzavartatott. Az eredmény a szentségtörő 
berontás után — semmi volt. — Perugiában az anglican hit-
küldér nem kaphatván a városi hatóságtól czélszerü helyi-
séget az általa mutatandó isteni-tiszteletre, az egyházi pénz-
tár ügynökségéhez folyamodott, mely elég szemtelen volt 
neki egy kolostornak termét kijelelni. A szerzetesek házait 
kobozza a kormány, mivel, ugy mond, reájok szüksége van 
(habár az útonálló is azért rabolja meg az utast, mivel pén-
zére szüksége vagyon) ; de ha az anglicán pap jelentkezik, 
a zárda azonnal fölösleges lesz, s oda adják neki. Az angli-
cán isteni-tisztelet tehát a zárda egyik teremében négy hó-
nap óta tartatik, melynek ablakai a templomra szolgálnak, 
hol kath. isteni-tisztelet áll. Az egyházi hatóság eredmény 
nélkül tiltakozott ezen szentségtelen botrány ellen. — A tu-
rini kormány eddig már 721 kolostort kobozott-el, 12,000 
mind két nemű szerzetest szétüzött, 101 társaskáptalant bir-
tokaitól megfosztott. — Siciliában a kormány még nem 
merte a kolostorokat kobozni ; a franczia kormány is e szá-
zad elején tettleg Siciliát nem birta, tehát a szerzetes ren-
dek ellen se vihette véghez azon gazdálkodást, milyet a szá-
razföldön ép oly buzgóan tett, mint a mai turini hitetlenek. 
—- Scattini, Pisában szent Katalin templomának buzgó ple-
bánusa a luccai törvényszék elé idéztetett, mivel Becagli-nak 
az Oltári-szentséget megtagadta. A törvényszéknek volt elég 
szemérme nem Ítélni oly dologról, a mi hozzá nem tartozik, 1.1. 
ki érdemes a szentségek fölvételére, és ki nem érdemes. — 
A nápolyi főpásztori helyettes 13 hónapi számkivetésre,s 1,500 
lira birságra Ítéltetett, mivel a királyi leányneveidének szerze-
tes nőit a makacsságban megerősité, mely szerént megtagad-
ták a kivánt hűségi esküt az egységes Italiára.J—Ugyanezen 
helyettes még másik perkereset alá vétetett, mivel egy szülő-
nek gyermeke kereszteltetését Garibaldi név alatt megtil-
totta. — Carignanban a minorita atyák kiűzettek, zárdáju-
kat katonaság foglalta el. Egy két hétig benne fog lakni a 
katonaság, azután, mint fölösleges épületet a protestánsoknak 
ajándékozzák. — A palutai társaskáptalan kanonokjai, a ter-
moli-i megyében, biztosaknak hitték magukat, hogy Peruzzi 
körlevele folytán semmi bajok sem lesz, ha jun. 7-én Te De-
umot nem énekelnek ; a hatóság azonban elkobozta azon 49 
ducatit, melyeket a káptalan évenként a helységtől kapott — 
A hivatalos újság a kormánynak egy rendeletét közli a sci-
accai Carmelita-atyák zárdájának elkobzására. — Luccában 
három suhancz szűz Mária szobrát kővel dobálta ; erre a 
hivek a templomba gyülekeztek, hogy ezen szentségtelensé-
get expiálják. —Lorett.oban évek óta nem volt oly nagyszá-
mú zarándok, mint az ez évi jun. 23-án Egy külön vonat hozta 
a lombardokat, s a romagnolokat, kik az utolsó előtti vasút-
állomáson, honnan a templom tornya látható, leszálltak, s gya-

log jöttek be Lorettoba, egyenesen a templomnak tartottak, 
s csak három óra múlva, melyet a templomban töltöttek, 
mentek lakásukra. Rosetti ur czélszerünek vélte egy forra-
dalmi iratot, tele istenkáromlásokkal, a zarándokok között 
ingyen kiosztani. Kevesen fogadták el, ezek is mivel ajtatos 
könyvnek gondolták. Az utcza tele volt Rosettinek szétté-
pett röpiratával. Sokan három ,Üdvözlégy Máriát' imádkoz-
tak az iró elmegyógyulásaért. 

LONDON. A bibornoktól alakitott középponti iskola-
bizottmány a munkás osztályok gyermekeire nézve kettőzteti 
áldásos buzgalmát. Legnagyobb akadály, hogy a belügyi mi-
nister előitélettel van a szerzetes rendek ellen, pedig ezek leg-
alkalmatosabbak az ily iskolákra. Igy az iskola-testvérek 
mult évben meghivattak a mount-szent-bernardi iskola ve-
zetésére ; s midőn az átvételre minden készen volt, a kor-
mány megtagadta a szükséges szabadalmat, mivel ezek ide-
genek, és szerzetesek. — Jun. 24-én tettük le az alapkövet 
East-Hendredben szűz Mária uj templomára. Ezen templo-
mot Eyston kath. polgár egészen maga költségén épiti. — 
Herefordshireben Barstree helységben Biddulph Fillps az 
irgalmas szüzeknek uj zárdát épit, s leánya más franczia ir-
galmas szüzekkel jön bele lakni. — A ,Lamp,' egy jezsuita 
atyától meginditott újság sok szolgálatot tesz a kath. egy-
háznak a puseyták ellen megkezdett levelekkel. Galway 
atya, irlandi születésű. ,Egy anglicánhoz' czirnzett leveleit 
atticai sóvahvegyitette, kellemes olvasmánynyá tette, a mint 
ezt csak az irlandiak tudják tenni. Ellentállhatlan erővel 
rontja el a puseyták elméleteit, melyekhez, mint Noe bárká-
jahoz ragaszkodnak, azt hivén, hogy az igaz egyházban van-
nak. A puseysmus csak egy lépés volt az egyházhoz, de még 
mindég távol van tőle. — Dublinban O'Brien népgyűlést hir-
detett a lengyelek javára. A városnak polgármestere Mac-
Swiney, katholikus, elnökölt e gyűlésen. Tárgya volt 
a lengyelek javára szedendő pénzsegély, mely az euró-
pai középponti egyletnek Párisba küldetnék. Cullen, dublini 
érsek levélben fejezte ki rokonszenvét e tárgy, e nép-gyülés 
iránt. „Francziaország és Anglia hangosan szólott Lengyel-
ország javára, igy irt az érsek ; de én félek, hogy ők a mez-
telen szónál megállapodnak, lengyel testvéreinket a szaka-
dár muszka kegyetlenségének át engedik. Fájdalom, mi csak 
siránkozhatunk a lengyelek üldöztetésén, és imádkozhatunk, 
hogy a seregek Ura és Istene védje e nemes nemzetet, szórja 
szét ellenségeit. Ha ehez még a számkivetettek, és sebesül-
tek fölsegélésére pénzgyüjteményt rendeznek, én szerencsés 
leszek részemről is adakozni, sajnálkozván, hogy a nálunk 
dühöngő éhhalál miatt többet nem adhatok." — ,Montreal 
True Witness' bizonyságot tesz, hogy Ejszak-Americában 
csak a kath. sajtó mer őszintén szólni a helyzetről, az alkot-
mány ellen elkövetett merényekről, az egyes államok és az 
egyes polgárok jogairól, szabadságairól. „Általában a katho-
likusok, igy ir az újság, s különösen az irlandiak már fárad-
tak a háborútól, a csatatéren hasztalanulkiontott vértől, a kor-
mány romlottságától, az abolitionisták rajongásaitól, a kik 
csak szónokolnak, de a csatába menni nem mernek, ide 
az irlandiakat, a németeket tolják. Fáradtak már a ka-
tholikusok a helyzettől, meglevén győződve, miszerént esz-
telenség életét és vérét ily ügyért, s ily vezérek alatt föl-
áldozni." 



DOMBES, (Francziaország) octoberben. A „Monde"-
nak levelezője abbé Martin a trappistáknak e magányba tör-
tént bevezetéséről következőleg ir : Én is fölkiálthatok, mint 
egykor naz. sz Gergely : „Magányból jövök." És mily ma-
gányból? Néhány nap előtt a lég ott még nehéz volt , kigő-
zölgése egészségtelen ; tegnap láttam azt fölvirulni uj lako-
sainak megérkezte által, kiket a gondviselés szellője a távol-
ból hozott ide. Mily látvány, soha sem fogom elfeledni! Még 
most is látom a trappista-atyákat és testvéreket lassú és ko-
moly léptekkel közeledni bevégzetlen lakuk felé; némi titok-
teljes árnyaknak tarthatná őket valaki, melyek bő fehér vagy 
szürke ruhában lengnek, hosszú sorban haladnak, fakereszt 
vitetik előttük, a mezőkön diadalivek intenek kedves „Isten 
hozott"-at feléjük; a fellegek elenyésztek, mindenfelől nagy 
sokaság tódul, mely előttük járdái vagy követi őket ; egy 
püspök, ki megindulását nem tudja eltitkolni, atyai karjaiba 
zárja őket. A pillanat ünnepélyes, ők megérkeznek, és azon-
nal hallom tiszta, kedves hangon énekeltetni : Örvendettem, 
hallván, hogy az Urnák házába megyünk. (Ps. 121.) Bemen-
tek az egyházba, lábaikkal érinték a menhelyet, hol tölteni 
kell vándoréletüket, és mely sírjukat rejti magában ; utjok 
végét érték el; Aiguebelléből indultak ki, mint gazdag köpü-
ből u j szerzetes ra j , és a plantay-i zárdához csatoltattak. 
Szükségesnek találom szerkesztő u r , hogy bővebben írjam 
le, ezen vallásos odysseát, mely valóban szivreható és érde-
kes. A trappistáknak ezen telepitvénye, melynek czélja a 
dombesi, Notre-Dameról czimzett zárdát benépesíteni, oct. 
1-én hagyta el Aiguebellét. Mintegy 45 tagból állván e tele-
pitmény, egybevéve az atyákat és testvéreket, élén az aigue-
bellei apát volt, ki lelki-atya minőségben jöve, senki másnak 
nem akarta átengedni e jogot távozó fiait u j lakhelyükre ki-
sérhetni. Az uj zárda leendő főnöke, Ágoston a tya , az előtt 
Douze marquis, vitte a keresztet. Az elválás elérzékenyitő 
volt ; mondják, hogy többen ezen erős lelkű férfiak közül 
könyeztek ; szerették egymást, el is váltak egymástól a nél-
kül, hogy szólottak volna ; szeretni fogják egymást a távol-
ban is. és találkozandnak — az égben. Első napon az utazás 
gyalog történt, és pedig nagy esőben. Estve szállást testvé-
reiknél találtak a trappista-nénikéknél, mint egykoron szent 
Benedek Scholastica nővérénél. Ott elhelyezkedtek és öltö-
nyeiket megszárították mint lehetett , mert bőrig át voltak 
ázva. Éji nyugalomról szó sem volt, az éjt imában töltötték, 
zsoltárokat énekelve. Másnap vaspályán érkeztek Lyonba, 
9 órakor Fourvieresben voltak. Itt elénekelték az officiu-
mot, mise szolgáltatott, mindnyájan áldoztak, mi megragadó 
látvány volt még Mariának e szentélyében is, mely már any-
nyi csudadolgokhoz szokott. A trappistáknak bevonulásuk a 
belley-i megyébe Arsen keresztül történt. A zarándokok dél-
utáni 3—4 órára várattattak itt, a hivők mindenfelől sereg-
lettek üdvözlésükre, de ők nem jöttek, később tudtuk meg, 
Logy a vonat, melylyel meg kellett volna érkezniök, csak 
«stve jött. (Folyt, köv.) fá. 

VEGYESEK. 
PEST, oct. 30-án. P e i t l e r Antal váczi püspök ő 

mlga az aszály által ínségre jutott alföldiek fölsegélésére 
200 frtot méltóztatott adományozni. 

— Néhai K r á l Józsefről a pécsi főpásztor körlevele a 
többi közt ekkép nyilatkozik : „Nullám habet haec Dioeces seu 
Causam sacram, seu fundationem piam, seu Institutum utile, 
cuius pie Denatus seu protector insignis, seu adjutor libe-
ralissimus, seu promotor munificentissimus non fuisset ; om-
nibus vere omnia factus semper habuit unde daret, quia 
pectus ejus plenum erat charitatis munificentiae ac l'rater-
nae dilectionis." 

— Egy oct. 26-án érkezett távirat szerént a megelő-
ző éjen át Varsóban elfogattak Bialobrzeski, Wyscinski és 
Stecki prépostok. 

— A vallási reform-egyletnek Frankfurtban e napokra 
kitűzött gyűlésére a következő szónoklati program tüzetett 
ki : a) a gyülekezet czélja és föladata, Ronge Jánostól; b) a 
püspökök egyházi feudalismusa és kárhozatos befolyása az 
alsó clerusra, Schmelz kath. (?) plebanustól; a) a romai 
hierarchia és a jezsuiták kártékony befolyása a német nem-
zetnek szellemi és erkölcsi kifejlődésére, különösen pedig a 
német egységi kérdésre, Ducat Frigyestől ; d) a nőtlenség-
nek elerkölcstelenitő következményeiről; e) a fülgyónásról 
értekezik Czerszky János ; f ) a német nemzeti nevelés a ro-
mai hirarchia követelése ellenében dr. Nageltől ; g) a mun-
kának magasabb elve, Leschmann úrtól; h) a vallási reform-
egylet gyakorlati tevékenysége, Bősser úrtól ; i) a zsidó gyer-
mekek elraboltatása Romában ; k) fölirat a tyroliakhoz, és a 
tridenti, brixeni, mainzi püspökök türelmetlensége. — En-
nél vonzóbb programmot csakugyan nem lehetett volna ösz-
szeállitani. 

— Hirscher freiburgi tanár nyugalmaztatván helyébe 
Kössing neveztett ki, ki néhány exegetikai müve által jó 
hirt szerzett magának az irodalmi téren. 

— A trienti nem rég tartott lelkigyakorlatokra mintegy 
400 megyebeli áldozár jelent meg. Az elmékedéseket vero-
nai szerzetes atyák vezették. 

— A fáradhatlan hittéritő, Weninger Xaverius jezsuita-
atya angol nyelven igen kitűnő épületes könyvet adott ki 
ezen czimmel:.,Húsvét a mennyben," melyért a louisvillei püs-
pök különös iratban nyilvánította köszönetét. Előbbi jeles 
müve is: „Protestantismus és a hitetlenség" legnagyobb 
elterjedésnek örvend, és már sok megtérést eszközlött. 

— A protestantismusnak a kath. e g y h á z a k t ó l (?) 
való alapkülönbsége a Prot egyh. lap. szerént abban is áll, 
hogy „a prot egyházban a szabad vizsgálódás elvénél fogva 
a tudományban a kutatás korlátlanul szabad, az egyházzal 
bár mennyire egyező vagy ellenkező eredménynyel; de 
egyedül az egyház joga a tudomány által koronként kifej-
tett eredményeket sajátjául fogadni vagy elvetni, s confes-
sioit a szerént változtatni." Mi ott a szabad vizsgálódás, hol 
az egyház ekkép intézkedhetik ? — A mely vallásnak nincs, 
nemlehettheoreticusigazsága, mertaztcsak napról-napra ku-
ta t ja ; amely vallás a , sola fides' által a practicus igazságokat 
meddőkké teszi : ugyan mint kivánhatná a tudományoktól, 
hogy hozzá alkalmazkodjanak? Ekkép tehát a protestantis-
mus e dira necessitate virtutem akarna csinálni. 

Megjelent: „Egy nő levelei." Közli B á n d l Já-
nos. 341. 1. Érdekesen van összeállítva. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: Olaszországi levelek, Palásthy Páltól. 
— Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Olaszországi levelek 
P a l á s t h y P á l t ó l . 

ROMA, oct. 7-én. A politikai helyzetek ismeretére 
Ital iában az egyedüli kulcs a kath. hit, az egyház, 
az egyéni vallásosság. Hit és hitetlenség választja el 
a pártokat, s a mi ennek következménye : az erkölcs 
és a bün. Föltűnt külföldön, és sok ferde nézeteknek 
kútforrása volt, hogy itt nincsen szabadelvű kath. 
párt, mely az uj szabadságos intézményeket becsülje, 
keresse, örömmel fogadja, s a mellett jó katholikus 
maradjon. Ilyen párt van Francziaországban, Belgi-
umban, de Italiában nincs. A mint tehát Italián ki-
vül valaki a szabadságos állami s társadalmi intéz-
ményekhez lelkestől-testestől ragaszkodik, rokon-
szenvvel fog viseltetni a piemonti forradalmi párt 
iránt ; a mint pedig más mindenek fölött a hitet, az 
erkölcsöt becsüli, lelkében húzódik azon párthoz, mely 
már nem az elűzött fejedelmeket keresi, hanem egye-
dül a szent-atya ügye mellett viv, tömlöczben, 
számkivetésben. Minketten végre óhajtják, hogy a 
piemonti párt legyen vallásos, a kath. párt, mivel e 
néven kell őt nevezni, legyen szabadságos, — s béke 
fog lakozni, hol gyűlölet, üldözés hordozza az égő 
szövétneket a családi életnek legbensőbb rejtekeibe is. 

Téved a külföld a kiindulási pontban, téved a 
követelésben, mivel sem a piemonti párt nem lesz 
vallásos, sem a kath. párt nem lesz szabadságos, a mint 
e szavakat a forradalmi szótár érteményezi. Franczia-
országban lehet legitimista, orleanista, bonapartista, 
sőt köztársasági is, maradván tisztán, példásan katho-
likus, mivel az állami, a társadalmi élet alapjai indif-
ferentismuson feküsznek, a vallásos élet a szivnek 
szentélyére szoríttatván, a közélet intézményeivel 
össze nem ütközik ; hanem Italiában hogy valaki sza-
badságos legyen, elkerülhetlenül meg keli esküjét 
szegni, a pápa tekintélye ellen föllázadni, a vallásos 

gyakorlatokat megvetni, kigúnyolni, papi rendjének, 
szentségét profanálni, — vagy is meg kell szűnni ka-
tholikusnak lenni. Nem olvastunk-e Gr—inak isten-
káromlásaiból eleget? Nem gunyolta-e Passaglia a 
mult évi pünkösti ünnepet? Nem gyalázta-e sorban 
az egyház legkitűnőbb fejedelmeit? Nem marad-e el 
a forradalmi párt a templomtól, a szentségektől ? 
Belgiumban, Francziaországban senki se vásárolja meg 
a szabadságos nevet a hitetlenségnekáránjhanemlta-
liában másképen meg nem vásárolható. Vannak a sza-
badelvű párt emberei között, kik a vallásosságnak 
minden gyakorlatjaiban az előtt példásan részt vet-
tek, kik tizennégy napos gyónásaikat a világért el 
nem hanyagolták volna, de ma? — Távol állanak a 
templomtól. A hithidegség szülte a közönyösséget, a 
közönyösség a hitetlenséget, nem tagadták meg 
ugyan hitüket, mivel a ténytől borzadnak, maradnak 
katholikusok az anyakönyvben. Vannak ellen-
ben mások, kik a szabadságos intézmények első csil-
lámaitól elkapatva a forradalmi párthoz szegődtek, 
de csak hamar átlátták, mily nagy árt követel tőlök e 
pár t , s azért bűnbánattal vissza húzódtak. Cavour 
még 1852-ben húsvéti gyónását, s áldozását nyilván 
végezte, s akkor irta az Armonia: ,un ministro, che 
fa la sua pasca,' de hogy tovább is ezt tette volna, 
hallgat a rege. Sok pap irta alá Passaglia föliratját, 
nem sokára látta, mily uton van, hova jutand, szív-
ben mélyen vallásos levén, szive megmentette a té-
vedő elmét. A szabadságos párt követelései: tagadni, 
hogy a pápa az erkölcsi tanban főtanitó, kitől fóleb-
bezés nincs; tapsolni, mikor a püspökök tömlöczbe 
vitetnek, mikor a szentségtelen kezek az oltárra ki-
terjesztetnek, mikor a zárdák elnyomatnak, mikor az 
egyházi javak elkoboztatnak, mikor az eretnekség 
bebozatik, midőn a kéjházak az eltörölt kolostorok-
ban kormányilag megnyittatnak. Itt tehát a szabad-
ságos ügy a vallásos, és erkölcsi renddel van ellen-
tétben, mindenki előtt az írás szerént : mors et vita, 
maledictio et benedictio, ad quod porrexerit manum, 
dabitur illi. Itt a kath. párt megvolt, megvan, alkotni 
szervezni nem kell, a helyzetből fejlődött, s naponta 
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gyarapodik, tömörödik, győzhetlenségében mindin-
kább mutatkozik. ,Retrogadnak' neveztetik; mit se 
tesz, a szó a dolgon nem változtat, mivel reá sem ii-
lik, ez kath. párt, miként a helyzet szülte, milyen se-
hol sincs, s melyet más külföldi pártszinezetek sze-
rént nem kell megítélni, ha csak szándékosan tévedni 
nem akarnánk. — S miért van ez Italiában igy"? Mi-
ért nem lehet az itt, a mi Francziaországban, Belgi-
umban, Britanniában, mondhatnók egész világban 
lehet, s részént már me? is van? A dolog: születési 7 O O 
menete megfejti a rejtélyt. 

Előre is bizonyos, hogy ha a szabadságos elvek 
nem ütköznének azon hit- és erkölcsi szabályokba, 
melyeknek csalliatlan tanítója az egyház, az olasz ka-
tholikusok vitázhatnának azon elvek ily vagy olyan 
alkalmazása fölött, sőt az elvek hasznossága sczélsze-
rüsége fölött is, de nem vetnék el azokat en bloc. Az-
ért, mivel ezen elvek szabadságos czimet viselnek, 
senkise irtódzanék tőlök. Ha az 1789-ki elvek, miu-
tán a mai társadalomban el kerülhetleneknek mondat-
nak, megegyeznek az egyház tanításával, akkor nem 
szükség keresni a szabadéi vü czimet, mivel az egy-
ház 1789-nél jóval öregebb, a katholikus az ő hité-
nek elveiben már birta az 1789-ki elveket; a mi az 
egyénnek, az államnak, a társadalomnak szükséges 
és üdvös, az az egyház tanitásában benn foglaltatik. 
Ezen esetben 1789 előtti őseink az 1789-iki elvek fi-
ai voltak, s nem szükség a számból epochát csinálni. 
De ha a 1789-ki elvek mást tanítanak, mit az egyház 
nem tanit, mit az egyház átokkal sujt, ha ezen elvek 
szükségképen a Convent atheismusában, az első csá-
szárság materialismusában, arestauratio rationalismu-
sában, a juliusi kormány indiíferentismusában, az 
1848-ki forradalom fejetlenséges despotismusában, 
Cabet communismusában, Blanc Lajos socialismusá-
ban, Proudhon cynismusában végződnek : akkor az 
olasz államférfinak, az egyház hívének egy ösvénye 
van csak, — — távol maradni az uralkodó forradal-
mi párttól, mely az 1789-et nem elégii, hanem 1792-
őt kiáltoz. Az első esetben a szabadelvüség fölösleges, 
a másodikban utálatos; ott nem kárhoztathatnak az 
olasz katholikusok, ha amaz elvekre nem sokat ad-
nak; itt dicséretet érdemelnek, hogy ellenök küzde-
nek, nem akarván azon kísérleteket, melyeknek vi-
harában 6 milliom franczia elvérzett. Es épen mivel 
elvérzett, és Italiában még el nem vérzett, ott lehet-
séges, sőt dicséretes a szabadelvű kath. párt, itt pedig 
lehetetlen, mivel vagy a hitet, vagy a szabadelvüsé-
get kell kitagadni. Mit a wittenbergi tanárok elmé-
letben kezdeményeztek : az encyclopaedisták teljesen 

kiműveltek, Voltaire gunyjai, Montesquieu sophismái 
megérleltek, a 89, a 92-i év foganatba vett, rontott, 
hamisított, zavart, az élet minden részleteiben; ugy, 
hogy szabadulásnak vétetett, midőn I. Napoléon a 
további rontásnak gátot vetett. Mi volta restauratio? 
Az indifferens imperialismusnak gyermeke. Az egy-
ház a tanodákból kiszorítva, az ujságlapokban gu-
nyoltatva, a képviselőházban ostromoltatva, szolgái-
ban megvetve; uj nemzedék nevekedett, melynek 
polgár-király kellett. Montalembert egyoldulag veszi 
föl a történetet, midőn a királyság és az egyház kö-
zötti szövetséget a vészek, a csapások anyjának 
mondja; nem ezen szövetség, hanem az élet minden 
pontjain dúló eretnek elvek hozták ama csapásokat, 
ugy hogy a királyság és az egyház együtt szenve-
dett, az bukott, ez az Isten által föntartatott sebesül-
ve a juliusi napokban. Ily viszonyok között Monta-
lembert halántékai örökös babérral lesznek övedzve, 
mivel merte magát katholikusnak vallani, mely név 
az ostobasággal azonosnak vétetett. Megmutatta ak-
kor a fiatal gróf, hogy katholikus, és szabadelvű is 
lehet, de milyen szabadelvű? Olyan, a ki oly téren 
kezd építeni, a milyent lel, midőn más kedvezőbbet 
nem lelhet; olyan, a ki azon szabadságot követelte a 
jóra, melyet a juliusi forradalom adott a rossznak. E 
miatt a 89-i elveket vitatták az általános és közös 
szabadságra, midőn minden szabadságok között csak 
a kath. egyház volt lánczolva, kötözve. E párt növe-
kedett, 1848-ban azon győzelmet aratta, mely Oudi-
not tábornok babérjait szülte, mely maga után a mai 
franczia őrséget vonta, egyedüli gátját a forradalom-
nak Ital iában. Gróf Montalembert méltán dicsérheti 
a szabadelvű pártot Francziaországban. De téved, ha 
ezt az egész világra kiterjeszteni törekszik. Mehet a 
democratia győztesen egész Európán; ha oly utakon 
nem menend, miként ment Francziaországban, oly 
szabadelvű pártot nem fog fölidézni, mely Montalem-
bert.et utánozza. Az egyház szabadságának nincsen 
szüksége a gonoszságnak testvéries szabadságára; s 
hol a gonosz még némely féken tartatik, a kath. lé-
lek nem fogja ezen féket fölszakitani, hogy szabad-
elvű czimet kapjon. Az egyház nincs kötve az abso-
lutistikus kormányalakhoz, de a democratához se. 
Hogy erejét megmutassa, nem fog szándékosan küz-
delmeket keresni. A kik a pogányokat ingerelték, 
megöletvén, a vértanuk közé nem soroztattak. Hanem 
azért igaz, hogy jobb a közös szabadság, mintsem 
egyedül a gonosznak szabadsága. E miatt a franczia 
szabadelvű kath. párt léte igazolva van, s nincs ki ne 
örvendene neki. 
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Hanem hogyan fog a ,Civiltà, Armonia, Eco, 
Osservatore' ellen szabadelvű pártot kivánni Italiá-
ban? Italiának nem kell 70 évnek romjait, düledé-
keit tisztogatni, emelgetni, az 1515-nek, 1772-nek 
dühe Italián át nem vonult, gyökeret nem vert ; itt 
él a hit, a vallásnak minden gyakorlafjai szokásban 
vannak, az erkölcsök tisztán katholikusok. Piémont 
rontja mindezeket, a katholikusok segéd-kezet fog-
nak nyújtani? Ez kísérlet csak, még meg nem lett 
tény, ép mint a Titus diadalkapuja, rongálva áll, — 
de még is áll. Az olasz katholikusoknak egyedüli föl-
adatuk van — — föntartani, mit az ősök hagyomá-
nyoztak; védeni a megkeresztelt musulmannok ellen, 
mit II. Pius az ázsiaiak ellen megvédett; menteni, 
mit VII. Pius a franczia forradalom hullámaitól meg-
mentett, — Italiában a katholikusok csak conservati-
vek lehetnek. Nem azt jelenti e szó, hogy minden újí-
tásnak ellenszegüljenek, a katholikus ebben a legsza-
badabb elvű lehet, mivel elve van, alapja van, keres-
het az életnek simább ösvényt, szőhet kényelmesebb 
öltönyt. A középszázadi olasz köztársaságok bizonyí-
tékot adnak. Csak oly újításnak, mely az egyházat 
jogaiban csorbítja, intézményeiben földúlja, szabad-
ságaiból kifosztja, szegülnek ellen. Ebben nem retro-
gradok, hanem stationáriusok, mivel őrzik, mit az Is-
ten épített. Mikor Piemontban a Statuto közzé téte-
tett, Margherita, Avogadro, Brignole Sale, dellaTor-
re, Collegno, Birago di Vische stb. a püspökökkel 
együtt üdvözölték azt; ma a kormánytól, s pártjától 
elvonultak. Akkor nem ütközött az igazságba, ma 
ütközik a szentszék jogaiba. Itt a nyilt rejtély. Ha 
oly viszonyok ütnének Italiára, milyenek rombolták 
Francziaországot, a mai olasz conservativek Monta-
lembert nyomdokait követnék; de hogy azon viszo-
nyok ne törjenek be, minden erővel küzdenek az o-
lasz conservativek. Egy két óra a magas lelkekkel 
azonnal a helyzetek ily fölfogására vezet, mely az 
egyházi viszonyokat is annyira földeríti a külföld e-
lőtt. Conservativek, mivel a jót föntartják, s hogy jó 
az, a mi mellett küzdenek, a pápa és a püspökségnek 
szava egy részről, a földúlt kolostorok, a tömlöczö-
zött püspökök más részről elégséges érv, külföldi ro-
konszenvről vádoltatnak. Ki ez az idegen? Austriát 
nem szeretik jobban, mint Franczia- és Spanyolorszá-
got ; s ha Austriát kiváltságosán szeretik, annak oka, 
mert a forradalmi izgatások között Austria a jogot 
védte, a belbékét egész félszigeten biztosította, mig a 
francziák a forradalom iszonyait hozták be. Ha Pié-
mont azt tette volna, mit Austria tett, hasonló ro-
konszenvre talál. Az idegent Piémont hozta be Itali-

ába, mivel Austria Lombardiában és Yelenczében olasz 
hatalmasság volt, mig a franczia csak Corsicát birta. 
A. katholikusok ma tisztelik Austriát Velenczében, 
miként Francziaországot Corsicában, Angolországot 
Máltában, Sweizot Tessinben. Nem idegent, de az ide-
gennek jogát tisztelik a katholikusok. Ja j Italiának, 
ha ily kath. conservativ pártja nem lett volna, ma a 
félszigeten vagy német vagy franczia uralkodik, min-
den, csak olasz nem. Ez Griobertinek, ez Balbonak a 
szava. ,,A pápák, igy ír Gioberti, idegent hoztak be 
a félszigetre. — Igen, egy gonoszabb idegennek el-
űzésére. — Akadályozták az egységet; igen, de ugy, 
hogy ezt ne idegen, hanem az olasz nemzet maga 
hozza lábra. — A pápák nélkül egységes lett volna 
Italia. Igen, gót, longobard, franczia, normann, német 
vagy más nemzetben egységes, de nem ön-magában. 
Nagy becsű a politikai egység, de megbecsülhetlen 
a vallásos egység. A rablók között is van politikai 
egység. A pápák a vallásos egység alapján akartak 
politikai egységet ; s hogy nem létesíthették, az ő 
hibájuk?" Farini Lajos a ,Storia dello Stato Ro-
mano' munkájában megvallja, hogy a pápák Consalvi 
ideje óta mindég ellenszegültek az austriai kormány 
követeléseinek. Ha bün nélkül lehetne politikai egy-
séget létre hozni, az olasz katholikusok elsők volná-
nak benne; most az egyedüli bünük, hogy a bűntől 
irtóznak, hogy az erkölcsi törvénytől nem távoznak, 
hogy a lel kismereten erőszakot nem tesznek. Szavaik, 
szólamaik majdnem azonosak a forradalmi párttal, 
de a szólamok értelme más. Nagy, hatalmas, szabad 
Italiát. akarnak a katholikusok, nagyot a papságban, 
hatalmast a kath. hitben, szabadot az eretnekségtől. 
Más fél ezer éven át élete volt a pápaság, e nélkül a 
katholikusok Italiát halva látják. S kik ezen katholi-
kusok? Egész Italia, — de a forradalmi factio által 
fegyverrel elnyomott Italia. 

R o m a oct. 8-án Nyitrai püspök őméltósága úti-
társával együtt oct. 6-án reggeli 11-kor a szent-atya 
által fogadtatott. Kevesen voltak a fogadtatásra, egy 
olasz kanonok, a porosz hadaknak kath. főpapja, s a 
franczia őrségnek egyik tábori papja. A fogadtatás 
magános jellemű levén, a szent-atya dolgozószobájá-
ban történt , hol az Íróasztalon , s két széken kivül 
több szobabútor nem volt. A méltóságos püspök ur 
első behivattatván jó félóráig volt benn, ekkor csekély-
ségem nevét kiáltotta az udvari pap. Kinek keble az 
ajtatos érzelemtől le volt fogva, nem tudja soká volt-e 
benn, vagy rövid ideig. De bizonyosan pauca mora, 

] ) Del primato morale e civile degli Italiani. Vol. I. p. 
89, 90. Capolago 1846. 
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rara hora. ő szentsége magas alkat, szeretetteljes leereszke-
désével lelket lehel a félénkbe, föloldja az elfogultság bilin-
cseit. De a fölszabadult lélek időzni, a nyájas arczon gyö-
nyörködni akarván, hirtelen távozni kénszerül. A ki millio-
moknak a tulajdona, nem lehet egynek hosszú gyönyörködési 
tárgya. Haza térve nyitja föl az ember a keblet, s észlel a 
nagy benyomáson. IX. Pius egyike azoknak, kit, ha jó lélek-
kel közeledel hozzá, rögtön egészen ismersz. Vannak nagy 
férfiak, kik rejtély gyanánt kérdő jelek előtted, lelkűkhez 
nem férhetsz. Pius nyilt könyv mindenki előtt. 0 szellemi, ő 
világi fejedelem. A szellemi fejedelemségtől kiki rettegett, 
reá senki nem vágyódott legkevesbbé Mastai Ferett i ; a vi-
lági fejedelemsége kicsiny, négy órára terjed Romától a szél-
ső határa, „ecce quam parvum statum habeo," mondá ő mél-
tóságához; de a kis fejedelemség ma több gondot ad, mint 
máskor a széles terjedelmű adott. IX. Pius kormányza-
tát eddig a püspökség saját szavazatjával jónak vallotta, az 
utókor pedig csudálni fogja. Kis fejedelemségben Pius nagy 
fejedelem. Csudálatos ! A mely tulajdonságok ma a világban 
az uralkodásra némelyeknél elkerülhetleneknek tartatnak, 
Piusnál mind hiányzanak. ,Uralkodási vágy, a kielégithetlen-
ség, szinlelés, az igazság és az emberek megvetése, a hirte-
len fordulat, a kétes beszéd, a határozatlan igéret' stb Pius-
nál mind hiányzanak. Mindezeknek az ellentéte van benne, 
mégis a fejedelmeknek ma legnagyobb fejedelme, a ki fegy-
vertelen kezével erősebb a 300,000 szuronyos hatalmaknál. 
Neki ég és föld iránt kötelességei vannak ; ismeri, s teljesiti 
ezeket. Az egyház jogait, az Isten dicsőségét életének, hon-
jának veszélyével kell védnie ; ő megteszi , számkivetést, 
halált kész azért szenvedni. Ki öt évi kínok között con-
fessor: föl lehet tenni , hogy ugyanazon isteni malaszttal, 
ha kell, martyr is leead. Nem hogy győzelemre vi. 
gye az igazságot, hanem hogy tanúságot adjon az igazságról, 
ez az ő hivatása és kötelessége. ,,Non erubescant in me, qui 
exspectant Domine, Domine virtutum." Mintha minden imája 
ez volna Mondá egyszer: „Mikor olyant kérnek tőlem, a mi 
az Isten dicsőségével meg nem egyez, oly könnyű nekem 
mondani: ,non possumus.' Ez adonum intellectus, hogy meg-
ismeri, ez a donum sapientiae, hogy megmondja a világnak, 
mi ellenkezik Isten dicsőségével. A csalárd, a ravasz javas-
latokra ,nem', a vad fenyegetésekre ,tedd meg' válaszol. E 
két szóval a forradalom hullámait Roma falai alatt föltartóz-
tatta. Castelfidardó után könnyű lett volna Cialdininek Ro-
mába jönni, a hires Grrammont-táviratról emlékezünk, hogy 
az ,ellenszegülés' csak szóra értelmeztetett , mégis azért 
áll a Vaticán, Quirinál, Laterán; a Capitoliumnak Dioscurjai 
soká várakoznak délczeg lovaikkal a lovagra. Rövid időre 
bár mikor elfoglalhatja Romát a forradalom, ezt Turinban, 
Parisban is jól tudják, de ők örökös elfoglalásra számitanak, 
s ez töri a fejüket. Romába könnyű be menni, de Romában 
maradni a nagy föladat. Constantin nem maradhatott, Bi-
zanzból uj székhelyet épitett ; az exarchák Ravennába húzód-
tak, Theodorik Milanóban maradt, a longobárdok Paviában 
telepedtek meg, Nagy-Károly nem is álmodta hogy Romá-
ban székeljen. Elűzni, megtartaui a pápát Romában a capi-
toliumi, a quirinali királyra egyiránt veszélyes. A közvéle-
mény ,finissons-en' kiált; de ezen vélemény sem nem közös, 
sem nem mindenható. Pius le nem mond, le nem mondhat 

ma egy pápa sem; a forradalomnak, miként IV. Henriknek, a 
falakon kivül kell időzni. Pius állhatatossága időt adott az 
elméknek, a sziveknek, hogy az igazságot megismerjék, hogy 
lelkesedjenek érette ; s ezt megnyerte. Az ész és sziv Pius-
hoz állott, Pius mellett szól, a forradalom, melyet az 1849-i 
csapás csak okosságra tanitott, a nem várt diadalok utján a 
végső lépésnél megállani kénszerittetett. Az ész és a sziv 
Piemontnak áttörhetlen gátja lesz. Az idő a forradalmat öli, 
Pius hiveit szaporítja. A franczia őrség anyagi gát ; de ki 
nem sejti, hogy e gát egyengetett ut is lehet? A romai nép 
erkölcsei ezen őrség által nem épülnek, a császári democra-
tia tanaiban az elmék eltántorodnak, a tölgyet a férgek őr-
lik. Lelkesedik a nép a pápa-királyért; oct. 7-én a Porta 
Pián tul sétált, a nép lelkesedéssel üdvözlé ; de egy tény, mi-
ként Rossinak meggyilkolása a cancellária lépcsőin, óriás 
ijedéssel nem állithatja-e meg a nép lelkesedését, hogy né-
mán fogadjon mindent? A párisi számok csak Pius előtt is-
mervék. Pius fegyvertelen, de van mély belátása, donum con-
silii, donum diseretionis spirituum, van megtörhetlen jog- s 
igazságszeretete, türelme, szemessége, határozott akaratja. 
O nem gyűlöli, ő meg nem veti, hanem ismeri az embereket. 
A szivek mélyén az álnokságot fölismeri, s nincs igéret, mely 
őt lefegyverezné, mely a választott ösvényről letéritené. F ö -
lötte tud figyelni, őrizkedni, a titkok ezélszerüsége neki nem 
árt, mivel ipse seit, quid esset in homine. A szivek titkaihoz 
két kulcsa van : részéről a béketűrés, ellenségeinek részéről 
a szenvedélyes nyugtalankodás. Az 1848-i forradalmárok, 
ugy szinte Cavour meg nem csalta , a párisi udvar meg nem 
lepte őt. Jogairól le nem mondván, erősebb fegyveres ellen-
ségein él. Egy szövetségest hivott segitsé^ül : a s z e r e t e t . 
A szivek szeretete az övé, melyneknyilatkozatjairól minden-
kinek dicsekszik. Sir a tévedőn, sir az alifei püspökön, irt 
neki saját kezével, „nec respondit mihi, — mondá bus han-
gon — oor adhuc durum est ' Szeretetében kifogyhatlan min • 
denki iránt. Leginkább ő azon fejedelem a világon, ki 
nem szól, csak igazat ; nem tesz, csak igazságosat ; ki okát 
tudja adni minden tet tének, ki kész legbensőbb gon-
dolatjait is a világgal tudatni. Egyedül ő azon fejedelem, 
ki egészen, tartalék nélkül alattvalóié. A szeretet őt önmagá-
tól elidegenítette. Az orvosoknak sokba kerül őt a napi sé-
tában megtartani. Sokszor kéri őket, engednék otthon ma-
radni, hogy imádkozhassék. Ezen szeretet miatt jelenléte, 
társalgása pártlanul vonzó. Az egész világ csudálja, élvezi 
ezt, ő pazarolja magát, kivel ez által jót tehet. Mióta pápa, 
számtalamokat fogadott. Béketűréssel kihallgat mindent, 
rögtön megérti, mit akarsz tőle, szeretettel lehajol minden-
kihez, omnibus omnia factus. Ehhez járul csudálatos emlékező 
tehetsége, mely nem felejt arezot, szavat, tényt. Fiatal ko-
rának barátjai jöttek trónjához, kiket 30 éve nem látott, rög-
tön fölismert, a többi társakról kérdezősködött. A legalsó 
osztályból, kik nála 10 év előtt voltak, másodszor jővén hoz-
zája, Pius ott kezdte a társalgást, hol 10 év előtt végezte, 
kérdést tevén az akkor adott szavairól, parancsolatjainak 
eredményeiről A jóság lelkének alapja. Ily egyszerű-
ségben oly lelki nagyság elfog, bámulatra ragad. Egy ame-
ricai úrral jöt t Romába egy rabszolga-nő. Minden utczán 
naponta leselkedett, hogy Piust láthassa. Ezt megtudván 
Pius, fogadtatási jegyet küldött neki, s a sok fogadandók kö-
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zül legelsőt fogadta, mondván : „leányom ! az emberek között 
legutolsó vagy, de az Isten előtt az egekben első lehetsz." Ő 
derült lélek, ő vidám, sőt mondhatjuk ő vig. Komolysága 
gyengéd, kedvesen mosolygó. Ellenségeiről nem szól, ha em-
líted őket, fölsóhajt, hallgat. Egy főpapnak szavára : ,Isten 
tudja, mikor nyeri vissza a szent-szék az elvesztett tartomá-
nyokat! válaszul adá : ,adhuc sunt ira pleni ' Ha ellenségei 
ellen védi magát, szeretetében feléjök hajlik. Nem zúzni ha-
nem nyerni akar. A bűnben, a bűnösnek nagy felelősségét 
látja, s szinte látjuk, hogy a bűntől visszatartani, vagy miu-
tán megtörtént, föloldozni akarja. Ő kérte Rossit, ne menjen 
a képviselők házába, tudván, hogy a gyilok várakozik reá. 
Mily indokot adott e r re? „Kimélje meg a bűnöst bzen ször-
nyű bűntől." Cavour meghalván, Pius fájdalommal kiáltott 
föl: , Isten irgalmazzon ezen szegény léleknek." A milanói 
káptalanról szólva, mondá : „éjjel nappal sirok, imádkozom, 
hogy a hályog essék le szemükről, s láthassák az igaz ös-
vényt." Ezen jóság helyt enged a birói, a tanitói Szigornak. 
De a szigor mellett társul a jóság áll. E szigort a nagyok el-
len használja. Voltak, kik megrettenve jöttek ki tőle; voltak, 
kik levele olvasásán könyekre fakadtak. Igaz Victor meg nem 
tört, szent malaszt nélkül a sziv meg nem törik, s ki tudja 
az Istennek titkait, mikor ad a bűnösnek bűneinek nagysá-
gához mért, és alkalmas időben malasztot? Sok kóroda, s több-
ször látta a pápát. A betegek ágyánál szeretetteljes pap volt, 
vigasztalt, gyóntatott, áldoztatott. Sétái alatt legnagyobb ö-
röme, ha esetleg gyerkőczöt talál, kérdezi az imádságból, a 
kátébői, szüleiről. Adományairól csak az élet könyve szólhat. 
Maria sovra Minervát teljesen kidiszesitette, most a Maria 
Maggiore-ban a jászolnak diszes helyet készíttet. Majd min-
den templom, minden intézet, minden emlék Pius nevét hirdeti. 
1846—1857-ig 500,000 scudit adott a szegényeknek, pedig 
személyes jövedelme csak 4,200 scudo. A világon legkisebb ci-
villista. A 'à milliom frank a pápai háztartásra, a nunciusokra 
fordittatik. Honnan veszi a pénzt? A hivek szeretete adja. A 
spanyol királyné triregnumot ajándokozott. Ez 500.000 scudit 
ért. Eladta, s azonnal a szegények közt elosztotta. Egy noto-
rius usurarius végrendeletben nagy összegeket hagyott szent-
misékre, Pius megparancsolta, hogy a végrendelet ellen ren-
des perkereset indittassék. A szent dolgoknál ajtatossága 
önzéstelen. Nyájasságával, ha valami helytelent vesz észre, 
rögtön helyre utasitja. Egy ünnepélyes fogadtatásnál egy 
franczia tábornok fönszóval és sokat beszélt a háborúról, a 
csatákról. Pius a sokaságon keresztül hozzá közeledett: „tá-
bornok ur, a császár igen szép szólamot mondott: a császár-
ság béke ; a pápák szeretik a békét, mindenkinek mondják : 
pax vobis." — Egy puseitának : „ne legyenek önök mint a ha-
rangok, melyek mindenkit templomba hivnak, de maguk soha 
nem mennek be." Legtöbbet faggatják a látogatók, hogy Ír-
jon valamit az emlékkönyvbe. Ezt bátran, hirtelen teszi, a 
találó mondat tollán van. Egy porosz herczeg kérte ezt, Pius 
oda irta : „Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis 
sedent." Egy másik Pius márvány-arczképét nyujtá, hogy 
karczoljon reá valamit. Pius oda vakarta : „faciam frontem 
tuam duriorem frontibus eorum." Irótollát, mely mindég lúd-
toll, legtöbben kérik Egy ily kérelmezőnek mondá : ,,ha min-
denkinek odaadnám irótollamat, a capitolium lúdjai nem 
fognák elegendő tollal ellátni Piust." E tényeket, e szavakat 

kiki ismeri a világon, mi u ja t nem mondtunk, csak kilépve a 
nagy pápától elmélkedésünkben összeállítottuk. Mindenek 
fölött nagy a hite. A fides theologica nagy malaszt, ő nála nagy 
mértékben meg van, meg van mégadonum fidei is mások ja-
vára. Elűzhetnek, igy szólt törzstisztjeihez, visszajövök ismét. 
Ha meghalok, Simon föltámad.', Máskor pedig : „Meghalok -
de mit á r t ? Simon meghal, Péter meg nem hal." Egy udvari 
főpap, ki naponta látja, irta róla : „ 0 neki absolut hite van. 
Teljesebbet gondolni alig lehet, nincs az ő hitének árnya, 
nincs határa, nincs ingadozása. O Petra." E hitében olyan, 
mint az ártatlan gyermek. Egynek mondá : „irta nekem egy 
ajtatos nő, hogy engemet az Isten neki tanulékoy s bizalma-
san simuló gyermek alakjában mutatott. Nem tudom látvány 
volt-e vagy képzelet, de igyekszem, hogy az Ur kezében oly 
tanulékony gyermek legyek." E szavaknál arcza mosolygott, 
mintha már most oly gyermek lenne. E jellem-vonásokhoz 
Farininek szavait adjuk : „Pius reformálta államait, nem 
csak mivel népét szerette, hanem hogy fejedelemségét az 
egyház javára forditsa. Szelid, kegyes fejedelem, ki mindent 
az Istenre vonz. Védte a fejedelemséget, mivel az egyház 
kormányzásához szükségesnek tartotta. Reformált, mivel a 
biint gyűlölte. A forradalom miden szándékait meghiusitotta. 
O gyengéd lelkismeret. A mi az Isten akaratjával nem ellen-
kezett, mindenre ráállott. Mikor a szabadság nevében bán-
talmazták a papokat, ő roszszat sejtett." 2) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, octoberben. A lengyelek ügye Román kivül alig 

gerjesztett valahol őszintébb részvétet, tevékenyebb rokon-
szenvet, mint Francziaországban. A főpapok ő szentsége 
példája után indulva, közimákat rendeltek egyházmegyéik-
ben, és az erre vonatkozó főpásztori körlevelek telvék azon 
kenettel, melyet a franczia finom hitérzet oly mesterileg tud 
kezelni legkomolyabb, legmélyebb irodalmi termékeiben is. 
A többi főpásztori szózatok közt a nimesi püspöké ekkép 
hangzik: „ P l a n t i e r Ágoston Henrik, Isten kegyelméből 
és a szent-szék tekintélyénél fogva nimesi püspök, megyéje 
papságának és hiveinek üdvözletet és áldást a mi urunk Jé-
zus Krisztusban ! Roma imént nagy tényt látott teljesülni 
egy magasztos szó következtében. Egy apostoli irat az örök 
városban nyilvános imákat rendelt el a szenvedő népekért ; 
minekelőtte az megjelent volna, IX. Pius, kinek szive a vi-
lágon bárhol gyötrő szenvedést átérez, saját kezével ezen 
emlékezetes szavakat tevé hozzá: „A szent-atya akaratja, 
hogy ezen körülmények közt ima intéztessék különösen a 
szerencsétlen Lengyelországért, mely jelenleg a mészárlás-
nak és vérengzésnek lett szomorú szinhelye. A lengyel nem-
zet, mely mindég katholikus volt, és ugy szólván, védbástyá-
j á t képezé a kereszténységnek a pogányok berohanásai el-
len, megérdemli, hogy fájdalmaihoz csatlakozzunk, és érette 
különösen imádkozzunk, hogy fölszabaduljon az őt kinzó 
szenvedések alól, és hogy el nem vesztve az őt megkülön-
böztető tiszteletteljes jelleget, hű maradjon küldetéséhez, mi-
szerént őrizze szennytelenül, és az egész nemzet üdvös egyet-

' ) Monde 53. sz . 23 febr. 1S63. 
*) Armonia 302 sz. 27 dec. 1862. 
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értésével tartsa fön a kath. hitnek és őseinek zászlóját." Az 
olaszok atyjuknak, ki egyszersmind királyjuk is, ezen fölhí-
vására ünnepélyes nyilvánulás által feleltek. Az Üdvözítőnek 
egy régi, mélyen tisztelt képe, mely csak a legnehezebb idők-
ben szokott elővétetni, a Scala Sántából a Maria-Maggiore-
templomba vitetett át. 150,000 hivőnél több nyomult az útra, 
melyen az keresztül vala vitetendő , hogy ekkép diadalutat 
készítene neki. Francziaország ezen ünnepély alkalmával 
tisztelgő katonái által volt képviselve. IX. Pius maga is részt 
akart benne venni, és a sokaság hullámai, öröm kiáltásai közt 
ment letérdelni az Üdvözítő ezen magasztos arczképe előtt, 
és at tól , kinek vonásait akarja e kép visszatükrözni, kérte 
azon vitéz nemzetnek szabadulását, melyet a moscovita sas 
körmei közt fojt meg Vistula partjain. Ezen nagy példa után 
kedves testvérek , többé nem habozhatunk , hogy imádkoz-
zunk mi is ugyanazon népért, ugyanazon fájdalmak miatt. I. 
Igen, imádkozzunk Lengyelországért, mivel az, mint a szent-
atya mondá, keresztény honszeretetet tüntet föl szenvedései-
ben. Az ó-szövetségi martyrok által tanúsított hősiességről 
szólván szent Pál , szenvedéseiknek és nagylelkűségüknek 
ezen csudálandó rajzát adja : ,, Alii vero ludibria et verbera 
experti, insuper et vincula et carceres ; lapidati sunt , secti 
sunt, tentati sunt, in occisione gladii mortui sunt, circuierunt 
in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afllicti; 
quibus dignus non erat mundus, in solitudinibus errantes, in 
montibus et speluncis et cavernis terrae. Et hi omnes testi-
monio fidei probati. (Hebr. 11, 36—39.) íme a bátorságnak 
és ellentállásnak csudái, melyeket az ó-törvény mivelt. Ezen 
törvény volt honszeretetüknek alapja és támasza ; ez kölcsön-
zött nekik gyémánt-szilárdságot, és ha az üldözők dühe, a hó-
hérok vadsága egy-két életet ki is oltott ; de nem voltak képe-
sek megölni a nemzetnek szellemét. Ilyen, bizonyos mérték-
ben, a föllázitó látvány, mely jelenleg Lengyelországban ujul 
meg. Az egyház hite föléleszté a hideg éjszakon azon hősies-
séget, melyet a zsinagóga vallása keltett a Keleten. Mint 
bánt Oroszország e néppel, mint ragadta meg vas körmeivel 
mily anyai szelídséggel kormányozták azt az orosz autocraták 
II. Katalintól egész I. Miklósig, tudja egész Europa, sőt is-
meri az egész világ. Sok borzasztó dolog jutot t a nyilvános-
ság elé is ; azonban ezen elpusztitott országnak erdői és mo-
csarai, a varsói, moszkvai szentpétervári és a czár tág biro-
dalmának minden börtönei, az Uralhegyek bányái, Siberia 
jégpusztái vérdermesztő titkokat rejtenek bensejiikben, ré-
mületes némaságukban. Mindezen sirok , a föltámadás nagy 
napján, nagy sokaságát fogják visszaadni a martyroknak, 
kiknek száma és szemlélete meg fogják renditeni az Isten 
szeme előtt egybegyűlt emberiséget. Szent Casimir és Sza-
niszló nemes ivadékai, kik kegyetlenül kivégeztettek, viz, 
tiiz, fagy , méreg, éhség, szijostor általi sebekkel boritott 
testtel fognak boszut kiáltani üldözőik ellen, kik minden ok, 
minden'itélet és a világ tudta nélkül föláldozták őket. Tudni 
fogjuk akkor, hogy ellenük Nero- és Diocletiannak szörnye-
teg üldözése újult meg a XIX. században. Bámulandó! da-
czára minden mészárlásnak, deportationak, daczára annak, 
hogy oly sok nemes ág már lenyesetett, sőt hogy maga a 
gyökér ellen is oly hatalmas vágások intéztettek, ezen nagy-
szerű fának törzse föntartotta nedvének teljét, egész életere-
jét. Az elnyomott faj semmikép sem akart összevegyülni az 

elnyomók fajával. A mily kévéssé hajlott meg zsarnokainak 
vad ereje előtt, ép oly kévéssé engedte magát elaltatni Ígé-
reteik kétsziniisége által. Honszeretete ép oly kimerithetlen 
mint vére, és Lengyelország még ma is azon Lengyelország, 
mely volt akkor, midőn a fájdalom és szolgaság útjára te-
reltetett. Ezen honszeretet annál inkább csudálandó, hogy 
hajlithatlansága a hitből fakad ! Ezen hősies nép azon gyöt-
relmeken ment és megyen keresztül, melyekre sz. Pál bizo-
nyítása szerént a próféták és Mathatias fiai voltak kárhoz-
tatva; és pedig az egyházhoz való rendithetlen ragaszkodás 
az, mi neki e véres megtisztelést okozza. Nem üldöztetik má-
sért, hanem csak mivel katholikus ; de épen az, hogy őszin-
tén katholikus, eszközli azt is hogy Oroszország nem semmi-
sítheti meg, se el nem nyelheti. IIa apostatálni akarna, a 
vadság, mely őt most pusztítja, azon pillanatban megszűnnék. 
De nem ! aczél lánczczal fűződik ő őseinek szent hitigazsá-
gaihoz, Krisztushoz ragaszkodik, ragaszkodik egyházához, 
ennek szentségeihez, Romához, püspökeihez, áldozáraihoz. 
Mindabból, mit ezen kincseiért cserébe ajánlottak neki, 
semmi sem ér föl az ezek iránti tisztelettel, melyekhez, ke-
rüljön bár mibe, hü fog mindenkoron maradni. Istennel és 
öntudatában mindenre kész, mindenben vigasztalódik ; ezek 
által a fosztogatás és száműzetés közepette is föltalálja ja-
vait és hazáját; ezek által nemzetisége fájának ágai bárhová 
szórattassanak szét a világ tájain, a lelkek végtelen és közös 
egyesülése által együtt maradnak ők, megerősödnek, hogy re-
mény ellen is reméljenek, és a legkisebb rést látva, mint egy 
férliu emelkednek föl, hogy valamit kivivhassanak leendő 
szabadságukra vagy föltámadásukra. íme, ezek a hősök, ki-
ket az apostol dicsőit. íme az iszonyatos próbatüz, mivel bi-
zonyságot akarnak tenni hitükről, — testimonio fidei pro-
bati. Mi annál dicsőségesebb, hogy mind e mai napig e föl-
dön mint üldözött nép más jutalmat vagy támaszt nem nyer-
tek, mint a becsületes lelkek rokonszenvét és jó kivánatait : 
non acceperunt repromissionem ; környezzük mi is őket ked-
ves testvérek, hévvel, lelkesüléssel gyötrelmükben, rokon ér-
dekükben. Imádkozzunk ezen vértanú nemzetért, hogy eny-
hitse Isten keserűségeit, és áldja meg a keresztény hősies-
séget. (Folyt, köv.) Ik. 

BERLIN, A ,,Weserzeitung", a Némethoni protestáns 
liberalismus egyik legelterjedtebb organuma, egy idő óta 
igen érdekes leveleket közöl a londoni társadalmi viszonyok 
erkölcsi állapotáról. „1862-ik év végéig — tehát négy évi 
létezése alatt" igy ir az angol levelező a „házasság bontó 
birószékhez" 1482 folyamodás nyújtatott be, — mig az, az 
egész idő alatt csak alig 822 ilyen ügyben hozhatott Ítéle-
tet. Az ily ügyek nagy száma ez évben még uj perek egész 
tömegével gyarapodott, melyeknek vizsgálata már megkez-
dődött. Sir Cresswell, birószéki elnök beléjök halt fáradság-
tól és kétségbeeséstől. Bármily zajosak, rettentők és visz-
szataszitók is a részletek, melyek e birószék debattjai alkal-
mával napvilágra jönnek: mégis távolról sem elégségesek 
teljes fogalmat adni az erkölcstelenség azon fokáról, melyre 
házasság és család — a polgárisultág emez alapjai — jutot-
tak. Igaz ugyan, hogy az angol, — főleg lapjaiban és köny-
veiben a szokottnál is főnnebb hordja fejét és hálát ad Istennek, 
hogy nem olyan mint a publicanus franczia, — de a tények 
tények, s a házasság olyannyira hitelvesztett, hogy maga — 



a „Galles"-i herczeg és dänemarki Roza sem állitandják 
vissza annak eszméjét. A bigamia oly vétség ugyan, mely 
mindenkor elitéltethetik—de el nem Ítéltetik csak rendkivüli 
esetekben; s azért a társas életben nem is szólja meg senki, 
se nem kárhoztatja, — erre alig gondolnak. A közmegegye-
zéssel vagy birói Ítélet utján fölbontott házasságok husz-
száztólira rúgnak, házasságok köttetnek, föloldatnak s ismét 
ujak köttetnek, s mindez oly közönynyel, mintha csak leg-
csekélyebb fontosságú üzleti dologról volna szó. A társa-
dalmi nyomor, mely e könnyelműségből, melylyel a házas-
ságok köttetnek, támad ; — a családi életnek, az angol nép 
ezen egyik dicsőségének fölbomlása és gyérülése, — a durva-
ságok, melyek a házi tűzhelyeknél űzetnek, az igazsági és 
rendőrségi biróságok lajstromain föl vannak tárva az ava-
tatlanabb idegen szemei előtt; de hogy a társadalom minden 
rétegein — kivéve talán a középrend egyrészét — többé 
kevesbbé uralkodó erkölcstelenség egész terjedelmét megis-
merjük : kell hogy ez angol életmódot egész apró részletei-
ben hosszabb éveken át észleltük és tanulmányoztuk légyen. 
A mi a quart-de monde-ot, és a mindennemű prostitutiók 
söpredékét illeti, nincs egy angol is bár mennyire büszkél-
kedjék nemzeti fölsőbbségében, bármennyire öntelt legyen 
is és képmutató, ki állítani merné, hogy van a világon vá-
ros, melyben a bün oly mértékben kivetkőzött volna minden 
szeméremből és-oly szemtelenül merné nyilvánosságát űzni. 
Nem akarjuk kutatni okait a bajnak, mely az angol családo-
kat megrontja; ha a férfiak-e az oka vagy a nők? a népne-
velésnek csak nem teljes hiánya e vagy a nők neveltetése, 
mely a szegény osztálynál egészen elmarad, a fölebbva-
lóknál pedig nőellenes? avagy a hivatalos egyház orthodo-
xiája, mely nem egyéb minden életnélküli petrifikált formu-
larénál ; vagy végre a javak fölötte nagy aránytalansága, 

— egyfelől roppant gazdagság, másfelől végső nyomorúság ? . 
Csak annak constatirozására szorítkozunk, hogy ezen er-
kölcstelenség terjedése, mely szétbontja a családi köteléket, 
legalább egyszer egy évben be van vallva és megállapítva 
mindazon következményekkel, melyeket maga után vonhat; 
— és akkor, midőn a házassági kérdés — más politikai tudó-
sítások hiányában, fölemlittetik. — Ugy látszik , hogy a 
példát, melyet a Galles-i herczeg adott, csak a szegény osz-
tályok követik és befolyása nem hatott a magasabb körökre .. 
A Times, Standard, Post és egyéb lapok kiadóihoz intézett 
és a közönség által olvasott levelek föltárták a házasság-
kérdési vitatkozásokat, az erősebbik nem elleni élénk minden 
támadásokkal és sehogy sem udvarias és illő kifejezésekkel 
együtt Oly mély pillanat vettetik bennök London titkaiba, a 
milyent jegyeseinknek vagy nővéreinknek bizonyára nem en-
gednénk meg ; — és melyekben kétségbevonhatlan tények-
ből kiindulva bizonyittatik, miszerént a magasabbrendüek-
nél a nőtelen élet előszeretete miatt sajnálatosan szaporodik 
a nősülhetők száma és e társadalmi baj főokát különösen a fér-
fiak kicsapongásaiban véli találni. — E tény bebizonyítására 
oly részletekbe ereszkedik, melyeket mi ,a Weserzeitungban' 
nem adhatunk vissza. — St John Wood titkai derittetnek 
föl, sőt mélyebbre ereszkednek és azzal végzik, hogy a há-
zasság-kerülő férfiakat vádolják mint olyanokat, kik az Ilay-
marketen s környékén uralkodó gyalázatosságoknak okozói. 
IIa naplemenet után tisztességes hölgy nem jelenhet meg a 

Regent — Streetben; — lia a ,,The Suicide mania et Ano-
ther of infanticide" a napi lapokban stereotyp nyomatnak : 
ez nem egyébnek köszönhető mint az iszonynak, melytyel a 
Gentry és Nobility a házasságot tekint i . . . . ! A Le Monde 
berlini levelezője azt adja hozzá, hogy a mit a Weser-zei-
tung Angolhonról mond, azt minden túlzás nélkül alkalmaz-
hatni a protestáns Németországra s különösen Berlinre is. 

— ky. 
TAMPIO, (Sardinia sziget.) aug. A mi káptalani ál-

talános helyettesünk Muzzetto kanonok ur eltér hitvalló tá r -
saitól, miután egészen Passaglia szekerébe fogódzott. Irt ő 
a szent-atyának, tenné le a fejedelmi koronát, s aláiratta ezen 
levelét néhány pappal. A romai poenitentiaria tudósíttat-
ván azon botrányokról, melyeket a káptalani helyettes részé-
ről kéntelenek vagyunk eltűrni, irt a káptalan nagypré-
postjának, a ki ezen iratot két tanú jelenlétében a he-
lyettesnek kézbesítette. A helyettes erre azt felelte, 
hogy ezen romai iratot nem-létezőnek tekinti , mivel 
nincs raj ta királyi piacet vagy [miniszteri exequatur; 
sőt hire jár, hogy a poenitentiariának illetlen levelet kül-
dött volna válaszul. A romai irat következő : „Antonius Ma-
ria, miseratione divina episcopus Tusculanus S. R. E. Car-
dinalis Cagiano de Azevedo, SS. DD. N. Papae et S. sedis 
Apostolicae Major Poenitentiarus. Dilecto in Christo Petro 
Paulo Cubbeddu Canonico Praesidi Capituli Ecclesiae ca-
thedralis Templen, salutem in Domino. Ex indubiis relationi-
bus, quae ad Apostolicam Sedem pervenerunt, constat, Tho-
mam Muzzetto actualem dioecesis Templen Vicarium Capi-
tularem supplicem libellum Romano Pontifici directum exa-
rasse, quo eidem Pontifici suaderetur ut temporale Pontifi-
cum gubernium sponte dimitteret, atque eidem supplici li-
bello nonnullos e clero adhaerentes subscripsisse. Constat 
pariter aliquos deinde ex dictis subscriptoribus errore co-
gnito et poenitentia ductos pro suarum conscientiarum qui-
ete ad saeramentalem confessionem accessisse, Confessarios 
vero apprime conscios hujusmodi subscriptores ea ligari ex-
communicationis censura, cujus absolutio Apostolicae Sedi 
reservata est, eosdem opportunae facultatis defectu inabso-
lutos dimisisse. Constat denique praefatum Vicarium Capi-
tularem literis datis die 27-a martii currentis anni memoratam 
confessariorum praxim non modo improbare, verum etiam 
in confessarios quoscumque, ut ab ea praxi recedant, 
vei ei minime adhaereant graves admodum poenas com-
minari. Porro sicuti praedictorum confessariorum praxim 
rectam ac laudabilem, memorati e contra Vicarii agendi ra-
tionem absonani et iniquam agnoscendam essecuique pátere 
potest, ita comminatas ab eodem Vicario poenas, si quae ob 
eam causam ferantur, irritas profecto ac nullius roboris etiam 
ab liac Apostolica Sede habendas fore, nemo est, qui non 
videat. — Nos interim, qui sacrae poenitentiariae curam ge-
rimus, relicto super praemissis eo remedio quod s. Congre-
gationis episcoporum et regularium est, ab eaque exspe-
ctandum eri t , ut pro nostro munere illorum qui praefato 
libello subscipserunt conscientiae tranquillitati meliore modo 
quo fieri potest, consulamus, discretioni et caritati dilecti 
praefati Petri Pauli Cubeddu canonici praesidis capituli ca-
thedralis ecclesiae Templen, infrascriptas facilitates ad an-
num duraturas committimus, quibus sive per se, sive per 
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alios confessarios sibi benevisos proforo conscientiae uti va-
l e a t r l ) absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis sub-
scriptores, de quibus in praemissis sermo est, postquam ta-
men opportunam retractationem ad evitandum scandalum 
peregerint veraque resipiscentiae signa exhibuerint, injuncta 
corgrua poenitentia salutari. 2) Cum iisdem super irregula-
ritate si quam insuper ex violatione censurarum contraxe-
rint misericorditer dispensandi. Datum Romae in sacra poe-
nitentiaria Quinto kalend. Junias Pontiiicatus S. D. N. 
Papae anno XVIII. et a Nativitate D. N. J . C. anno mille-
simo octingentesimo sexagesimo tertio. L. S. A. M. Card. 
Cagiano M. P." 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 3-án. Minden-szentek ünnepén hazánk 

biboros főpapja életének 78-ik évét töltötte be. A központi 
papnöveldében S z a b ó József kormányzó, pápai praelatus ő 
mlga tolmácsolta a hő érzelmeket a Bécsben tartózkodó bi-
bornok herczeg-primás iránt és találólag mondá, hogy e nap 
méltán országos napnak mondható, minthogy e nap adá 78 
év előtt hazánknak e lángbuzgalmu főpásztort, és rendithet-
len hüségii hazafiut. És azért méltó, hogy a szivünkben 
mindenkor honoló tiszteletet, szeretetet, hálát különösen e 
napon nyilvánítsuk ő emtja ifánt kívánva, hogy Isten őt még 
számos éveken át boldogul tartsa, éltesse. 

— A miskolcz-mindszenti egyház tornyainak kiépíté-
sére a nm. egri érsek 2,000 írtján kivül tetemesben ado-
mányoztak: P o p o v i c s Vazul munkácsi püspök, mint 
tapolczai apát 10,000 téglát; K u n s z t József kalocsai 
érsek ő exclja 1(]0; Junák István nagyváradi 1. sz. kanonok 
200; S t i p u l a József egri kanonok 100 frtot és 10 ara-
nya t ; P e r g e r János kanonok 50; V e z e r l e Gáspár ka-
nonok 20; B e 11 e r József esperes-plebanus 100 frtot. (,Eger,) 

— A nm. egri érsek irodalmi vállalatainak legnagyobb-
szerü müvéből, a T á r k á n y i B. I által forditott Szent-irás-
ból most került ki az egri sajtó alól a II. füzet. (,Eger') 

— T á r leányi neve más ujabb irodalmi terméken is dísz-
lik, mely valóban nagy hiányt pótol. Imént küldetett szer-
kesztoségünkhez a következő, szép kiállítású imakönyv: ,.Ha-
jadonok őrangyala'' kath. imakönyv, irta T á r k á n y i Béla. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. Velin papyron kötve 2 fr. 50 xr ; 
diszkötésben 5 fr. nyomtat, papyron vászonkőtésben 1 frt. 
A szerkezet a czimnek tel jesen megfelel imáiban szintúgy 
mint énekeiben, és nem érzelgésre, hanem a valódi hitérzelem 
ébresztésére, fölmelegitésére irányul. 

— A Szent-István-Társulatnak naptára a jövő 1864-ik 
szökő-évre változatos és tanulságos tartalmú. A kath. inté-
zetek a jövőre tán nagyobb tér t nyerhetnének benne, külö-
nösen az egyetem is. 

— A sz. Ferencz-rend jelenleg 200,000 férfi és 30,000 
nőtagot számlál hozzá véve a tertiariákat is. Van 250 tar-
tománya és 26,000 conventje ; ezek közül 5 van Palaesti-
nában ; 30 Törökországban. E rend az egyháznak adott 7 
pápát, 3,000 püspököt. 80 fejedelemnél több iratta be magát 
e rendbe, melyből 3,000-en canonisáltattak, kik közt 1,700 
vértanú van. Nemes ősök, szép örökség ! 

— Sz. Jeromos napja ünnepélyesen tartatik meg Ro-
mában, mióta a Ripetta fölötti temploma kijavíttatott. Romá-
ban még több helyen tétetnek ki sz. Jeromosra vonatkozó em-
lékek. Igy a Maria-Maggiore-ban, hol teteme nyugszik, mu-
tattatik az egyházi öltöny, melyet Bethlehemben használt 

misézés alkalmával ; a della Caritáról nevezett templom azon 
a helyen épült, melyen sz. Jeromos lakása állott ; itt egyik 
karja tartatik fön ; sz. Anastasia-templomban egy darabja 
őriztetik azon kehelynek, melyben misézett. 

— Renan Berthelot Marcellinohoz f. é. augustushóban 
intézett levelében, melynek tárgyát a természeti és törté-
nelmi tudományok fejtegetése teszi, tagadja a világnak Is-
ten általi teremtetését. A világ szerénte öröktől fogva van, 
és kifejlődésében főprincipium volt az idő. Az ,Armonia" jól 
mondja: miután R. tagadta az. „In principio erat Verbum ; 
et Verbum caro factum est" tételek igazságát; most megta-
gadja ezen igazságot: In principio creavit Deus coelum et 
terram." A napokban jött kezünkbe egy könyv, mely rajz-
ban is illustrálja, mint származott a tulipán lekonyult szárá-
ból és virágából a hattyúnak a nyaka; a hagymájából pedig 
mint fejlődött ki a teste, és igy miként lett növényből állat. 
Ugyanabban láthatni, mikép lett a kigyó az oroszlány far-
kává, ez leesvén mint hajtott gyökeret, és lőn belőle a leg-
szebb pálmafa, tehát mint fejlődött ki az állatból a növény. 
Ez mind komoly állitás. Inkább elfogad a ficzamodott ész 
minden képtelenséget, csak ne kelljen bevallani, hogy Isten 
teremtett mindent, és hogy ekkép az ember Istentől függ. 

Éríesiíés : A p a p i c o n g r e g a t i o k-ról szóló pá-
lyakérdés díjazására egy valaki Székesfehérvárról 10 aranyat 
küldött, és igy eddig a dij 15 aranyból áll. 

Értesítés 
tájékozásul a hitelemzőknek és néptanitóknak. 
A Szent-István-Társulat által most kiadott ,,K i s k a -

t e k i z m u s k a t h o l i k u s g y e r m e k e k s z á m á r a " 
ugyanazon katekizmus, mely tavaly ezen czim alatt jelent 
meg : „Kis katekizmus a népiskolák számára." „A népisko-
lák számára" helyett felsőbb rendeletből csak azért tétetett 
„katholikus gyermekek számára," mivel ezen katekizmus, 
valamint a többi is nem csak az iskolák, hanem a családok 
magán használatára is van szánva ; ezen általános kifejezés 
pedig alkalmasabbnak találtatott ama szűkebb értelmű 
kifejezésnél. A változásokat, melyek ezen ujabb ki-
adásban előfordulnak, szükségesekké tette a harmóniának 
előteremtése, melynek a fokozatos katekizmusok közt meg 
kell lennie, ha nem akarjuk a katekizmustanulást és tanítást 
zavarttá, nehézzé, sőt lehetlenné tenni. A népiskolákban 
ezen harmóniának szükségessége annyira föl nem tűnik, me-
lyeknek két három osztályán át talán csak ezen egy kate-
kizmusból tanittatnak a hit- s erkölcsigazságok ; de a városi 
iskolákban ? Mily legyőzhetetlen akadály az mind a tanitóra, 
mind a tanulóra nézve, ha az idén más szavakkal más alakba 
öntve kell ugyanazt tanulni, mint ahogy tavaly tanitotta a ta-
nitó és tanulta a tanítvány?! A németben sincs meg ezen szük-
séges harmónia ! Es mivel az esztergami káték első fordítása 
a németnek csak szórói-szóra való áttétele volt a magyarra, 
minden tekintet nélkül a többi fokozatos katekizmusra : termé-
szetes, hogy ennek most kellett megtörténnie. Egy kis béke-
tűrés és kitartás ! Az esztergami katekizmus több változáson 
többé át nem fogván menni, a tanítás és tanulás elvégre a 
változhatlan könyv szerént könynyü lesz már csak azért is, 
mert megállapodott lesz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Olaszországi levelek 
P a l á s t h y P á l t ó l . 

ROMA, oct. 21-én. Távol hazánktól,de mégsem 
idegen földön, mert az örök városból üdvözöljük ke-
gyes olvasóinkat, kik ,Havi szemléinket' fogadták. 
A helyi benyomások nem fogtak el annyira, hogy 
Európának arczulatját föl ne ismerjük, a mint az a 
lengyel kérdés körül vitt csatározásból kikerült. ,Itt 
a kezdetnek a vége.' Aggódva mondanók e baljóslatú 
szózatot, ha elfelejtenék, mit édes Udvözitőnk mon-
dott : ,pax vobis, ego sum, nolite timere.' 

Mondják, a romai kérdés nyugszik. Korántsem. 
A romai kérdés a kereszténységnek nagy életkérdése 
Európában a forradalmi uj jog, uj társadalom irányá-
ban. Régen folyik e kérdés; 1859-nek siralmas érde-
me, hogy e kérdést tisztán föltette, s a négy év tisz-
tán értelmezte. Romai kérdés volt a reformatio; az 
1682-i gallicán tanok, a münsteri béke, a bölcsészek 
összeesküvése, a josephin elvek, a franczia forradalom, 
a császárságnak véres harczai; romai kérdés a félszá-
zados szabadéivüségből szigorú következéssel kifej-
lett forradalmi tan, mely az újságokban tombol, a 
törvényhozói teremekben szónokol, az országiárok 
asztalánál elnököl, a trónokról trónok ellen villámo-
kat szór. Mikor a szent-szék tekintélye a természeti 
jog s erkölcsi törvények értelmezéséből kitagadtatott; 
mikor a pápa a nemzetközi gyűlések elnökségéből 
kizáratott; mikor a jogi kérdésekben az egyéni né-
zet határozott : mindég a romai kérdés indíttatott meg. 
Nyugszik-e tehát e világkérdés, vagy inkább föltű-
nik minden alakjaiban? lefolyik minden fokaiban? 
Maradt volna meg a természetfölötti hit és az erkölcsi 
törv.ény az állami és társadalmi életnek alapja, a nem-
zetközi tárgyalások indpontja; tisztelték volna az is-
teni jogot ugy miként ezt az egyház csalhatlan te-
kintélye értelmezi, nem dült volna össze 70 év alatt 

39 trón; nem lett volna 22 uralkodó család zarándok 
és földönfutó; nem kovácsoltatott, esküvel nem ab-
roncsoltatott, rövid merészséggel össze nem kaszabol-
tatott volna 25 alkotmány; a fejedelmek nem állaná-
nak ma a trónon, miként a szélvész viharai között 
kormányrudjánál a hajós. „Trojaque nunc stares, Pri-
amique arx alta maneres." A wittenbergi tanárok büsz-
kék lehetnének széles vívmányaikra, ők győztek, 
három százados győzelmek riadóival Európát azon 
pontra vitték, hogy komolyan kérdeztessék : isten-e 
az Isten? ők a romai kérdésnek első mozzanatát be-
végezték, midőn az értelmezésben az egyéni tekin-
télyt megalapították ; a kérdés második mozzanata 
ma dől el, midőn a fáradságos és mindég sikeretlen 
értelmezések után közös értelemre nem juthatnak, 
tehát minden értelmezés, minden hit, minden jog, 
minden törvény megtagadtatik, az állami és társa-
dalmi élet alapjául a megváltáson kívüli elv és sza-
bály elővétetik. Erről mondjuk mi: itt a kezdetnek 
a vege. 

Ki fogja csudálni a bécsi békekötést, mely ellen 
a szent-szék több pontra nézve tiltakozott? Ki fogja 
a szent frigyet, melylyel Jézus Krisztus evangeliuma 
a nemzetek törvénye-, a fejedelmek szabályaul ki-
mondatott, parlag kísérletnek nem mondani, miután 
ezen evangéliumot a pétervári synodus, a berlini con-
sistorium, a bécsi államtanács értelmezte? Ha ezen 
békekötés 1715-ben történik, Európának szilárdabb 
alapot adand, a westphaliai csapást Európán orvosolta 
volna; hanem a forradalmi Europa ellen oly conser-
vativ Europa ült ottan, mely a bölcsészek tanodáiban 
nevekedett, a szabadkőmivesek páholyaiban szerepelt; 
midőn romokat tisztitott, midőn sebeket gyógyított , 
öntudatlanul mindent forradalmi szemüvegen látott, 
forradalmi elvek szerént határozott. Békét hozott, de 
Europa nem gyógyult, a béke ádáz kóranyagot hal-
mozott össze. Mi volt e béke? Gallicán, josephin el-
veknek uralkodása szabadelvüség zászlaja alatt; szü-
lője, nevelője a teljesen kifejlett forradalmi tannak 
,uj jog,' ,uj mivelődés,' ,korlátlan haladás,' nevével. 
Erről mondjuk mi : a kezdetnek itt a vége. 
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Azonban a hiányos törvény is jobba törvény tel-
jes hiányánál. Nem csudáljuk, nem magasztaljuk a 
szent frigyet, az 1815-i békekötést; de még is Euró-
pának törvénykönyve volt. Ma a lengyel kérdésben 
bevégzett levelezési csatározás után mondja az angol 
kormány: az 1815-ki kötések Muszkaországra nézve 
megszűntek; mondja a franczia kormány: az 1815-i 
békekötés nincs többé; mondja a muszka nemesség: 
hatalmas czár! az 1815-i kötéseket ne tartsd meg to-
vább Lengyelországra nézve. Ha a hatalmak a szent 
frigynek alapjaul vett evangéliumot ugy értelmez-
ték, mint nekik egyenként tetszett; hogyan ne értel-
meznék a bécsi békekötés első §-át ismét a mint min-
deniknek tetszik? Az értelmezés csak vélemény, a 
vélemények terén minden vélemény egyenjogú; s a 
diplomatia sikert remélt ezen értelmezésből? Gort-
schakoff e téren győzhetlen volt, a válaszaiban rejlő 
dölyf igazolva lett , a lengyelek vére patakokban 
folyt, a muszka államtitkár a kiewi egyetemtől tu-
dori oklevelet nyert, mivel magas urának, és a musz-
ka nemzetnek szándékait a nyugoti hatalmasságok 
előtt hiven tolmácsolta, derekasan vitatta. Kár, hogy 
az egyetem Persignyről elfelejtkezett, a ki a magas 
szándékok tolmácsolásában a leghívebb, a legügye-
sebb. íme tehát Európa, törvénykönyv, nemzetközi 
szabály, tárgyalási alap nélkül. Erről mondjuk mi: 
a kezdetnek itt a vége. 

S miért nincs többé békekötés ? Mivel Muszka-
ország ezen kötésnek első pontját megszegte, s mivel 
azt a nyugoti hatalmak ellen saját hasznára értelmezi. 
Egyedül Muszkaország-e az, a mely ezen kötést nem 
tartotta, vagy megszegte? Nem mondhatja-e Gort-
schakoff, mindnyájan megsértettétek, senki sem tar-
totta, kiki saját érdekére értelmezte? Yédelmezte-e 
ezen békekötést 1831-től valaki? Belgium föllázadt, 
a nassau-oraniai háztól elszakadt; ki hivatkozott a 
bécsi kötésnek 1815-ki jun. 9-én aláirott 64 — 73 
czikkelyeire, melyek az orániai házat Belgiumnak 
birtokában megerősítik ? Belgiumot mindezen czik-
kek daczára elismerték, elismerik. Bonaparte Lajos 
1848-ban franczia földre lép, köztársasági elnök lesz, 
1852-ben magát császárrá kiáltatja; ki hivatkozott a 
hatalmak közül a szent frigynek 1815-ki nov. 20-án 
aláirott 2-ik czikkére ? Poroszország kényszerült 
Neufchatel herczegségről lemondani, habár a 23-ik 
czikk ennek birtokát biztosította; 1859-ben Austria 
lemondott Lombardiáról, az estei főherczeg megfosz-
tatott Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, 
Guastalla birtokától ; a pármai herczeg három her-
czegségét, a toscanai nagyherczeg az ő országát, a pá-

pa Marcát, Umbriát, s a négy legatiot, II. Ferencz a 
kettős Siciliát elvesztette: kihúzott kardot a bécsi kö-
tés 93, 99, 100, 103, 104 czikkeinek védelmére? ki 
hivatkozott reájok? Még a kifosztottak se merték ezt 
tenni. S Europa a bécsi kötésnek eme szaggatásait 
elismerte, a lapok ezt újkori vívmánynak hirdették, 
s most tesz Europa szemrehányást a muszka udvar-
nak, hogy a kötés első §-át meg nem tartotta, s meg-
tartani nem akarja! Evvel büntetik őt, hogyránézve 
a kötést semmisnek nyilatkoztatják. A halakat, a bé-
kákat is igy büntetnék, ha a puttonból a Dunába ön-
tenék. Nem tartotta Muszkaország, tartani sem akarja, 
őt jutalmazzák, tetteit helyeslik, midőn semmisnek 
nyilatkoztatják, a mit ő magára nézve mindég ilyen-
nek tekintett. A bécsi békekötéssel kezdték a csatá-
rozást, s ennek megsemmisitésével végzik. Egy 
hónap előtt ezen békekötés alapján kötözték Gort-
schakoífnak kezeit, s mikor ő izmos kezeivel mindent 
összetépett, fenyegetik, mivel teljesen szabadnak 
hirdetik. Az európai diplomatia sem nyomorultabb 
hadjáratot, sem nevetségesebb kísérletet nem kez-
dett, sem gyalázatosabb vereséget nem szenvedett, 
mint e tárgyban. Megmentették a szegény utazót, 
mivel az utonállónak teljes szabadságot adtak; tör-
vény elé idézték a gyilkost, mivel minden törvény-
től föloldottnak kiáltották ; a vad erőnek átadták, 
miután ő nem támaszkodott soha másra, nem is keres 
más támaszt. Győzött Gortschakoff a jegyzékekben, 
nagyobb győzelmetaratott Russell nyilatkozatjában, 
Az államtitkár jegyzékei visszaverték a támadást, 
Russell pedig a zászlót is átadta agyőztesnek. Állunk 
tehát törvény nélkül, a végtelenség üregében a buj-
dosó csillagok rendetlen futásainak átadva, a béke-
kötéses, vagy is az eddig jogos Europa forradalmi 
térre lépett, egy törvényt vallva, tisztelve a vad erőt. 
A forradalmi Italia riadót fujhat, diadalrajongva ki-
álthat : eddig magam voltam vad erő, most az egész 
Europa az; nem én alkalmazkodtam hozzá, ő jött 
hozzám, ő lépett azon térre, melyen én születtem, me-
lyen én élek, melyen én nevekedem; nincs kötés, 
nincs törvény, nincs jog, a vad erő, vagy is én va-
gyok az ur, a forradalom. Erről mondjuk mi: a kez-
detnek itt a vége, mivel politikailag nincs mit ron-
tani már. Steteruntque comae et vox faucibus haesit. 

Csendesség tehát, s baljóslatú nyugalom, min-
denki számol, az esélyeket fürkészi, mérlegeli. Hatá-
rozott választól kiki óvakodik, kitűzött pontot nem 
foglal, figyel, mit teend más. Fél mindentől, de kész 
is mindenre. Hol semmi korlát nincsen, ott az ösvény 
minden felé nyílik. Kötések nincsenek, törvények 



nem ismertetnek, az európai rendnek alapja kiesett, 
ujat kell keresni. Munkára készül tehát minden, a 
nagy óvatosság a munkának súlyosságáról tanúsko-
dik. Európának uj alapot, uj nemzetközi törvényt 
keli adni, a határokat újból kivonalozni, az állami, a 
társadalmi rendet szervezni. Az ember magával hozta 
a természeti törvényt, a társadalomban törvény nél-
kül nem lehet; az államok, hacsak a pogányok elszi-
geteltségét meg nem kisértenék, a mire senki sem 
gondol, diplomaticus codexet követelnek. Sokszor 
sértetett az 1815-i codex, mindenki titkon, vagy nyíl-
tan egy követ lopott az épületből, melyet 1815-ben 
oda tett, de elméletileg még állt 1815. Hányan véte-
nek a ,ne lopj' ,ne hazudjál' törvény ellen, a tény 
bün, a törvény szent és érvényes. De 1815. nem is-
teni törvény, megszegése sok esetben helyeseltetett, 
a sok megszegés az a lapot aláásta, az épület összedűlt. 
Alit a lyukas épület, rongyos tetővel, düledező falak-
kal, mint az uj kornak Col iseuma, mely nem fed sen-
kit, de mégis soknak alkalmat nyújtott, hogy ked-
vező esetekben hozzá folyamodjanak, tőle védelmet 
kérjenek, kik maguk állottak minden védelem nélkül. 
Russel csak romokat döntött, szava elfogadtatván a 
tuilleriákban , m eg tapsoltatván a czarskoeseloban, 
Rubicont átlépte, kiki saját fegyverére van bizva. És 
itt summa procul villarum culmina fumant, majores-
que cadunt altis de montibus umbrae. Nyert minde-
nik, mivel kinek-kinek kezei szabadok; a diplomatia 
szabad, miként a puszták szegény legénye, ki jószá-
got megy szerezni. Mi lesz az uj törvény? 0 j o g ? uj 
jog? Ha most ülne össze az európai gyűlés, bizonyára 
az uj jog nyerne diadalt. De hogyan üljön össze az 
európai gyűlés, mely pontból induljon? mily sza-
bályt tartson? mily elven dolgozzék az uj szervezés-
ben? Tabula rasa van előtte, mily törvényt írjon reá? 
Az érdek egyetemes, mindenkinek az ügye ott forog, 
mindenkinek saját akaratja van: ki fogja egyeztetni 
az összeütköző érdekeket, az egymást keresztbe vágó 
akaratokat? A törvény ész és akarat, az az parancso-
ló igazság. Melyik akarat legyen igazságos? melyik 
parancsoló? Csak a győzelmesé. S itt az egyetemes 
háború, melyben minden államnak részt kell venni, 
mivel mindenikről lesz szó. A győzött engedelmes-
kedni, a győztes parancsolni fog, a rendezés, a szer-
vezés lehetséges lesz, mely ma teljesen lehetetlen. 
Hogyan fognak oszladozni, tömörödni a felek? titok. 
Szabad választás nem lesz, kiki fog menni, hová löke-
tik. Semmi sem lehetetlen, az ellentmondás, a követ-
kezetlenség elveszti szerepét, mivel kinek-kinek háta 
megett a hajók el vannak égetve. Itt lesz az isteni 

gondviselésnek a legnagyobb tevékenysége. Omnia 
jam fient, fieri quae posse negabam. A mai helyzet 
nem határoz semmit; hol fog végződni a háború, senki 
sem tudja. Borzalmas kép, de elkerülhetlen. Nabu-
chodonozor pusztitotta Judaeát, tűzzel vassal semmi-
vé tette Jeruzsálemet, elrabolta a szent edényeket, 
fogságba vitte a választott népet. Tette bün volt. po-
koli működés. Hanem az Isten Ítélete volt a válasz-
tott nép fölött. Armabit omnem creaturam ad ulcis-
cendum. A gonoszt gonosz által bünteti. Minden szá-
zadok Nabuchodonozorjaival igy tett ő. Minél gyen-
gébb az eszköz, az Isten Ítélete annál világosabb, a 
gonosznak büntetése annál rettenetesebb. A forró na-
pok után a levegő tisztítására az Isten zivatart küld. 
Egy pillanat, — — s a villámok dörgenek, a zápor 
ömlik, a levegő tiszta, a zivatarnak küldetése be van 
végezve, s tovább vonul, eloszlik. A vetések letipor-
va, a gyümölcsfák összetörve, kiszakítva, ez épületek 
megrongálva, — — de az egészség, az élet vissza van 
adva. Ily zivatar a háború. Az alap-igazságokat a szen-
vedélyek elhomályosították, merészen kitagadták; 
fölkel az Isten, földönti, mit emberi kéz épitett, ösz-
szetépi, mit ember szervezett, elfújja a romokat, az 
alapigazságok tündöklenek, az élet vissza van adva. 
Szenved a gonosz, szenved a jámbor; az, hogy bűn-
hődjék, ez, hogy a gonoszság expiáltassék ; sine san-
guine nulla est propitiatio. íme a romai kérdés egész 
terjedelmében, egész horderejével. Háromszázad kel-
lett, hogy teljesen kifejlődjék ; most kifejlett, a kezdet 
bevégeztetett. Mikor minden jog veszettnek kiáltatik, 
nem a jogtalanság magasztaltatik, hanem uj jog ke-
restetik. Erről mondjuk mi : a kezdetnek itt a vége; 
az erkölcsi romlás bevégeztetett, kezdődik az anyagi 
bontás, rontás. 

Mindenki készül, a közös félelem mellett közös 
az érzelem, hogy a rothadt béke tavaszon tul nem 
tart. Lehet is, nem is. Az Isten maga szokta megszab-
ni az ítélet napját, s a napnak hoszszát. Nyerni akar 
mindenki, az egyetemes háború minden részen a re-
mények horgonya. Az ó Europa fog csatát vivni az 
uj társadalommal, a keresztény és a pogány elv tel-
jes diadalt keresni Európában. Ne féljünk, hogy a 
forradalmi Europa diadalt üljön, a harczfelek odajut-
nak, hová jutni előre nem gondolták. És ha a gonosz 
elv trónra jut , diadalt nem ül, ez a végzetnek vége 
lesz; nem a ki trónra jut, de ki a trónon marad, üli a 
diadalt. Europa minden áron meg akarja ízlelni a 
forradalmi boldogságot, — et dabitur illi, — fölke-
resni, föltenni régi lánczait, — et dabitur illi, — a 
mitől a keresztény hit megszabadította, lesülyedni 
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szégyenébe, — et dabitur illi. — Mind a két fél az Is-
tennek csatáját fogja vívni, akarva, nem akarva , inivel 
mind a kettő fog sújtatni. Az ó Európának vannak há-
rom százados bűnei, hogy az egyház tekintélyét megtö-
retni engedte, hogy a forradalmi elvet nagyra nevelte. Per 
quod quisjjpeccat, punitur per idem. Mikor a forradalmi elv le-
futotta a pályáját, maga megtörik. Lefutja pedig, mikor trónra 
lép, mivel a gonoszságnak bukása az ő legmagasabb diadala. 
Az ember magával hozza a törvényt, ha magát megölni nem 
akarja, e törvényt meg kell tartania. A társadalomnak is van-
nak törvényei, melyeket a társadalom nem hozott, hanem 
attól kapta, ki a társadalmas embert társadalomra terem-
tette. Mindkettőre a fő törvény ez: „Deo servire, et sic 
salvum fieri." Hol van most e törvény? Mi az Isten? Egyik-
nél puszta szó, másiknál a gonosz, a sokaságnál egy, koronától 
megfosztott király, kit a piaczra ki lehet hozni és mondani: 
ecce homo! — Mi az egyház? Intézmény, mely bevégezte 
rendeltetését ; agg nő, ki már nem szülhet, nem szoptathat 
többé ; akadály a haladásban. — Mi a társadalom? Verseny-
tér, hol a hatalmat, a gazdagságot, a méltóságot az erősebb, 
a merészebb, a ravaszabb ragadja ; hajó, melyet bár hová 
lehet kormányozni ; épület, melyet bün nélkül lehet leron-
tani, s önkény szerént fölépiteni. — Mi a törvény ? nem-
indokolt akarat. íme mit épitett az ember, mit kell a ziva-
tarnak elfújni, hogy az embernek és a társadalomnak adott 
alaptörvény : ,Deo servire, et sic salvum fieri', a romok alól 
kitűnjék. Volt ugyan minden kornak tévedése és bűne, s lesz 
is a világ végzetéig; de hogy a tévelyt mint tévelyt védjék, 
hogy a kath. nemzetek ezt joggal fölruházzák, hogy az em-
ber vétkezzék lelkismeret zavarodása nélkül, hogy mást meg-
raboljon, és a visszatérítésre senki se gondoljon, hogy bot-
rányt kövessen el, s jóvá tenni ne akar ja ; hogy a tévelyt, a 
bünt elméletben, az isteni tekintély elleni lázadást rendszer-
ben lássuk, — ez még nem volt , hogy a lázadást elv gya-
nánt fölállítsák, hogy neki nemzetek tömjént gyújtsanak, ez 
napjaink jellemvonása a mult időkhez. Diminutae sunt ve-
ritates a filiis hominum, föl kell tehát deritetniök; et dixe-
runt, quis noster Dominus est, labia nostra a nobis sunt, kell 
t ehá t , hogy az Isten menydörgések és villámlások között 
megmutassa magát, s hirdesse a megfélemlett népnek az ő 
törvényét. Ez az egyetemes háborúnak a rendeltetése, a hi-
vatása, a tisztje. A kezdetnek a vége be van fejezve, jön a 
végzetnek a kezdete. Az ős épületek falai ledültek, el kell 
hordani a romokat. Kit fognak a romok magukkal ragadni, 
mennyi népet, mennyi nemzetet fognak eltemetni? a gond-
viselésnek munkája, mely mindég igazságos. Hogyan fog te-
hát végződni a romai kérdés? Csak azt tud juk , hogy nem 
fog ugy végződni, miként a forradalmi összeesküvés akarja. 
Nagy eseményeknél az Isten jön közbe, minden elme elho-
mályosul, minden emberi erő háttérbe szorul, az eredmény 
háttérbe szorul, az eredmény meglepő, hihetetlen. Deus con-
fundit consilia principum. Mikor XVI. Lajost egekig magasz-
talták, ki hitte volna, hogy ő 1793-ki jan. 21-én legaliter le-
nyakaztatik. Mikor a girondisták az aristocratákat, mikor 
Robespierre a girondistákat nyaktilóztatta, kimondta volna, 
hogy a nyakaztató is ez uton vész el ? Ki mondta, ki hitte 
volna 1785-ben, hogy Bonaparte Napoleon császár lesz? 
1810-ben, hogy Elbába vitetik, hogy Helenában meghal, hogy 

VII. Pius, XVII. Lajos visszatér, hogy X. Károly Algier el-
foglalásának dicsőségei alatt elűzetik? hogy Lajos Fülöpnek 
országa, melyet Lafayette legjobb köztársaságnak mondott, 
egy esernyőre fog szoríttatni ? hogy azon Cavaignac-nak fia, 
ki VII. Piust fogságba kisérte, IX. Pius mellett kardot huz ? 
hogy a kit Hamban bolonduak mondottak, s mint ilyet 30,000 
frankkal jobb szerencsére Amerikába eresztettek, ma mint 
leghatalmasabb császárt üdvözöljék? hogy I. Miklósnak 
utódja avval kezet szoritson, kinek a nagybátya a chér-fré-
ré-t megtagadta? Igy lép közbe az Isten. Sapientia Dei lu-
dens in orbe terrarum, ludens omni tempore. „Ezt nem gon-
doltam volna" az embernek a szava. Ez a kezdetnek a vége, 
állunk a végzet kezdetén. „Simon meghal, Péter meg nem 
hal," ez a szilárd hit. Sötét a közel jövő, hidegebb átélnél, a 
szentek koronáinak ékkövei ragyognak le reánk, a sötét ég-
nek egyedüli csillagai a ker. hitben. 

Néhány szó a nevelésről általában, és különösen 
a hit-elemzésről. 

( F o l y t a t á s . ) 

A józan ész követelése , hogy a ki valamihez fog , az 
előbb megfontolja annak végét. A ki valamely földet meg 
akar művelni, az előbb megvizsgálja annak tulajdonságait, 
és szakértő emberekkel értekezik, valljon a gabonának me-
lyik neme szereti leginkább e földet. A hitelemző is beveti a 
gyermeksziv szántóföldjét, és sok nemes csirát fog ott föl-
éleszteni, melyet emberi kéz oda nem ültethetett volna ; de 
sokat ő maga is fog bele vetni. E nehéz munkának némi 
utmutatásul szolgáljanak tehát jelenlegi tárgyalásom néhány 
észrevételei, noha ezek a tökéletesség pontját még korán 
sem érték el. Azért csak anyagul szolgáljanak bizonyos t e -
kintetben az illető hitoktatóknak további észlelésekre. A do-
lognak további kivitelét és alkalmazását mindenki maga ki-
sértse meg. 

Tekintve azon titokteljes, benső, de mindamellett ki-
ható éltető erőt, melyet mi léleknek nevezünk, az ember oly 
lény, mely bár zsenge korában arról, mi körülötte történik, 
még mit sem tud ; de mely később a kül behatások által föl-
ébresztetik, és azon számtalan benyomások és szemlélések 
által , melyeket a külvilág és ápolás neki nyújtanak, maga-
magát föltalálja, és a gyermekség kezdődő álmából és szen-
dergő életéből öntudatra, belátásra és értelemre jut ; körül-
belül oly módon, mint midőn a nap a reggeli szürkület és 
virradás által egyszerre világos nappalt hoz létre. 

A léleknek ezen tehetségeit, tudnillik az arról mi benne 
létezik és történik, magának tudomást szerezni, és ennek me-
netét s formáját nagyobb részént szabadon meghatározni, a 
nevelésnek kell kifejtenie, kiképeznie; s ezen működésnél 
mennél inkább hat tanonczának bensejére és kedélyére, an-
nál jobban ismerte meg és teljesitette föladatát. 

A léleknek tehetségei általában háromfélék : az érzés, 
gondolkozás és vágy ; és mennél hathatósabban vagy mennél 
jobban fejlődik ki az egyik a másiknál, annál jelzettebb mű-
ködése is. 

I. A gyermekek érzéstehetségét vagy kedélyét illetőleg 
mire ügyeljen a hitoktató? 

A léleknek első tehetsége , mely a külvilág behatásai 
által a gyermekben fölébresztetik az é r z é s. Ez által a lélek 
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a történt benyomásoknál fogva különféle állapotba ju t ; s in-
nen e tehetség kezelésének szintúgy mint ápolásának fon-
tossága átlátható. Az érzés inditja a szivet legbensőbb mé-
lyéből; és a minő összhangzat (Accord) adatik itt, ugyanaz 
mindég igen nyomatos viszhangzatban a lélekre ismét visz-
szatér. Minden mozzanatunk és cselekvésünk az érzésben 
találja föl gyökerét. Es a mint testünk magát jól érzi, ha pél-
dául az étel- és italból nyert benyomások szervezésének kel-
lemetesek, ugy gyakorolja hatalmát az érzés is a gondo-
latra nézve. 

Helyesen veszi észre egy tudós féríiu, hogy csak arról 
gondolkodik és beszél az ember helyesen, mit maga is mé-
lyen és jól érzett. Erkölcsi tetteink is többnyire azon benyo-
másoktól függnek, melyeket reánk nézve azon elvek okoztak, 
melyekre azok elrendezésében oktattattunk, és a kívánatnak 
minden fokozata a merő szeszélytől egész a vágyhajlam- és 
szenvedélyig nagyobb részt azon érzésen alapul, melyet va-
lamely tárgy lelkünkben hatályosabban ébresztett. Ennél 
fogva a legfontosabb kérdések is ritkán az értelem vagy ész 
iitján, hanem a léleknek szentélyében, a szívben döntetnek el. 

A gyermekeknek csak arról van tökéletes ismeretük, a 
mit éreznek. Es ha az ember még elevenségüket és vágyai-
kat veszi tekintetbe, melyek szerént mindent látni, tapasz-
talni és hallani óhajtanak, ugy nem lehet többé kétség, mi-
szerént egész szellemi kimüvelésük nagyobbrészt ezen első 
ápolástól függ. A rokonszenv azonnal megismerteti magát. 
A merre az érzés irányul, arra a gyermek is legkönnyebben 
hajol. Ha a rossz csak legkevesbbé is mutatkozik nála, ugy 
annak uralma csakhamar kitűnik, és ha még a szenvedélyek 
is hozzá járulnak, mielőtt az megakadályoztatnék, ugy a fia-
tal szivek koruk legszebb virágzásában meg vannak csalva, 
a nélkül, hogy azt észrevennék. 

A hitelemzőnek legfőbb föladata és mestersége tehát 
abban áll, hogy a gyermekek szivét megnyerje, és azt Isten-
nek szentelje. Az innét származó haszon megbecsülhetetlen. 

Noha pedig a gyermekek első nevelése inkább a szülő-
ket illeti, mint a hitelemzőt, kiket az Isten drága kedvenczei-
nek ápolásával közvetlen megbizott, és ekként a szeretetnek 
első sugarai, melyek élte hajnalán a gyermek szivébe esnek, 
a jámbor anyától származnak; mégis az egyház-és iskolának 
e foglalatosságban leginkább kell buzgólkodnia, és a neve-
lésnek e legfontosabb részét kipótolnia. Ha a hitelemző ezt 
eléri, ha tudnillik a gyermekek szivét gyermeki módon az 
Isten és a jó felé irányozni képes, ugy nem csak a vallásnak, 
hanem ez által egyszersmind azok szivében minden nemes 
erénynek alapját teszi le. Ekként gyenge sziveikben tanulni 
fogják az Istent szeretni, az erényt becsülni, a jót követni, 
és lelkükbe mélyen bevésni. A mi bennük még ártatlanság, 
gyengéd érzet és gépészeti gyakorlat volna, az későbbi 
években próbált erény- és jellemmé válik. S bármi legyen is 
valaha az afféle gyermekekből, még is néha-néha fog jönni 
egy pillanat, melyben ők e gyermek-években nyert benyo-
másokra vissza fognak gondolni, és ezen legelső, legmélyebb 
s legboldogabb érzelmeik távoli utóhangja őket talán ideig-
lenes és örök vesztüktől megovandja. 

Végre az érzések fokozat- és kiterjedésre nézve kü-
lönböznek. A mi a fokozatot illeti, ugy azok változékonyak a 
leggyengébb érintkezéstől a léleknek legelevenebb indula-

táig, s megrázkódtatásáig, melyek a testi életet is megzavar-
hatják. Egy szóval az emberi sziv e tekintetben hasonló egy 
szép, csendesen játszadozó tóhoz, melybe ha a szenvedélyek 
rohama hat, ép oly borzasztóan dühöngve zug. 

Eredetükre nézve pedig érzékiek, az érzékiség észre-
vevéseiből származók, és épen azért, mivel az ember amúgy 
is könnyen hajlandó az érzékiségre, különös figyelembe 
veendők, különben a lélek csakhamar elvesztené ártatlan-
ságát s tisztaságát. Az érzéseknek másik osztályát képezik a 
lelkiek, melyek helyes kiművelés mellett azon biztos és sze-
rencsés megválasztási tehetséget nyújtják, mely által az em-
ber inkább érzi azt, mint sem tudja, hogy mi illendő és mi 
nem, s mi legyen teendő az előfordulható különféle körül-
mények közt. Ezen érzések elhanyagolása sokasitja mindég 
légióját azon ügyefogyott s oktalan embereknek, kiknek a szel-
lemi és vallásos életről fogalmuk sincs. Végre szivünk legben-
sejében léteznek még az úgynevezett vallásos érzések ; ezek 
abból ismerhetők, hogy ők az emberi kedélyt, hangulatot 
igen tisztitják s megszentelik. Ezek bár igen mélyek s eleve-
nek ugyan, mégis azonban, mi jól megjegyzendő, nem nyilvá-
nulnak azon módon, mint mások, melyeket világi-, földieknek 
lehetne nevezni, például általános fölhevülés- és kitörésben, 
hanem mindég igen komolyan és mértékletesen, de épen azért 
oly mélyen és tisztán. Ezek emelik az embert a közönséges 
élet fölé, és indítják önfeláldozásra és áldozatkészségre. 

Azonban bár mennyire legyen is az illető hitelemző az 
általa előadott igazságok iránti szeretet- és hittől áthatva, 
óvakodjék mindenkor mégis saját érzéseinek fölhevitésétől, 
és iparkodjék a gyermekeket csak oly erényekre buzditani, 
melyek koruk és eddigi nevelésükhez vannak mérve. Korunk-
hoz nem illő érzéseket soha se ébreszszen bennök a hite-
lemző ; mert minden erőltetett kisebb-nagyobb mértékben a 
hazugság színét viseli. Ha pedig már nyelvvel hazudni vé-
tek, akkor sokkal nagyobb rossz, főleg gyermekre nézve az 
érzésekkel való hazugság vagyis a képmutatás. S akik egy-
szer már ehhez értenek, azok az ember legszentebb kincsével 
is tréfát űznek, és kivesz bennök minden szent dolog iránti 
érzés. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (Folyt.) II. Imádkozzunk továbbá IX Piussal, 

hogy ezen honszeretet mindvégig megtartsa jellegének szent-
ségét, és maradjon meg mindenkor keresztény, vagy inkább 
katholikus. Európában 80 év óta pogány honszeretet létezik. 
Pogány az tanai és jelképei által ; a terrorismus alatt imádta 
az észt; napjainkban pedig Krisztust szivesen helyettesítené 
Adonis- vagy Jupiterrel. Pogány az gyűlölete által ; az 
egyház, pápaság, püspökség, papság, a vallási testületek, 
a kath hivők nála ijesztő ellenszenvnek alávaló tárgyai, és 
mindezekről csak a pokoli düh hangján képes szólani. Pogány 
az kegyetlenségei által ; még Francziaországban uralkodott 
a forradalom alatt, tudjuk, mily kinzásokba fojtá el vadsá-
gát. 1848- és 1849-ben egy pillanatig ura lőn Romának, és 
ime a consultának nagy lépcsőzete, sz. Calixt temetője meg-
mondhatja, mily cannibali t é n y e k jelezték uralmának rövid 
idejét. Pogány az végre álmodozása által ; és ha valamikép 
győzelemre vergődnék, látni fognánk, hogy azonnal a keresz-
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tény civllisatio romjain oly zsarnokság és erkölcstelenség 
támadna, melytől még a polytheista ős kor is utálattal for-
dulna el. Ezen iszonyatos honszeretet igyekszik magát be-
fúrni Lengyelországba is. Bizonyos baljóslatú nevek fölaján-
lották karjaiknak közreműködését, hirüknek varázsát azon 
titkos reménynyel, hogy pogányságuknak mérgét annak 
ereibe is átszivárogtatják. Azonban Lengyelország visszauta-
sitá ezen ijedelmes frigynek segéd karjait. Nem akarta se-
gédtársakul elfogadni azokat, kik hitének esküdt ellenei, mert 
igen jól tudja, hogy ha befolyásukkal elűzné a kozákokat, üldö -
zőkre találna épen megszabaditóiban ; és lelkismereti-szabad-
sága annál gyötröbb nyomás alá esnék, mivel azt már nem ide-
genek, hanem saját testvérei gyakorolnák. Nemes ihlettség ez 
kedves testvéreink. íme mint járnak el a valóban keresztény 
népek ! Istenért martyrokká levén nem óhajtanak másért 
szabadulást, hanem csak hogy szabadabban szolgálhassanak 
Istennek, kiért szenvednek. Ha, egykor megtörve bilincsei-
ket, religiojukat akarnátok elvenni, semmikép sem fogadnák 
el szolgálatotokat. Üldözés helyett üldözés állana be ; ámde 
jobb szenny nélkül legyőzetni a barbarok által, mint a forra-
dalmárok períid jótéteményét elfogadni, mely végtére szin-
tén nem volna egyéb mint másnemű barbarság. Ah ! imád-
kozzunk, hogy e nemzet mindég távol maradjon a demagó-
giával való minden szövetkezéstől! E mai napig ügyének 
tisztasága tevé nagyságát, szerzé meg neki a népszerűsé-
get. Ha a világ egyik szélétől a másikig, de különösen Fran-
cziaországban küzdenek a nemes szivek ügyéért, és óhajt-
ják szabadulását; ha a politikusok és a hatalmasságok érde-
keltetik magukat fájdalmai által, és a világ előtt kikiáltják a 
jogokat, melyeket számára a szerződések biztosítanak ; ha a 
lengyel kérdés, mely már oly sokszor megvitattatott de is-
mét félretétetett, a királyok tanácsaiban, a parlamentek szó-
székein Európában az első kínálkozó alkalommal mindenütt 
szőnyegre hozatik: kétség kivül azért történik, mert számba 
vetetik ezen, oly igazságtalanul föláldozott nemzetnek vére, 
mely szüntelen tiltakozik az elosztás ellen, mely egykor 
Voltaire- és a philosophusoknak tapsai között vitetett vég-
hez; ez onnét van, mivel jogai szenteknek ismertetnek el; 
és mivel Lengyelország, IX. Piusnak szép mondása szerént, 
mintegy védbástya ujabb berohanások ellen. Azonban 
ezt onnan is kell származtatni, mivel a lengyelek még ma is 
Ulászló és Szobieszki lengyelei. Sem vágyaikba, sem moz-
galmaikba nem vegyült a rombolási elv, vagy a társa-
dalmi rend elleni fenyegetődzés. Urak és parasztok, papok és 
katonák mindnyájan gyónnak és áldoznak, minekelőtte a 
hazáért föláldozzák magukat ; szent énekek képezik harczi 
dalaikat, harczba vagy halálba Maria lobogója alatt mennek, 
ki Lengyelországnak pártfogó királynéja; ekkép hangosan 
kinyilatkoztatván, hogy kitölthetlen mélység van az ő szent-
ügyük és azon hazug liberalismus közt, mely nem másért 
küzd a népek függetlensegeért és a nemzetiségek győzelme-
ért, mint hogy annál inkább kiirthassa az egyházat és min-
den befolyását egy határtalan és minden ellensúly nélküli 
zsarnokság nyo mása alatt. (Vége köv.) lk. 

LONDON, aug. Alsó-házunk erősen vitatkozott az irr 
landi államegyházról, s habár a viták nem is szülték azoh 
eredményt, melyet az igazság és a katholikus sziv kivánt volna, 
czélszerünek találtam mégis emez ügyet némely adatokkal 

fölvilágositani. Russell lord ur ezen ,Irish Church'-ről húsz 
év előtt mondá : ,,ezen egyház hivek nélküli, a papság nyáj 
nélkül van , nyomorult sinecurák , és hozzá még bigottok." 
Más alkalommal mondá : „Irland el van foglalva, de nem 
kormányoztatik." Palmerston is : „A religiora nézve a világon 
egy ország sincsen, mely Irlandhoz hasonlítana. Ez igazságta-
lanság, a kormány segíthet rajta, és segíteni tartozik." Grey 
György is mondá, hogy a kormány a legnagyobb méltatlansá-
got követi el, midőn az Irish Churchről nem akar tárgya-
lást. Osborne most a parlament figyelmét ismét e tárgyra 
hozta, mivel Angolország és Irland egyesült egyháza lénye-
gesen különbözik egymástól e két országban, mivel ezenegy-
házAngliában a többség, Irlandbanpedig a kisebbségegyháza. 
— Az 1861-ki nép-számitáskor Irlandban volt 5,764,534 lélek, 
kik között 4,490,583 katholikus, 678,611 anglicán, 528,992 
presbyterianus. A kath. papság egy fillért sem kap az államtól, 
ha csak valaki a maynoothi papnöveldének annyi átok és gúny 
között adott évi segedelmet annak nem veszi; a presby teriánu-
sok sem kapnak, csak csekély regium donumot évenként. Az 
anglicán egyháznak, mely a kisebbség egyháza, van két érseke, 
10 püspöke évenként kétmillióm franknyijövedelemmel. An-
golországban minden püspöknek van 410 parochiája, Irland-
ban 118, melyben mindössze 5000 anglicán vallású lakik. Ott 
egy lelkipásztornak van 5000 híve, Irlandban egész megyé-
nek van annyi, s 125,000 frankkal püspöke. Wa+erforclban 
134,336 lakos között van 500 anglicán, s ezeknek egy püs-
pöke, két káptalanja, két székes-egyháza, két főesperestje, 
hatvan papja. Tipperay 139,000 lakost számlál, közöttök 
csak 4,900 anglicán van, ezeknek is annyi intézményei van-
nak. Van-e erre példa a földön? 1850-ben egy irlandi angli-
cán püspök ingóságai árvereztettek, ezek között találtatott 
1200 üveg maderai, ugy annyi bordeauxi,champagnei, oportoi 
ó bor, 200 dám-vad, s hány házi állat? 1833-bana 22 állam-
egyházi püspökség 12-re vonatott, az armaghi érsek évi jö-
vedelme 362,500 frankról 250,000, a derryi püspöké 300,000-
röl 200,000, a többi püspöké pedig 100,000 frankban ala-
píttatott meg. -— Ezen adatokat Osborne a parlament előtt 
elsorolá ; az alsó papságról pedig mondá, hogy a megkívánt 
tudományosságtól távol van. A casheli püspök egy nevelet-
lent pappá szentelt, mivel a katholikusok ellen szervezett 
utczai tüntetésben fölötte kitűnt. Ez volt az érdem, és a ké-
pesség a papságra. Angolországban 2,612 lélekre esik egy 
lelkipásztor, Irlandban pedig 325-re. Emiitett egy lelkipász-
tort, a ki midőn székét elfoglalá, csak öt hívet számlálhatott, 
s ezen pásztornak 12,500 frankja van évenként. Ezen pásztor 
örülhetett kevés hiveinek, mivel egyszer rokonához ebédre 
hivattatván, azon utasítással hivatott, hogy egész parochiáját 
hozza el magával ebédre. Az,Ir ish Church Directory' 1863-
ban elsorolja az irlandi anglicán egyház személyzetét, de 
hallgat a hívekről. Meathi megyében van egy püspök 107,700 
frank jövedelemmel, de se székesegyháza, se káptalanja 
nincs. Meathnak 110,609 lelke vagyon, köztük csak 6584 an-
glicán. Kellben a plebanusi javadalom évenként 28,775 fran-
kot hoz, a helység 3225 lakost számlál, közöttük csak 35 an -
glicán vagyon Trimben az egyházi javadalom évenként 
14,000 frankot hoz, s csak 230 anglicán lakja. A navani ja-
vadalom ad 14,150 frankot, 150 hive van. Castle-Istlande, 
a limericki megyében ad 13,275 frankot, s van 20 híve; 



a kilkenncy-i javadalom hoz 13,350 frankot, s van 120 hive; 
a newcastlai hoz 17,925 frankot, s van 90 hive Osborne 
más sok hasonlót idézett : Most az én szomszédjaimra me-
gyek át, mondá, de szégyennel szólók felölök. Az énparochiám-
ban soha nem láttam a plebánust, mivel ő Wexfordban lakik 
Javasolták nekem, hogy ne fizetném neki a tizedet, mivel ő 
engemet soha meg nem látogatott : de én ugy gondolom, ha 
a püspök lakhatik megyéjén kivül, a plebánus is teheti ezt, 
csak azt nem foghatom meg, hogy a casheli püspök ezen 
plebánusnak oly hosszú időre ad engedelmet, s nem küldi 
hozzám, a ki oly buzgó protestáns vagyok.1 'Az Irish Church 
Directoryt lapozva Osborne ugy találta, hogy a lisronai ple-
bánusuak van 5075 frank évi jövedelme, hive pedig Angol-
országból oda küldött egyetlen egy csendőr. A morai plebá-
nus 30 mértföldnyi távolságra lakik javadalmi székhelyé-
től, mivel 10 éve már egy híve sincs Rathroneban csak egy 
anglicán vagyon. Rowistownban, az ossory-i megyében a 
plebánus évenként 10,000 frankot huz, hive pedig egy csendőr, 
és a sekrestyés. Killáloeben az isteni tiszteletet csak a sek-
restyében végzik, mivel ott csak három anglicán vagyon. — 
íme az államegyháznak helyzete Irlandban, a mint ezt Os-
borne az alsó házban lefestette 

MADRID, aug. A calahorrai püspök és a kormány kö-
zött kis vita volt. A püspök a logronoi társas káptalan egyik 
üres székére nevezni akart, midőn a kormánytól távirati tu-
dósitást kapott, hogy ezen kinevezés a kormánynak joga. A 
püspök védte az ő jogát, a mint az ő szilárd jellemétől várni 
lehetett; csak akkor engedett, mikor a király a pápai nun-
tiussal értekezett, s abban állapodtak meg, hogy nem a kor-
mány, hanem a király fog kinevezni. A püspök engedett, csak 
azért esedezett, hogy a nuntiussal tartott értekezésnek ok-
mányait közöljék vele, hogy ő ezeket a megyében köröztet-
hesse. — A mi protestáns hitterjesztőink nem nyugosznak, 
Puertot, Cadix mellett, főhelyül választották, egy röpiratot 
újra köröztettek, telve gúnyokkal a szentek tiszteletéről, és 
a pápaságról Különös Ízlésük van ezen hitterjesztőknek, ki-
ket a londoni tanya küld, hogy ők gúnyolodva akarják ter-
jeszteni a hitet. Az apostolok nem gúnyolodtak, a kath. hit-
küldérek nem rágalmaznak, és ezen urak nem ismernek más 
módot prot. vallásuk terjesztésére a gúnyolódásnál és rágal-
mazásnál. Andalusia szűz Mariának választott földje, itt ők 
semmire sem mennek. Spanyolországban a hit él egész ere-
jével. A nép vallásos, ajtatos, a kormány félékeny, hithideg, 
s pedig már hosszú évek óta. Gondolná az ember, hogy oly 
országnak kormánya, hol egy a religio, hol tiltva van min-
den idegen vallás, bátor lesz az egyház védelmében, a hit-
nek terjesztésében, miután ez által senkit sem sértene. Más-
kép van. A kormányok félnek az egyháztól, nem akarják, 
hogy minden erejét kifejtse, azért tűrik, de elő nem segitik. 
Az egyesülési elv teljesen fejlik a politikában, a kereskedés-
ben, az iparban; csak az egyházra nézve nem engedtetik 
meg. Száz politikai egylettől nem félnek a kormányok any-
nyira, mint egy kolostortól. Escurialnak egyik zárdája régente 
100 szerzetest birt, most 12-őt, a szerzetes főnökség többet 
akart bevenni, a kormány nem engedte. A politika mostani fo-
lyama a mult idők hagyományai ellen tör, a vallás hatalma is 
ily hagyomány, tehát megengedni, hogy 12 szerzetes helyett 
24 legyen, annyit tenne, mint a forradalom vívmányait el-

veszteni — Keveset tesz a kormány, többet tesznek a püs-
pökök. Mindenik, igen-igen kevés kivétellel, megyéjében jár, 
s minden plebánia-templomban a népnek a hit igazságait hir-
deti. Nem lehet leirni, mily hatást tesz püspökeinknek ezen 
buzgalma. Spanyolországban a püspöknek megjelenése vala-
melyik helységbeu valóságos ünnep; a nép messzire elébe 
megy, üdvözli, áldását térdre borulva fogadja, éjjel szállása 
előtt virraszt, s a tiszteletnek minden nyilatkozatjaival elbo-
rítja. A madridi püspök igy járta be megyéjét, s Monzoni, 
domingoi érsek is több helyen prédikált. A népmissiok külö-
nösen áldásosak Galvezben, Toledo mellett. 10,000-nél több 
gyűlt össze jun. végén a missiokra, a templom szűk levén, a 
szent beszédek a nagy téren tartattak, több mint 2000 meg-
gyónt s megáldozott. A mondognedoi megyében, Sistallo-fa-
luban is több mint 2000 gyónt, s többen gyóntak volna, ha 
elég pap lett volna a gyónás hallgatására. Husz pap volt a 
gyónással elfoglalva, mind kevés volt, a püspök kényszerült 
a missioi napokat meghosszabitani, hogy a hivek meggyón-
hassanak s a teljes búcsúban részt vehessenek. Mindent fö-
lülmúl a badajozi inissio, Valverde de Leganer városában. A 
polgárság és papság a missioi atyákat a határon üdvözölték, 
diadalmenetben a plébániaiakba kisértek. A szent-beszédek 
itt is künn mondattak, a nép az egész vidékről összegyűlt, a 
lelkesedés tetőpontra hágott, a megfeszített Megváltó sza-
vai ; „atyám! bocsásd meg nekik, mivel nem tudják, mit mi-
velnek" minden kebelt meghatottak; ,bocsánat, bocsánat1 

hangzott minden részről ; a szónoknak meg kellett állni, kiki 
ellenségét, vagy a kiről gondolta, hogy neheztel reá, a so-
kaságban kereste, a flu az atyját, a férj a nejét, a testvér a 
testvért , a szomszéd szomszédját kereste ,bocsánat' sza-
vak és sürü könyek között ölelte, a plebánus maga a ke-
reszt alá térdelt, hangosan saját liiveitől, a kiket megbántott, 
bocsánatot könyörgött ; a mozgás, a beszéd általános lett, a 
szónok csak másfél óra múlva folytathatta beszédjét. Ugyan-
ezen bocsánatkérés éjjel é3 másnap folyt a nép között, sokan 
haza siettek, hogy ellenségeikkel kiengesztelődve, ezekkel 
együtt a missiokra visszatérjenek. Ily népnek kormánya hi-
deg! Ily népnél akar a londoni tanya apostatákat nyerni? 

DOMBES (Folyt.) Villefranchetcl egész Ars-ig az útba 
eső plébániák mind a trappisták elé jöttek. Az első plébánia, 
melyen keresztül mentek, Jassans volt, hol az illető lelkész 
üdvözölte őket mint az Úrtól küldött angyalokat a végből, 
hogy e hazában folytassák Isten nagy szolgájának, Viannay-
nak imádságban és bünbánatban töltött életét. Ezen első je-
lenet igen megható volt: szűz Máriának egy szobra előtt tör-
tént ez, hol azonnal lehetett hallani a Salve Reginának azon 
magasztos eléneklését, mely oly mélyen hat mindenütt a t rap-
pisták templomait látogatók szivére. Ej lett, a jámbor zarándo-
kok folytatták ut jokat ; megérkeztek Ars-ba, a szent földre, a 
19-ik század csudahelyére; az egész város ki volt világítva, 
fogadtatásuk valódi diadal volt. A missionariusok főnöke, 
Camelet, az egyház ajtajánál fogadta őket. Az oltár előtt tel-
jesenleborultak, mindegyik és összesen áldásért esedezvén ma-
gukra szintúgy mint működésűkre, egész szivükből fogadván, 
hogy magukranézve mindinkább meghalnak, és egészen Isten-
nek szentelik magukat; ezután fölkelvén a chorusban elénekel-
ték a completoriumot. Szállást a „Szent család"-ról nevezett 
testvéreknél kaptak. Derültség, jóság, és nem tudom, mily 
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kifejezhetlen vonzó fény árad le ezen néma szerzetesek ar-
czáról. A ki hozzájuk közeledik, elragadtatottnak vallja ma-
gát. Éjfél után két órakor a trappisták ismét a templomban 
voltak. A matutinumot énekelték, az áldozárok pedig miséz-
tek, később a conventualis mise alatt a testvérek mind áldoz-
tak, és ekkép elérkezett az idő, hogy a kedves ars-i szentély-
től megváljanak, melyben Isten angyala bizonyára följe-
gyezte az általuk mondott forró imákat és az élet könyvébe 
irta szent elhatározásukat. Ma szombat van, a szent olvasó 
ünnepének előestvéje. Epen ma 5 esztendeje, hogy a belley-i 
püspök először értekezett egy trappista-főnökkel a dombesi 
egészségtelen mezőségnek trappisták által benépesitése iránt, 
s ime, öt év után hallatlan nehézségek közt váratlan sikerrel 
valósul a terv. — Itt változott a jelenet. Plantay lakosai és 
a szomszéd hivek Ars-ba jöttek mindennemű kocsikkal, hogy 
kedves trappistáikat elszállítsák. Szerették őket, minekelőtte 
látták volna, most még jobban szeretik. Azt vélték, hogy 
merő szigorú arczokkal fognak találkozni, holott nyilt, mo-
solygó arczokat láttak, melyek már mindenkit megnyertek ma-
guknak. Ha a trappistáknak utjok Villefranchetól egész Ars-ig 
diadalmenet volt, mit mondjunk Arstól Plantay-ig való ha-
ladásukról? A szomszéd plébániák mind ünnepi szint öltöt-
tek, a harangok mindenfelől zúgtak, a hivek kiállottak az 
útra, melyen a szerzetesek valának menendők ; a lelkészek 
kezet fogtak velük, szeretettel csókolák meg őket, kérték ál-
dásukat, imádságukat A vidék, melyen keresztül haladtunk, 
kezdetén mosolygó, igen jól mivelt ; de lassanként mindin-
kább elkomorodik ; a lég nyomasztó lesz, ködös ; a lakosok-
nak szine fakó, hervadt, minden életerő-nélkülieknek látszat-
nak, őszkor a láz pusztítja őket. A trappisták előre látják a 
sorsot, mely reájuk vár, de mint staouëli testvéreik küzdeni 
fognak és győzni. Többen közülök ugyan a csatatéren fog-
nak maradni ; ámde ez mit sem tesz, áldozat nélkül nincs 
győzelem. — Megérkeztek Plantayba, az első látogatást a 
templomban tették Istennél. Zárdájuk a templomtól mintegy 
két-három kilométernyire van, oda körmenetileg vonultak 
be. A valencei püspök, kinek hatalma alá tartoztak Aiguebel-
leben, már itt volt, hogy őket u j főpásztoruknak adná át. A 
trappisták kápolnájukban gyűltek össze, mely valódi remek-
müve a keresztény építészetnek, méltó a trappistákhoz; ket-
tősjelleget visel magán, tudnillik: a nyájasság és komolyság 
jellegét, mint lakosai is mindég derültek és szigorúak A 
szerzetesek után a nép is a szentélybe tódult. A choruson 
azonnal a szent zsolozsma kezdődött, ez általános szabály. 
Nekünk, a világ embereinek, hetekre, hónapokra van szük-
ségünk , mig hivatalunkba beigtattatunk ; a puszták ezen 
embereinek elegendő néhány perez. A féríihangok gyönyörű 
öszhangzata, a szerzeteseknek leborulása Isten előtt megra-
gadta a nézőket ; a kíváncsiságot mély megindulás váltotta 
föl : mindenki tapasztalta, hogy most előtte nem azon hatá-
rozatlan vallásosság áll, mely korunk gyenge keresztényeinél 
ugy szólván csak a felső bőrt frissíti föl, hanem oly vallásos-
ság, mely egész a csontig, egész a velőkig hat , és az egész 
ember fölött legbensőbben uralkodik. A legközönyösb embe-
rek különösen érezték magukat e körben ; a lanyhák komo-
Jyan elmélkedtek, a vallásosak sirtak. (Folyt köv.) Ili. 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 6-án. R á n o l d e r János veszprémi püspök 

ő excelja a tapolczai tüzkárosultaknak 100, M a r k o v i c s 
János veszprémi kanonok ugyanazoknak 200 frtot méltózta-
te t t adományozni. 

— Az építésben levő Lipót-templom egyik harangjára 
egy névtelen jótevő 5000 frtot ádományozott; G e r e n d a y 
Antal szobrász pedig a Szentháromságnak Pesten most föl-
állított szobrára mind a márvány emléklapot, mind a fölirat 
költségét megajánlotta. 

— A bécsi képviselők házában oct 29-én a fegyinté-
zetekre nézve a következő javaslat nyújtatott be az illető bi-
zottmány részéről: „A magas ház a fegyházaknak nő-szerze-
tes rendek kezére való bocsátását pénzügyi és kormányzati 
szempontból czélszerütlennek ismeri, és fölszólitja a kor-
mányt, hogy a fönálló szerződéseket, az azokban föntartott 
fölmondási jogot használva szüntesse meg, a lefolyó szerző-
déseket meg ne ujitsa, ujakat pedig semmi esetre se kössön." 
Ezen javaslat Schindlernek ismét alkalmat nyújtott nyel-
vét a szürke nénikék és a concordatum ellen hegyesiteni. 

— P e r e g ő , a velencze-tartományi püspökök által kár-
hoztatott ,Giornaledi Verona' czimü lapnak szerkesztője mér-
tékletlenségének esett áldozataid. Halála előtt még meg-
gyónt és visszavonta botránkoztatásait. 

— A Frankfurtban tartott vallás-reformi gyűlés a múlt-
kor közlött program szerént, különösen sok zsidó és munkás 
jelenlétében zaj és taps közt folyt le. A rágalomnak minden 
szemetje fölhordatott. Egyébiránt nem csak a katholicismus, 
hanem az orthodox protestantismus, sőt minden vallás meg-
hurczoltatott; és határozatba ment, hogy a kath községek 
fölszólittassanak, miszerént ezután csak nős papokat alkal-
mazzanak a javadalmakban, és az ilyeneket védelmezzék a 
püspökök rendszabályai ellen. A többi határozatok is hason 
szelleműek. 

— A cambray-i ,Emancipateur' egy tudósnak iratát 
közli, kinek sikerült a Kabbala segitségével fölfedezni azon 
istenkáromlókat,kiknek nevét az apocalypticushétfejü szörny, 
melynek jele 666, fejein viseli. Ha tudnillik az alphabe-
tum betűinek fölmenőleg számmennyiség tulajdoníttatik ek-
kep a = l ; b = 2 ; c z = 3 stb. és az istenkáromlók névbetüje he-
lyett a megfelelő szám vétetik, az összeadásból kikerül a 666. 
Szerénte a hét istenkáromló : Arius=68; Spinosa=93; Vol-
t a i r e s ^ ; Rousseau=119 ; Helvet ius=121 ; P roudhon= 
111; Renan=52 . Összesen 666. Az Armonia ezt közölve 
mondja :Si non e vero e ben trovato. 

Kegyes adomány: 
O szentségének két káplán a kalocsai érseki megyébő l 2 fr. 

ezüstben. 

Értesítés 
Azon jutalomkérdésre, melyet a pesti hittani kar Hor-

váth József néhai kalocsai kanonok alapítványa értelme sze-
rént 1861 -ki april 26-án először ada föl, és 1862-ki october 
12-én e szavakkal ismételve hirdette ki : „Elemeztessenek, 
történeti s hittani védvekkel vitattassanak be a ker. társada-
lom alapelvei sat." a következő 1863-ki october 31-ig mint 
kitűzött határnapig k é t f e l e l e t érkezett és pedig ezen 
jelmondatokkal : 1. „H i g y j e t e k a t é n y e k n e k " Urunk, 
Jánosnak X. 38. — 2. „ D u m i n h o c c o r p o r e v i v i -
t u r n u l l i u s n e g l i g e n d a e s t c o r r e c t i o , n u l l i u s 
d e s p e r a n d a e s t r e p a r a t i o " S . Leo M. Mind két mû 
bírálatra adatván ki, az eredmény annak idejében közzé fog 
tétetni Pest nov. 4-én 1863. R u z s i c s k a János e. i. dékán. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Olaszországi levelek 
P a l á s t h y P á l t ó l . 

ANCONA oct. 25-én. Képzelődésnek, vagy szo-
kottnál szokottabb politikai jóslatnak vétethetnének 
az előbbi levelünkben közlött nézeteink. A kiindulási 
pontban, Europa erkölcsi kötelékeinek teljes fölbom-
lásában, örömmel tévednénk; de ha a kiindulási pont 
áll, simánk, ha lehozásaink teljesedésbe nem menné-
nek. Keresztény Europa nem létezik, Európának egy-
sége nincs többé. A. példabeszéd is az egészséges há-
borút a romlott békénél többre becsüli ; s mikor fog 
a nagyra növekedett forradalmi elv fegyveres csa-
tára kelni a ker. elvvel? lehet az idő kérdése, de nem 
a kérdés maga. Minél tovább húzódik a halogatás, 
annál többet vesztünk ; az erkölcsi, a társadalmi, az 
állami rend mélyebben ásatik alá az elmékben, kifá-
rad a hős lélek. Brignole Sale Antallal, kinek sirját 
Genuaban a forradalmi sajtó sem merte babérjaitól 
megfosztani, lelkeseink sirba szállanak, az uj nemze-
dék serege körüllep, mindinkább csüggedni fogunk. 
Az anyagi harczot a szellemi harcz fogja kisérni; ma 
nem vagyunk készek a nagy csapásra, kevesbbé le-
szünk készültek holnap. A kath. sajtó ép ugy áll a 
ker. államokban, mint a kis kápolna a romai ghetto-
ban, e fölirással : „tota die expandi manus meas adpo-
pulum non credentem et contradicentem," pártolást 
nem nyerve, a kiktől jogosan várhatná, zárt ajtót ta-
lálva, hol tárt karokat lelnie kellene. Pedig a mi nem 
kiált, a mi nem harsog, az ma nem létezik. Az igaz-
ság ki nem dől, de az ember elpártol tőle ; az igazság 
tündöklik, de a szem elhomályosodik; az igazságnak 
védőre, a védőnek rokonszenvre, a rokonszenvnek ép 
azon anyagi tanuságtételre van szüksége, melyet a 
tévely azoknál is talál, kiktől anathemát várhatott. 
Ma az igazságnak társadalmi sulylyal kell birni, nincs 
pedig társadalmi sulyja, ha nincs társadalmi ágense. 

Lehet, hogy az Isten tovább halasztja a cataclysmus 
napjait; de valljon hogyazon fény sugarakra, melyek 
az összes roskadás porfellegein át fognak tündökleni, 
nyiltabb szemeink legyenek? Nem, hanem 
hogy az aratásra, melyet a forradalmi elv fog betakarí-
tani, érettebb legyen a vetés, hogy a letiprott mező szé-
lesebb terjedelemben föltűnve, mondhassák, kik fön-
maradnak : „gloriabor in infirmitatibus meis, ut in-
habitet in me virtus Christi." Minél kevesebben lesz-
nek a hivek, az Isten munkája magasztosabb, közbe-
lépése világosabb, a forradalmi elv embereinek csa-
lódása keserüebb leend; de egyszersmind az Isten 
ítélete is rettentőbb azokra, kik földi eszközök birto-
kában levén, ezeket tétlenül hagyták, a jó lelkek so-
rait megfogyni engedték. Készületlenebbek leszünk 
az Isten dicsőségére, saját magunknak pedig el-
itéltetésére. 

Örömmel Írhatnánk vigasztalást, örömmel aján-
lanók a megnyugvást ; van is ker. indokunk, — — 
de ezeknek ideje még nem jött el, még harczolni le-
het, még tűrni kell, még a készületeknek 12-ik órája 
foszlik, nem a megnyugvásokat, hanem a nagy ve-
szélynek, mely magunkra tör, borzasztó arczát hoz-
zuk előtérbe. Tudjuk, hogyan állunk, ne hogy bárgyú 
reményekben hintázzunk. Ha nem lesz már mit tenni, 
ha nem lehetend a helyzeten semmit változtatni, ak-
kor fogadjuk el egész elhatározottsággal, keresve a 
vigaszpontokat az Istennél, qui percutit, ut sanet. 
Nem a kétségbeesés, hanem a nem-ismerés, a képze-
lődés, a tevéketlenség mozdulatlansága az, mely so-
rainkat sorvasztja. Noe hány évig hirdette a vizözönt? 
A hosszú hirdetés után hány hívőt talált? A mit jó-
solt, a mit a mozdulatlanság hiu ijesztgetésnek vett, 
bekövetkezett, et perivit omnis caro demtis octo ho-
minibus. A franczia kormány egy időre tehetetlen a 
lengyel kérdésben, meghalt jeles védszónokaBillault, 
közelget a törvényhozási időszak, az öt köztársasági 
30-ra növekedett, ezeken fölül még Thiers és Berryer 
áll a tribünén, a számadás nehéz lesz, a számpontokat 
már most készítteti a kormány a félhivatalos lapok-
ban. A mexicoi hadjáratban mutathat fölvivmányo-
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kat, Puebla bevétetett, Mexico kardcsapás nélkül át-
adatott; portyázó csoportok vannak, de köztársasági 
hadak többé nincsenek, Mexico a császár lábainál 
fekszik. De a lengyel kérdésben semmi vivmány; a 
franczia kormánynak pedig, legyen bár milyen, a 
lengyeleket, ha a végső elnyomás ellen fegyvert fog-
nak, sem magukra hagyni, sem a védnökségben hát-
rálni, sem megverettetni nem szabad. Vigasztalásul 
kellett tehát a sürgönyök fogalmazásában fölhasznált 
papirból diadalszekeret gyártani, s a franczia népnek 
mint nagyjelentőségű vivmányt fölmutatni. „Sokat 
tettünk a lengyel kérdésben, igy ir Limayrac aCon-
stitutionelleben, mivel Európát Lengyelország szá-
mára megnyertük, a lengyel kérdésből európai kérdést 
csináltunk. A három nagy hatalom tiltakozott Len-
gyelország mellett. A mely diplomatia ennyit vivott 
ki, az sem nem tehetetlen, sem nem eredménytelen. 
Igy vivatnak ki a nagy dolgok. Francziaország meg-
marad ezen az uton." ]) Europa mindég érezte az 
1772-i nagy bünt; Maria Teréziának borzadó szive, 
és könytelt szeme tiltakozott ellene ; a franczia udvart 
a bölcsészek lelketlensége szállva tartotta, nem szól-
hatott az udvar az ellen, mit Voltaire bölcseimi dia-
dalnak hirdetett; a st-jamesi udvar nézte a kath. nem-
zetnek szétszaggatását ; annyira nagy volt a kath. 
nemzet iránt a megvetés, hogy az érdek fölött is győ-
zött; de az elosztást még sem helyeselték. A bölcsé-
szek politikai világában a bölcseimi diadalt hallga-
tással fogadni — annyi volt mint ellene tiltakozni. Ma 
egész Europa, ide értve az apró fejedelemségeket is, 
esdett a czárnál, a czár az esedezést megvetette, ut-
ján tovább haladott. A három hatalmasság erélyesen 
tiltakozott a kegyetlenkedés ellen, a czár utján to-
vább haladott. Győzelem-e ez, vagy vereség ? S ha 
ma európai kérdésnek nevezzük a lengyel kérdést, 
mivel három nagy hatalmasság felőle három jegyzé-
ket irt ; nem volt-e inkább európai a kérdés, mikor 
Lengyelországot három nagy hatalmasság háromszor 
elosztotta? Az európai bün, mindég európai kérdés; 
s ha Francziaország valahová lép, hogy oda mások is 
fognak lépni, előre várható; a miről szól, hogy má-
sok is szólanak, ez előre föltehető; s midőn még fól-
szólittatik mindenki, hogy szóljon, ez inkább gyen-
geséget tanusit, semmint diadalt. A császár nem mer 
maga tenni, mivel fél egy második st-allianeetől. 
Francziaország várja, mit tesz Austria; Austria kér-
dezi mit tenne Britannia ; Britannia pedig nem ád egy 
embert, nem ád egy guinét sem. A tehetetlenség kö-
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zös; délszakon a forradalmi zsarnokság, éjszakon a 
czári forradalom öli a katholicismust. Ily helyzetet 
vivmányul fölmutatni csak a félelem kisérheti meg. 
E vivmány mellett a lengyelek ezerenként Siberiába 
űzetnek, birtokaik, házaik a pénzes muszkáknak ela-
datnak; igy tettek a török sultánok Havas-alfölddel, 
Bosniával, Albaniával. Legyen a franczia kormány-
nak vigasztalása a parlag levelezésben, a büszkén 
megczáfolt jegyzékekben ; az isteni gondviselés ép 
ott látszik megkezdeni Europa háromszázados bűnei-
nek expiatióját, hol 1772-ben a forradalom a fejedel-
mek tanácstermeiben először mint győztes fölmu-
tatta magát. Ha II. Katalinnak, s II. Fridriknek sza-
bad volt egy kath. nemzetet az élők sorából kitörül-
ni ; hogyan lehetett a franczia nemzetet visszatartani, 
hogy a kath. királyt nem szabad lenyakazni? Vol-
taire megénekelte az 1772-őt; megénekelte volna az 
1793-at is. A személyek mások, az elv ugyanaz volt. 

Tör előre az olasz forradalom is, mint a hegyi 
patak, gátra akadván, forrong, tajtékzik, rést keres, 
magában töredezik. Nem törhetvén át a gátat, me-
lyet az isteni gondviselés a Vaticánnak falai alatt e-
melt, vigaszt keres, jövőt vár. Igy szólt a nápolyi 
,Popolo d' Italia:' „Europa mindentől fél, az államok 
egymástól rettegnek. Azon egyensúly, mely ma Eu-
rópának sorsát vezeti, a félelem egyensulyja. Mind-
egyik hatalmasság fél egymástól, mindnyájan félnek 
a forradalomtól. Ez a kulcs a sok ellenmondáshoz, a 
sok álnok szövetséghez, mely kis időtől fogva a diplo-
matiát foglal kod tatja. De ha Europa fél a forradalom-
tól, a forradalom nem fél Európától. " Ez igaz, s ara-
nyat érő igazság van e szavakban, de egyszersmind 
nagy intés, és nagy gyalázat. Van jó szándék Euró-
pában, nem mer vele senki férfiasan föllépni. Miért? 
Mert nem tudja, nem egyesülnek-e a többiek ellene, 
vagy nem hagyják-e magánosan az egyenetlen harcz-
ban, nem uszitják-e ellene a forradalmat, ezen euró-
pai brigantit. Mint vélekedik, mit szándékozik más, 
nem tudja, nem ismeri; tudakozódik, kérdéseket tesz, 
válaszokat kap , tudni látszik más hatalmasságnak 
szándékát, de ki áll értté jót, hogy ezt jól értette? 
G-rammontnak sürgönye ismeretes, Lamoricière kese-
rű tapasztalással tanulta a sürgönyök jól rejtett ér-
telmét. És ha jól érti is a sürgönyt, a válasz csak azon 
napra szól, melyben adatott, jövő napra, sőt jövő órára 
sem kötelez, mivel minden állam maga értelmezi a 
kötelezettséget, melyet elvállalt, sőt ellenkezőre is 
szabad áttérni, ha az érdek parrncsolja. Innen a köl-
csönös bizalmatlanság, a kölcsönös félelem ; a jó szán-
dék, mely a rendet Európában visszaállítaná, háttér-
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ben marad, mindenki tétlenül áll, meglepetésektől 
tart, nyerhet csak az, a ki titkon mindent elkészített, 
s merészen síkra szállt; mer pedig az, a kinek nincs 
veszteni és nyerhet mindent. A ,Popolo d' Italia' iga-
zat szólt, midőn Európát a félelem egyensúlyában 
lenni mondta. De mi az oka, hogy a hatalmasságok, 
habár az erkölcsi és anyagi eszközök birtokában van-
nak, még is félnek, hadi készületekre ezer milliomo-
kat költenek ? Az egyetemesen kölcsönös félelem 
egyetemes és szükséges okot föltételez. Az egyedüli 
ok az, hogy a nemzetközi viszonyok nem tárgyaltat-
nak többé az isteni igazság és jog szabályai, hanem 
az érdek, a haszon sugallatai szerént. Az érdek, a ha-
szon naponta változik, a viszonyok más szint öltenek, 
a mi ma kárt jósolt, s ellene szövetségeket kötöttünk, 
holnap nagy hasznot Ígérhet, s az előbbi szövetsé-
günk ellen más szövetséghez szegődünk. Nincs szi-
lárd kötés, nincs szent szó, nincs hü igéret, nincs ő-
szinte barátság, mivel nincs erkölcsi törvény, nincs 
jog, csak önérdek, haszon, nyervágy. Mig az erkölcsi 
törvény mint szent és sértetlen szabály virasztott az 
egyesek, ésnemzetek sorsa fölött, egyik tudta, mit gon-
dol a másik; egyiknemzetbizott, mert tudta mit teend 
a másik, az erkölcsi törvény közös szabály volt; ma az 
érdek mindenkinél más, naponta változik, vagy titok-
ban más nagyobb haszon igértetik; az egyesek, a 
nemzetek, nem tudják egymásnak gondolatjait, szán-
dékait, kötelezettségeit, és ha tudják, annyit építhet-
nek reá, miként Austria a zürichi békekötésre. S mi 
a gyakorlati szabály ily helyzetben? Az, hogy a ki 
ma megcsalatik, igyekszik holnap veszteségeit ha-
sonló csalással helyrehozni; a ki ma titkos szövetsé-
geknek áldozatja lett, igyekszik ily titkos szerződé-
sekkel mást megrontani. Ez az erkölcsi törvény el-
vettetésének a gyümölcse, kölcsönös félelem, titkos 
szerződés, csűrés-csavarás, szójáték, Ígérgetés, ijeszt-
getés, a barátság színe alatt dulakodás, a dulakodás 
között barátság-keresés, — tétlenség, nyomor, a nyo-
mornak sulyosodása, közerkölcstelenség. Ez azuj jog, 
ez a haladás az erkölcsi kötelékek széttépésében, az 
erkölcsi és anyagi romok szaporodó düledékeiben. 
Igy okulhat a világ, hogy nem a fegyver, nem az ön-
érdek, hanem az erkölcsi törvény kormányozza az 
egyesek és a nemzetek élczét. Ennek kútfeje nem az 
angol cinismus, miként a Popolo d' Italia mondja, 
nem a bonapartei zsarnokság, nem a piemontei kor-
mánynak hütelensége, miként a ,Lombardo' s, Unità 
Italiana' mondja, ') hanem a puszta anyagiság, mely 
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minden osztályt meglepett, a palotától az utolsó kuny-
hóig az élvvágyakat nagyra nevelte. A kormányok, 
a nemzetek nem ismernek más végczélt, semmint a 
népet anyagilag boldogitani, fölszakitván az egyház-
zali viszonyt, anyagi jólétet keresve köznyomorra si-
etnek. Midőn a társadalomban, minden csak önérdek, 
csak haszonlesés, a miniszter nem felejtkezhetik meg 
erről, mivel máskép gondolkodni, számolni sem tud, 
a justitia, a regnum Dei ő nála esztelenség. Az arany-
borjú imádtatik a völgyben, imádtatik — — a he-
gyen is. A haszonlesés előre lök, a félelem visszatart, 
nyomorúságban vagyunk, nyomorainktól szabadulni 
nem tudunk, tétlenül állunk, mig a forradalom han-
gosan kiáltja: „a hatalmak félnek a forradalomtól, a 
forradalom nem fél senkitől." Ismerjük a helyzetet, 
mikor már semmit sem segíthetünk, akkor fogunk 
vigasztalást keresni, mivel az eszmék, az intézmények 
köz-sülyedésében egy eszme, egy intézmény fog ál-
lani, a kath. egyház. 

Vigaszt keresett a mexicoi küldöttség Mirama-
reban oct. 3-án, midőn nyilvános bűnbánatot tartott. 
„Fölséged ! a mexicoi nemzet reményeinek tárgya." 
Volta forradalom a remények tárgya, csalódott a nem-
zet, most fejedelemhez köti reményeit. „Mexiconak 
balsorsa ismeretes, most nem más, mint rom." Eu-
ropa köztársaság felé hajladoz, Amerika pedig a ki-
rálysághoz , mint reményhorgonyhoz ragaszkodik. 
Szabadságot kerestek az amerikaiak, szabadságot, bol-
dogságot ígértek az ő vezéreik, s most mondják: „Az 
ország hiszékeny tapasztalatlansággal köztársasági 
formát választott, s keserűen csalódott. Parlag törek-
véseinknek, kiállhatlan megaláztatásainknak már fél-
százada; saját vészeinken okultunk, utolsó kísérlet 
gyanánt szelídebb kormányt, királyságot választunk, 
mert most sorsunknak urai vagyunk." A királyságot 
Európában zsarnokságnak, Amerikában szelídségnek 
nevezik ; az amerikaiak csalódtak, az európaiak csa-
lódni akarnak, és csalódni fognak félszázados mega-
láztatásban. Európában mélyebbre verte gyökerét a 
kath. elv a nemzetek életében, a forradalmi elv ellen 
tovább tartja fön a harczot. A. prot. országokat azon 
kath. ösztönben látjuk, mely a kath. nemzeteket ve-
zeti; az amerikai államok fiatalok, ott a kath. elv 
gyengébb levén a forradalmi elv hamarább lefutott, 
s lefutása — a félszázados megaláztatás. A mexicoiak 
mondják, hogy sorsuknak urai. Epen ugy mint bár 
ki, mikor a törvény és a bűn, az ég és a pokol között 
kell választani. Ok fejedelmet keresnek. De valljon 
választásuk szabad-e? Az Isten választott nekik feje-
delmet. A köztársasági nyomorok a fejedelemségi el-
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vet ébresztették, a külső viszonyok pedig csak egy 
személyt mutatnak. Gondolhattak más fejedelmi sze-
mélyre, miként Isai fiainak hosszú sorát mutatta Sá-
muel előtt, sed nec hunc, nec hunc elegit Dominus, 
mig végre Maximilián főherczeg jött kérdésbe, s min-
den oda mutatot t : hunc elegit Dominus. A követség 
helyesen hivatkozott az isteni gondviselésre, helye-
sebben mondta: „Fölséged képes nemzetünket a mély 
sülyedésből kirántani. A nemzet nevében ajánljuk föl 
a koronát, fogadja el; önmegtagadást fog tenni föl-
séged, de emlékezzék, hogy a Gondviselés iránt kö-
telességeink vannak. Azoknak fiai vagyunk, kiknél 
a „religio" a „kirá ly" a „haza" szent szavak." Nem 
ura tehát sorsának a nemzet, mikor királyt választ 
hanem nemes eszköze, vallásos szolgája az isteni gond-
viselésnek; nem választó fejedelmet, hanem sokszor az 
Isten választására ,amen'-t mond. A fejedelem mond-
hatja: sum gratia Dei, mivel az Isten ugy vezette a nem-
zetnek sorsát, hogy egyedül én szabadithatom meg; 
a nép mondhatja: azt fogadtuk el, kit az Isten kül-
dött , a mely választásban szabadoknak látszottunk 
lenni, csak az Isten szavának értésében, csak az Isten 
intésének követésében voltunk szabadok. — A feje-
delem az Istennek, a nép mind a kettőnek hálával 
tartozik; ez a contract social, mely nem a földön,ha-
nem az égben köttetett, a földön csak kihirdettetett. 

Néhány szó a nevelésről általában, és különösen 
a hit-elemzésről. 

(Folytatás.) 

II. Mire figyeljen a hitoktató a gyermekek gondolko-
zás-tehetségét illetőleg ? 

A tárgyak egyszerű megtekintésével nem elégedhetik 
meg a lélek, hanem azokról számot akar magának adni, hogy 
azokat megismerhesse, érthesse, s fölöttük uralkodhassék. 
A reája rohanó tünemények mint ugyanannyi találmányok 
tűnnek föl neki, melyeket meg kell oldania; az ezerféle ért-
hetetlen és föl nem fogott képzeletek folytán arra törekszik, 
hogy ezen zűrzavarban egységet, rendet és öszhangzást hoz-
zon létre, és igy ezen képzeleteket és gondolatokat egybe-
kötvén, magának u j képeket, uj gondolatokat és képzelete-
ket teremtsen. 

A léleknek ama tehetsége, mely ezen tevékenységben 
nyilvánul, az értelem és a mód, mely által magának a tár-
gyakról képeket alkot, azokat öntudatosan maga elé állitja, 
és azon törvények szerént, melyek egy magasabb kéz által 
belsejébe irva vannak, fölfogja, mondatik: gondolni. Igy pél-
dául nem látom most szülőimet, de azokat magamnak oly 
elevenen képzelhetem, hogy azt vélem, miszerént előttem 
állanak. 

Ezen tevékenységben a lélek az emlékező és képzelő 
tehetség által segittetik, az észtől pedig vezettetik. De mily 
fontos föladata vagyon itt a nevelésnek, és mily befolyást 

gyakorolhat itt a hitelemző tanonczainak jövendő javára 
vagy kárára, önkényt folyik a következőkből : 

Az emlékező és képzelő tehetség által az ember magá-
nak a tárgyakat, melyeket valaha látott vagy észrevett, ugy 
sajátjává teheti, hogy a történt benyomás által lelkében egy 
kép marad, mely által ő azokat magának később eltünésük 
után is öntudatába visszaidézheti, és ugyanazoknak, melye-
ket egykor birt, elismerheti, s magát azokkal ismét elfoglal-
tathatja. Az élet közönséges nyelvén mondjuk ezt: emlékezni 
vagy gondolkozni. Igy például szoktuk mondani : „várj, hadd 
gondolkozzam ; hogy is volt az ? Igen, most jut eszembe ; már 
régen történt ugyan, de még oly jól emlékszem reá, mintha 
csak tegnap történt volna ; ugy vélem, mintha most is még 
beszélni hallanám." Igy fognak bizonyára a hitelemző növen-
dékei késő évek után is még róla beszélni; és mennél eleve-
nebb volt a reájuk tett benyomás, és mennél több kedvet és 
örömöt tudott nekik adni, annál állandóbban és üdvösebben 
hatának szavai azok életére. Azonban figyelmén kivül ne 
hagyja a hitelemző azt sem, miszerént a gyermekek gyakran 
egész csendességgel ülnek ugyan a padokban, ámde a szak-
értő arczukról láthatja, hogy a hosszú s tudományos beszéd-
ből vagy semmit sem értenek, vagy pedig, hogy gondolat-
jaik egészen máshol, például játék- vagy más mulatságnál 
vannak, mely azokat sokkal inkább igénybe veszi. Ha már 
általában az emberek nem igen képesek soká figyelmüket 
folytonosan egy tárgy felé irányozni, ugy még inkább áll az 
a gyermekekre nézve. Könnyű ugyan megmondani, mi az a 
figyelem, és milyen legyen az ; ámde azt birni, és másokban 
fölébreszteni, nem csekély dolog. Hogy az a léleknek az elő-
állított tárgyra való folytonos és figyelmes leszegzése, annak 
szorosabb megismerése végett, — mivel soha sem lehet min-
dent egy pillanatra megismertetni, — mindenki előtt tudva 
van. A léleknek mi sem szab nagyobb rendet a figyelemnel. 
Mert ha az ember valamely tárgyat igazán szemléletileg akar 
előállitani, akár önmagának, akár másnak ; ugy arra számta-
lan kezeléseket kell fölhasználni, föl kell osztani részekre az 
illető tárgyat, és minden egyes részt különösen szemléltetni, 
és nem csak, mint szokás mondani, annak két részét meg-
tekinteni, hanem tekeként kell azt forgatni, és körös-körül, 
alul és fölül, elől s hátul, tiz, sőt száz oldalról megvizsgálni, 
— és azután minden vonatkozásait lassan egy egészbe össze-
foglalni, hogy azt az egységben lehessen látni, és egy pilla-
nattal áttekinteni. Különben lehetetlen arról magának tiszta 
és alapos fogalmakat képezni. 

Ebből egyszersmind minden hitelemző láthatja, ha már 
tanulmányi éveiben maga is nem tapasztalta volna, hogy ezen 
munkához csendes lélek, nyugodt szellem kívántatik ; és hogy 
a nyugtalan lenge szellem magának időt és ráérkezést sze-
rezzen, a tárgyat vagy valóban vagy szellemileg maga elé 
kell állítani, és tökéletesen egész alapjáig észlelni ; miután 
tényleg közönséges az, hogy azok, kik legszebb tehetségek-
kel birnak, közönségesen a legledérebbek is. Mindez tudva 
van, legalább tanítóinktól ugy hallottuk s tanultuk. De azon 
mesterséget, melylyel a figyelem fölébresztetik ; aligha meg-
lehetne tanulni; mert ez inkább mennyei adomány. Mindenek 
előtt azonban mégis arra kell törekedni, hogy a gyermekek 
a katekizmust szeressék. A ki csupa félelemből hallgatja a 
keresztény tanítást, az előbb utóbb ellenszenvet fog az iránt 
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érezni, mely utóvégre is magára a vallásra fog átmenni, és 
néha az egész életen áthat. De ha türelme van az illető hit-
elemzőnek, ha folyton szeme előtt lebeg a szelídség s szivet 
megnyerő gyermekbarát példánya, Jézus Krisztus ; ha a gyer-
mekek őt azért tisztelik , mivel szeretik , és azért szeretik, 
mivel tőle bizonyos tekintetben félnek is ; ha képéről olvas-
hatják, és egyszersmind érzik, hogy szivesen van köztük ; ha 
végre ő a katekizmust komolyan veszi, és azt örömmel adja 
elő; ugy már igen sok történt az ő figyelmük föntartására. 

Igaz, hogy a legtöbb gyermek alig képes öt perczig is 
folyton egy tárgyra figyelni. A folytonos hallgatás, mely 
nélkül azonban semmi vallástanitásnak sikere nem lehet, és 
mely nélkül általában az iskolába való járás mitsem használ, 
épen nem kedvencz hajlamuk, sőt inkább az ellenkező közön-
séges hibájuk. Okét igen könnyen szórakoztatja minden oly 
tárgy, mely szemüket vagy fülüket érinti, a megfontolást, 
gondolkozást pedig és a csendet még csak névről is alig is-
merik. Ugy szinte annak hasznáról, mit tanulniok kell, in-
kább a hitelemző szavai után kell meggyőződniük, mintsem 
azt maguk átláthatnák. De mindezek koránsem legyőzhetlen 
akadályok arra nézve, kinek az ügyhez kedve, előszeretete, 
és csak némely ügyessége van. Csak szeretni kell a gyerme-
keket, és az egész ügy óhajtásunk szerént fog menni. 

A szeretet és a lelkibuzgalom adják meg az illető hit-
elemzőnek azon szerencsés készséget magát a gyermekek te-
hetségeihez, é3 általában hallgatóihoz alkalmazni, azok kö-
rébe leereszkedni, és a tárgyakat nekik azon módon előadni, 
mely épen fölfogásukhoz van mérve. Ezen folytatott kísérle-
tek magának a gyermekek szivébe utat nyitni, és leikeikbe 
ezen szent igazságokat mélyen becsepegtetni, kölcsönöz-
nek a tanításnak életet, érdeket és eszébe juttatják egyszer-
smind tanitás közt a hitoktatónak mindazon történelmeket, 
hasonlatosságokat, példákat, kérdéseket és verseket stb. ; me-
lyek a gyermekekre legnagyobb benyomást szoktak gyako-
rolni. Minden tanitásmód ily eljárás mellett jó, csak a szere-
tet legyen naponként uj. 

A szeretet és a lelkibuzgalom kölcsönöznek az előadás-
nak egyszersmind oly élesztő erőt, mely a hallgató szivében 
az igazi pontot találva gyulaszt. Nincsen föld, mely oly ter-
méketlen volna, hogy abból szorgalom által némi gyümöl-
csöt kihozni nem lehetne. Igy képes a szeretet és buzgalom 
a legszárazabb tárgyat is vonzóvá tenni. Beszéljen a hite-
lemző arról is, mit a gyermekek szeretnek, a mitől félnek, a 
mit kivánnak s remélnek , és hiszem, figyelni fognak. Az 
ember mindég megindittatik, ha irányában részvét mu-
tattatik; mert természeténél fogva ugy van alkotva, hogy 
ő ugyanazon érzelmeket, melyek irányában mutattatnak, 
önmagában is fölébreszti, ha szeretet- és jó akaratra t a -
lál. A hitelemző legyen tehát a leggyöngédebb szeretet-
től áthatva azok iránt, kiket a mennyei igazságokra ok-
tatni akar, és forró vágya legyen azoknak lelkeit megmen-
teni, és bizonyára azon húrokat fogja megtalálni, melyek a 
gyermekek szivében a legszebb viszhangot adják. És ha ezek 
egyszer meg vannak penditve, többé el nem zárhatják ma-
gukat. Minden szó gyújt, a bizalom meg van nyerve a szív-
vel együtt, s ez meg levén, arra vezetheti a hitelemző tanon-
czait, a merre akarja. 

A hitelemző tehát, ismételve mondom, szeresse a gyer-

mekeket, és működésében sikert fog tapasztalni. A nehéz 
fölfogás, keményfejüség, figyelmetlenség és feledékenység, 
vagy a tárgynak szárazsága iránti ezerféle panaszok önkényt 
eltűnnek, ha az ember a dologhoz ért, vagy néha csak töb-
bet fáradoznék és iparkodnék a kisdedek szemlélési módjához 
leereszkedni, és sziveiket nagyobb igénybe venni. Ki a gyer-
meki szivnek egyszerűségét ismeri és tudja, mily eleven ben-
nük a hallási s tanulási vágy ; — és mily eleven érzéssel bír-
nak épen a mennyei és istenes dolgok iránt , és hogy ahhoz , 
ki ezen vágyukat kielégítheti, határtalanul ragaszkodnak, és 
szemük, fülük, szájuk és szivükkel raj ta függnek; ki ezt 
tudja, az annak okát, ha nem figyelnek s mit sem tanulnak, 
nem fogja mindjárt azok oktalansága- és ledérségére tolni, 
hanem ott magát fogja egész komolysággal kérdezni, ha 
valljon nem ő jár-e el fonákul az ügyben? — „Hagyjá tok 
hozzám jönni a kisdedeket, mert övék a mennyország," 
mondja édes Udvözitőnk; egy költő pedig: „Gyermekhez 
hasonlónak kell lennem." Ha a hitelemző ezt egyszer érzi, 
oh akkor a kisded Jézus által minden kisdeddel egye-
sítve van. 

A mi pedig a léleknek másik tehetségét illeti, melyet 
Isten az emlékezet és képzelet elősegítésére adott az ember-
nek, és észnek nevezzük : ez azon tehetség, mely mindent egy, 
a léleknek Istentől közvetlenül adott benső gondolat vagy 
érzék szerént megítél. E szerént tehát mig az emlékezet és 
képzelet inkább azon tárgyakkal foglalkozik, melyeket az 
ember látott, hallott, vagy más módon tapasztalt, és az ér-
telem csak ugy általában kérdezősködik okai után, — addig 
az ész mindezt mélyebben vizsgálja, és azoknak Istenhezi 
viszonyát magának tisztába hozni igyekszik. Egy hasonla-
tosság ezt világosabban ki fogja tüntetni. Például veszek egy 
magot s elhintem azt a földbe; — hogy pedig megfogamzo-
zék, és azzá legyen, mivé csirája szerént lehet, nem csak 
nedvet igényel, hanem az égnek jótékony világát is. A mag 
lelkünkben az értelem, isteni csirája pedig az ész. Oktatás, 
tanitás, mely inkább külsőleg műveli az embert, kölcsönöz 
neki hajtó és tápláló termékenységet ; de nehogy ennek da-
czára is elsatnyuljon, szüksége van az isteni kinyilatkoztatás 
világára is, melyet ő az ész által magához von, és ma-
gához szí. 

Ezen, Istennek az ész által való benső megértésében 
fekszik tulajdonképen isteni képmásunk, jeléül annak, hogy 
mi Istennek gyermekei vagyunk, és hogy ez a gyermek-ne-
velő föladatának tulajdonképeni földje, melyet művelnie 
kell. Mert valamint a szem a napnak legtökéletesebb világá-
nál sem láthatná a megvilágított képet, ha maga a szem a fény 
fölfoghatásával nem bírna ; és valamint a legtermékenyebb 
föld, a legjobb müvelés és a napnak legmelegebb sugarai 
mellett sem volna képes a legegészségesebb magból is ga-
bonaszárt, virágot és gyümölcsöt kicsalni, ha már magában 
nem volna meg a csira : épen igy lelkünk sem fogná soha az 
Istent észre venni és megismerhetni, ha csak ezek örök re-
mekképei egy magasabb kéz által lényegébe beszőve nem 
volnának. Innét van, hogy már minden, öntudatra jött gyer-
mek- és legmüveletlenebb embernek is bizonyos képzelete va-
gyon Isten, nem különben az igaz, jó és szép felől, melyet 
tőle senki el nem vehet ; ugy szinte bir valamivel, mit tudta 
nélkül és önkénytelenül cselekvési és szemlélési módjának 
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legtökéletesebb mintájául képzel, és magát a szerént képzi. 
Eszének kifejlődése pedig és kiképződése, nem külön-

ben azon erkölcsi érték, melyet az ember egyszer gondolatai-
és cselekvéseire maradólag reá nyom, továbbá a mérték, 
melylyel ő Isten és az emberek müveit méri, és mely szerént 
ő cselekedeteit rendezi, nagyobbrészt attól függ , hogy az 
iskola, és nevezetesen a vallástanítás, — melynek tulajdon-
képeni tere az észben fekszik, melyet Isten segítségével ter-
mővé tenni és művelnie kell, — mint képezte ki benne az 
Isten képmását, és mint tökéletesité azt. Ha egyszer itt a hit 
és szeretet fáklyája meg van gyújtva, oh akkor vallás és er-
kölcs hatott be az emberi sziv s lényeg mélyébe, mely onnan 
többé oly könnyen ki nem irtható. De ha valamely más hiba 
miatt a gonosz vergődött itt előnyre, ugy a túlsúly késő 
időkre is annak oldala mellett lesz ; mert az ember végre is 
csak arra tér ismét vissza, mit legelőször érzett, befogadott, 
megismert és szeretett vala. 

A hitelemző tehát tanitsa a gyermekeket mennyei 
atyjukat megismerni, és ugy beszéljen velük , mint Isten az 
emberekkel beszél, s biztos lehet, hogy lelkük, szivük a 
mennyei viságosság előtt meg fog nyílni, és Isten felé ha-
jolni, épen ugy, mint a virág a nap sugarai felé hajolni szo-
kott. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 8-án. 0 eminentiájának az ország hgpri-

másának Bécsben nov. 5-én kelt kegyes parancsa következ-
tében, főt. S u j á n s z k y Antal prépost ur ő nagysága föl-
szentelé a pesti sz. ferencziek templomában nagy ünnepélyes-
séggel a keresztet, mely mai délelőtti 11 óra óta ott magas-
lik azon tornyon, mely száz év óta csonkán állt, mely hivatva 
van e város kath. typusát elősegíteni. Istené a dicsőség ! A 
tiszteletet még ellensége, ha volna, sem tagadhatná meg ft. 
D a n k Agáp pesti zárdafőnök atyától. Az ő buzgóságának, 
kitartásának, nyájas szeretetteljességének köszönhető — Is-
ten malasztján kivül — hogy e 36° magas torony közel áll 
befejezéséhez. Incoepit aedificare sine pecunia, sed consum-
mavit! 0 bizott Istenben, és az emberek jóakaratában, és nem 
is csalódott. Képzelhető, mennyi gondjába, fáradságába ke-
rült e nagy áldozatokat igényelt merész vállalatba belekapni, 
és azt négy éven át folytonosan ápolni és befejezni. Ő férfias 
határozottsággal minden akadálylyal bátran szembeszállt, és 
csüggedést nem ismerő éber lelkével leküzdé a reményvesz-
tett kislelküeket. Az eredmény mutatja, hogy fényesen sike-
rült neki ezen 20,000 pfrtot meghaladó müvet fölállítani, mit 
elegen lehetlennek nemcsak v é l t e k , hanem h i t t e k is. 
A lehetlent nem fogom megkisérteni. Pedig én nem gondo-
lom lehetőnek, hogy valaki hideg szavakkal kifejezhesse a 
fönczimzett guardian-atyának öröm-érzéseit, midőn ma a 
Cantatum és iidvjel-fölszentelés után örvendező kebellel és 
örömtől sugárzó arczczal föllépett a szószékre a végből, hogy 
szivének redőit előttünk kitárja, hogy a keresztre Feszitett 
iránti, lelkének lelkében székelő hitéről vallomást tegyen, 
hogy hálát, átérzett hálát rebegjenek ajkai mindazoknak, kik 
filléreikkel vagy egyébb módon a müvet megkoronázni segí-
tették. Alljon itt inkább néhány szó beszédéből, melyeket ugy 
iktatok ide, mint azokat magamnak megjegyezhetém. Ezek 

előbb visszatükrözhetnék érzéseit és azon magasztos czélt, 
mely szeme előtt lebegett, midőn e nagy munkához fogott. 
R i t k a napnak apostrophálta a mait, szokott népszerű mo-
dorában, mert, (mint igaz is,) hány szebbnél szebb ház, pa-
lota, szinház, redoute, academiai palota épül Pesten, mig a 
templomok és tornyok épen nem akarnak szaporodni. Idején 
volt, folytatá, ha szaporodnak e városnak lakói és lakházai, 
hogy egy toronynyal is megszaporodjék. Hisz a vidékről jö-
vő katholikus — úgymond — magas házak miatt tornyot 
nem látván, utoljára azt hinné, hogy Pesten nem is laknak 
már Krisztus követői ! Pesten, mondja folytatólag, sokfélét 
lehet tanulni. Van elemi- , real- és gymnazialis iskola, 
van universitas, van academia, lehet itt tanulni minden-
féle mesterségeket, művészeteket, úszást, vivást, zenét, é-
neklést stb. ez mind jól van igy. De hát Krisztusnak és az ő 
keresztjének itt ne legyen iskolája? sokan igen sokat ismer-
nek, csak Krisztus keresztjét nem, és onnan vagyon az, hogy 
a földön igen sok okos és tudós emberrel találkozunk, de ke-
vés — jó kereszténynyel. — A kereszt a legjobb iskola. Rö-
vid idő alatt is sokat tanulhat az ember. Lám, úgymond, a 
megtért lator csak 3 óráig volt a kereszt közelében, és még 
gyónni is megtanult, mit annyian oly nehéznek gondolnak. 
Több ily eredeti, gyakorlati és korszerű gondolatokkal is 
szolgálhattam volna még e sz. beszédből, de meg kell akasz-
tanom ennek folytatását, mert még azt is megakarom érin-
teni, hogy a szószékről háláját fejezé ki szónok ő fölségétől 
és ő eminentiájától kezdve le az utolsó szegényig mindnyá-
juknak a nyújtott könyöradományokért. Ki mily összeget 
adott, az nem közöltetett lapok utján , de ezt a szerzet más 
alamizsnák vevésénél sem teszi, nem akarván a hiúságnak és 
kevélységnek oltárt emelni, és mert a szerzetnek nem is sza-
bad akarnia, hogy valaki a jóságos cselekedetekért már itt a 
földön ekkép elvegye jutalmát. Annyi bizonyos, hogy Az, ki a 
nyújtott pohár vizet is megjutalmazza, e toronynak fölépitőit 
sem hagyandja jutalom nélkül. Egyébiránt a kereszt alatti ara-
nyozott golyóba két (név) albumon és egyéb iratokon, kivül 
az eredeti gyűjtő-könyvek is bele helyeztettek. A sz. beszéd 
végeztével processioval vitetett a kereszt polgárok által a 
a torony alá, és most ott áll 36 ölnyi magasságban hangosan 
hirdetvén: Crux stat dum volvitur orbis. Nem hallgathatom 
el azon örömünket sem, hogy e torony épitésénél, bár négy 
év óta folytattatik a munka, daczára annak, hogy szédelgő 
magasságra 60 mázsányi termés-kövekfölhuzattak, nemcsak 
hogy nagyobb szerencsétlenség nem értté a munkásokat, ha-
nem még jelentéktelen megsebzés sem fordult elő. Ma 10 
órakor tartatott az élő jótevőkért ünnepélyes szent-mise. 
Holnap nov. 9-én délelőtti 10 órakor a megholt jótevőkért 
fog az engesztelő szent-mise-áldozat az Urnák bemutattatni. 
Isten áldása lebegjen Dank Agáp atyán, ki második Herak-
liusként az Urnák keresztjét fölmagasztalá. — r — 

PEST, (Vége.) III. Oh örök bölcseség, te, ki kormány-
zód a népek értelmét szintúgy mint a fejedelmekét, engedd, 
hogy Lengyelország megőrizhesse érintetlenül e szent ér-
zelmet, a keresztény szellem e tisztaságát, melynek minden-
kor tanúságát adta szenvedésében, minden hányattatásában. 
Engedd, hogy a vér, melytől piroslanak folyói, és mely áz-
tat ja földjét , megmentve minden tisztátalan vegyülettől, 
megtartsa, mint egykor Ábelnak vére, elenyészhetlen jogát 
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kiáltani az éghez azon vad öldöklők ellen, kik azt most ki-
ontják. Engedd, hogy ezen kiáltás, mely annyi martyr szen-
vedéseiből, sirjaiból hangzik föl, röviditse a szenvedések 
idejét és siettesse a pillanatot, melyben a szabadulás reménye 
teljesül. Legmagasztosb tüzfoka minden mély gondolatnak, 
bölcs tanácsnak, messzeható előrelátásnak, a nemes és szi-
lárd elhatározásnak, sugalj a fejedelmeknek, kik e nagy ügy 
gondjaival foglalkoznak, oly tervet, mely őket gyors és di-
csőséges megoldásra vezérelje ! — Ismertessétek meg egy-
szersmind kedves testvérek a néppel azon üdvös tanulságot, 
mely reájok nézve a vallási elnyomásból származik, melynek 
most tanúi vagyunk. Az orosz schisma Lengyelországot vér-
ben füröszti; tudjuk mit szenved Irhon a protestáns Angol-
ország könyörületlen kezei közt; néhány év után nem lehe-
tend borzadás nélkül hallani elbeszelését annak, mint alkal-
mazták Olaszországnak scepticus ujj ászülői ezen hirhedt el-
ve t : szabad egyház a szabad államban. Mindnyájan a civili-
sait, és magukat keresztényeknek nevező üldözők közül tel-
jesen egyenlők a cochinchinai mandarinokkal a katholiku-
sok üldözésében. És ez mindannyiszor ugy is lesz, midőn a 
kormányok és nemzetek elválnak az egyháztól, el a keresz-
teny szellemtől. Ha megszakad az egység központjával a kö-
telék, vagy meglazul, a fejedelmek kisebb nagyobb mérték-
ben zsarnokokká,a népek rabszolgákká lesznek. Oh Istenem! 
vajha ezen szomorú tapasztalat mindég szemünk előtt lebeg-
vén szorosabban fűzne bennünket Krisztushoz és szent egy-
házához. Ezen kegyelemért esdünk hozzád a Jagellok ős né-
pének számára; de kérjük ugyanazon malasztot részünkre 
is, hogy, ha sikerül Lengyelországnak az egység melletti szi-
lárd megmaradása által visszanyerni nemzeti létét, régi sza-
badságát: mi is érdemeljük ki a hitben való rendithetlensé-
günk, a szentszékhez való ragaszkodásunk megszünhetlen-
sége által azt, hogy elkerülhessük a szolgaság alacsonyságát, 
melybe az apostasia mindég sülyeszti azon nemzeteket, me-
lyek annak bűnrészesei. Ezen oknál fogva segítségül hiván 
Istent rendeljük a mint következik: Három vasárnapon át 
ezen levélnek vétele után a megye minden templomában a 
Szentség kitétele mellett énekeltetni fog a 78-ik zsoltár : 
Deus venerunt gentes ; ezt követni fogja ezen vers: Con-
vertere Domine usquequo. R. Et deprecabilis esto super ser-
vos tuos. Az imádság. „Pro quacunque tribulatione' lesz. — 
Kelt Nimesben, 1863-iki oct. 15-én, sz. Teréz napján. Ik. 

FRANKFURT, octoberben. Folyó hó 24-én tartatott 
meg Ronge elnöklete alatt a vallási reform-egyletnek első 
idése. A nagy terem zsúfolásig megtelt, a páholyokban a leg-
több követség a követségi titkárok által volt képviselve. A 
nővilág is elegendő számmal vala jelen. Az előadások sorát 
Ronge kezdette meg hosszas értekezéssel az egylet czéljáról, 
mely nem egyéb, mint a confessiokban az erkölcsi állapotok-
nak előmozdítása, egyházi községszervezet kivivása, az if jú-
ságnak jobb nevelése az iskolának az egyháztól való elválasz-
tása által, végre a munkaosztálynak emelése nem alamizsna, 
hanem az önsegély elvének behozatala által a munkások kö-
rébe. Ezen czélok pedig akkép volnának eszközlendők, hogy a 
minden egyházbeli haladás-pártiak egy közös egészszé ala-
kuljanak. Ezen szellemben kell a reform-egyletnek föladatát 
fölfogni és megoldani. —Utána szólott Schmelz, egyházi hiva-
talától megfosztott áldozár, a püspökök egyházi feudálismu-

sáról, és annak káros befolyásáról az alrendü cleru3ra Az 
előadás különösen kitűnt a mainzi püspök ellen szórt rágal-
makban és kifakadásokban ; különben pedig egyoldalú elő-
adása volt a kath. egyház szervezeti történelmének csattogó 
szójárásokkal kisujtásozva, mi nem tévesztette hatását a hall-
gatókra. E szónok azon javaslattal lépett föl, hogy a gyűlés 
folyamodványt intézzen Németország kamaráihoz, miszerént 
ezután concordatumok, szerződések ne köttessenek; a h o l 
pedig már léteznek, megszüntessenek. — Ducat (a Religiöser 
Reformnak szerkesztője) egy beszédet olvasott föl a „romai 
hierarchiának és a jezsuitáknak káros befolyásáról a német 
nemzet szellemi és erkölcsi kifejlődésére" és kifakadásaiban 
a mainzi püspök és általában az egész kath. clerus ellen az 
előtte szólót talán még fölülmulta, végül pedig a következő 
indítványt te t te: Nem csak a reform.-egylet tagjai, hanem az 
egész gyűlés határozza el a) hogy mindazon határozatok, 
melyek Németországra vonatkozólag az ez évi sept. 21—24-
kig az ultramontán párttól hozattak, veszélyesek az államra 
és német-ellenesek ; b) a gyűlés mondja ki, hogy minden 
képviselőházak és politikai egyletek, bármily színezetűek 
legyenek, csak akkor munkálják a hazának javát, és mozdit-
ják elő hasznát, ha a romai hierarchia megdöntésére irány-
zott törekvéseket elősegítik; c) a gyűlés tettel bizonyítsa 
be. hogy egy pontra nézve sem egyez meg az ultramontánok 
által hozott határozatokkal; minek jeléül köszönő fölirat in-
téztessék a hesseni nagy-herczegség alsóházához, valamint a 
badeni nagy-herczegnek is adassék táviratilag tudtára, hogy 
az egész gyűlés, mely minden confessiobeli szabad férfiakból 
áll, teljesen helyesli ministeriumának törekvését az iskolát 
elválasztani az egyháztól, és valódi jótéteménynek tekinti, ha 
a romai papok iskolái helyébe közös iskolák lépnek. — Ezen 
ülésben utolsó szólt Struve Gusztáv a „nőtlenségnek eler-
kölcstelenitő következményeiről." Előadásában szemtelen 
volt hazugságaira nézve szintúgy mint kifejezéseiben, s sza-
vait azon javaslattal zárta be, hogy a községek a javadal-
makra csak nős papokat fogadjanak el, a német kamrák pe-
dig oly törvényt hozzanak, mely szerént a házasulni akaró 
papok javadalmaikon meghagyattassanak, és a romai egy-
ház büntető rendszabályai ellen védelmeztettessenek. A gyű-
lés minden vitatkozás nélkül egyhangúlag elfogadta az in-
dítványokat. A hallgatók közt igen sok éretlen flu volt, a pol-
gári jobb osztály pedig nem vett részt. Másnap — Czerszky 
szólt a fülgyónás ellen, melyet a régi rágalom szerént Incze 
pápától származtatott. — Damm visszataszító önteltséggel be-
szélt, és oly szemtelenséggel, mely egy résznél undort, a má-
siknál szánakozást gerjesztett. Oly fontoskodással tombolt, 
mintha már ő volna az u j nemzeti egyháznak patriarchája, 
Rongenak pedig és Czerszkynek mód nélkül tömjénezett. Sze-
rénte ezen gyűlés a nemzeti egyháznak mintegy virága , 
ezen nemzeti egyház a romai egyházra ugy fog hatni, mint 
a mindent leperzselő szél, és ha egyszer a pápa megbukott, 
minden rabszolgái is az örvénybe buknak. „Vagy a hierar-
chiának kell megbukni vagy nekünk ; gondolom pedig, jobb 
ha az bukik meg mint mi." Szegény tanulók is nyögnek a 
clerus és jezsuiták nyomása alatt, pedig az ember nem szü-
letett meggörbedve. Az igehirdetőknek szabad nevelését 
óhajt ja: „nekünk nem kellenek papok, kik hid gya-
nánt akarnak szolgálni Isten és a hivőközség közt ; Krisztus 
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a mi közbenjárónk, másra nincs szükségünk " — Leschmann 
(Offenbachból) bizonyosan tud ja , hogy a kormányok 
és papság egymást segitik a munkásosztálynak butaságban 
való megtartására nézve, ő többet gyűjtött száz példánál an-
nak bebizonyítására, hogy a „ p r o t e s t á n s lelkészek a mun-
kásokat elnyomják." Az iskolát ő is el kivánja választatni 
az egyháztól, a tanitókat megszabaditani a papság ólom-
nyomásátó) és a vallási babonától. ,.A mily bizonyos, hogy a 
nap holnap ismét fölkel, oly bizonyosan fog létesülni a 
német nemzeti egyház." — Ducat a pápát ismételve a Tiber 
melletti szörnyetegnek nevezi, mely Krisztus gyalázatjára 
viseli a t iarát , aljas barbarságot üz Európában, a gyer-
mekeket az anyák kebléből kiragadja, és azokat pokoli 
fajzatához annectálja. A beszéd, melyet igen gyorsan 
olvasott föl, ismét hemzsegett ilyféle szavaktól : römi -
sehe Schwindelgestalten, Pfaffenthum, Banditen, Strolchen, 
Verräther, Gift stb. A kik részt vettek a 15-ik kath. nagy-
gyűlésen, azok szerénte mind a 700-an borotvált fejűek, ha-
zaárulók. Németország fogja eltemetni a romai ingatag ural-
mat, ha az olasz nép a szabadság zászlóját kitűzi a capito-
liumon. Akkor a német dómoknak, melyek milliárdokba ke-
rültek, harangjai örök siri nyugalomra fogják kisérni a pápa-
ságot. Hogy Ducatnak ily szavai kitörö helyeslésre találtak, 
nem szükség emliteni. Struwenak a nemzeti nevelésről tar-
tott beszéde quintessentiajául mondható, hogy szerénte a 
gyermekek minél kevesebbet halljanak a túlvilágról, hanem 
inkább a jelenre függesztessék figyelmük. A 6—12 éves, 
gyermekek fa-fegyverrel, a 12—15 esztendősök pedig valódi 
fegyverekkel tartsanak gyakorlatokat; mindezt azonban csak 
a közös iskolák által lehet elérni, és azért minden követ meg 
kell mozdítani, hogy az iskola az egyháztól elválasztassék. — 
Ez tartalma a reform-egylet nagy-gyülésének. Jelentékeny-
sége abban rejlik, hogy a reform-pártnak tervei az egész 
világ előtt nyilvánultak. Ok egy nagy, német nemzeti egy-
házat akarnak, mely a korszellem szerénti religionak, a né-
met nemzet újonnan föléledt szellemének megfelelne. Hogy 
ez valósittathassék, minden fönállót le kell rontani ; minde-
nek előtt pedig a romai egyházat megdönteni. Az egyházi 
hierarchiát meg kell törni, a pápaságot megszüntetni, Né-
metországot Romától elszakitani; a papok házasodjanak, a 
világiak ne gyónjanak, a jezsuiták és irgalmas nénikék haszon-
talan, káros, a hazát megrontó intézetek. A mily rosszak, és 
károsak a jezsuiták, ép olyanok a protestáns lelkészek is ; 
a kormányok erkölcstelenek ; a fejedelmek megrontják a né-
peket és bilincsbe verték a német nemzeti szellemet. Nem-
zeti hadsereget kell alkotni, és a fejedelmek állandó sere-
gét haszontalanná tenni. Az iskolát is egészen hatalom-
ba kell keriteni, és az ifjúsággal az u j világvallás elveit meg-
ismertetni, és azoknak őt megnyerni. Az u j nemzeti egyház-
nak egyaránt lehetnek zsidók, calvinisták, lutheránusok és 
katholikusok tagjai. — Ha ezen férfiak, ha egy Ducat, Ronge, 
Czerski hatalomra vergődhetnének, azonnal mint Robespi-
erre, Danton és Marat a guillotinet vennék elő és oly kor-
mányt kezdenének, minő 300 év előtt az anabaptisták királya 
űzött Münsterben. Örülünk, hogy a rendőrség nem tiltotta 

he ezen gyűlést, és hogy igy minden mérgüket kiokádhatták 
az illetők. Igaz, hogy soha még egy gyűlésben sem sértettek 
meg botrányosb módon az illemnek legközönségesb szabályai; 
a durvaság, szemtelenség, aljasság és ostobaság még soha 
sem fejlett ki ennyire a szószéken ; még sohasem hozattak 
szabálytalanabbul és oly tombolás, orditás között határoza-
tok ; közönség sem viselte magát soha oly szemérmetlenül és 
oly ostobául mint itt; de épen ezen határtalan kihágások, e-
zen féktelen kicsapongások, és miveltségünket annyira kigú-
nyoló aljasságok által önmaga fölött tört pálezát ezen gyü-
lekezet. (A. P. Z ) lk. 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 10-én. A Szent-László-Társulat nov. 3-án 

tartott központi választmányi gyűlésében a szent-atyának 
1000; az alföldi szűkölködőknek 200; a miskolczi egyik to-
rony fölépitésére 100; a nagynyujtosdi templom tornyának 
fölépitésére 100 f r t ; a pitesti kápolna és iskola építésére 
25 arany ; néhai Mészáros kivándorolt orvos hazánkfia árvái 
neveltetésére összesen 200 ; a nazarethi apáczáknak 200 ; a 
bolgárországi hitrokonoknak 500 frt. határoztatott adatni. 

— S z a n i s z l ó Ferencz nagyváradi püspök ő exclja 
a cséfiai iskolának 197 forintnyi segélyt méltóztatott ado-
mányozni ,r 

— Á g o s t o n János békés-szent-andrási plebánus jó-
tékony czélokra 800 frtot hagyományozott. 

— Az egri érseki megyét érzékeny veszteség érte a 
mivelt és lelkes B e g o v c s e v i c h László, diósgyőri pleba-
nusnak élete 30-ik évében történt halála által. A hittanul-
mányokat Romában végezte, s a hittudori koszorút is ott 
nyerte el, melyet most a hervadhatlan babérral váltott föl. 
Nyugodjék békében s legyen áldásban emléke ! 

— A milanói fiscus Renan müvének egy ott kiadott 
utánnyomatát elkobozta. Talán a vallás iránti tiszteletből ? 
Epen nem. Csak azért, mert a fiscussal jó barátságban levő 
könyvárus nagyszámú példányokat rendelvén meg Parisból 
az utánnyomat concurrentiája mellett példányait nem adhatta 
el oly jó áron, mint akarta.—E műnek magyar kiadása is hir-
dettetik már. 

— A riminii káptalani helyettes invito sacro-t függesz-
tett a templom ajtajára Renan káromló müve ellen ; a mii 
szabadon árultathatik, az invito sacro pedig lefoglaltatott, mi 
ellen a káptalani helyettes az igazság ügyi ministerhez til-
takozást nyújtott be. 

Kegyes adomány: 
A z alföldi s zűkö lködőknek e g y névtelen. . . . 2 fr. o. é. 

N a g y - K a l l ó b a : iVem sokára közlend.jük. — D. J . -nek : Megk í -
sértjük majd, de könnyen e l h á r i t h a t l a n akadályra találunk 

Ér tes í t é s *) 
Néhai S z a b ó János „Vasárnapi Homiliái"-ból, me-

lyekből eddig 378 példány kelt el, még több példánynyal 
rendelkezvén, késznek nyilatkozom a tisztelendő növendék-
papoknak azon esetre, ha az illető papnövelde legalább két-
harmada teszi a megrendelést és a postadijt viselendi, példá-
nyát 2 frt. 20 kr helyett egy forintért megküldeni. 

Károly-Fehérvárt, 1863-ki október 30-án, Veszely Károly. 

*) A z „ I d ő k T a n ú j a " általam igen tisztelt s zerkesz tő jé t kérem 
e sorok becses lapjábani fölvételére. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Pesten, november 14-én. 4 0 . II. Félév. 1863. 

TARTALOM: Olaszországi levelek, Palásthy Páltól. 
— Néhány szó a nevelésről általában, és különösen a hite-
leinzésről (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Olaszországi levelek 
P a l á s t h y P á l t ó l . 

ROMA oct. 10-én. Fáradhatlan ez a forradalom 
az egyháznak gúnyolásában, leleményes az egyház 
áldásainak keresésében. Volt idő, mikor a szent-szék 
által parancsolt imákat megvetették, szabadoi- en-
gedték. II. Katalin, II. Fridrik nem gondolt vele, 
hogy kenti János a szentek sorába igtattatott, s mint 
Lengyelország pártfogója hazájának védelmére az e-
gész kath. világ által segélyül hivatott. Akkor a szent-
szék nem tehetvé^ a lengyel nemzetért mást, tett, 
mit tehetett; tett, miből föltámadását remélte: az egész 
egyházat kenti sz. János napján Lengyelországért 
imára hivta,-sőt parancsolta. „Oquinegasti nemini — 
Opem roganti, patrium — Regnum tuere, postulant — 
Cives P o l o n i et e x t e r i . — Responde votis suppli-
cum, — Et invocatus subveni." (Oct. 20. Brev.) A 
lengyelek tehát, és a katholikusok az Isten oltára e-
lőtt mindég ismételték, hogy Lengyelországon erő-
szak követtetett el, hogy a jelen állapot — elnyomás, 
hogy az Istentől, ki a nemzetek sorsát intézi, szaba-
dulást várnak. A kath. világ e napon évenként tilta-
kozott Lengyelország fölosztása ellen, ápolta az öntu-
datot, hogy független nemzeti életre joga van, táp-
lálta a reményt ezen élethez. Lelewel, mult századi 
»ró, korának vallástalanságát osztván, hazájának tör-
ténetét irván panaszkodik, hogy a szent-szék Len-
gyelország megmentésére semmit sem tett. A kath. 
világnak imája semmi sem volt, mivel ez a voltairi-
anus miniszterek szivét össze nem zúzta,a kath. világ 
éneke kenti sz. János napján a kabinetek tanácsko-
zásait nem zavarta. De a kath. világ csak imádkozott, 
tudván, mit sz. Ágoston mondott : „non dat hodie, 
quia eras majora daturus est Deus; dum non exau-
dire videtur, vota non aespicit, sed cumulât." Es ime 
ezen imák már két éve a Czarskoe-selo ajtait dönge-

tik, a hatalmasok sora az álomtól megfosztatik, a kath1. 
lengyelek éneke erősebb volt, mit a pétervári urnák 
100,000 főnyi serege. A papság forradalomról vádol-
tatott, mivel a fegyvertelen néppel szűz M aria szobra 
előtt imádkozott. A szent-atya, IX. Pius Romának 
templomaiban nyilvános imákat rendelt a szenvedő 
lengyel nemzetért, a párisi ,Nord' forradalmi izgatást 
kiált, a florenczi ,Nazione' pedig diadalittasan irja: 
„IX. Pius XVI. Gergelyt megtagadja, a lengyel for-
radalmat helyesli, nyilvános imákkal megszenteli." 
Az jOpiuiont vádat emel: „Az ellentét, úgymond, 
nem lehet szembeszökőbb. ß,oma két mértékkel él. 
Italia nemzetiségi jogával fölkelt, Pius kárhoztatta, 
ostromolta; Lengyelország ép ezen joggal kel föl, s 
Pius dicséri, imával segiti. Bár mi czéljai legyenek 
azonban a püspököknek, midőn ezen imákat rendelik, 
mink e tényt, a szabadságos elvek győzelmeül te-
kintjük. Akár akarják, akár nem, a pápa és a püspö-
kök, ezen imával a népelvnek, a nemzetfejedelmiség-
nek, az uj jognak, az uj eszméknek hódolnak." (Opi-
nione 3. oct.) A szentszék által rendelt imák at vádol-
ják, dicsérik, saját elveiknek elismerése gyanánt hir-
detik. Ha ezen torzítás sokakat a rendelt imától visz-
sza nem tartana, ha az ellentét ködképe sok gyengét 
meg nem tántorítana, ha az egyház imája Lengyel-
országra ép e pillanatban, midőn Mazzininak elvtár-
sát, Mieroslawskit a nemzeti kormány az összes föl-
kelő seregek tábornokául kiáltja, nem volna legszük-
ségesebb: a kath. sajtó nem tartaná érdemesnek a for-
radalmi lapok insinuatioja ellen fölkelni, ugy is testi-
monia eorum non erunt convenientia. S ha bár egyes 
püspök, midőn a szent-atya példájára ezen imákat pa-
rancsolta, egyéni nézetekkel birhat : habár egyes új-
ságíró is rokonszenvét követheti, midőn ezen imák 
horderejét, vagy értelmét fejtegeti: az egyház közös . 
imáinak értelme azonban a szentszék szándékaiban 
rejlik; a szent-szék pedig, különösen a szent-atya 
szándékai e tényben oly világosak, hogy vaknak, 
vagy elfogultnak kell lenni, a ki ezt föl nem éri. 
Patrizi bibornoki helyettes igy szól t a szent-atya szán-
dékát értelmezvén: „A szent-atyának akaratja, hogy 
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ezen körülmények között imádkozzunk a szerencsét-
len Lengyelországért, melyet a szent-atya ma fájda-
lommal harczban és vérben lát. A lengyel nemzet, 
előfala levén az igazságnak atévely ellen, megédemli 
ezen imánkat, hogy megmeneküljön azon csapások-
tól, melyek sújtják, s nem vesztvén el kath. jellegét, 
hű maradjon az Istentől kapott küldetéséhez, s tartsa 
meg sértetlenül a kath. hitnek és religionak szeplőtelen 
zászlaját.' Hol van itt igazság a lázadásra? hol van a 
szabadságos elvek elismerése? hol a forradalomnak 
megszentelése? Annyira kivánkozik a forradalom a 
rágalmazott szent-atyának szavaival takarodzani, 
hogy kit tegnap főidig gyalázott, annak szavait ma 
saját javára oraculumként torzítja el. — Abibornok-
helyettes szavain kivül ezen imák értelmét kétségte-
lenül a szentatyának levele teszi a czárhoz, melynek 
szövege eddig nem hiteles, de az eszme, és a tény bi-
zonyos; az Osservatore Romano, félhivatalos lap nem 
csak nem tiltakozott a közzé tett levél ellen, sőt jul. 
28-i számában közzé tette. Ezen levélnek a főpontja, 
hol a szent-atya a muszka kormánynak erőszakosko-
dásait elősorolja: „Minden előterjesztéseink füstbe 
menvén, kénszerittetünk ma a szomorú következése-
ken siránkozni, melyek egy veszélyes kormány-rend-
szernek a gyümölcsei. Az egyháznak majd egyik, 
majd másik joga elvétetett; a papság jószágai elko-
boztattak, szabadságai eltapostattak, a fiatalság oly 
intézetekbe parancsoltatott, hol veszélyes tanokban 
oktattatott ; a papság nevelésében a püspöknek isteni 
joga megvettetett; a szerzetesek a romai széktől el-
zárattak ; nem csudálkozhatni tehát, ha az engedel-
messég, és alávetés a szivekben gyökeret nem vert; 
ha a papság némi részben eltévedt; ha némely világi 
és szerzetes papok kötelességeikről megfeledkeztek, 
melyek hivatásukhoz nem tartoztak. Fölség ! Távol 
vagyunk, hogy jóváhagynók a papságnak részvéte-
lét a politikai izgatásokban. Siránkozunk e tényen, s 
kárhoztatjuk ezt; hanem Fölségedet figyelmeztetjük 
mind ennek eredetére. Tanulmányozza Fölséged ezen 
izgatásoknak szülőokait, s vegye figyelmébe követe-
léseinket. Mi teljesítvén kötelességünket, imádkozni 
fogunk előterjesztésünk sikereért." Midőn e levél köz-
zététetett a forradalmi lapok azt dicsőnek mondták; 
sajnálván, hogy egy-két szólam benne a forradalmat 
kárhoztatja: ma az akkor igért imákat IX. Pius meg-
rendeli; és ime a forradalom kiáltja, hogy Pius a forra-
dalmat megáldja. Midőn tehát egy nemzetnek fiai mé-
szároltatnak, s a kereszténység atyja egekhez emeli 
kezeit, hogy szűnjenek meg a csapások, melyek ezen 
nemes és kath. nemzet fiait emésztik : fájdalommal 

látja, igy szól Patrizi, a szent-atya Lengyelországot 
e pillanatban a harczok és a vérengzés szinhelyéül," 
már a forradalom kiáltja, hogy a szent-atya a forra-
dalomért imádkozik. Mikor Lengyelország föloszta-
tott, egyedül a pápa tiltakozott ezen erőszak ellen ; s 
Voltaire gúnyiratot készitett a tiltakozó pápai nun-
tius ellen. Mikor Europa, nem hallván a pápa tiltako-
zását, békekötések által megerősitette (1815) a 47 
éves igazságtalanságot, a szent-széknek egyedül az 
ima maradt föl a haldokló nemzet föltámadására. — 
Van azonban hasonlatosság a lengyel és az olasz for-
radalom között; de ez lesz a nemzet legnagyobb csa-
pása. Italiában is egy hatalmas császár közbelépett, 
ott is közbe akar lépni; Italiában volt Garibaldi, 
Lengyelországban van Mieroslawski; ott Italiában 
volt szövetséges, itt is lesz. Mily trónok buktak meg 
Italiában, tudjuk ; mily trónok fognak bukni a len-
gyel hadjáratban, az még az idők titka, — sejtelem 
a szemlész osztály-része. 

Fausti s Venanzi pere a magasabb törvényszé-
kek előtt tárgyaltatik : a romai nép semmi érdekkel 
nem viseltetik a pernek további folyama iránt, teljes 
megelégedést találván az első törvényszéknek Ítéle-
tében. A népnek véleménye nem bizonyítéka az íté-
letek igazságosságának, quia vere^foenum est popu-
lus; s Romában a bíró nem is hallgat arra, mit kiált az 
utczai nép, miként vitáznak a családi körök ; ez eset-
ben mindazonáltal a családi körök Faustit s Venanzit 
az elfogatás napjától kezdve elitélték, a nép zúgott 
az áruló ellen, ki az államtitkár hivatalából küldöz-
gette Turinba az államtitkokat, kormányozta az ide kül-
dött piemonti kémeket, kik magukat „comitato nazio-
nale"-nek nevezgetik, s esküvel levén lekötve a szent-
atya kormányának, titokban ellene dolgozott. Pimo-
dan György tábornok életében egy eset fordul elő, 
midőn Velenczében 1848-ban elfogattatván Manin e-
lőtt állott. A sárgafekete arczszinü kormányzó setét 
szemet vetett az austriai tisztre,fölnyitott szekrénybe 
nyújtotta kezét, mondván a fogolyhoz: „akarsz mi-
énk lenni?" s zörgette az ai'anyzacskót. „Uram, ne-
mes ember vagyok, és császári százados, én köteles-
ségemnél maradok." „Jól van, fogoly maradsz" mon-
dá Manin. Fausti nem állt ily nemesen, ő egy kéz-
zel irta a havi fizetések nyugtáját a romai és a turini 
pénztárhoz. Elitéltetvén a tiz összeesküvő, a nép ,a-
ment' mondott reá. A forradalmi lapok árulást kiál-
tottak ; pedig ha kikeli mondani, senki jobban nem o-
hajtotta, hogy Fausti ártatlannak bizonyittassék, mint 

' ) P i m o d a n , da Acquaderni, Bologna, 1861. p. 14. 
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a pápai kormány, mivel ezen esemény lélekrázó volt 
az egész hivatalszemélyzetre. Az igazság győzött min-
den személyes indulatokon, a romai törvényszékitélt, 
a mint a tény adatokkal bizonyult; s a forradalmi 
kormány Turinban Faustinak elitéltetését megelőzte, 
midőn a tömlöcz ajtósát megvásárolván, ez által a pe-
res iratok egy nyalábát ellopatta, s a pénzhazafi aj-
tóst Florenezben ajtósi hivatallal megjutalmazta. 
Volna csak a világnak oly törvényszéke, mint Ro-
mának ! A forradalom erkölcsösiteni akarván Italiát, 
jury-t állított minden kerületekben. Oly sok a tör-
vény, oly hosszú és szövevényes a törvényszékek fo-
lyama, hogy a szabadságnak első vívmányául tekin-
tetik, ha a jury-ülnökök ellökvén a száz meg száz 
§§-okat, egyedül lelkismeretükre hallgatva, minden 
hosszas tárgyalás nélkül ,igen'-t vagy ,nem'-et mon-
danak a bűnös fölött. Valóban a legisták sokra vitték 
Európát a törvénykovácsolásban, hogy szabadságnak 
tekintessék a jury-ban reájok nem hallgatni, s azt 
bűnnek tartani, a mi mindenkinek tetszik a jury-ül-
nökök közül. Ez is haladás, s a vádlottnak biztositéka 
a biztosítékok teljes hiányában. Azonban csakalelkis-
meret, melyet a legisták rabbulismusamégmegnem 
rontott, volna a törvénykönyv, a ju ry mind a legis-
ták, mind a forradalmi kormány ellen valóságos biz-
tosítékot adna a vádlottnak. De mit tesz minden for-
radalmi kormány ? Nem tisztitja-e meg a talált tör-
vényszéki személyzetet? Az igazságnak semmi össze-
köttetése nincs a politikával ; de a politikának érde-
kében van, hogy az igazság ugy szolgáltassák ki, mi-
ként ő kívánja. A forradalmi kormányok a törvény-
székeket mindenütt ostorul használják, hogy velők a 
törvény szine alatt politikai elleneiket sújtsák. A 
convent igy tett. Nálunk sem ült a bírói széken, a 
ki reactionariusnak tartatott, s mily politikai érze-
lemmel ültek a birák Themisnek teremében, az tud-
hatja, a ki ott mint vádlott állott. Italiában is a tör-
vényszékek azonnal tisztítás alá vétettek. A kormány 
óhajtása ellen adott fölmentések uj tisztítást parancsol-
tak; még ez sem elég, most harmadik gyökeres tisztítá-
son dolgozik a kormány,hogy a törvényszék hajlékony 
eszköz legyen azoknak elitéltetésére, kiket elitéltetni 
akarnak a turini urak. Leghajlékonyabb eszköz a jury. 
Ennek szervezése már elég tudósitás, mily biztossága 
lehet a vádlottnak a pártszenvedély ellen. A munici-
piumok a kormány által szerveztetvén, mind forra-
dalmi személyzettel birnak. A királynak hive visz-
szahuzódik, a kormány vissza veti őt. Most is a turini 
lapok naponként közlik a letetett syndicusok, birák, 
hivatalnokok, s mindenféle ülnökök, tanácsnokok ne-

veit. A purificationalis hecatomba nagy mérvben vi-
tetik. I ly municipiumok adják azoknak névsorát, kik 
ülhetnek a juryban. A tartományi tanács ezen névso-
rozatból kétannyit szemel ki, mint a kerületi jury-hoz 
szükséges. Ez utóbbi névsorozatból választ jury-birát 
a tartományi prefetto : s ily politikai indokok szerént 
alakított j u ry előtt áll a kath. lapnak szerkesztője, 
a szerzetes főnök, a pap, a püspök ; ehhez jön még 
az utczai nép, mely a vádlottat a jury-hoz ujongatá-
sokkal kisérte, és mely az ablakok alatt fenyegetések-
kel követeli a vádlott papnak elitéltetését. Mi 
kor a Convent XVI. Lajos ügyéről tanácskozott, 
a forradalmi clubbok az utczán ordítoztak: „Szaj-
nába veletek, ha halálra nem ítélitek." Ezen 
jelleme Italiának bár mily városában megtörtént. 
A forradalmi biró már is gyűlöli politikai ellenfelét; 
a magasabb hivatalvágy izgatja, hogy a kormány 
szándéka szerént Ítéljen; és ha mégis a tényállás nap-
fenyszerü világossága lelkismeretre figyelmeztetne, 
az utczai népnek fenyegetése rá biija, hogy ,bünös'-t 
mondjon. Fölhívunk pedig kit-kit, ki Italiában uta-
zott, mondja meg, mily könnyű itt utczai népet elő-
teremteni, két scudóval 40 férfit megvásárolni, s ha 
1000 ember közt 30 hivatalosan ordítoz, a40-hezkét-
szernegyven csatlakozik, hogy ő is kapjon valamit, 
s meg van a népvélemény. Ez a nápolyi lelkesülés-
nek is a genesise, melylyel Victor király mult évben 
fogadtatott. Ez a kulcsa azon jelenetnek is, hogy fe-
jér holló gyanánt lehet tekinteni, ha egy pap fölmen-
tetik, és a mely czikk a mazzinista-lapon békében 
hagyatik, az Armoniában, Ecoban, vagy a Stendar-
doban elitéltetik ; s ha mind a két lap bevádoltatik, 
az ,Opinione' vagy ,Perseveranza' megintetik, az 
,Eco' vagy ,Stendardo' két évi börtönre Ítéltetik. Ez 
a szabadsajtó a szabadságos Italiában. Kivált a pap-
ság van ezen legális üldözésnek martalékul adva. 
Lehet-e föltenni Italiában, hogy a pap ártatlan ? Ha-
csak világi ruhában nem jár, hacsak bajuszt nem nö-
veszt, hacsak a ,Pace' ,Mediatore' vagy más forradal-
mi lapba nem dolgozik, előre bűnös, az ő bevádolta-
tása egyszersmind elitéltetése is. Kiket a pénz el nem 
csábított, azokat a törvényszékek lesújtják. S ez még 
nem elég. A florenzi ,Nazione' (7. oct. 1863.) botrányt 
kiált, mivel egy ju ry a szentségek megtagadásáról 
bevádolt pap fölött azt mondta, hogy e tárgy nem 
tartozik illetősége alá. Ez nagy bün a zsidólap előtt, 
fölszólítja a prefettiket, hogy nagy gonddal járjanak 
el a jury-birák megválasztásában, s ne annyira a tu-
dományra, mint a hazafiságra tekintsenek , midőn a 
birák névsorát készítik. Az erkölcsösség már kérdésbe 
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sem jön, a forradalom az egyedüli hazafiság. A legi-
tim fejedelmek hiveinek, és a papoknak, kik a mél-
tatlant föl nem oldozzák, meg nem áldoztatják, e tett-
ért nem szabad főimentetni. Azon országokban, hol bé-
ke uralkodik, a j u r y kevés biztosságot ad apártszenve-
dély ellen; forradalmi időben pedig nem más,mint bárd 
legális szin alatt a politikai ellenfelet lenyakazni, vagy 
legalább rettegésben tartani. Ez Italiának az uj erköl-
csi rendje, hol az igazság meggyilkolva haldoklik. 
A görögök és romaiak az igazság jelképeül szüzet 
választottak, hogy minden társadalmi s családi ösz-
szeköttetéstől mentnek jelvény ezzék az Ítéletet: a mai 
forradalmárok igazsága == adulterium. A régiek a 
szüzet bekötött szemmel festették, kinek szeme nem 
a személyre, hanem a mérlegbe tett bebizonyított 
bűntényekre irányultak ; az olasz forradalmároknál 
az igazság nyi tot t szemmel van, és nem a mérlegre, ha-
nem a jutalmazó hatalmasra tekint, kaczérkodik a 
néppel, keresi a személyt. Itt az igazság kebellázitó 
igazságtalanság, a biró nem más mint bakó, kit lel-
kismeretlenség tüntet ki, kit pártszenvedély vezet. A 
biró a miniszternek, vagy a népnek kegyére bizott 
áruczikk. A társadalomnak alapvédve soha annyira 
bemocskolva, földöntve, gunyoszlopul kitéve nem 
vol t ; mivel Cromwell és Robespierre még a pártatlan 
igazság kiszolgáltatásra sokat adott. Megromolván 
az alaperkölcs, a justitia, mily erkölcs fog még fön 
állani? Európának ezen zsarnokai ellen a reactiot az 
erkölcs nevében kell kezdeni. 

Néhány szó a nevelésről általában, és különösen 
a hit-elemzésről. 

(Vége.) 

3) Végre mire figyeljen a hirtoktató a gyermekek vágy-
tehetségeit illetőleg ? 

Az ember nem azért létezik e földön, hogy merő ér-
zelmekben élvén, csak értelmét képezze ki, hanem sokkal 
nagyobb igénye van az emberi léleknek, és ez a szeretet. 
Az ember ugyanis mindenek előtt szeretetre van teremtve 
és az egész élete tulajdonkép szeretet. Azért misem elégít-
heti őt ki, reá nézve minden hiúság, és csak szerencsétlenné 
teszi, ha szeretete föl nem találja ama tárgyat, melyet szive 
keres. Nyugtalan a mi szivünk, mondja sz. Ágoston, mig Is-
tenben nem találja föl nyughelyét. Igen, — mig Istenben 
nem nyugszik, kielégítve nem lehet. 

Nézzük csak, hogy az emberi szeretet miként keresi 
föl az Istent. Fönebb volt említve, miszerént lelkünk a szán-
tóföldhez hasonlit, melybe az Isten keze különféle titoktel-
jes törekvéseket és hajlamokat plántált, melyek ott ki szok-
tak fejlődni. Ha a bün nem keverendett közé rosszat, a földi 
élet fönséges lett volna. 

E hajlamok az első ültetvényben merő szunyadozó csi-
rák, ki nem fejlődvék ugyan, de a legkülönbözőbbek; olyan 

az alaptő is, melylyel az ember született, és melylyel gaz-
dálkodnia kell, nem különben az Isten és világ közti viszo-
nyok és rendeltetések összege, melyek szerént természete 
alkotva van. Kifejlődésük épen ugy történik, mint a földi 
veteményeké, melyeknél szintén az egész plánta mind azzal, 
mi neme- és fajához tartozik, már magában a csirában fog-
laltatik ; melyek azonban mégis a földnek melybe vettetnek, 
a kívülről reájok ható kezelés- és nedveknek minősége sze-
rént gyakran egészen különbözőleg alakulnak. Az embernek 
élete egészen különböző lesz, a szerént, a mint szülői valá-
nak,-és jól vagy rosszul neveltetett. 

Az emberi törekvések nyilatkozatai az érzésekben nyil-
vánulnak, és csakhamar föntartási ösztön gyanánt tűnnek 
föl. Lassanként azután meghatározott tárgyak felé irányul-
nak, melyek kívánatosoknak tetszenek és vágyakká lesznek. 
Ezek ismét átalakulnak a vonzóbb tárgyak iránti hajlammá, 
és végre szenvedélylyé, mely a vágynak, az ész rovására pa-
racsolni enged, és az összes lelkitehetségeket arra irányozza, 
a mit óhajt. 

Köztük királyilag uralkodik az ember legfőbb, adomá-
nya: a szabad akarat. Ez előtt minden tárgynak, mely után 
a lélek törekszik, meg kell jelennie, hogy külöböző lehetsé-
ges dolgok vagy cselekvési módok közt, melyek kivánatra 
érdemesittetnek, választást és elhatározást tevén az egyiket 
kiválaszsza, a másikat pedig abban hagyja. Ő döntő szerepet 
visel az ember földhezi viszonyainak meghatározásában, ál-
lást és hivatást maga akar választani, és abban szabadon 
működve magát kiképezni. De még magasabbra is hat, mert 
a lelkiekben is az elvesztett összefűző pontokat megtalálni 
iparkodik. Az elzárt paradicsom az életfával vágyát föléb-
reszti ; az örök boldogságnak Ígérete, mely azoknak föntar-
tatott, kik tetteiket e földön az isteni akarat követeléseivel 
összhangzatba hozzák, iparkodásait élesztik, és ítéletét vá-
lasztásával együtt vezeti. Végre magát az ur Istent fölke-
resi, (kinek amúgy is minden ember szabad szeretetben alája 
legyen vetve,) és kívánja az Isten képmását, melyet maga az 
Isten keze a lélekbe nyomott, bevégeztetni, és tökéletes-
ségre juttatni Mert egy homályos érzelem azt sugalja neki, 
hogy mennél inkább képezi ki magát a test és lélek az isteni, 
kegyelem szolgálatkész eszközévé, annál szabadabban mű-
ködhetik saját benső lényegének ösztöne szerént — függet-
lenül fölülemelkedve az értelem és érzék-okozta külszemlé-
léseken, és szabadon azt óhajtva, hogy a mit Isten akar és 
kiván, azt maga is kívánja. 

Ámde midőn igy működik és választást tesz, szabad 
az erőszaktól ugy mint a szükségtől mitsem határozván el, 
mit ő maga is nem akarna : vannak még is számos oly kép-
zeletek, melyek szintén közreműködnek, és minden egyes 
ténynél meghallgatást igényelnek, ugy hogy az egész ember 
testével és lelkével e tanácsban helyettesitve van. Az aka-
ratra választása- és eldöntésénél, bár mily szabadnak érezze 
is magát, mindenkor annyi képzelet és megfontolás folyik be, 
hogy arról kevés embernek van sejtelme, és többnyire oly 
hamar fontol és határoz, hogy mi az egyes előzményeket 
ezer esetben, alig tudjuk kétszer vagy háromszor. 

A hitelemzőnek és főleg a nevelőnek föladata tehát a 
tanoncz szivének és akaratának mind ezen befolyásokat vilá-
gosan előállitani, hogy magát mindenkor a jóra elhatározza, 
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és iparkodjék egyszersmind őt Isten segitsegével oly erős, 
óvatos és határozottá tenni, hogy ő magát még a legkedve-
sebb hajlam által se engedje az igazi czéltól félre vezettetni. 

Ha igaz az, mi fönebb emlitve volt, hogy bizonyos igaz-
Ságok- és parancsolatokra nézve nem az értelem és ész, ha-
ntm a sziv ad igazi értelmet, ugy merő értelem- és ész-
képzés soha sem lesz képes erős és határozott embereket ne-
velni. Jellemekre van szükségünk ! Azon iskola és nevelés, 
mely jellemképzésre nem törekszik, föladatát tökéletesen 
téveszté. Miért működik, ha nem a tanonczoknak mind 
ideiglenes mind örök boldogságáért? Miről ismerjük meg 
azok jóságát, ha nem azok gyümölcseiről? Csak is a jellem 
kölcsönöz az embernek az élet komolyságába való igazi be-
látást, nagy jelentőségéről tiszta fogalmat, érett megfontolást 
s becsmérlést igaz és hamis közt, valamint erős elhatározott-
ságot arra, a mi elveivel megegyez ha bár ere- és áldozatba is 
kerül. A ki magán uralkodni nem tanult, a ki magát majd 
érzelmei által elhatároztatni, majd képzeletei által vezet-
tetni, majd ismét hajlamai által elragadtatni engedi, az áll-
hatatlan ingatag ember, kitartással nem bir, és ezen hiányt 
semmi által sem pótolhatja ki. 

Ha tehát megfontoljuk, miszerént az ily jellemnek alapja 
mindannak daczára, hogy az az életnek és saját tényének 
eredménye, kétség kivül a nevelésben vettetik meg, és általa 
vergődik nagyobbrészt határozottságra, valamint az aratás 
eredménye a magtól függ, melyet tavaszkor földbe vetünk; 
igen igen ha ezt megfontoljuk : ugy hiszem nem leend szük-
ség az iskolának, és főleg a hitoktatásnak határtalan fontos-
ságáról még többet fölhoznom. Megfontolás- és önmegtaga-
dásra van szüksége mindenkinek, de főleg érett embernek. 
Azért őket ehhez csak hamar kell szoktatni Korán szerzett 
elvek képezik a jellemet ; azért a gyermeki kort ezen kész-
ségre és gyakorlatra kell szoktatni, de főleg fiz erények gya-
korlatára, melyekből helyes szemléléseket és jó alapelveket 
lehet származtatni, miszerént ők azt, mit a keresztény em-
bernek elvből tennie kell, hosszas gyakorlat által a nevelés 
folytán már megkedvelték és különféle önmegtagadás és ön-
legyőzés által már megtanulták légyen akkor, midőn majdan 
sem szülőik sem tanácsadóik többé nem lesznek, és az élet 
komolysága tetteket és határozottságot követel. — 

Mind ezekből tehát látható, miszerént papra nézve 
alig van fontosabb foglalkozás, mint a gyermekek vallásos 
oktatása ; é3 hogy a gyermekek kedveért maga is igaz és 
alapos erények és különösen őszinte lelkibuzgalom után tö-
rekedjék; és vigyázzon, nehogy egyet is a kisdedek közül 
megvessen, hanem azokkal isteni mesterünk példája szerént 
örömest foglalkozzék, és örüljön, ha gyermekek közt ismét 
gyermekké válhatik. Mi tette xaveri sz. Ferencznek lehet-
ségessé India megtérítését? Az, hogy nem restelt, mint 
maga is megvallja, előbb a gyermekek közt ismét gyermekké 
lenni. — Ezt pedig annál inkább tartsuk szemünk előtt, mert 
kezeinkből fogja majdan édes Üdvözitőnk azok lelkeit köve-
telni ; és ha a kisdedeket fölkaroljuk, magát Jézust fogadjuk 
be. Oh és mily boldogoknak érezhetendjük egykor magunkat, 
ha majdan Üdvözitőnk ajkairól e vigaszteljes szavakat fogjuk 
hallani: „Bizony mondom nektek, valamit egynek ezen kisde-
dek közül cselekedtetek, azt nékem cselekedtétek." 

Inglückhoffer Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , novemberben. A franczia főpásztorok a fönkelfc 

értelem, mély tudomány és a sértett hitérzet egész hatalom-
erejével sujták Renannak szánandó müvét. Körleveleik 
Francziaországnak, melynek oly sok tekintetben áldásos föld-
jéből csirázott ki e mérges növény, bejárták téréi t , és bizo-
nyára sok kebelre nézve jótékony ellenméregül szolgált atyai 
szózatuk. Mutatványul e drága egyházi kincsből lapunk hu-
sábjaira iktatjuk a lyoni érseknek főpásztori következő ira-
t á t : B o n a l d Lajos-Móricz stb. „A főpásztori hosszú s fá-
radságos látogatás, melyet ez évben kötelmünk szerént te-
vénk, nem engedtek időt foglalkozhatni azon istentelen ter-
mékkel, mely teljes rosszalást keltett maga ellen nem csak a 
katholikusok, hanem mindazon tudósok részéről is, kikben a 
vallásos érzet még nem hamvadt el végképen ; értem a Re-
nan által kiadott e czimü könyvet : „Vie de Jesu." Ezen 
könyvnek czime tőrvetés. Az életirati és történelmi elbeszé-
lések, melyeket ezen könyv nyújt az olvasónak, oly regényt 
képeznek, melynek látszólágos tudományossága nem rej t-
heti el a goromba ellenmondásokat, és melyben a nyelv ékes-
sége nem pótolhatja az idézetek hűtlenségét. A szerző az 
egyházban egykoron a lectoratus kisebb rendét nyerte. Mint 
ilyen tán némi becset helyzett abban, hogy e tekintetnél 
fogva hasonló ama koronás apostatához, ki 20 éves koráig 
keresztény levén az egyházban szintén ugyanazon rendet 
nyerte el, és ki elpártolása által botránynyal töltötte meg a 
világot. Nem lehet czélunk szemügyre venni és ekkép kár-
hoztatni mindazon tévelyeket, melyektől Renan müve hem-
zseg ; csak a főbbeket fogjuk kijelelni, hogy igazoljuk a kár-
hoztatást, melylyel ezen iratot sujtjuk. Kötelességünkben 
állván elolvasni e regényt, fájdalommal futottuk át a lapo-
kat, és szivünk mélyéből könyörögtünk hódolatteljesen bo-
csánatért Jézustól mindazon káromlások miatt, melyek sze-
meink előtt feküdtek. Renan szerént az evangeliumi szöveg 
egy részről csak legenda, azaz : telve van koholmánynyal, 
minthogy sok benne a csuda, és 150 éven át csekély tekin-
télylyel birt; az evangelium több helyein később betolt me-
sék fordulnak elő. Egy evangelista talált föl némi jegyzete-
ket Jézus némely arczvonásainak fölélesztésére. Ezen állítá-
sainak igazolására előrebocsátja Renan, hogy a három első 
evangelium Jeruzsálem elpusztulása után Íratott ; ekkor a 
szent-irók már nem félhettek az ellenmondástól, könnyen for-
galomba hozhatták képzelődésük termékét, s szerkeszthettek 
oly legendákat, minők nekik tetszettek. Ámde ezt semmivel 
sem lehet bebizonyítani Sőt kétségtelen, hogy sz Pál levelei 
megelőzték a nagyszerű eseményt, s íme sz. Pálnak a korin-
thusiakhoz irt II. levelének 8 fejezetében világosan olvassuk 
sz. Lukácsról és evangéliumáról: „Misimus etiam cum illó 
fratrem, cuius laus est in evangelio per omnes ecclesias non 
solum autem, sed et ordinatus est ab ecclesiis comes pere-
grinationis nostrae." A korinthusiakhoz irt ezen levelek oly 
ismeretesek voltak a romai egyházban, hogy sz. Kelemen,, 
sz. Péter első utódjainak egyike, azokat fölhasználta, inteni 
akarván a korinthusiakat, hogy békében éljenek áldozáraik-
kal. Szent Lukács tehát akkor már híres volt az egyházban 
az általa irt evangelium miatt, és pedig jobban, mint az igének 
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éló szóval való hirdetésénél fogva. Az apostolok Cselekede-
teiben maga Lukács is értesit bennünket, hogy evangéliumot 
szerkesztett, és hogy ugyanazon Theophilhez intézte, ki is-
meretes személyiség volt az első keresztények előtt. E sze-
rént az evangelium, melyet sz. Lukács irt a Szent-lélek ihle-
tése mellett, már Jeruzsálem elpusztulása előtt adatott ki. 
És valljon sz. Pál leveleiben nem idézi-e az evangéliumokat? 
Sz. Irenaeus, Origenes, sz. Jeromos mondják, hogy midőn 
sz. Pál az ő evangéliumát idézi, secundum evangelium no-
strum (Rom. 2, 16.) mindég sz. Lukács evangéliumát érti. 
( íren adv. haer. 1. III. c. 2) Midőn sz. Pál a korinth. irt I. 
levelében biztosit bennünket, hogy „ita et Dominus ordina-
vit iis, qui evangelium annunciant, de evangelio vivere." 
(9, 14.) és midőn Timotheushoz intézett II. levelében mondja: 
,.Si negaverimus et ille negabit nos" (2, 12.) lehetetlen föl 
nem ismerni, hogy a nagy apostol szemei előtt Jézusnak eme 
szavai lebegtek : „dignus enim est operarius mercede sua" 
(Máté 10, 10) és „qui autem negaverit me coram hominibus, 
negabo et ego eum coram Patre, qui in coelis est." (Máté 
10, 33 ) Ki ne látná át, hogy a korinth. irt I. levél következő 
szavai: „An nescitis, quoniam sancti de hoc mundo judica-
bunt? (6, 2.) mintegy másolatja Jézus e szavainak Máténál: 
„Sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim 
tribus Israel" (19, 28.) Igaz, hogy sz. Pál nem nevezi meg 
az evangélistát, ámde szokása volt a szent-irati szöveget 
csak idézni az illető szent-iró megnevezése nélkül ; megelé-
gelte mondani : „quemadmodnm scriptum est." Tegyük azon-
ban föl, hogy az evangélisták Jeruzsálem pusztulása után 
i r tak; lehetséges-e, hogy Jézus után 40 esztendővel már 
senki sem élt kortársai közül ? Valljon sz. János nem élte-e 
tul a zsidó nép szerencsétlenségét? Tehát a menekült zsidók 
nem támadhattak-e volna föl az evangéliumok ellen, ha azok 
Íróiknak koholmányaival vegyittettek volna ? — Az evangé-
liumok 150 esztendőn át csekély tekintélylyel birtak, mondja 
Renan. Mi fölhozhatjuk ellene sz. Kelement a korinthusiak-
hoz irt I. levelében; sz. Ignáczot az ephesusiakhoz, sz. Poly-
carpot a philippiekhez intézett iratában. Nevezetesen sz. Ke-
lemen idézvén az evangelium szavait, mondja : „Ezek a mi 
urunk Jézus Krisztusnak szavai." (Nr. 13, 46.) A sz. püspök 
fölteszi ez által, hogy az evangéliumok már léteznek, ismere-
tesek és tiszteletben állnak, Papias , sz. 'Polycarpnak kor-
társa és barátja hódolatát fejezi k i j szent Máté és szent 
Márk evangeliuma iránt. Sz. Irén, a mi dicső és szent elő-
dünk a lyoni széken, sz. Polycarpnak tanítványa, folytono-
san négy evangéliumot emleget, s korának vénjeire támasz-
kodik, mint kik látták még sz. Jánost és a többi apostolokat 
(Adv. haer, 1. II. c. 39.) Szólván egyenként mind a 4 evan-
gélistáról, fölemiitvén a helyeket, melyek az evangéliu-
mok kiadat tat tak, hozzá teszi, hogy nincs több ezen 4 
evangéliumnál; ezeknek száma határozott , változhatatlan 
mint a világ 4 t á j a ; hogy az, mi ezen4evangéliumon alapul, 
rendithetlen ; végre, hogy maguk az eretnekekek is bizony-
ságot tesznek ezekről, a mennyiben ezekből veszik az érve-
ket, melyek tévelyeik megerősítésére szolgálhatnak, (c. 11.) 
Sz. Justin bizonyságot tesz, hogy az evangéliumok és pro-
pheták a nyilvános gyülekezetben olvastattak; Tertullian Mar-
cion ellen irván ezt az evangéliumra utalja, mint mely kezdet-
ben az apostoloktól adatott, és mely mintegy szent letétemény 

gyanánt tartatik fönn az apostoli egyházakban (L. 4, c. 5.) 
Origenes és alexandriai Kelemen csak 4 evangéliumot ismer-
nek, mint az egész világon elterjedt egyház által elfogadot-
takat. Végre nem fölösleges megjegyezni azt is, mit Eusebius 
bizonyít mint folytonos hagyományt, hogy tudnillik Ázsiának 
püspökei sz Jánosnak bemutatták az előtte kiadott 3 evan-
géliumot, és ő azokat helybenhagyta, megerősítette. (Hist, 
eccl. 1. III, c. 24.) Mindezen tanúbizonyságok után valóban 
vakmerőség Renan részéről azt állitani, hogy 150 évig az 
evangéliumok csekély tekintélylyel birtak. Ha Renan a he-
lyett, hogy okait az általa is megrótt thalmudból szedte volna 
regényének számára, a hagyományt kérdezte volna meg az 
apostoli atyáktól kezdve, teljesen igaz fogalmat szerezhetett 
volna magának az evangéliumok tekintélyéről a keresztény-
ség első századaiban. (Folyt, köv.) Ik-

VÁCZ, nov. 4-én. Az Ur látogatásának gyászos napjai 
után, melyek a végéhez közelgő évben mogorva terhes fel-
legekként osontak tova a helybeli főt. székesegyházi kápta-
lan életében, valahára föltűnt a közöröm s benső vigasztalás 
nehezen várt napja. Tetszett ugyanis szentséges atyánknak, a 
dicsőén uralkodó nagy egyházfő IX. Piusnak, folyó évi oct. 3-án 
kibocsátott apostoli levelével, az Urban elszenderült ft. Gáspá-
rik Kázmér halála által megürült székes-káptalani nagypré-
postságra ngsés ft. K r i s z t e r Antal, czimzetes apát, püspöki 
helynök s éneklő-kanonok urat legkegyelmesebben kinevezni. 
A diszes egyházi méltósággal kitüntetett kanonok urnák nagy-
préposti székébe való beigtatása ma, mint különben is a főt. 
káptalan védszentjének ünnepén, püspök ő méltóságának je-
lenlétében, a reggeli szent zsolozsma után, a szokott egyházi 
szertartások köxt szerencsésen megtörtént. Ft . Herrmann 
József, székesegyházi főesperes, ki az ujdon nevezett nagy-
prépost ur bizodalmas fölhívása folytán a beiktató fényes 
tisztét valóban ritka avatottság- és szivélyességgel teljesité, 
lelkünkből mérité a latin igéket, melyekkel a székét elfoglaló 
nagyprépost urat az apostoli szent-széktől nyert ritka ke-
gyelemre, megyeszerte ismert széles tudománya, bokros ta-
pasztalata, és szilárd alapokon nyugvó higgadt Ítélete miatt 
a tisztelt társulat kebelében legméltóbbnak nyilvánitá ; vala-
mint szivünk érzelmeit fej ezé ki, azt óhajtva az ünnep köz-
tiszteletben álló hősének : hogy a Magasságbeli adjon neki 
rendületlen testi erőt s állandó egészséget, mikép a nyert u j 
méltóság terhes kötelmeit nemes szivének buzgó óhajtása 
szerént teljesíthesse. Az ekként ünnepélyesen székébe igta-
tott nagyprépost ur remek latinsággal szerkesztett s vallásos 
érzelmektől áradozó rövid beszédben üdvözlé az isteni gond-
viselés által neki alárendelt egyházi testületet, s magát alá-
zatos lelkének megható kifejezéseivel a ns. káptalan rokon-
érzületébe ajánlá . Makdry István. 

PARIS. A limoges-i püspök meghivá Berneaud tulle-i 
püspököt, miszerént megyéjének három papi nevelőházában, 
um. a dorat-i-, ajain-i- és felletin-iben a jutalmak kiosztásánál 
vele együtt elnökösködnék. E családi ünnepély, a három ház 
mindegyikében fényesen tartatott meg. De erről nem szólunk. 
Az ily ünnepélyek sokkal számosabbak, mint hogy valamely 
lap róluk rendes tudósításokat hozhatna. O méltóságaik 
szerdán estve, augustus-hó 5-én érkezének Felletinbe. Ta-
nárok és növendékek örömmel voltak eltelve, s a város osztá 
ősi collegiumának hangulatát. A jutalomkiosztás előtt a 
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tulle-i püspök emelt szót. íme beszédéből egy pár gondolat : 
„A régiek ritka gyengéd kifejezést használtak a szülemlő 
lángész üdvözlésére. Azt szokták a szép tudományokkal fog-
lalkozó gyermekről mondani : hogy rózsákat beszél, „loqui 
rosas" ; — bogy a gyermekded, kecsteli ajkakról fejlődő ró-
zsák hullanak, üdébbek és illatosabbak mint azok, melyek 
kertekben a tavaszi nap sugarai alatt fejledeznek." E hason-
latot mosolyogva alkalmazván az előtte összegyűlt gyerme-
kekre folytatá : „rózsákat beszéltek, gyermekeim, midőn té-
tova nélkül nyiladoztatjátok értelmességtek és szivetek bim-
baját, virágát." Mintegy kiemelendő azután a gyermekeket 
megillető tiszteletet : emlékeztetett amaz előjogi mentességre, 
melyben hajdan a törvények a tanulók könyveit részesiték. 
„Nem volt szabad lefoglalni, — ép ugy nem — mint a mun-
kások eszközeit. A ti collegiumotok, gyermekek, egyike azon, 
Isten előtt kedves tanodáknak, melyekben ő maga tanit. Is-
ten az, ki az első collegiumot alkotta a földi paradicsomban; 
ő volt ott az első tanár, s nem volt több egy tanoncznál, kit 
Ádámnak hivtak, s ki mindennapi leozkéit ott hallgatta az 
Eden mindég virágos fáinak lombozata alatt. E tanoncznak 
ke'.le majdan az isteni tanokat közlenie egész nemzetségével. 
Es ismét később Ábrahám az Istennek tanítványa Marubre 
cserje alatt, hol meg ő avattatott háromszáz szolgájának ta-
nitó-mesterévé. — Noe bárkája egy, a nagy vizek szinén a 
legmagasabb hegycsúcsok fölött lebegő collegium volt; ebben 
az egész teremtett világ benn volt az ember iskolájában, 
mely a kiszabadult viharoktól iizetve ide s tova hajtatott a 
szomorú, fenyegető égboltozat űrje alatt ; de Isten vezette 
kormányát. Egy, Pharao leánya által, a vizből megmentett 
iíju az egyptomiak tudományában neveltetett; de midőn fel-
nőtt, tagadta hogy Pharao leányának volna fia — ellöké ma-
gától egyptom hazug tudományát, vagy a mit megtartott be-
lőle, megtisztázá az Isten iskolájában, ki a vizből menékült e 
kisdedet később választott népe iskolamesteréül — s annak a 
megigért földre vezéreül szánta. Raj ta gyermekek, kik Mó-
zsesnél szerencsésebbek vagytok, kik nem ragadtattatok ki 
anyátok, a szentegyház karjai közül, viseljétek nemes büsz-
keséggel homlokotokon, — a hová azt Isten keze nyomta 
föl — dicső származástok jellegét, ne piruljatok miatta ; a 
keresztény homloka eléggé meg van erősitve, hogy magasan 
hordhassa pompás ragyogványait : frons a ferendo ! Nem, 
nem — soha sem válhatandik sem hasznotokra sem dicső-
ségtekre megtagadni anyátokat! Es lia valaha csábitanának, 
maradjatok ingatlanok szeretetetekben s tiszteletetekben! A 
középkorban, az idők nehézsége és a harczias népek gyakori 
támadásai miatt, a templomok meg voltak erősitve, magas 
és erős tornyokkal környezve, fölfegyverezve, védelemre és 
támadásra alkalmazva, résekkel és töltésekkel ellátva. — 
Napjainkban, kell hogy a keresztények maguk legyenek ily 
bástya-templomok, „templa incastellata." Raj ta tehát, rajta 
gyermekek, legyetek bástya-templomok, hogy visszaverhes-
sétek csapásait a vadtömegeknek, melyek rendetlenkedve 
rohannak dúlni és pusztitani ! Legyetek bástya-templomok, 
készek támadni is ha kell és vitézül — töltéseitek magasla-
táról! Jézus azért jött, hogy tanitó-mesterévé legyen a kis-
dedeknek, a gyermekeknek — de a nagyoknak is. — Leg-
előbb 12 választottjának nyitotta meg collegiumát, kiket 
szétküldött a világ négy tájára szaporitani tanodáit. — Ah ! 

a pogányságnak is meg volt tanodája, Cicero annak képvi-
selője. — Itt is tanulják, — s tudják mi az. Egy körmondat-
csináló, ki jól ki tudja kerekíteni a periódusokat. Sokan van-
nak ma ily körmondatcsinálók, kik szeretnék közöttünk föl-
támasztani a pogányságot. Szeretnék megváltoztatni Krisz-
tusnak képét, az emberiség eme nagy tanitó-mesterét ! Szóla-
maik illatosak. Fizetik a kisebb nagyobb dobverőket, hogy 
zajt csináljanak, Nem szeretem ezt ! Majmok ők és majmol-
nak. — Ekkor a limoges-i püspökre forditván a figyelmet, föl-
emlité, hogy Martialis, Aquitania apostola is Krisztus kis ta-
noncza volt, s hogy az isteni mester eme kis tanitványa, 
Aquitániának lőn tanitó-mesterévé. — Azután a limoges-i 
megye három gyermek-seminariumára hivatkozott mint olya-
nokra, nietyeknek hivatása folytatólag örökiteni Martialis 
oktatását. ,,Limoges-i nemes barátom, Martialis utóda meghí-
vott, hogy látogatnám meg vele három nagy iskoláját. A vi-
lágosság házai ezek, melyekben e gyermekek világossággal 
telnek el. Egy fényes zodiakust jártunk be tehát , melyen a 
figyelmes szemlélő ragyogó constellátiokat vehet észre." Az-
után megköszöné a limoges-i püspöknek, hogy alkalmat szol-
gáltatott neki meglátogatni a lemo vicék szép hónát. „En is e 
tartományhoz tartozom, s a Gondviselés Martialis örökségé-
nek részét adá nekem püspöki székhelyül. Büszke vagyok e 
kiszúgra, melyet oly liiresnek tudok. A Lemovicek hona a hit 
hona ! A Lemovicek világosságtól sugárzó hegyei fényeseb-
bek a rónánál ! Nem szeretem a sikságot, jobban kedvelem 
földemet, a Lemovicek nemes fajlakta hónát. Szeressük e 
földet, szeressük e hegyeket. Gyermekek, szeressétek min-
denkor a világosság és a hit tanait, melyeket itt nyertek. Ok 
klerikálisoknak veveznek bennünket. Legyen, igen mi kleri-
kálisok vagyunk. Miért nem? Isten a nagy klerikus, a nagy 
kiváló. Mi is, kell, hogy kiválóak legyünk a mindennapiság-
ból a gondolatok és törekvések kisszerüségeiből. A pap ki-
választott. Minden kereszténynek annak kell lennie. Fölötte 
tisztes czim ez s fejedelmi kitüntetés ! Tudom, hogy sokan 
vannak, kik nem ismerik e kiváltságot. Annál rosszabb. Ök 
közönséges halmaz-emberek, Acervatio hominum, ez nem a 
mi helyünk, mit is keressünk a halmaz között? — R a j t a 
gyermekek, ne legyetek halmaz-nép, hanem dicső kiválasztot-
tak Legyetek liberálisok, liberálisok erszényetekkel, érzelmi-
ségtekkel, szivetekkel, készek mindenki szolgálatára !" — ky. 

DOMBES, (Vége.) A harangoknak, melyek ezután 
jelt adandnak a munkára szintúgy mint az imára, szen-
telése követte az officiumot. Az aiguebellei főnök végezte 
e szertartást, ki már nem fog többé szólhatni fiaihoz, kiket e 
pusztában hagy, és igy az általa szentelt harangok, mintegy 
folytonos viszhangja lesznek szavainak. Edes csalódás ! Mi-
dőn e harangok szólni fognak, a plantay-i szerzetesek Aigue-
bellére fognak emlékezni, mint az atyai tűzhelytől távollevő 
fiu emlékezik a szülői lakra. Hiányzott még tolmácsolása az 
érzelmeknek, melyek minden szivet elfogtak. Bauer carmelita-
atya, ki ,Maria-Bernard atya' név alatt ismeretes, lőn azok-
nak értelmezője, és neki több joga volt, mint bárki másnak, 
ezen kiváló tiszthez. 0 megtért izraelita; az uj kolostornak 
priorja volt az ő kereszt-atyja, nővére pedig kereszt-anyja; 
midőn szószékre lépett, mindketten szemei előtt voltak. Bauer 
atya nem követte a rendes szónoklat szokott útját. Előadása 
dramaticus, rohanó, korlátot uem ismerő volt taglejtésben és 



•érzelemben; beszédének végén teljesen elragadta hallgatóit. 
Szemei előtt voltak a trappisták, kik talán mindnyájan áldo-
zatai lesznek a kevesbbé kedvező éghajlatnak. Lelke előtt 
állott az önkéntes önfeláldozás, azegész testületnek szabadon 
választott martyromsága. Ezen kép látására a szónok aka-
dozni kezdett, mintha valamely bal sejtelem fogná el szivét ; 
hangja bágyadt lőn, mintha szive repedezett volna. Soha sem 
fogom elfeledni ezen hang aecentusát ; ez Dávidnak sirán-
kozó hangja volt Jonathas fölött; vagy inkább egy anyáé, 
ki esedezik Istenhez, hogy tartsa meg kedves gyermekét. A 
gyengédség mily kincse rejlik ezen szilárd szivekben, e szer-
zetesi darócz-öltöny alat t! Mintegy érezzük, hogy érzelmük 
nem oly kimerült, nem oly megoszlott mint a mienk, kiknél 
ezernyi érintkezés által az annyira elgyengül; és hogy ők 
sokkal erősebben szeretnek, mivel több gyengédséggel, 
több tisztasággal őrködnek szeretetük fölött. A beszéd vége 
után következett a zárda beszentelése, melyet a valencei 
püspök végzett. Estve felé ismét a kápolnába mentek, és 
egészen leborulva az oltár előtt bocsánatot kértek azon hi-
bakért, melyeket az utazás közben netán elkövettek volna. 
Egy órával több nyugalom engedtetett nekik az ut fáradal-
mainak kipihenése végett. Éjfélután 3 órakor már ismét a 
kápolnában voltak, és a szentély ivei viszhangzottak az ének-
től, mely a plantay-i magányban többé nem fog elnémulni. 
Ezen nap a szent olvasó ünnepe levén, tömérdek sokaság 
gyűlt egybe a zárda körül, és megengedtetett a kolostor ben-
sejében is mindent megtekinteni. A trappisták lakhelye, ha-
bár nincs is egészen bevégezve mindég különös hatással bir 
a szemlélőre. Az épitészet nagyszerű, eredeti, komoly, oly 
jellegű, mely azonnal megkülönbözteti ezt minden más pol-
gári vagy egyházi épülettől, valóságos monumentális mü. 
Épen nincs benne semmi, mit ma az élet kényelmének szok-
tunk mondani A közös alvó-szóba, hol a szerzetesek mind-
nyájan, főnöküket sem véve ki, hosszú napi fáradozás után 
egy kis nyugalmat élveznek, apró cellákból áll, hol egy deszka 
állványon levő matracz, melyet a találékony szerzetesi ipar 
az önmegtagadás gyakorlata végett vaskeménységüvé ala-
kitott, egy vánkos, mely semmivel sem puhább, és egy takaró 
képezi az egész ágyneműt Az étteremben minden, a leg-
többet nélkülöző szegénységre szorítkozik ; a tányér , a 
pohár, a villa, a kanál fából van; a táplálék vastag, minden 
zsiradék nélküli levesből, valami zöldség- és gyümölcsből 
áll. Ebből is csak annyi, hogy az éhséget enyhitse. Ha a 
szabály szigorú böjtöt nem rendel, valamely könnyű collatio 
meg van engedve ; a böjt szigora valamivel enyhébb a föld-
miveléssel foglalkozó testvérekre nézve. Ily kolostor belse-
jének a látása a szemlélőkre különféle benyomást gyakorolt. 
Némelyek egész a könyekig megindultak ; mások meg voltak 
lepetve és csak bámultak; mások végre, kikben a hitnek 
minden fénye elaludt, azt vélték, hogy példátlan ostobaság 
környezi őket. Mégis egy valami lesujtá őket és némileg 
megzavará : tudnillik a trappista személye ! Mily nyugalom, 
mily derültség mindegyik arczán ! mily szellemi emelkedett-
ség sugárzott vissza arczukról. Élet, gondolat, szilárd de 
nyájas erély tűnik ki mindegyikből. Némelyek közülök ki-
váló szépségüek ; de mindnyájan, kivétel nélkül, a megelé-

gedés, boldogság jellegét viselik. Alkonyatkor a sokaság 
telve e nap édes emlékeivel széledni kezdett. Valljon a 
19-ik században ezen ünnepély nem tünik-e ugy föl 
mintha a középkor ünnepe volna? Mintha Thebaisból láttam 
volna egy telepitvényt vonulni valamely u j pusztába, vagy-
Agoston szerzetest menni Angolország megtérítésére ; vagy 
Brunot a nagy Carthaus rengetegje felé, vagy Bernardot né-
hány hü társsal valamely pusztai magány fölkeresésére. Va-
lóban hajlandó voltam ily anachronismus elhivésére. Külö-
nös század ez a mienk. A paulai szent-Vincze-testvér, ki a 
hitnek balzsamával enyhít, és minden rendű nőszerzetes a sza-
bad személyeket kárhoztatja ; a Péterfillér megfelel a pápa 
kifosztásának, és a trappista ellentéte a győzedelmeskedő 
anyagiságnak. Legyen tehát bármily ferde korunk iránya, 
ereiben mégis keresztény vér foly még. Vajha ezen vér egye-
sülve imával és áldozattal, megadná neki a teljes életet ! Ik • 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 13-án, B a r t a k o v i c s Béla egri érsek 

ő exclja 200 frtot méltóztatott adományozni az egri házi-
szegények segedelmézésére. 

— H a y n a l d Lajos erdélyi püspök ő exclja a szent-
séges atyának 1000; a magyarhoni szűkölködőknek 400 frt. 
és 80 mérő gabonát ; a ,Maria leányai' czimü nagyszebeni 
egyletnek 150 fotot méltóztatott adományozni. 

—A Szentháromságnak pesti uj szobrán a következő föl-
irat olvasható: Statua Haec Décréta Auspicio Parochi Antonii 
Szántóffy, Consummata Ardore et Vigilantia Parochi Mi-
chaelis Schwendtner, Inaugurata Religiosis Cerimoniis A 
Card. Principe Primate Archiepiscopo Joanne Bapt. S c i-
t o v s z k y de Nagy-Kér Quinta Idus Octobris A. 1863. Pie-
tate et Liberalitate Fidelium, Arte et Ingenio egregii Ficto-
r is Andreae Halbig Surrexit. 

— Figyelemmel átlapozván a múltkor jelentett ,,Duo 
cycli meditationum quadriduanarum" czimü munkát azt va-
lódi nyereménynek mondhatjuk az e nemíi irodalomra 
nézve. A szokott lelki-gyakorlati igazságok korszerű vonat-
kozással vannak vegyitve, és tárgyalásuk modora által a ve-
lőkig hatnak, az egész bensőt megrendítik. Mig az első cy-
clus a fönséges igazságokat fönebb kelt styl és tanulságos 
jegyzetek által is emeli, a második cyclusi elmélkedések ha-
tási erejüket majdnem egyedül tárgyilagosságukba helyezik. 

— Némely lapok jónak látták a pápát a lengyel ügy-
ben elrendelt közimák miatt megtámadni és őt arról vádolni, 
hogy e tekintetben eltért elődei szokásától, és pártérdek, po-
litikai ambitio vezérlette erre. 0 szentsége a Vatikán levél-
tárából két hasonló rendeletet tett közzé, melyek egyike 1669-
ről szól, midőn a moszkvai czár jelölt gyanánt lépett föl a J a -
gellók trónja irányában, ekkor IX. Kelemen pápa nyilvános 
imákat rendelt ezen csapásnak elháritására. A másik 1767-
ik évi december 24-ről kelt, midőn a schisma teljesen fegy-
verkezett a kath. hit kiirtására Lengyelországban. 

— A ,Pres3e.' szerént nem rég 3 fiu és egy leány je-
lent meg a bécsi törvényszék előtt. A fiuk közül egyik 14, a 
másik 13, a harmadik 11 éves volt. Az igen csinosan öltöz-
ködött leányka alig lehetett 11 éves, és már mégis mind a 
három fiút erkölcstelen tettekre csabitotta. A törvényszék a 
fiukat bezáratta 4 hétre, a leányt mint csábitót szintannyi 
időre, sulyositván a büntetést minden héten egyszer kemény 
fekvőhelylyel. — És a lapok mégis nevetik az egyházi társula-
tokat, melyek külünösen a tisztaság megőrzésére czéloznak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 



A romai útra vonatkozó főpásztori körlevelek. 

I. A bibornok herczeg-primás körlevele. 

Krisztusban kedves hiveim ! 

Krisztus Jézusnak e földön helytartója, az egy, szent, 
apostoli s közönséges romai anyaszentegyháznak látható 
feje . IX. Pius romai pápa szentséges atyánk, Istennek 
dicsőségét s a szenteknek tiszteletét növelni kívánván a hivek 
között, a japani császárságban 1597-ben keresztre feszítte-
te t t azon hivek neveit, kik boldog emlékezetű XIV. Bene-
dek romai pápa rendelete szerént a vértanuk könyvében b o l -
d o g előnévvel említtetnek, február-hó 5-dikére, a közeledő 
pünkösdi ünnepek alkalmával a s z e n t vértanuk lajstromába 
szándékozik igtatni , hogy ezen, az Ur Jézus szent hitének 
vallása miatf megöletett huszonhat vértanú az egész keresz-
tény katholika anyaszentegyházban mint szentek tiszteltes-
senek , és s< gitségül hivassanak. 

Az ily ünnepély mindég ugy tekintetett , mint az isteni 
malaszt hatalma-, erejének diadalünnepe. Ugyanis szentjei-
nek diadalaiban maga Isten a dicsőséges, mert Isten malaszt-
jának segítségével küzdöttek és győztek a szentek. Istent il-
leti tehát mindenek fölött a dicsőség, dicséret és hálaadás : 
de örvendezünk a megdicsőült szent vértanuk boldogságán 
i s , hogy ők méltóknak találtattak Isten végnélküli kegyel-
mére. Az egész egyház örvend a szerencséseken , s hirdeti 
dicséretöket. 

Az egyház ily közös ünnepére mindég sokan szoktak 
volt megjelenni Romába, a katholika anyaszentegyház e kö-
zéppontjára, hogy a honnét szétterjedt a h i t , onnét nyerjen 
az táplálékot is. Mert lehetetlen a hiveknek nem lelkesiilniök 
az édes Üdvözitő hite i ránt , ha látják a szent vértanuk di-
csőítését , s hallják erősségöket, mindezekben pedig, imád-
ják Krisztust magát , mint a mártírok erősségét és a minden-
szentek koronáját, ki ő maga bajnokainak osztály-része , ko-
szorúja s jutalma. 

Ez oka, hogy szentséges atyánk az egész keresztény-
ségnek tudtára adta a tervbe vett ünnepélyt, meghiván arra 
különösen az egyház valamenynyi püspökeit. 

Noha előrehaladt korom, lábbajom s főpásztori teen-
dőim az itthonmaradást javallani látszottak: készséggel fo-
gadtam mindamellett a tisztes meghívást ; mert forrón vá-
gyom az anyaszentegyház zaklatásai közepett mutatkozó ez 
ünnepen együtt dicsérni püspöktestvéreimmel s a hivek soka-
ságával Krisztust, ki erőt , kitartást' s győzedelmet nyújt a 
benne bizóknak , s ki el nem hagyja egyházát, sőt a keresz-

tek közepett is növeli s gyarapitja az t , folyvást figyelmez-
tetvén , miszerént ne csüggedjünk mint a kicsinyhitűek. 

Nagyon fogok továbbá örvendeni, ha alkalmam lesz 
püspöktestvéreim társaságában vigasztalására lenni szentsé-
ges atyánknak, s biztositni őt fölséges személye iránti, szi-
vünkben táplált résztvevő sajnálkozásunk-, határtalan tiszte-
letünk- és líui kiolthatlan szeretetünkről. Ha a testnek legne-
mesebb része, a fő szenved : lehetetlen nem éreznünk nekünk, 
kisebb tagoknak, az ő fájdalmát. 

Meg fogunk jelenni teljes készséggel szentséges sze-
mélye előtt azért is , hogy köszönetet mondjunk neki azon 
bámulandó tántorithatlan állhatatosságaért, melylyel szent 
Péter öröksége s közvetve az egyházi kormányzás független-
sége fölött annyi sanyaruság között , annyi árulás , és gya-
lázatos rablás ellen őrködik. Tudjuk, hogy szivünk érzéseit a 
katholikusok milliói osztják. 

Kedves fiaim! Jól esik lelkemben tudnom , hogy az em-
lítettem résztvevő fiuk közzé számlálhatlak titeket. Elég ke-
zességet nyújt nekem erre azon emlék-könyv, melyben szent-
séges atyánk iránt 1860-ban főmegyém hivei közül ötven-
nyolczezernél többen nyilvániták szeretetöket és sajnálkozá-
sukat ; biztosit továbbá a részére tett adakozásoknál mutat-
kozott és folyvást mutatkozó készségtök. Legyen áldott mind-
ezekért az ur Jézus szent neve. 

Elmegyek t ehá t , már liarmadáZOr-iíOiHáha,; feígííf az"8~ 
szentjeiben dicsérni, s szentséges atyánkat tisztelni, s őt én 
és a ti szeretetekről biztositni ; de azért is , hogy mint más-
szor is tettem , leboruljak az apostolok fejedelmeinek , szent 
Péter és szent Pálnak , sirjainál s esedezzem az egész egy-
házér t , jelesül annak fejeért és kedves hiveimért, kiket az 
Ur gondomra bizott ; lekérjem Isten áldását s a szent aposto-
lok közbenjárását fölséges Fejedelmünkre , urunk-királyunk-
Ta, s az egész magyarhazára, hogy az allandó béke áldásai 
szálljanak mindnyájunkra. 

Imádkozzatok ti is , kedves fiaim , érettem , hogy Isten 
s az ő szent angyalai legyenek velem, mind mentemben, mind 
jöttömben. 

A mi urunk Jézus Krisztusnak s az ő sz. anyjának oltal-
mába ajánlak benneteket. 

Esztergomban , maj. 20-án 1862. 
Titeket forrón szerető lelki-atyátok 

János bibornok-érsek. 

II. A győri püspök ö mlgának körlevele. 
J á n o s , Isten irgalmasságából s az apostoli szent-szék 

kegyelméből győri püspök. — Egyházmegyém minden hivei-
nek üdvöt az Úrban s atyai áldást ! 

Krisztusban szeretett hiveim! ; 
„Egy az U r , egy a hit", tanítja s'z. Pál apostol, fi-

gyelmeztetvén bennünket, hogy a mint egy a mi legfőbb 
Urunk az Isten, ugy egy a kapocs is, mely minket hozzá csa-
tol , egy az ut is, mely minket hozzá vezet, tudnillik az igaz 
hit. Gondoskodott is a végtelen bölcseségii Is ten, hogy a 
hozzá vezető ezen egyetlen utat se az ó , se az uj törvényben 
az ő igaz hivei el ne téveszszék ; hanem szem előtt tartván, 
csak akar ják, mindég biztosan követhessék. 

Ez okból, mintegy összetartó éket , mintegy a sötétben 
világitó tornyot, tűzte hivei elé az ó törvényben először 
ugyan a frigyszekrényt, azután pedig a jeruzsálemi templo-

3)Ef. 4 , 5. 

mot , hova és nem máshova az ő elválasztott népéből minden 
férfiúnak minden évben az Isten imádása végett el kellett 
mennie, hogy az egységnek ezen középpontja által ujitsa 
meg időről időre az Istennel való szövetségét, és nyilvánítsa 
magát az egyetlenegy igaz hit követőjének. 

Ez okból rendelte az u j törvényben sz. Péter apostol 
személyében , és ennek utódaiban , az időről időre szakadat-
lanul egymást követő romai pápákban az üdvözitő igaz hit 
egységének középpontját. Ez okból választotta el az isteni 
gondviselés az anyaszentegyház látható fejének székhelyéül 
Roma városát is, azon várost , hol sz. Péter apostol, a leg-
első pápa , él t , hol püspöki széket alapitott és meghalt, hogy 
ide figyelvén, ide járulván, magukat az üdvözitő egy igaz 
anyaszentegyháznak kebelében megőrizzék. — De miként tör-
ténik ez meg? hisz most minden keresztény katholikus nem 
tartozik, nem is köteleztethetik a Romábani megjelenésre, 
mint az ó törvénybeli hivek kötelesek voltak Jeruzsálemben 
megjelenni. Értsétek meg. Megtörténik ez az anyaszentegy-



ház látható fejével, a szentséges romai pápával való egyesü-
lésnek időről időre megujitása, a püspököknek, mint főpász-
toroknak, Romábani megjelenése által. Ugyanis minden ke-
resztény katholikus hivek egyek a hitben az ő lelkipászto-
raikkal, a plebánusokkal, ezek ismét egyek a püspökkel, a 
püspökök ismét egyek a szentséges romai pápával. Ezen hit-
beli egységnek föntartása és megujitása végett köteles min-
den püspök az egész világból minden ötödik esztendőben, ha 
csak lehet személyesen , ha pedig igy nem történhetik , kül-
dött vagy irás által Romában megjelenni ; köteles a gondvi-
selésére bizott egyházmegyébeni hitállapotról a szent-atya 
előtt számot adni ; köteles a szent-atyávali lelki egyesülést 
igy külsőképen is bevallani, inegujitani, föntartani. 

Krisztusban szeretett hiveim! közteteki főpásztorkodá-
som ötödik esztendejében ily kötelességbeli útra indulok Ro-
maba, hol már egyszer megfordultam; most tehát indulok ti 
miattatok, és a ti vallásos legszentebb érdeketekben. Messze 
útra indulok, hogy a szent-atyát, IX. Pius pápát , megvi-
gasztaljam bennetek, hogy megörvendeztessem őtet , megje-
lentvén neki a, ti kebletekben élő keresztény katholikus hit-
nek virágzását ; hogy bizonyossá tegyem őtet a győri egyház-
megye fiainak és leányainak ő éret te , mint közös édes aty-
jokérti lángoló szeretetéről, melyet minden jó alkalommal 
tett leg és áldozatokkal is készek vagytok nyilvánítani, midőn 
a tőle helybenhagyott ajtatos társulatokba magatokat számo-
san beíratjátok, midőn őtet , majdnem mindenéből kifoszto-
gatot ta t , szereteteteknek filléreivel segittitek, hogy terhes 
hivatásának, melynél fogva az egész anyaszentegyház sokféle 
szükségeit fedeznie kell, megfelelhessen; midőn a Krisztus 
sz. hite egységének köntösét széttépni vágyó ellenséges ki-
sértetek ellen résre álltok, és sz. hitetekért , az Istennek ezen 

^legdrágább adományaért, küzdeni és mindent eltűrni készek 
vagy tok"ném 'engedvén azt, a mindinkább elharapódzó po-
gány szellemnek martalékává esni. Isten áldjon meg benne-
teket vallásos minden jobb mozdulatotokért! nem egyedül <i 
t i , hanem inkább a ti lelketekben munkáló Szentlélek Isten-
nek müve ez, Őtet dicsérjetek. írva van : ,,A bölcs fiu meg-
örvendezteti a ty já t , a balgatag búbánata anyjának" Vi-
seljétek magatokat mint bölcs gyermekei a keresztény katho-
lika anyaszentegyháznak. Dicsőség legyen Istennek, nem 
aludt még ki a ti sziveitekből a vallásos buzgalomnak áldott 
szikrája. Azért folytonosan ébrenkedjetek sz. hitetek mellett, 
és az ő ellenségeitől ép a jelen korszakban sokféleképen ke-
seritett közös atyánknak, a dicső IX. Pius pápának tegyetek 
örömére, kinek hősies elszántságát az anyaszentegyház és az 
apostoli sz. szék jogainak védelmében , bölcseségét, angyali 
szelidségét, jótékonyságát és egyéb kitűnő magas erényeit 
még ellenségei is bámulják. En sz. Péter és sz. Pál apostolok 
sirjánál Romában imádkozni fogok érettetek, hogy a két 
megdicsőült apostoli fejedelemnek esedezése által adja meg 
Isten nektek a hitben való állhatatosságnak malasztját. De 
szeretettel kérlek benneteket, ti is könyörögjetek érettem 
lelketek főpásztoráért, hogy az Istennek oltalma legyen ve-
lem utamban , hogy segitsen kegyelme minden fáradozásim-
ban érettetek, hogy adja meg az akaratot a jó ra , és az erőt 
annak véghezvitelére. 

De a püspöki hivatalos megjelenésen kivül van még 
egy más nevezetes ok is, mely miatt szentséges romai pápa-
atyánk a folyó évi Pünkösd ünnepére maga körébe óhajtja 
az egész föld kerekségéről a Romában megjelenhető püspö-
köknek nagy számát. Tudjátok, ajtatos hivek! hogy a katho-
lika anyaszentegyház nem elporló és sokfélekép csakhamar 
romba pusztuló szobrokban vagy fölirásokban — hanem hí-
veinek szivében örökíti meg legérdemesb fiainak és leányai-
nak emlékét, és tiszteli ugy, miként a hívságos világ semmi 
erőködéssel nem képes csak meg is közelíteni. Ugyanis mi-
után a Szentlélek Istennek segitségül hívása mellett a legna-
gyobb szigorral és óvatossággal megvizsgálta legérdemesb 

>) Póld. 1 0 , 1. 

fiainak és leányainak szent és jámbor életüket, hősies eré-
nyeiket , dicsőséges cselekedeteiket, szóval az Ur Krisztus 
kegyelme által szerzett érdemeiket, ünnepélyesen kijelenti 
őket, mint a kik már szinről szinre látják az Istent , és ural-
kodnak Krisztussal a mennyekben, kijelenti őket a hivek kö-
vetésére és tiszteletére méltó jeleseknek. Es ezen ünnepély 
neveztetik a Szentek sorába igtatás ünnepélyének. A folyó 
évi Pünkösd napján is egy ily rendkívüli ünnepély fog meg-
tartatni Romában. Ezer ötszáz kilenczvenhetedik esztendő-
ben történt tudnillik, hogy a tágas és népes japáni biroda-
lomban iszonyú dühöngéssel irtotta ki a pogány vadság a 
xaveri sz. Ferencz által nagy fáradsággal, de örvendetes si-
kerrel megalapított keresztény katholikus hitet. Ez alkalom-
mal főleg huszonhatan tüntették ki magukat , kik örömmel 
tettek tanúságot vérükkel az Ur Jézusért. Ezen vértanuk 
többnyire ugyan sz. Ferencz-rendbeli szerzetes férfiak vol-
t ak , mert akkor is főkép a hivő nép pásztorai ellen irányoz-
tatott az üldözők kegyetlensége ; de a huszonhat vértanú kö-
zött tündöklött ké t , az egyik tizenhárom , a másik tizenegy 
éves, gyermek is, kik visszautasítván minden fényes ígéretet, 
ellenállván minden csábitásnak , megvetvén minden kínt és 
gyötrelmet bámulatos elszántsággal, a legnagyobb készség-
gel haltak meg szent hitükért. Ezen vértanuk emlékét az idő-
től maga az Isten is több tagadhatlan jelekkel és csodákkal 
megdicsőítette. Most tehát Krisztus ezen huszonhat vitézei-
nek a dicső szent martyrok sorába igtatása fog megtörténni, 
és emlékezetük a legnagyobb ünnepélylyel fog a hivek tisz-
teletének átadatni. Ezen ünnepély dicsőségének nevelésére is 
kivánja tehát szentséges atyánk a püspököknek megjelenését 
Romában. 

Már sz. Pál apostolról olvassuk, ]) hogy elment Jeru-
zsálembe Péternek látogatására é tizenöt napig maradott 
nála. Miután pedig sz. I 'éter apostol Romába j ö t t , onnét az 
Anyaszentegyházat kormányozta, és ott Krisztusért életét is 
adta, minden egyházak a romait mint fejőket tisztelték, ügyeik-
ről oda tettek jelentést és azokiia,^ elintézését onnét várták 
annyira, hogy már I. Gyula pápához imigyen írnának a ne-
gyedik században egy sz. zsinat atyái : „Legjobbnak és leg-
illőbbnek látszik, ha a főhöz, azaz Péter apostolnak székéhez 
minden tartományból a papok jelentést tesznek." „Hoc opti-
mum et valde congruentissimum esse videtur, si ad Caput, id 
est ad Petri Apostoli Sedem ele singulis quibusque provinciis 
Domini référant Sacerdotes" 2). Sz. Ireneus, második század-
beli atya pedig kifejezi magát, mondván : „Ezen, t i. a romai 
egyházhoz szükség gyűlni minden egyháznak, az ő hatalma-
sabb fölsőbbségeért." „Ad hanc enim (romanam) ecclesiam 
propter potiorem principalitatem necesse est omnem conve-
nire ecclesiam" :í). 

Ugy van , liom.a a kereszténységnek Jeruzsaleme, a 
hit tekintetében főhelye, , ide kell függesztve lenni minden 
keresztény katholikus szemének. Romával és Roma által az 
anyaszentegyház látható fejével, az által pedig az ur Jézus 
Krisztussal kell minden hivő kereszténynek magát kapcso-
latban tartania. I t t kell a sz.-atyánál, sz. Pál apostolnak és 
a mindenkori főpásztoroknak nyomdoka szerént hódoló tisz-
teletét püspöke által megtennie. A pokol kapui most különö-
sen erőködnek Roma, vagy igazabban a kereszténységnek 
feje szentséges Pius atyánk ellen, most tehát kétszeresen 
szükséges ezen fiúi kötelességet telj esiteni. Legyen tehát, mi-
ként Isten akarja ! Én a ti imádságtoknak segítségével elin-
dulok a hosszú ú t ra , és áz Atya , Fiu és Szentlélek Istennek 
oltalmába ajánlak benneteket. Dicsértessék az Ur Jézus Krisz-
tus ! Mindörökké Amen. 

Kelt Győröt t , Pünkösd-hó 16-ik napján 1862. 

János s. k. püspök. 

' ) Gal 1 , 18 . — 2 ) Epist. Synodi Sardicensis ad Julium urbis 
Romae Episcopum. — 3 ) Adv. Haeres. III. 3 . 

P e s t , 1862. N y o m a t o t t Be ime l J . és Kozma Vazulná l . 



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

5 frt. 25 kr . , 
helyben 4 frt. 9 0 kr. a. é. 

RELIGIO 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYOIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

nyomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

november 18-án. 41. II. Félév. 1863. Pesten, 
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A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

, , E x appetitu potentiae angeli lapsi sunt , ex 
appetitu scientiae homines ." B a c o de Verulamio. 
( N o v u m orgánum. Praefatio. p. X I I I . ) 

I. 
Midőn La Harpe franczia itész és költő vigasz s 

remény nélkül szenvedett a forradalmi köztársaság 
bűzhödt börtönében ; midőn lelke előtt a nyaktilóval 
egyszerre a sirontuli bizonytalanság sötétsége me-
rült föl, és megindult, de még mindég kétkedő ke-
bellel kezdé olvasni Gersonnak „Jézus követéséről" 
irt könyvét, *) melynél magasztosabb mű alig került 
ki emberi kézből : — váratlanul megjelent neki Jé-
zus az irgalom mosolyával arczán, és csodás nyájas-
sággal mondá : „íme ! itt vagyok fiam. Eljöttem hoz-
zád, mert hivtál." 2) 

Ugyanakkor a 18-ik század is, — képviselve 
mindent a mi szent lerombolni akaró gunybölcsészete 
által, — szintén kiáltó szót intéz vala a „Kereszté-
nyek Istenéhez." E kiáltó szó nem a megtérni akaró 
szeretet vágyó szózata, nem irgalomért esdő kiáltás, 
hanem káromló megidézés volt a fölfuvalkodott szá-
zad észtörvényszéke elé. 

Jézusnak e két ellenkező természetű fölhívása 
óta több mint félszázad mult el ; fölváltva többször 
ismétlődtek a buzgó, és vallástalan keblek Jezushozi 
kiáltásai, s Chateaubriand, Ravignan, Lacordaire, 
Montalambert mellett nem hiányoztak Lamennais 3) 

' ) Grerson a 14-ik század közepén a párisi egyetem 
cancellárja volt, — nagy tudománya- s rendkívüli szent éle-
téről az egész országban hires, — halála után mindenki neki 
tulajdonitá a „Jézus követéséről" irt könyvet, ily értelemben 
idézi Roselly is. 

2 ) Roselly de Lorgues. Le christ devant le siècle. (Pré-
face, 10 pag.) 

3) Különösen „Paroles d'un croyant" czimii müvében. 

Feuerbach, Strauss, Proudhon, kik vakmerő kevély-
séggel utasiták ki Istent a földről. „Isten ! — Én nem 
ismerek istent, ez csak mysticismus. — Mivel tarto-
zom én neked, s te mivel nekem, ez az én religiom, 
ez az én Istenem-" (Proudhon, Système des Contra-
dictions économiques. Chap. VI.) 

A jelen, melyben élünk, e tekintetben sem ma-
radt el múltjától ; s ha az emiitett észtörvényszék el-
nöke Voltaire előjöhetne sirjából, nagy megelégedés-
sel látná, mily kitartás- és hévvel igyekeznek némely 
honfitársai az ő hires „écrasez l 'infame" „tiporjátok 
el a gyalázatost," jelszavát napjainkban valósítani. 

A nagy mester örömét legfölebb az zavarhatná 
meg, hogy e követői a guny Falstalf-köpenyét el-
dobva, a tudomány szigorú arczával mondják ki csal-
hatlan Ítéletüket, és mesterük nyomdokát elhagyva, 
idegen földön keresék és találák föl vezérüket. 

E néhány honfitárs képez jelenleg Francziaor-
szágban egy, már eddig is hírnévvel bíró bölcsészeti 
iskolát, mely alig egy évtized előtt keletkezve, kö-
zös erőmegfeszitéssel azon dolgozik, hogy Istent és a 
keresztet kiűzze a világból. 

Azonban nem csak Isten és a kereszt megtáma-
madásaik czélpontja, hanem mindazon örök egyete-
mes igazságok, melyek az emberi ész, s erkölcsi tör-
vények alapjait, az egész társadalom életét képezik, 
melyek minden kebelnek és minden népnek életföl-
tételei, — az emberi nemnek világító napjai, vigasz-
talása s ereje ; melyeket ha megingatunk, megöljük 
az erkölcsi embert. 

Igen, Isten és az evangelium mellett az emberi 
lélek, jövő élet, az összes társadalmi s erkölcsi rend 
ellen szórják támadó nyilaikat e bölcsek; és nyiltan 
az emberi nem vallásos-erkölcsi életének megsemmi-
sítésére törekszenek. 

Ez iskolának vezérei: Littré, Renan, Taine, Maury 
tagjai az „Academie des Inscriptions et des Belles 
Lettres," máskép „PInstitut"-nak nevezett tudomá-
nyos intézetnek. Littré orvos; Renan a „College de 
France" tanintézetben a keleti nyelveket, és Maury 
ugyanott történelmet és morált tanit; Taine ez évben 



lőn kijelölve a nagy tekintélyű „École politechnique" 
egyik tanszékére. 

Ez egyének, mint lá t juk: „vezetőiaz ifjúságnak, 
s azért lelkismeretes kötelmük az ifjú kebleket a kor 
mételye, az uralkodó vallástalanság ellen tiszta tanit-
mányaikkal erősíteni; ez egyéneket a társadalom a-
zon küldetéssel bizá meg, liogy az ifjúság erkölcsi, 
szellemi kiképzésének előmozditói legyenek, kiknek 
tehát, — bármily belső meggyőződéssel bírjanak 
is, — kötelességük tiszteletes tartózkodással kímélni 
az i f jú keblek vallásos érzületét: — és ők szavukat, 
tekintélyüket ellenkezőleg arra használják, hogy a 
Hatal szivekben lerontsák a hitet, kereszténységet, és 
kiűzzenek onnét minden vallásos érzületet. — Ez el-
viselhetlen !" 

Dupanloup, a nagy franczia püspök szavai ezek. 7) 
Ö, ki életének nagy részét az ifjúság nevelésének 
szentelé, kiről XVI. Gergely pápa rendkívül sikeres 
működésének mintegy jutalmául azt mondá: „Tu es 
Apostolus juventutis" 2) az ifjúság barátjának fájdal-
mával, és a püspök szent buzgalmával lépett föl ezen 
uj istentagadók ellen 3), kik, — mint mondja, — 
„nem csak a kereszténységet, hanem magukat a ter-
mészeti alapigazságokat is megtámadják. — Nem 
csak Francziaország régi hite, hanem a köztársadalmi 
fönállás vagyon fenyegetve közöttünk." („C' est ne 
pas seulement l'antique foi de la France, c' est la rai-
son publique, qui est menacée parmi nous.") 4) 

Jellemzésükre idézem az emiitett püspök szavait, 
melyek szerént e bölcsészek nem lépnek föl a kérdé-
seket rendszeresen tárgyazó munkákkal, mint az ex 
professo bölcsészek szokták, eszméik, elveik nem ké-
peznek egy nagy tudományos rendszert ; elméleteik 
elszórvák minden irányban, majd folyóiratokban, 
majd egyes tanulmányokban; — sokszor egészen 
más irányú munkáikba is oda csempészik világbol-
dogító tanaikat. 

Renan kiválóan nyelvészettel és pedig a keleti 
nyelvekkel foglalkozik, melyeket a Saint Sulpice-
papnöveldében mint növendék kezde tanulni, mely 
pályáról azonban visszalépett. 

Első iratai, melyeket 1847/g-ban a „Liberté de 
penser" czimü akkor már haldokló folyóiratokban 

' ) Dupanloup. Avertissement à la Jeunesse et aux Pè-
res de famille sur les attaqués dirigées contre la Religion 
par quelques écrivains de nos jours. Paris. 1863. pag. 7. 

2) „Religio" 1863. 1-ső félév, 38. sz. 300. lap. 
3) A fönn idézett munkával. 
*) Dupanloup. Avertissement, pag 6. 

névtelenül tett közzé — kereszténység elleni heves 
megtámadások valának; mint a „Revue des deux 
Mondes" egyik munkatársa megjegyzi: „első elme-
szüleményei élénk keserűséget árulának el; eszméi-
ben, irályában bizonyos kiválóan sötét árnyalat-, he-
lyenként fölindulásnak nyomai voltak észrevehetők. !) 
E czikkeit később egy kötetbe gyűjtve. „Études d' 
histoire religieuse" czim alatt kiadta. Előszavában ki-
mondja,hogy a benfoglaltakat nyugodt lélekkel ismeri 
magáénak, mert e könyv semmi olyast nem tartal-
maz, mi nem egyeznék meg az igazsággal, s mi nem 
felelne meg jelen gondolkodás-módjának. 

Azonban hirnevét „Histoire comparée des lan-
gues sémitiques," — „Origine du Langage," ,.Livre 
du Job," — mely Jób könyvének forditása egy je-
lentékeny előszóval — „Averrois et l'Avverroisme" — 
munkáival alapitá meg, s az igy megalapított hirnév 
nem kissé terjedt a mohó kíváncsisággal várt és ol-
vasott: „Vie de Jésu" legújabb munkája által. 

E dolgozataiban szétszórvajelenkező bölcsészete, 
sajátos vegyülete a kétkedő s még is állitó, positi-
vista, pantheista elveknek, majd tagadva az Isten sze-
mélyiségét és létét; majd ismét mysticus dicséneke-
ket zengedezve nevének. A dogmatismust elveti, és 
senki sem ír oly dogmaticus hangon mint ő; a miről 
szól, mindenben ellenmondást nem tűrő határozottság-
gal lép föl, minden bizonyítékok nélkül, mint ez kü-
lönösen a hires „Vie de Jésu"-ban látható; okoskodá-
sai, — szavai- és eszméinek e csalóka tükrei , — 
jobbra-balra csavarhatók. Ugy beszél mint mi, de 
nem ugy gondolkozik mint mi ; — s épen mert tév-
tanai közé helyenként tiszta igazságot vegyit, még 
veszélyesebb az igazságnak e megtartott része, mint 
tévelyei által; 2) irálya képekben, fordulatokban 
gazdag, képzelme élénk, megnyerő, azért: „az irók 
azon osztályához tartozik, kik arra születtek, hogy a 
kézművesek tudatlan csoportjainál, s azon magas ren-
diteknél, kikben alapos képzettség és az igazság sze 
retete hiányzik, a keresztény érzület utolsó marad-
ványát is elfojtsák. 3) 

Littré inkább német, mint franczia író irályát 
tekintve, ki — mint látszik — már maga is belefá-
radt egy s ugyanazzn horizon folytonos nézésébe, s 

' ) Saint-René-Taillandier. „Des idées r eligieuses au 
XIX Siècle." (Revue des deux mondes. 1857 XI. tome. Liv-
raison du 15 sept 242. pag.) 

2) Plasman. Les Strauss Français. Observât, prélimin. 
pag. V.—VIII. és Dupanloup. Avertissement. 16 17. pag. 

3) Idők tanuja. 1863. oct. 223—1130. sz. 926. lap. A 
müncheni kath. tudósok gyűlésének nyilatkozata Renan ellen. 
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ugyanazon eszmékkeli tartós foglalkozásba, hanem 
megtörhetlen, fáradtságot alig ismerő szorgalma, s 
egy neme a hideg fanatismusnak tovább hajtja hosz-
szadalmas, rideg elmélkedéseiben. Littré már évek 
óta terjeszti materialisticus eszméit részént fordítá-
sokban — melyek között első helyen áll Strauss 
„Leben Jesu"-ja — részént eredeti dolgozatokban. 5) 

Bölcsészeti elvei, — melyeket Auguste Comte, 
egyházi polytechnikai tanártól vett át, kit Franczia-
ország egyetlen államférfíának nevez — 2) legélén-
kebben nyilvánulnak az általa újonnan átdolgozott: 
„Dictionnaire des Sciences médicalessí-ban, mely elő-
ször 1806-ban jelent meg. Szerzője Capuron acade-
miai tag, orvostudor vala, ki vallásos érzelmű egyé-
niség levén, egész munkáján tiszta spiritualismus öm-
lött át. — A második, 1810-ben megjelent kiadást 
Nysten orvos segélyével dolgozta ki. 1814-ben Nys-
ten saját neve alatt adta ki a legkedvezőbb sikerrel. 
Nysten után Bricheteau adá ki újra e munkát, sértet-
lenül hagy ván a szöveget. Jött azonban Littré, s ked-
vező alkalomnak tartva materialisticus tanait egy oly 
classicus munkában terjeszteni el, mely számtalan 
kézen forog: — az eredeti elveket, tanokat egészen 
átváltoztatva, s elárasztva saját vallástalan elveivel, 
még mindég Nysten neve alatt adá át 5-ik kiadásban 
a megcsalt közönségnek. 3) 

Taine, criticus, ki különféle bölcsészekről irt 
czikkeiben, bírálataiban terjeszti elveit. 

Első irodalmi föllépését „Essai sur les Fables de 
la Fontaine," és „Etude sur Tite-Livç." czimü mun-
kákkal kezdte meg, melyben sűrűn el valának hintve 
egy anyagimádó, fatalisticus bölcselet csirái. 

E bölcselet csakhamar körvonalazódott a 19-ik 
század franczia bölcsészeit biráló, egymást sűríjn kö-
vető czikkekben, melyekben a még fiatal tudós ne-
vetségessé igyekezék tenni tekintély gyanánt elis-
mert neveket, mint Maine de Biran, Royer Collard, 
Jouffroy, Cousin, stb. 4) 

Ez idő óta szemlékben, napi lapokban szünet 
nélkül ostromolja a vallási és bölcsészeti igazságokat 
egyiránt a legsötétebb guny- s indulatossággal. 

Maury nem annyira jártas a bölcsészeti kérdé-
sek- és nyelvészetben mint társai. Tere inkább a szo-
rosan tudományos vizsgálódás a történet tömkelegé-
ben. — Irataiban nem található föl ugyan ama közö-

') Dupanldup. Avertissement p. 18, 19. 
2 j Dupanloup. Avertissement, p. 33. 
3) Dupanloup. Avertissement. 70, 71 pag. 
4) Dupanloup. Avertissement. 16. p. 

nyös istentagadás, melyben társai kitűnnek, hanem 
együtt működik velők annyiban, hogy minden mun-
kái kereszténység elleni megrögzött gyűlöletről ta-
núskodnak. 

Czélja, tudnillik a kereszténységet minden ter-
mészetfölötti jellegétől megfosztani, minden szavai-
ból előtűnik. ') (Folyt, köv.) 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a 1 á s t h y Páltól . 

TURIN, nov. 5-én. Az olasz félsziget fővárosait egyen-
ként megjárva, ide megérkeztünk, hol mondhatjuk : ,fecunda 
culpae saecula contaminavere et genus et domos ; hoc fonte 
derivata clades in pátriám populumque íluxit.' I t t esküdtek 
össze, kik hazájukat Novarára vezették; siralmas bukásra 
vitték a kétszínű Károly királyt , mivel nagyravágyásának 
hizelegtek, Italia csillagát feje fölött ragyogni regélték ; si-
ralmasabb bukásra vitték a mai királyt , mivel fiatalságát 
pénzzel, borral és — megtörték, belőle báb-királyt 
csináltak, kinek méltósága csak gőg lehet, kinek bátorsága 
csak vak merény, most a mit szájába tesznek, azt elolvassa, 
mit előterjesztenek, azt aláirja ; ő titkos, de, miként eddig 
hihetni, boldog házas, — többel ő nem gondol, ő országol, 
de nem kormányoz a szó legteljesebb értelmében. A király 
mulat, a minister kormányoz, a nép — zokog az oltár előtt. 
Az Amadeusok és Filibertek unokája hová sülyedett, mivé 
let t? Meghalt ajtatos anyja, meghalt vallásos neje, nem volt 
ki szivét a vad indulatok között e földön aczélozza. Károly-
Albert viselete a ravasz kétszinüség volt, de ő uralkodott, ő 
az egyházzal nem szakított, készebb lett volna nem Oporto 
városának egy kisszerű utczáján kibérelt két szobácskában, 
hanem Seelandnak puszta vadonjain meghalni, semmint az 
egyház és a pápa átkát a szentségtelen merénynek legbor-
zalmasabbika által magára vonni, az egyház és a pápaság 
kiirtásához fogni. Erre Victort Cavour készitette el. Ellensé-
gei a forradalmárok a királyoknak, mivel ellenségei a király-
ságnak; hanem legnagyobb ellensége a királynak azon for-
radalmár, ki a királynak hizeleg, ki a kir. palotákon keresz-
tül sántikál, s földre borul a trón előtt. Aljas a forradalmár, 
midőn ezt teszi, aljassá teszi a királyi személyt, a kivel hó-
dolatjait elhiteti; megrontja, elárulja a királyt, megrontja, 
elárulja a nemzetet. Ez volt Benső Camillo Cavour, a ki ál-
lamári pályáját, miként San-Pol mondja, kétszínűséggel kez-
dette, hazugsággal folytatta, kegyetlenséggel végezte ; mi-
kor haldoklott, az esküszegések, az árulások, a szentségtöré-
sek halmaza nehezült fuldokló mellére, s most, lelketlen és 
nemtelen munkája folytattatván, szakadatlanul ömlik kopor-
sójára, nem csak a bün, hanem a fölperzselt városok hamuja 
és üszke, a kiontott vér patakja, a polgárháborúnak iszonya-
tossága. De elhagyván ezt, nehogy mit százszor mondtunk, 
ez alkalommal ismételni látszassunk; egyes tényekből az ál-
talánosra, részletes nyilatkozatokból a pokoli kitartással vitt 
rendszerre lehozást teendünk. A bűnnek fészkébe ereszked-
vén, visszaemlékezünk a három éves ,Havi szemlékre', nyu-
godtan mondjuk: kevés volt minden, mit a toll regélt , a 

1) Dupanloup. Avertissement. 19, 20. p 
41* 
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tény meghalad minden várakozást. Damnosa quid non im-
minuit dies ! A vallásos nép, jámbor lélek, egyéni s nemzeti 
gyarlóságai mellett kitűnő tulajdonokkal biró nemzet most 
rendszeresen rontatik egyéni s nemzeti erkölcseiben, csak 
hogy a forradalomnak eszköze, később pedig áldozatja le-
gyen. Megrontotta a királyi családot, mivel megölte, leg-
alább elfojtotta benne őseinek hitét, hagyományait, irányait; 
megrontani igyekezik a népet is. Megrontva a kir. családot 
megnyerte a forradalomnak, megrontva a népet, megnyeri 
a forradalomnak ezt is. A forradalom pedig nem egység, 
nem hegemónia, nem Italiának piemontisatioja, ez még csak 
eszköz, ez mind csak csábétek, csengő szó ; a forradalom az 
egyház kiirtása, a kereszténységnek teljes elfojtása Európá-
ban , a forradalom visszaállított pogányság, a testnek, a 
szemnek, a lélek büszkeségének uralkodása, — atheismus. 
Egyre megy, legyen bár valaki a forradalmi monarchiának, 
vagy a forradalmi köztársaságnak, a középnek, vagy a szélső 
baloldalnak hive ; itt nem a külső ürügy, nem a külső köpeny, 
nem a személy, nem a fokozat, — itt az elv határoz , dönt, 
ragad. Bármily tekintetben inkább kivánnék Italiának tiz 
Garibaldit, semmint egy Minghetti t , Peruzzit; mindkettő 
fene vad, de az őszinte, ez álnok, ez ravasz, ez hazug, ez 
nemtelen. Kézbe vévén az „II popolo d'Italia'-t, Quinet Edgár-
nak „A 19-ik század vallásos forradalma" czimü értekezése 
fordítását találtuk. Egy garibaldianus forditja az atheus né-
zeteit, mivel őszintén, nyiltan szól. „Ne vessetek tőrt a sza-
vakban, ne kínozzátok a nyelvet, igy szólt az olasz mérsé-
kelt párthoz, mely kath. egyházat akar, hanem ő eszméje 
szerént, —a miről ti beszéltek, az röviden mondva az egyház 
kiirtása, ti pedig azt kiengesztelésnek nevezitek az egyház 
és forradalom között. Csak már egyszer világosan szólnátok ; 
de beburkoltan szólva senkit sem csaltok meg, mivel ellen-
ségtek (a papok) éles szemmel bir az elvetett tőrnek megis-
merésére. Hallván a kiengesztelést, ki az, a ki nem tudná, 
hogy ezen kiengesztelés a teljes fölforgatással azonos ? En-
gesztelést kerestek a kath. egyház és a forradalom között ? 
(A francziák császárjának hires maj. 20-i levele is ezt ke-
reste.) Négyszegű kör! Elvakitjátok azokat is, kik látni kez-
denek. Ti gyávák vagytok, nyiltan szólani nem mertek; ha 
az egyházzal vagytok, valljátok be, de akkor ti alkalmazkod-
jatok hozzá; ha pedig ki akarjátok irtani, ne mondjátok, hogy 
kiengesztelődést kerestek, mivel ti halált hordtok. Mentsük 
meg az emberi szellem függetlenségét, lépjünk ki a chaos-
ból. A franczia forradalom tévedett, mivel minden vallást ir-
tot t ; csak egy van, mely a mi ellenségünk, ezt kell irtani, s 
ez a kath. egyház," ]) Mit a vörös democrata lap bevall, s 
bevallani kiván, azt a turini kormány megteszi, csakhogy 
ravaszsággal, de hasonló merénynyel. A nov. 2-i kormány-
lapon is három zárdának lefoglalását olvassuk. Hány száz 
zárdát pusztított már, hány ezer szerzetest te t t földönfutóvá 
étel, tető, ruházat, foglalkozás nélkül ? Tettei öszhangzanak 
a vörös párt vágyaival, de még egyházat vall, még Istent nem 
tagad. Mit Cavour 1860-ik év aug. hónapban Gualterohoz 
irt Umbriára nézve: „A kormány el van határozva, nemcsak 
elősegiteni, hanem vezetni is a mozgalmat. Mikor eljön 
a tettnek órája, nem kevesbbé leszünk határozottak, mint 
Bertani ; hanem a bátorság mellett szemesek és előrelátók is 

' ) II popolo d'Italia 291. sz . 31. octt 

leszünk," ' ) azt a turini kormány, a mérsékelt pártnak v e -
zénylője az egyházra nézve máig is folytatja : lárma nélkül 
teljesen és társadalmilag tönkre tenni az egyházat. A püs-
pökök számkivetése, tömlöczözése, eltávolítása a megyéből 
ide üt ki; a szakadár papok toborzása, díjazása e czélt kö-
veti. Kívülről a placetum, és exequatur által tétlenné tenni, 
belülről az engedetlenséget szitani, ez a terv. Ki hinné, hogy 
a belügy- és igazságiigyérnek egész becsmértéke van a jutal-
mazásra az ily szakadár papoknál? A tariífa ez: egy pap 
= 100 lira fölpénz, havonként 50 lira ; egy kanonok = 1 0 0 0 
líra fölpénz ; egy protonotarius Apostolicus r= egy csomag 
napoléon-d-or ; egy monsignore = Annunziata-szalag évi 
fizetéssel; egy jezsuita? — a mennyit kér, evvel külön al-
kusznak. Ezen lélekvásárlás utcsinálás Romába, miként volt 
Palermoba, Nápolyba, Florenzbe. Luzi 1862 dec. 18-án mondá 
a kamarákban: „A nápolyi papságot fizetni kell, h o g y n e 
legyen ellenünk. Segítvén az alsó papságot, a kormány nagy 
lépést tesz Roma felé. Mig csak az alsó papság nem lesz föl-
segítve, a romai kérdésben elő nem haladunk. Több okot 
mondanék, de az okosság hallgatást parancsol ez ügyben." a) 
Mi ez az okosság? Az, hogy a papságot elég aljasnak kép-
zelte, lelkismeretét pénzért eladni, mivel Liverani, Passa-
glia eladta. A mit a papságból eddig szedhetett, szedett; töb-
bet nem fog nyerni. Az eddig megnyert papsággal pedig, 
miként maguk vallják, még semmire sem mennek. Nem men-
nének semmire, ha tiz annyi volna is a szakadár, mivel a 
nép, mely vallásos, borzad tőlük; a nép pedig, mely vallásta-
lan, sem jó, sem rossz papot nem akar; a forradalmi papság-
nak a népre oly kevés a hatása, miként Francziaországban a 
házas plebanusoknak volt mult század végén. Nem jóslói 
ihletettséggel mondta-e meg ezeket szent-atyánk IX. Pius ? 
0 is kiengesztelésről szólt, melyet tőle kivantak,s megmondta, 
mi ez a kiengesztelés, elősorolván mi a mai civilitas. Előt-
tünk vannak a szent-atya szavai, ki Sionnak ormairól a tá-
voli veszélyeket meglátja, s nekünk a völgyben hirül adja. 
Mi nem látjuk a veszélyeket, mi az előnkbe vetett tőrt sok-
szor fölvennők, de az ő őrszeme int, tanit, fölvilágosit, a sza-
vak, a szólamok értelmét megnyitja. Ma már a forradalom 
nyilt vallomását birjuk, az álarcz leesett, nyiltan szólnak, — 
s nyíltságuk a szent-atya szavait, melyeket a nehéz hitű talán 
túlzásnak vett volna, utolsó ízig igazolja. Több mint 100 év 
előtt hirdették a pápák azon vészt, melyet az európai össze-
esküvés Europa trónjai ellen készített, de lassan mentek az 
események, a pápák szavai későn igazoltattak : IX. Pius sza-
vai két év alatt teljes igazolást a tettekben találtak. Most 
mondhatja a hitvalló szent-atya : si mihi non creditis, verbis 
et operibus inimicornm meorum crédité. Oh az isteni gond-
viselés sok kedvezéssel árasztja el a szent-atyát, s az egyik 
az, hogy szavait a napi események igazolják, Ítéleteit a csa-
pások ajánlják. Hitvalló pápa a hitvalló püspökök és papok 
között, kiket buzgóságuk a forradalom előtt gyűlöletessé, fé-
lelmetessé tett, azért üldöztetnek. Itt Turinban ül De Ange-
lis bibornok és fermoi érsek már három éven tul fogságban, 
szobájának küszöbét oly hosszú fogság alatt át nem lépte. 
Miért? Mindeddig az álnokul kegyetlen forradalom nem 
szólt. Ő szenved, szenvedése a híveinek kényszeritett elha-

' ) .San-Pol. Conferenza 8. p. 122. 
2J Atti uff. n, 951. p. 3699 , 3700. Armonia n. 197. dec. 21. 1862. 
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gyása. Ö pásztor, juhaitól elszakittatott ; ő atya, fiaitól eltá-
volíttatott ; ő érsek, érseki székétől erőszakkal elhurczolta-
tott. Nem volt itélet, sem kihallgatás fölötte, s nincs is, a 
mit tudna biinül fölrovni az ártatlannak a gonoszság. Nem 
talált ürügyet perkeresetre, hozzá fogott az igazgatási esz-
közhez, hogy egyszerűen Turinban beljebbezze. Ő félelmetes 
a forradalomra nézve, mivel élő erény; az ördög retteg, bor-
zad, ha angyali erényt lát; a forradalom, mely Turinban ural-
kodik, pokoli gép az erkölcstelenségre; az erényt, mely szó-
val-tettel védené a népet , elmozditotta az útból, teljes tét-
lenségre szőri totta. I t t siulik az érdemekkel dus aggastyán 
bíborát, melylyel az egyházfeje fölruházta, erényei diszesitik, s 
mily főpap lehetett hivei között, a számkivetés sanyarusága 
bizonyltja, mert lélek-elevenségét meg nem ölte, mert állhata-
tosságát meg nem törte, nála ma is, miként három év előtt : 
jot ta unum aut unus apex non praeteribit de lege. I t t ül a 
nagy lélek, mint a sas a sziklához lánczolva, mint a középkori 
lovag fegyverzetétől megfosztva, — ő őszbe borult agg, fog-
ságából nézi, mint szabdalják juhait a ragadozó farkasok. 
Neki most csak imája van szeretett hiveiért, s az ima, me-
lyet a tiszta sziv égbe küld, melyet a szenvedés égbe követ, 
melyet az atyai szeretet fölajánl, fölfogatik, bemutattatik az 
angyaloktól a könyürületességnek Ura előtt. Propter David 
servum suum non avertet faciem Christi sui. Fáradalmaink 
jutalma a nagy hitvalló pápának, a hitvalló nápolyi, a hit-
valló fermoi érsekek és bibornokok lábaihoz borulhatni, ke-
zeiket csókolhatni, áldásaikat fogadhatni, szenvedéseiken 
szilárdulhatni, törhetlenségükből erőt menthetni, s rajtok 
láthatni, mi a forradalom és az ő hazugsága Ne csalódjunk, 
ki tudja mily sors várakozik mi reánk, s nem iskola-e nekünk 
olasz testvéreinknek szenvedése? Csodáljuk tehát erényei-
ket, imával segitsük küzdelmeiket, ismerjük ellenségeinket, 
készitsük előre gyengeségeinket. Communio sanctorum in 
meritis et in gloria; communio sanctorum in afílictione et in 
pugna ; a kik most kath. nevünket oly dicsőséggel tetézik, 
küzdelmeinket, ha ütni fog a mi szenvedéseink órája, imáik-
kal fölsegitendik. A forradalom minket összehoz, összecsa-
tol, eggygyé olvaszt, ut simus consummati in unum. — Van 
szenvedése az agg érseknek, de van vigasztalása is Naponta 
lábaihoz borulnak az idegenek, s hódolataikkal tisztelik a 
gyötrött, de meg nem tört erényt, tiszteletükkel kárhoztat-
ják a kegyetlen kormányt, mely népszavazatra támaszkodik, 
s egy fegyvertelen aggnak szabad szava alatt roskadozik, 
azért némitja el a szavat. — Szabad a gonoszság, fogva van a 
jámborság De-Boni, az itteni egyetemnek tanára fordí t ja 
Rénan munkáját olaszra. Rénan Daellihez oct. 19-ről e le-
velet í r j a : „Nem tudok jól olaszul; de a forditást kitűnőnek 
találom. (Dormientes testes adhibes.) Megelégedéssel olva-
som magamat az összhangzatos frasisokban, (a könyv ezek-
nek halmaza) kényszerittetem csudálni a nyelv tökélyét, 
mely a mély és gyengéd eszmék fokozatait képes kifejezni. 
(Rénan oly példásan ismeri az olasz nyelvet, miként Jézus 
Krisztus Isten fiának történetét ; ő a 19-ik században csu-
dálja a nyelv tökélyét, mely Bossuet, Racine, Moliere előtt 
két századdal a tökély tetőpontján állott.) Az olasz fölkelés 
századunknak legfényesebb szellemi eseménye. Italia a gon-
dolat mestere. Ha Italia visszaveszi azon eszméket, melyek 
kebelében 400 év előtt éllek, és a mai eszméket megalapí-

tották, a legnagyobb forradalmat fogja véghez vinni.-' Igen 
„Italia a gondolat mestere," a romai székben, a pápákban,-
kiknek Europa miveltségét a prot. Müller és Leo történészek 
is tulajdonítják. A szent-szék nélkül Europa fölemészti ma-
gát ; mit a barbár népek föl nem emészthettek, az ököljog 
harczai fölfalták volna. Gondoljuk, kikre hivatkozik Renan, 
lia mégis ismeri azon kor íróit, „abyssus abyssum invocat in 
voce eataractarum multarum,'! azon szerzők, azon eszmék a 
kath. eszme alatt elvesztek, ma fölelevenittetnek, Rénan 
gyászos érdeme, és ős bűne azon eszméket a sírból fölhívni, 
s az európai összeesküvésnek belőlük zászlót késziteni. Ha-
nem miként a romai szent-széknek az egész társadalomra ér-
deme volt azon eszméket 400 év előtt sirba temetni, ma is 
érdeme azon eszmék ellen a kegyetlen harczot kiállani. Sokra 
haladtak ezen eszmék, ezen eszmeürességek jelen korunk-
ban, s a társadalom sülyedésre megy ; megpattantak a társa-
dalmi erők, megtörtek az állami hatalmak, a nagy eszmeza-
varban, a nagy elmetévedésben csak egy erő, csak egy eszme 
áll, mint a sziklafal, s ez a kath. egyház, a kath. religio. H o -
gyan fog az európai társadalom visszatérni ezen eszméhez, 
csak az Isten tudja, hanem tekintve a jelen szakadozottsá-
got, valóban „a szellemi forradalom (bocsánat a szóért) leg-
nagyobbika leend, midőn Europa visszatér azon eszmékhez, 
melyek neki 400 év előtt életet, rendet, miveltséget adtak," 
csakhogy magától vissza nem tér, ha vissza nem vezeti az, 
a kiről az egyház-atya mondja, „magnus de coelo descendit 
medicus, quia magnus in terra jacuit aegrotus." Aranyat és 
az arany által kéjt keres az emberiség, sz. Péter utódjának 
a hivatása, hogy ezen kéjencz nemnek mondja : argentum et 
aurum non est mihi, quod autem habeo, hoc tibi do, in no-
mine Jesu Nazareni tibi dico, surge et ambula. — Et surre-
xit et consolidatae sunt plantae ejus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ô es. k. ap. Fö l sége f. é . oct. 25-ről kel t l egfe l sőbb határozatával 

a rozsnyói székeskáptalannál megürül t tiszt, kanonokságokra K u s z -
p á n János e speres t , remetei plebanust ; é s S z e k e r e s Antal espe-
rest és pohorellai plebanust , az e lsőt a diják e lengedése mel le t t , m é l t ó z -
tatott l e g k e g y e l m e s e b b e n kinevezni . 

PEST. (Folyt.) Renan még más szempontból is megtá-
madja az evangéliumok tekintélyét. Authenticitásukat hiszi, 
mint ezt maga bevallja ; de mivel ezen iratok telvék csudákkal, 
azokat legendáknak tekinti, vagy is koholmányokkal vegyitet-
teknek. Nem kell feledni, hogy ő a csudákat nem mondja lehe-
tetleneknek, csak azt hiszi, hogy azokat mint olyanokat soha 
sem lehet eléggé bebizonyítani. Minél fogva nem azt kellett 
volna mondani, hogy az evangéliumok legendák, mivel telvék 
csudákkal ; hanem azt kellett volna bebizonyitani, hogy e csu-
dák nincsenek eléggé constátirozva, minthogy a csudák sze-
rénte is lehetségesek. Már pedig ha figyelemmel és kellő 
józan hitüséggel olvassuk az evangéliumokat, könnyű át-
látni, hogy az evangélisták által fölhozott csudatettek a bi-
zonyosság minden jellegével birnak. Jézus csudatettei oly 
tények, melyek láthatók, úgyszólván tapinthatók. A leg-
kitűnőbbek nem homályban, valamely titkos helyen vitet-
tek véghez, sem a Megváltó barátjainak csekély száma előtt, 
kik istenségéről már amúgy is meg voltak győződve ; hanem 
számos tanuk szemeláttára, ellenségei előtt, engesztelhetlen 



ellenmondói jelenlétében, kik megfigyelték őt (Luk 14, 1.) 
és kik megragadtak minden alkalmat, hogy Jézust csalásról 
vádolhassák. És valljon ezen érdekelt tanuk tagadták-e va-
laha csudatetteinek valódiságát? Nem! némelykor azokat a 
Belzebubnak tulajdonították ugyan ; de ezen természet fö-
lötti erőtől származott tények valódiságát soha se vonták 
kétségbe. Lássuk ezt némely egyes esetekben. Egy na-
pon férfiakból, asszonyok-és gyermekekből álló nagy soka-
ság követte Jézust a hegyre. Az Üdvözitő megindult kitar-
tásuk fölött, és nem akará őket éhesen elbocsátani magától. 
Ámde a pusztában és a körülfekvő helységekben lehetetlen 
volt elegendő élelmet találni a Jézust környező 5 ezer ember 
kielégítésére. Ekkor Jézus mint a természet ura tőn, isteni 
hatalmánál fogva megszaporította az 5 kenyeret és a 2 ha-

lat. Valljon e sokaság, mely részvétének volt tárgya, csalat-
kozhatotott-e a csudatett valódisága fölött ? Hogyan csa 
lódhatott volna, midőn látta Jézusnak mindenbeni fogyat-
kozását, a tanítványok zavarát ezen sokaság táplálhatására 
nézve, mely oly kíváncsi volt az isteni mestert hallani és 
látni ? Sőt inkább e nép annyira meg volt győződve a csuda 
valódiságáról, hogy fölkiáltott; „Valóban ez a propheta, ki-
nek a világra kell jönnie" (Ján. 6, 15) Ki merné tehát álli-
tani, hogy e csuda nincsen eléggé constatirozva ? Más al-
kalommal Jézus Nairn városába ment. Követték őt tanítvá-
nyai és igen nagy sokaság. És midőn már közel volt a város 
kapujához, látta, hogy temetni viszik az özvegynek egyetlen 
gyermekét. Ezen találkozás teljesen esetleges volt. Midőn a 
kiséret kijött a városból, elég szabad tér nyílott, hogy a nép 
saját szemeivel láthassa, a mi történik. Jézus a halotthoz 
közeledett, és szent kezével érintvén a ravatalt, az elhunytat 
azon hatalmas szóval szólitá meg, mely a világ végén a ha-
lottakat mind föl fogja támasztani: ,Ifju. kelj föl, én paran-
csolom, (Luk. 7, 14) Az özvegy fia hallgat e szóra, fölkel, 
beszél, és Jézus visszaadja őt anyjának. Valljon a túrba co-
piosa, mely szemtanuja volt e ténynek, csalódhatott a csuda 
valódisága iránt? E tény nem történt valamely magányos 
helyen, hanem mindnyájuk szemeláttára. Senki sem kételke-
dett, hogy a gyermek valóban meghalt. Azok, kik vitték a 
gyermeket eltemetni, egyszerre megállapodnak, a sokaság 
meglepettetve a rögtöni megállás által kettőzteté figyelmét 
és kíváncsiságát. Mindent észrevesz, Jézusnak minden sza-
vát, minden mozdulatját megvigyázza. Látta az özvegynek 
fiát halva, látta mint kel föl, hallja őt beszélni. Nem kétel-
kedhetett tehát a föltámasztásról. Az anya, ki föltámasztott 
gyermekét karjai közé szoritja, teljes hitelességű tanuja lőn 
e csudának. A jelenvoltak részéről egyhangú kiáltás történt, 
mindnyájan csudálkoztak és dicsőiték az Istent mondván : 
„Nagy próféta jelent meg közöttünk." Nem volt szükséges or-
vosokból, természettudósokból bizottmányt nevezni ki az ifjú 
állapotjának megvizsgálására. A sokaság mindent látott, és 
minekelőtte az Üdvözitő parancsolt volna a halálnak, a gyöt-
rött anya igen meg volt győződve a veszteségről, melyet 
szenvedett. Lázárnak természetfölötti föltámasztása valljon 
kevesbbé bizonyos, kevesbbé constatirozott, mint melyről 
imént szólottunk? Ezen kérdésre hogy felelhessünk, elég az 
evangéliumi elbeszélést elolvasni. Leginkább ez azon csuda, 
mely fölött Renan regényi képzelődését gyakorolta, hogy 
ezen csuda ellen fölhalmozhassa a legképtelenebb föltevése-

ket, a legnevetségesebb fölfedezéseket, mintha csak azt 
akarta volna megmutatni, mily keveset gondol a criticaban 
gyakorolt irói becsülettel, és mennyire nélkülöz egyenesb ér-
telmet, ép Ítéletet. (Itt a főpásztor fölhozza Lázár föltámaszta-
tásának körülményeit, mint azokat Renan összeállítja, és me-
lyeket elapokban mármiis érintettünk,azután folytatja:) Ilyen 
a magyarázat, melyet Renan magának képzelt a sz. János ál-
tal elbeszélt tényről. íme hová vezetheti ezen irót a keresz-
ténység elleni gyűlölet. Azonban ne időzzünk ezen szerző chi-
maericus föltevéseinél, hanem lássuk ha valljon ezen csudatett 
elegendőleg van-e constatirozva A zsidók, kik Lázár nővéreihez 
jöttek részvétük kifejezése végett, meggyőződhettek Lázár 
valódi meghalálozásáról, midőn az a sirba tétetett ; ők részt 
vettek a temetésben, és jelen voltak, midőn a test a sírboltba 
tétetetett . Követték Mariát, midőn ő Jézus elébe ment, és 
könyeiket az ő könyeivel vegyitek. Jézus a sírbolthoz ment, 
a zsidók is oda mentek vele, és némelyeknek gonoszsága azon 
észrevételben tört ki, hogy Jézus, ki a született vakot meg-
gyógyította, nem tudta megakadályozni Lázárnak halálát. 
Jézus hivja Lázárt, és Lázár kijön a sirból, melyben 4 nap 
óta feküdt, és mely idő alatt teste föloszlásának bűze már 
érezhető volt kívülről is. Sokan a körülállók közül meg levén 
lepettetve ezen csudatett által, hittek Krisztusba. Mások pe-
dig gyűlölettől indittatva elmentek, s elmondották a phari-
seusoknak és írástudóknak, a mit Jézus mivelt. Ezen embe-
rek, kik minden módon alkalmat kerestek Jézust elveszt-
hetni, nem tagadják a csuda valóságát: hanem, mivel Jézus 
tanítása kárhoztatta az ő vétkeiket, kétszinüségüket, azon 
gondolkodnak, mint ölhetnék meg Jézust, sőt még Lázárt is. 
Ugy látszik, Jézusnak akaratja volt, hogy oly sok ember le-
gyen Bethaniában, midőn ő oda érkezik ; mert szükséges 
volt, sz. Cyrill megjegyzése szerént, hogy e zsidók, kik vi-
gasztalni jöttek Mariát és Marthát, tanuk lennének annak 
föltámadásánál, kinek halálát siratták, és ekkép bizonyíthas-
sák azon csudát, mely okvetlenül nagy zajt vala ütendő a 
phariseusok, papok és írástudók közt. Nincs kétség benne, 
hogy Jézusnak igen könnyű lett volna csupán akaratja által 
a sírboltról elhengeritni a zárkövet, a nélkül, hogy más em-
bereknek kellett volna segédkezni ; de akarta, hogy a zsidók 
maguk győződjenek meg annak halála valóságáról, ki föltá-
masztatandó vala ; mert leemelvén a követ a sir nyílásáról, 
láthatták a holttetem helyzetét, a sírboltban begöngyölgetve 
gyolcsba, és érezhették a bűzt is, mely onnan kigőzölgött, 
hogy a csudáról semmit sem kételkedhetnének; mert a pha-
riseusok és Írástudók hitetlenek voltak, irigykedésük bezárta 
szemeiket, és akadályozá őket a legérezhetőbb dolgok meg-
ismerésében is, mondja aranysz. sz. János. (Folyt, köv.) lit. 

BAJA, nov. 3-án. Vallási életünk nyugodt folyását 
néha buzgalmasb hullámzásba hozzák egyházunk ünnepei, 
melyeket ha tán mi kisvárosiak nem ugyan oly nagy fény-
nyel ülünk meg, de, mondhatni, oly nagy önmegtagadással 
sem mint a falu boldogabb földnépe. A halottak ünne-
pét értem, melynek előestéjén a nagyvárosi jobblelküek 
fényárban uszó sírkertjeikben a sirhalmokat fölvirágozzák, és 
koszorúkkal halmozzák azon jelesek sirhantjait, kiket talán 
éhen hagytak elveszni Mindegy, ha igy volna is, mindene-
setre nemes és ritka vonás mai anyagbálványos napjainkban 
tisztelettel fordulni azokhoz, kiktől már semmit sem várha-



tunk önz'ó életünk nyereményeihez. Csodálkozással és kár-
hoztató nyilatkozattal vettük a hirt, hogy nálunk a halottak 
elő-estéjén színdarabot is adhattak az itt tanyázó színészek, 
és pedig a S z ö k ö t t k a t o n á t . — Nem hiszem, hogy jó-
ravaló ember a színházban mulatozhat akkor, midőn a meg-
inditó harangzugás, az ércznyelvek e fönséges zokogása arra 
figyelmeztet, hogy halott szüléinkről és testvéreinkről ke-
gyelettel megemlékezzünk. E színházi mulatozók bizonyára 
könyeket is sirhatnak a művésziesen festett koldusalakok lá-
tásán és szenvedésén, de kik azért az ajtajuk elé görnyedt 
nyomorultaktól megtagadják a könyörület kenyerét. Min-
denesetre épületesebb lett volna a sirkertbe kisétálni és a 
szivreható valóság érzetében nemesebb gondolatoktól és fön-
ségesebb érzelmektől áthatva a nyitott sirkerti kápolnába 
menni néhány fohászt bocsátani Ahhoz, kinek kezében sor-
sunk és mindenünk; ki előtt a bölcsnek búvárkodása titkai, 
a költőnek koszorúi és a hősnek babérjai aligha oly kedve-
sek, mint a rózsafüzérhez ragaszkodó koldusnak fohászai; 
Ahhoz, ki a kaczérok szépségeit, a dúsak kincshalmait, és a 
szerencsefiak földi paradicsomát porba döntheti, mig az ár-
vák könyüiből gyémántos és az özvegyek koldult estkenye-
réből menyországot teremthet. — Sírkert az élet végczélja, 
ez nyitja meg az élet aj taját , mert hiszen azért halunk meg, 
hogy örökké éljünk ! Mily megható jelenet volt a koszorús 
és fényárral kivilágított halmok közepett egyszerű sírdombo-
kat látni, melyeket itt 5 árva vett körül térdenállva, kik 
előtt csak egy egyszerű gyertya lobogott, melynek halvány-
fénye a kulcsolt kezekkel imádkozó árvák könyes szemeiben 
tört meg, mintegy megtört szivüket jelképezve ; ott egy el-
hagyott özvegy siratja életpár ját, kivel együtt keresték a 
fáradalmas de boldog élet napi kenyerét. — Mindszentek nap-
ján a reggeli órákban a szentistványi lelkész és esperes főt. 
V o n d r á k F e r e n c z ur képezett hiveivel egy szép me-
netet a bajai plebánia-templomba, visszaviendő az Oltári-
Szentséget az újonnan elkészített szentistványi templomba, 
mely a lefolyt nyáron 160 házzal együtt a lángok martalékja 
lett. A szegény hivek papjokkal együtt sok kárt szenvedtek, 
de Isten után lelkészükben találták vigasztalójukat, ki saját 
nélkülözései mellett is az orgonát pótolandó, önköltségén egy 
150 frtos fisharmonikát hozatott az egyházi ének kíséretéhez, 
és ki szűkölködő híveinek 100 mérő gabnát is ajándékozott. 
Méltányos, ily nemeskeblü emberbarátot, ily buzgó papot a 
keresztény világ előtt bemutatnunk, és kívánnunk : hogy 
szép példája utánzókra, áldozat készsége pedig hálás elisme-
résre találjon. Tetteit az ég jutalmazza meg ! Bdndl János 

BÁCS-MADARAS, oct. 28-án. Ft. szerkesztő Ur ! Tol-
lat kivánnék magamnak, mely szivünk ércztáblájára kitörül-
hetlenül vésné, — szavakat, melyek fönnen hirdetnék ama 
legszentebb igazságot: miszerént emberre nézve fönségesb, 
magasztosb kötelesség teljesítése nincs, mint Istenért, és 
ennek dicsőségeért lelkesülni. — Olvassátok a pártérdek ál-
tal félre uem vezetett történet lapjait, üssétek föl ittlétünk 
majdnem ezredévről szóló évkönyveit, s tanuljátok meg: 
hogy tettekben dus ősapáink legfőbb dicsőségüknek tartot-
ták, ha Isten- és egyházaért áldozataikat bemutathaták. — 
Oh de bennünket is „fölver az elmúlt szép tetteknek gondja," 
őseink erényben gazdag szelleme megszállja késő utódaik 
vallásos keblét, s mi, büszkék kebelünkből származott annyi 

árpádházi szenteinkre, örömmel ragadjuk meg, sőt keressük 
is az alkalmat, hogy, ennyi „hősvértől pirosult gyásztérein-
ken" szent lelkesedésünknek, és az égből alá származott meny-
nyei békének maradandó emléket emeljünk. —• Am-de sza-
vaim sokaknál elhangzanak, és csak igen kevesek kebelében 
volnának képesek áldozatra-kész lelkesedést előidézni; szól-
janak tehát ott tettek, hol szavaim elvesztenék kívánt ha-
tásukat. — Megszoktuk már, hogy minden vallásos ép ugy, 
mint hazai sz. ügy mellett kiválólag egyházunk fölkent 
szolgái hordozzák a vezér-fáklyát, legfényesb czáfolataul azon 
tévállitásnak, hogy mi egyháziak lelkesülni nem tudunk ! 
Mellőzöm az egyháziaknak naponként olvasható és bő kézzel 
fölajánlott nagylelkű adományait, egy ujabb tényt kívánok föl 
mutatni; értem pedig egy kalvária fölállítását, melynek beszen-
telése e hó 25-én hajtatott végre Katymáron ns. és ft. A n t u -
no v i c s János kalocsai kanonok, és apát ur által.—Mi kiknek 
szerencsénk van a katymári plébános urat, nt. H o m á n y i 
Sándort ismerni, mi, kik oly gyakran vagyunk örvendetes 
tanúi ama páratlan buzgalomnak, melylyel fönnevezett ple-
bánus ur előrehaladt kora daczára ifjú hévvel buzgólkodik 
hivei vallásos érzületének emelése körül, mi — mondom — 
csak ujolag megerősödtünk ama szilárd meggyőződésünkben, 
hogy a legnagyobb nehézségek eltűnnek, hogy az ige meg-
testesül, ha elhatározott akarat, komoly szándék és áldo-
zattal párosult tettvágy hevíti keblünket. — S ily féríiu, 
években gazdag de érdemekkel is koszorúzott, jegyesét — az 
egyházat szeretni akaró és tudó férfiú állv án a dolgok élén, 
lehet-e csodálkozni azon, ha oly fényes kalvária a megfelelő 
14 állomással együtt állíttatott föl, mely kiállításra, fényre 
nézve — környékünkön legalább — párját ritkitja ? (A ki-
állitási költség megközeliti az 1200 frt. o. é.) De illesse bár 
a legnagyobb érdem a nt. plebánus urat részént a lankadni 
nem tudó folytonos buzdítás , — reszént pedig jelentékeny-
áldozata miatt, mégis kellő dicsérettel kell érintenem mind 
a nagylelkű kegyuraknak L a t i n o v i c s János és Illés ő 
nsgaiknak, mind pedig az érdeklett hiveknek áldozat-kész-
ségét is. — Megadák ők az Istennek, a mi az Istené, legyen 
is azért osztályrészük ama boldogság, mely utáni vágytól 
égve mindannyian kívánunk sz. Pállal „fölosztani, és Krisz-
tussal lenni." — Érintsem-e főbb mozzanatait a beszentelési 
ünnepélynek ? Hisz tudjuk, hogy szerető anyánk az egyház 
mindeneket akként rendez el, hogy bennünket Istenhez ve-
zessen, és végczélunkhoz vezéreljen, — e beszentelési ünne-
pélynél is az egyháznak e mindenben nyilvánuló sz. törekvése 
tükröződik vissza. — Elláthatlan nagy népsokaság vett ez 
ünnepélyen részt, s habár nyelvre nézve két táborra oszol-
tunk is, de a hit, remény és szeretet köteléke által egy egé-
szet képeztünk, s mig ns. Antunovics János ap^t az illyr 
ajkúak számára szokott mély tudományával, népszerű de 
fönkelt beszéddel emelte ki czélját és rendeltetését a kálvá-
riáknak ; az alatt ugyan ily szellemben szónokolt németül 
Chrysostomunk, nt. F r e y d i n g e r Antal kunbajai helyet-
tes plebánus. — Ily bajnokait az egyháznak látva és hallva, 
mint küzdenek korszellemünk tévelyei ellen, s mint iparkod-
nak megtörni a gonoszság fegyvereit, sz. hitünk vértjével kö-
rülövedzve, keblünk hálával telik el az imádandó isteni gond-
viselés iránt, mely a küzdtérre folyton oly férfiakat, oly szel-
lemi erőket rendel ki, melyek képesek az igazságot szavuk-



kai és tettükkel bebizonyitni. — Szivünkből mentették ők a 
szeretet szavait, és fogékony keblekhez szóltak, megtörék 
ők nekünk az örök élet kenyerét, tejet nyújtván a gyengéb-
beknek, és keményebb lelki táplálékot az erősbeknek. — Tán 
ily szellemekről szólnak a sz. irás ama szavai : „qui fecerit et 
docuerit, hie magnus vocabitur in regno coelorum," A sz. 
beszédek és beszentelés végeztével sz. énekek zengedezése, 
és a belevegyülő harangok zúgása között térénk vissza a 
kiindulási pontra — a templomba, — Istent dicsőitvén és 
magasztalván, azon élő hitet hozva magunkkal vissza, hogy 
a sz. kereszt azon jel, melylyel, — miként Constantin — 
diadalmat nyerünk minden ellenségeink fölött, mert a ke-
reszt e földön vigaszunk, a jövő életre jogosító reményünk, a 
sz. k e r e s z t a m e n n y e k b e v e z e t ő u t . Láng Márton. 

TURIN, augustusban. A mint a szűz Mária Vicavaro-
ban levő képén történt szemmozgatás-, és arczszinváltozás-
nak hire megjött, a ,Diritto,' garibaldianus, s az Opinione' a 
kormány szolgálatjában kardoskodó zsidólap a gúnyolódás-
nak folyamát meginditották. ,,Vannak dolgok, igy ir az Opi-
nione aug. 27-ről, melyek Romában kelettel bírnak, de Tu-
rinban botrányt okoznak. Minél inkább terjed a fölvilágoso-
dás, annál inkább szűnik a csudaszerü dolog." Tagadja tehát 
a csuda lehetőségét. A mire nézve megjegyezzük, 1) hogy 
az emiitett csudát senki sem köteles hinni ; a ki nem hiszi 
a józan észszel van pere, nem pedig az egyházzal. 2) A ki 
hiszi, ezerek és ezerek tanúbizonyságának, és saját szemei-
nek hiszen, nem pedig az egyháznak, vagy az Istennek e do-

logban. 3) A ki tagadja a csuda lehetőségét, azt Rousseau 
javaslata szerént az őrültek közé kell zárni. (Lettres de la 
Montagne T. XIII. p. 104. ed. 1793.) Renan, nem akarván 
bezáratni, nem a lehetőséget, hanem a történeti valóságot 
tagadja a csudánál. Es a kik ezen szemmozgatási csudát nem 
hiszik, és lehetőségét is tagadják, azok az alvajárók csuda-
tetteit bámtdják, hirdetik; (Opinione 23. aug. 1863.) azok a 
mozgó asztaloktól titkos fölfedezéseket kérnek, s a kapott 
válaszokat, mint szentírást fogadják. Igaz, a forradalmárok 
előtt aranynál nincs más csuda, ők ezt imádják, miként Pon-
za di S. Martino mondá 1853-ban. Ők nem hisznek termé-
szetfölötti dolgokat, csak dus hivatalt; nem emelik szemeiket 
az égbe, csak a miniszterre. Ez az ő csudatevő hierophant-
jok. A turini nép ajtatos, katholikus, a város a Consolata czim 
alatt tisztelt szűz szent Anyának városa marad; a csuda csak 
azok előtt botrány, kikről sz. Pál mondta: „quibuscrux scan-
dalum, gentibus autem stultitia." Elfelejtik ők, hogy sz. Ja -
nuarius vérével történt csudát ők magok kívánják, várják, 
hirdetik, mivel valahányszor e vér föl nem forr, Nápolyt sze-
rencsétlenség éri. Azonban, ha ép annyira óvakodik a csu-
dáktól, elmélkedjék Jakab ur e három csudáról : a szétszórt 
zsidóság-, a pápai fejedelemség-, s az egységes Italiáról. Ne 
hogy azonban az elmélkedés nehézsége miatt visszarettenjen 
ezen üdvös dologtól, szolgálunk tájékozási pontokkal. Azon 
n é p , melyet sz. Péter deicidának nevezett midőn mondá: 
„auctorem vitae interfecistis,-' nem tud élni, de meghalni se. 
Miért nem képes annyi gazdagság, annyi hatalmas barát, oly 
nagy befolyás a zsidó nemzetnek egy városkát független or-

szágul adni? Miért nem gondolkodik senki se a nemzetiségi 
ideglázas mozgalomban a zsidó nemzet vissza állításáról? Any-
nyi sok kedvezés, melylyel mindenütt elhalmoztatnak, függet-
lenségi szót sem ad ezen nemzetnek Értelmezze ezt nekünk 
hogyan van az már 19 századon á t ? A másik csudára: a for-
radalmi 300,000 szuronynyal 3000 ágyúval, annyi milliom 
frankkal, baráttal, szövetségessel, érdekkel rendelkezve mit 
sem bir a fegyvertelen pápa ellen. Három éve, hogy a 
forradalmárok ajkaikat, karjaik húsát rágják a Vaticán-
nak falai alatt ; Rattazzi kéntelen Gr—it meglővetni, 
mivel a pápát akarta trónjától megfosztani. A caesá-
rok trónján a meggyilkolt halásznak utódja él. Elűze-
tik, de diadallal ismét visszahozatik. Dűltek a trónok, a ha-
lász utódjának trónja fönáll; szakadnak az uralkodó családok 
sorai, a halász utódjainak sorozata meg nem szakad. Oh ke 
gyes okosságu Jakab ur, természetfölötti dolgot nem hisz, 
elmélkedjék, s értelmezze ezt nekünk a természet módja 
szerént. A harmadik csuda Italia. Minghetti zavarban van, 
kormánya foszladozik. Ez hasouló az egyptomi sötétség- és a 
bábeli toronynak csudájához. Nem mondtuk, nem ismételtük, 
hogy Italiát pápa-király nélkül nem csinálhatunk? Nem hi-
vatkozott Ferrari a történetre, hogy a pápa ellen vitt harcz 
mindég gyászosan végződik? Es ma a dolog igy áll. Értel-
mezze meg nekünk ezen eseményt a természeti rendnek tör-
vényeiből. 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 17-én. H u s z á r Károly, székesfehérvári 

titoknok imént kiadott, történetekkel fölvilágosított „Egy-
házi beszédeit," melyek e második évi folyambau advent első 
vasárnapjától húsvét utáni hatodik vasárnapig terjednek, 
mint valóban gyakorlati, könnyen fölfogható, velős és a czim-
nek, valamint a hivek szükségeinek is teljesen megfelelő be-
szédeket mindenkinek, különösen pedig a hitszónokoknak me-
legen ajánljuk. Bolti ára 2 fr. 

— B a n d i Jánosnak „Egy nő levelei" czimü, csinos 
kiállitásu müve hasznosan gyönyörködtető olvasmány. A 
leveleket egy nevelőnő irja egykori neveltjéhez, kitől most 
is minden hiányt és ferdeséget távol szeretne tartani, és az-
ért ezek ellen irányozza e levelekben nyilvánuló gyengéd, kö-
rültekintő gondoskodását. A könyv szép és hasznos ajándok 
gyanánt szolgálhat. 

— A karlsruhei indóház I. és II. osztályú várótermé-
ban a többi lapok közt eddig a „Badischer Beobachter" 
czimü kath. szellemű lap is áruitatott. Egy idő óta ez meg-
szűnt, az illető kérdeztetvén az elmaradás okáról azt vála-
szolá, hogy egy nagy tekintélyű ur tiltotta meg neki e lap 
további árulását. — Nagyon liberális ur lehet ! 

— Münchenben september-hóban 468 gyermek szüle-
tett, közöttük 266 törvényes, 200 törvénytelen. A hala-
dás nagy ! 

— Oroszországban a schismaticus papság megújítja 
törekvéseit a kath. hivők elcsábítására, sőt erőltetésére a 
schismához csatlakozni. A vegyes házasságból született prot. 
gyermekeket újra megkeresztelik a pópák az ő szertartásuk 
szerént. 

Kegyes adomány: 
O szentségének , ,a liui s z e r e t e t részvétéve l é s k e g y e l e t e s hódo-

latával egy káplán a váczi megyéből — — — — — 1 fr. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a ) Pesten, 1863. 

Melléklet: Előfizetési fölhívás a „Magyar egyházi szónok" czimü folyóirat III. évi folyamára. 
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TAATALOM : A vallás-itészeti bölcselet Francziaor-
szágban. — Olaszországi levelek Palásthy Páltól — Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. —Vegyesek. 

A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

II. 

Az uj bölcsészeti iskola tanáraival röviden meg-
ismerkedtünk. 

Mielőtt a leglényegesebb vallási igazságokra vo-
natkozó tanaikat részletesebben áttekintenők, i rányuk 
és tanaik kellő megértéséhez és helyes szempontbóli 
megítélésűkhez megkívántatik, hogy ismerjük a for-
rást, melyből bülcseségüket meriték. 

E forrás . . . a Bauerek- és Straussban culminált 
német pantheisticus bölcselet. 

Azonban „az emberi élet minden eseményei egy 
előbbi jelenségben bírván alapjukat ; és az embervi-
lág későbbi állapotai a közelmúlton nyugodván;" *) 
ezen a tudomány terén is érvényes idézet folytán, a 
Straussféle,Biblische Kritik ' minta német pantheismus 
végelágazásának megértéséhez, át kell futnunk az 
utat, melyen a német bölcsészet az istentagadás, és 
az újkori pogányság nihilismusáig jutott , 

A protestantismus szabad vizsgálódási elvével, 
németországi követőit a naturalismus örvényéig vi-
vé; az ébredés, a naturalismus pogánysagától rette-
gőket a pantheismus karjaiba hajtá. 2) 

A vallásos ellenhatásnak (reactio) mindistenség-
bei átmenete Kant befolyása alatt történt. 

Leibnitz, — a legnagyobb lángész, kit a pro-

Langsdorf, Forderungen der wahren teutschen Pro-
testantismus. 1831. Heidelberg. S 90. 

2) Ezen állitásnak, ha igényeltetnék, tüzetes bebizonyí-
tásához bőséges é3 kimeritő adatokat szolgáltatnak : „Döllin-
ger, Die Reformation, ihre innere Entwiekelung, und ihre 
Wirkungen ;" — Staudenmayer, „Grundfragen der Gegen-
wart" — és főleg Nicolas „Du Protestantisme et de toutes 
les Hérésies dans leur rapport avec le Socialisme" mun-
káikban. 

testantismus fölmutathat, ki egész életében a katho-
licismus felé gravitált , és ha az egyház tekintélyének 
nyiltan nem hódolt, legalább tanait fogadá el; — ki 
legméltóbb leendett arra, hogy a nagy eretnekség, 
vezetése alatt hagyja el dicsteljesen a tévely útját , s 
egyesüljön az igazság örök. élő kutforrásával : sem 
Kantra, s ím a protestantismus fejlődési menetére leg-
kisebb befolyással sem volt. 

A mivel Leibnitz nem birt, a befolyás Kantnak, 
Fichte-, Schelling- és főleg Hegelnek lőn föntartva. 

Az emiitett vallási ellenhatás előharczosa Kant 
„Kritik der reinen Yernunft"-jában, megtámadja a 
Steinbartféle népszerű bölcsészetet, mely az erényt a 
boldogság puszta eszközévé teszi, s kikel az „e r k ü 1-
c s i e l v " (ethisches Pr incip) i ly lealacsonyitásaellen. 

Es meglehetős összhangzásban Luther és a többi 
reformátorokkal az „ e l m é l e t i é s z " (theoretische 
Vernunft) absolut gyengeségére vonatkozásukban, — 
az ismerő tehetséget képtelennek állitja a legfőbb 
igazságoknak határozott bebizonyítására. „Kritik der 
praktischen Vernunft"-jában ellenben, az erkölcsi ön-
tudatot (sittliches Bewusstsein) u g y állitá föl, mint 
a legfőbb e r k ö l c s t ö r v é n y val óságáról, és az er-
kölcstörvény megtartása által elnyerendő l e g f ő b b 
j ó létéről való meggyőződésnek valódi alapját. *) 

A „Religion innerhalb der Gränzen der blossen 
Vernunft"-ban, — minden metaphysica kizártával 2) 
pusztán moralphilosophiára alapított valláselméletét 
(Religionstheorie) a keresztény religiora és egyházra 
alkalmazá. Kant ugyanis ugy tekinté a vallást, mint 
az erkölcsiség támaszát, — a kereszténységet mint 
erkölcsiskolát. A vallás általános forrásául agyako r -
lati észt tartá. 

Kant ellenében Jacobi az érzekfölöttiek ismere-
tének forrását, az észnek közvetlen belső kinyilat-
koztatásában keresé, és később a Fries rendszerével 
együtt , — ki Kant és Jacobi tanitmányaiból az 

Reinhold. „Briefe über die Kantische Philosophie. 
5-er Brief. 

K a n t , Die Religion innerhalb der Grenzen etc. 
Vorrede, - und 139. 220. 240 lapokon. 
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úgynevezett „aestheticai ideákról szóló tant készité, 
a theologiára nagy befolyást gyakorolt, — és — jól 
megjegyzendő, — ez lőn az első szem ama nagy 
lánczban, mely a német szabad evangeliumi kriticá-
ban, s annak legvégső eredményei a Strauss- és Bauer-
féle történeti vizsgálódásban találja bezáró kapcsát. 

Ugyanis az emiitett Kant- Jacobi- Fries-rend-
szerből támadt a theologia terén a Reinhardt óta ,ra-
tionalismusnak' nevezett tan, mely a l e g f ő b b t ö r -
v é n y t az é s z b e n , mint Istennek t e r m é s z e t e s 
kinyilatkoztatásában találja. 

E rendszert Röhr weimari superintendens, Veg-
scheider hallei és Paulus jenai, később heidelbergi 
exegesis-tanár, — az isteni kinyilatkoztatás történeti 
jellegének tökéletes elhanyagolása által, — megfosz-
ták minden belbecs és jelentőségtől ; ugy, hogy a hi-
res berlini tanár Schelling, a fönebbi tudósokat, kik 
magukat: „Aufklärer"-eknek nevezék, „Ausklarer-
eknek gunyolá. *) 

Az összefüggés Kant és Strauss között bármily 
távolinak, ne mondjam lazának látszassák is első pil-
lanatra: a bölcsészeinek Kant utáni közvetlen fejlő-
dési menetében már észrevehetőleg jelentkezik. 

A theologusok ugyanis keresve a religióalapjának 
— Istennek eszméjét, — Kantnál alapeszméül az alany 
(subject) és tárgy (object) eredeti dualitását találák. 

Az a l a n y (subject, vagyis az „én") mint érző 
s ismerő tehetség, képzeteink a l a k j á n a k főelve; 
(princípium: das Princip) a „ t á r g y " (object, vagy 
is a „n e m én") képzeteink anyagának főelve. 

A k é p z e t e k mit sem érnek', ha e l v á l a s z t -
j u k őket az érzékeink által észrevett a n y a g t ó l ; 
és az érzékek adta anyag mit sem ér a l a k nélkül, 
melyet észrevevésünk ad neki. 

E szerént minden k é p z e t az a l a k és a n y a g 
egységét, az a l a n y és t á r g y összeműködését 
föltételezi. 

Minthogy pedig az alany és tárgy különvéve 
önmagukban nem birnak való léttel, — mert mi nem 
ismerjük az „alanyt" csak a „tárgyrai" vonatkozásá-
ban, és a tárgyat csak az alanyhozi viszonyában, — 
a nélkül, hogy elkülönítve egymástól egyiknek is, 
másiknak is beltermészetét ismernők : — kell tehát 
az alany és tárgy alatt valami, reánk nézve ismeret-
len „lét"-nek rejleni, melyet mi soha meg nem ér-
tünk, és mely egyedül „ v a l ó lé t." 2) 

1) Schelling. Vorlesungen über die Methode der aka-
dem. Studien. 2. ausg. 5. 198. 

2) Reinhold. Briefe über die Kantische Philosophie. 
4. Brief. 

E titokszerü lét a Kant Istene, mely egyedüli 
„ v a l ó l é t." 

Midőn Kant e titokszerű létnek tulajdonit egye-
dül való létet, s az „alanyt ' és „tárgyat," vagy is az 
„én" és „ n e m én" - t (me ly utóbbi alatt a kívülem 
létező tárgyak összege értendő) pusztán viszonlagos, 
phenomenalis léttel bíróknak nyilvánitja: — köve-
tőinek alkalmat adott, hogy az a l a n y és t á r g y a t 
rendeljék alá, vagy egészen áldozzák föl amaz isme-
retlen létnek. Mert ha az alany és tárgy, — vagyis 
az egyedek, és kívülünk létező tárgyak nem birnak 
való léttel, és csak e g y a v a l ó l é t : — akkor e 
v a 1 ó 1 é t = „minden." És mert ez e g y e d ü l i va-
ló l é t az Isten, — tehát az Isten = minden, vagy 
a „minden" = az Isten. 

Ez lőn a mindistenitő rendszer első lánczszeme. 
Fichte készité a másodikat, midőn Kant „alany" 

és „tárgy"-ából kiindulva, — s a kettő közötti vi-
szonyt taglalva, azon eredményre jutott, hogy a ket-
tőnek összemüködésében az a l a n y n a k , vagy is az 
„én"-nek van tényleges activ szerepe, s a t á r g y , 
a „nem én" csak szenvedőlegesen működik; — az az: 
hogy minden mit látok, hallok, észlelek csak az é n 
mint a l a n y n a k eredménye, és e látásnak, hallás-
észlelésnek megfelelő tárgy a valóságban nem létezik. 

Igy szülemlett meg Fichtének Idealismusa. 
Szerénte a v a l ó l é t csak egy. — E való léttel 

csak az én (alany) bir. — Mindaz, a mi nem „é n," 
következőleg az egész mindenség nem egyébb, mint 
az „én"-nek természetes, szükségképeni antithesise, 
mely azt követi, mint árnyék a világosságot. 1) 

Ez lőn a pantheismus második lánczszeme. Jött 
Schelling és „Philosophie der Natur"-jában 2) egy 
lépéssel tovább haladt. 

Fichte megsemmisité az objectumot (a tárgy — 
a .,n e m é n," — a „küllétezők.") Schelling megsem-
misité a subjectumot, (az alany, az „én") hanem csak 
azért, hogy az absolut lét állapotában tüntethesse 
elő, Istenné emelve. 

Schelling szerént: „nem az a kérdés, valljon a 
kültárgyak való léttel birnak-e ; hanem hogy mi ma-
gunk a szó transcendentális értelmében való objectu-
mok vagyunk-e ? 

Heusinger. „Ueber das idealistisch-atheistische Sys-
tem Fichtes." §. II. 12—25. — „Heusinger, vom Verhältniss 
des Idealismus zur Religion." Seite 8—32, és Moeller: De 
l'état de la Philosophie moderne en Allemagne. Fichte. Sa 
theorie du moi. pag. 104—116. 

2) Schelling. „Entwurf eines Systems der Naturphilo-
sophie." Jena und Leipzig. 
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Az alany és tárgy correlativek, melyek egymást 
föltételezik. Ha egyiket elveszszük, a másik elenyé-
szik ; következőleg egyik sem bir való léttel, mert 
csak az az igazi való lét, mely absolut, föltétlen. A 
való lét egy örök, változatlan, föltétlen. 

E föltétlen az Isten, az egység és boldogság a-
lapelve. E „föltétlen lét"-ben kénytelenek vagyunk 
egy valódi antithesist megengedni, tudnillik: az 
„ e g y s é g " - és többséget. — E lét, mint tökéletes 
egység, kénytelen önmagát nyilatkoztatni. — Önma-
gát önmagában mint „ e g y s é g " - b e n nem nyilatkoz-
tathatván: — kénytelen egy önmagán kívüli „más"-
ban az az: többségben nyilatkozni. E lét tehát „ön-
m a g a , " egységében; és önmagán kívüli „ m á s , " 
„ t ö b b s é g b e n ; " — „ e g y s é g " lényegében, — 
„ t ö b b s é g " nyilatkozásában. — Egység és többség 
tehát egymást szükségképen föltételezvén, mint föl-
tétesek, egyik sem bir tulajdonképeni léttel, hanem 
a kettőnek : egység és többségnek összkapcsa képezi 
az egyszerű, tiszta „való lét"-et. — „Deus est in 
fieri." ' ) 

E harmadik lánczszem, — mint az „ e g y s é g 
és t ö b b s é g " eszmékből könnyen érthető, — már 
maga a tiszta mindistenség (pantheismus). 

Hegelnek tehát csak a kifejezéseket kelle tisz-
tázni és alkalmazni. 

Hegel szerént: „csak egy az „ á l l a g " (substanz), 
s az végtelen, meghatározatlan, mely mindég tökéle-
tesebben nyilatkozik a mindenség lényeiben. — Ez 
„ á l l a g " ott rejtőzik a kövekben, állatokban; és csak 
az emberben ju t öntudatra. — Ez „állag" az „abso-
lut lét." — Ez absolut léten kivül — mely az Isten — 
semmi sem létez. Az ember pedig nem más, mint e-
zen fejlődésének legmagasabb fokára jutott absolut 
lét . . . az az: I s t e n a legfőbb fokban, bevégzett Is-
ten, — Istenségének tudatával biró Isten." 

Tehát azon „absolut lét," mely a mindenség lé-
nyeiben, kőben, állatokban ott rejlik, és csak az em-
berben fejlődik személyiségének tudatára: — képezi 
a Hegel Istenét. 2) 

És ezzel a bölcsészetben a legmerevebb mindis-
tenség rendszeresítve lőn. — Ez azonban Hegelt épen 
nem tartóztatja vissza, hogy teljes önérzettel kimond-

Staudenmayer. „Philosophie des Christenthums. Bd. 
1. S. 770. u. ff. „Ueber die neue Phase des Schelling," — és 
„M o e i l e r : " De l 'état d e l à Philosophie modem en Alle-
magne : Schelling. Le Panthéisme. Première phase de sa phi-
losophie. pag. 134—149. 

2) Staudenmayer. Darstellung und Kritik des Hegel-
schen Systems." S. 830—860. és köv. 

j a a világnak: miszerént: „Encyclopaedic der philo-
sophischen Wissenschaften," és főleg „Philosophie der 
Religion" czimü munkáiban ő állapitá meg a bölcsé-
szet alapelveit, tisztázá a rendszereket, — minden tu-
dásnak kijelölé határait, — szóval mint a nagy spa-
nyol bölcsész Balmes gunyorosan megjegyzi : „Hegel 
mindent fölfedezett; utána nincsen semmi fölfedezni 
való; az emberiségnek nincsen egyébbteendője,mint 
ezen magasztos bölcsészetnek elméleteit kifejteni, s a 
tudományok minden ágára alkalmazni. — Mindez 
még elviselhető lenne, ha érdektelen dolgokról volna 
szó, és nem idézne itélő széke elébe embert , emberi 
nemet, minden vallásokat, sőt magát az Istent, hogy 
mindezeket kimondhatlan kevélységgel elitélje." 

Azonban a nagy hangon örök életűnek hirdetett 
bölcsészeti rendszert saját következményei csakhamar 
megfoszták tekintélye- s hitelétől minden józanul gon-
dolkodó előtt. 

Ugyanis Hegelnek közvetlen tanítványai mind-
azon következtetéseket érvényre emelvén, melyek a 
mester rendszeréből szükségképen vonandók valának: 
csakhamar előállt a legaljasabb materialismus. —Az 
uj tan vezére lőn Feuerbach. 

Szerénte az emberi ész . . . anyagi állag, átala-
kulása azon phosphornak, mely a jól megválasztott 
ételekből a gyomorban képződik. 

Ez érdekes beköszöntést csakhamar követé azon 
állítás, hogy „az embernek épen oly kevéssé van va-
lami érzékfölötti, emberfölötti rendeltetése, mint az 
állatnak állatiság, a növénynek növényzet fölötti." 2) 

Az eszmék idáig fejlődvén, a természettudósok 
és vegytanárok önmaguknak követelék a tért: „a mi 
körünkhez tartozik — mondák — megvizsgálni és 
megfejteni a lélek természetét." 3) 

Igy történt, hogy Vogt és Moleschott lőnek a 
materialismusig jutott Hegelféle bölcseletnek illeté-
kes tanárai, és az ember bölcsészeti tanulmányozását 
orvosi bonczkések, és vegytani serpenyük segélyével 
eszközlék. . 

Tudományukat, tekintélyüket és személyes föl-
fedezéseiket mindketten arra használták és használ-
ják, hogy az ember értelmét lealacsonyítsák, és szivét, 
lelkét megfoszszák minden vigasztól. Különösen Mo-

3) Balmes. Cartas á un Escéptico en materia de Reli-
gion. pag. 170. 

4) Feuerbach. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. 
Sämmtliche Werke. II. B. S. 371. idézve Staudenmayer által: 
„Grundfragen der Gegenwart" munkájában. 

Vogt Physiologische Briefe für Gebildete aller 
Stände. Stuttgart. 1847, S 460. 
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leschott — mint egy franczia iró találóan jegyzi meg róla : 
midőn beszélni kezd, azt hinnéd, hogy az a n y a g f ő p a p -
ját hallod szólani." J) 

Valóban midőn e tudós vegytanárok és physiologok sze-
münkbe mondják, hogy „ők szemeikkel látták, és kezükkel 
érinték azt, mit mi közönséges emberek az ember érzékfölötti 
életerejének tartunk ; midőn az emberi a k a r a t o t az állati 
villanyosság segélyével értelmezik ; midőn a g o n d o l a t o t 
az agyvelő nedvességének elkülönítéséül tekintik (Absonde-
r u n g der Feuchtigkeiten); midőn a lelket acidum carbonicum 
és ammoniacum vegytani részekből alakultnak állítják; és 
midőn végre hozzá teszik, hogy minden más bölcsészet nyeg-
leség és csalás : — ki elég szerencsétlen e tudós arczczal el-
mondott állításoknak hitelt adni, az csakugyan nem fogja ta-
gadhatni Feuerbach ezen állítását : „der Mensch hat die 
Empfindung mit dem Vieh gemein; aber auf einem viehi-
schen Leib paszt nur ein viehischer Kopf," — (Az embernek 
az állatokkal közös érzése vagyon, már pedig állati testhez 
csak állati fej illik), és nem becsülheti többre önmagát bár-
mely oktalan állatnál; s jeles tehetségei, tulajdonai, halhatat-
lan lelke nem sok vigaszt és megnyugvást szerezhetnek neki 

Hegel rendszere, mely a bölcsészeti téren materialis-
musig süllyed, — a theologiára alkalmazva atheismusig 
emelkedett; — mit Feuerbach minden tartózkodás nélkül 
nyiltan bevall : „das Greheimniss der Theologie ist die An-
thropologie." 2 ) „Spinosa ist der Urheber der modernen 
speculativen Philosophie, Schelling ihr Wiederhersteller, 
und Hegel ihr Vollender," és hozzáteszi : „der Atheismus 
sei die nothwendige Consequenz des Pantheismus, ja der 
conséquente Pantheismus selber." (Spinosa alapitója a mos-
tanispeculativbölcsészeinek, Schelling visszaállitója, ésHegel 
bevégzője. — Az Isten-tagadás a mind istenségnek szükséges kö-
vetkezménye, — sőt maga a következetes Istentagadás) 3) 
Es minthogy Hegel követői még mindég azon álhitben éltek, 
mintha mesterük e szavai szerént : „a religio önmagában 
véve a legnagyobb becscsel bir, és lényegének megismerése, 
minden bölcsészet végczélja:" — ők a kereszténység támo-
gatói, védői volnának, ez illusiojukat szintén elüzé Feuer-
bach, midőn a Hegel féle bölcselet eredményeként „das \ve-
sen des Christenthums" czimü munkájában határozottan ki-
mondja, hogy: „a religio lényege csalódás és illusió, álom; 
— szülő anyja a sötétség ; e csalódás pedig abban áll, 
hogy az ember az istenséget, emberen kivüli, s világ-fölötti 
lénynek tartja, holott valóságban, az igazi Isten nem más mint 
az ember, az emberiség. — A religio az embernek önmagá-
hozi viszonya, stb. ") 

Mig, Hegel fönebb emiitett követőit Feuerbach ily 
nyers modorban rázá föl csalóka képzelődésükből ; addig a 
theologia terén, az úgynevezett „Evangelische Kritik" taná-
rai nem kevesbbé igyekeztek ez illusiojukat eloszlatni. 

*) Saint-René Tail landier. La Philosophie et l 'Histoire dans l'Al-
legmagne. Revue des deux Mondes. 1858. Livraison die 15. Octo-
ber pag. 729. 

z ) Feuerbach. D a s W e s e n des Christenthums.. 17. §. — idézve 
Standenmayer által. Grundfragen, 42, és 77. 

3 ) Feuerbach. Thesen . S. 244. idézve Staudenmayer által 
77. lapon. 

*) Feuerbach. Das W e s e n des Christenthumes, idézve S tauden-
mayer által 43 lapon. 

Először is azokkal találkozunk e téren, kik föladatul 
tűzék ki, a kereszténységet pantheismusba változtatni át. 

Elükön áll Strauss, ki hiressé vál t : „Das Leben Jesu 
kritisch bearbeitet1 ' munkájában azt igyekszik kimutatni : 
„hogy a történeti Krisztus (der historische Christus) tisztán 
költemény, és hogy helyébe az emberi nem lépjen, mert a 
Krisztusróli eszme nem egyéb, mint az emberiségnek az esz-
méje. — Nem egyik vagy másik egyed, hanem az egész em-
beriség a „Krisztus." Következőleg Krisztus nem egy u j is-
teni princípiumnak az emberiségbe átültetése, — hanem az 
isteni emberiségnek legbelsőbb életerejéből előtörő gyü-
mölcs. J) 

Hasonló uton halad Bauer Bruno. Kritikája e fő esz-
mékre vonható össze : „a kérdésre, mely korunkat annyira 
foglalkodtatja: valljon Jézus-e a történeti Krisztus? — azzal 
feleltünk, hogy kimutattuk, miszerént mindaz, a mi a törté-
neti Krisztusra vonatkozik, a mit róla mondanak, és a mit mi 
felőle tudunk: — a képzelődés országába tartozik. -—• Ama 
kérdésre azzal is felelünk, hogy azt örökre megsemmisítjük. 

„A történeti Jézus — ha létezett, — csak oly szemé-
lyiség lehete, ki a zsidók öntudatának önmagábani ellen-
mondását, tudnillik az isteni és emberinek elválását saját ön-
tudatában hozta létre." Azt pedig, hogy ily érthetetlenül kö-
rülirt egyéniség létezett-e, csak akkor lehet szerénte meg-
tudni, ha az u j szövetségi iratok mind meg lesznek már 
bírálva. 2) 

íme eljutottunk a német bölcsészet végkifejléséhez. — 
Kanttól kezdve — a jelenleg igen virágzó pantheisticus exe-
gesis és critica hősei Strauss- és Bauerig röviden áttekintet-
tük a mindistenség fokozatos fejlődését, s annak materialis-
musba. onnét csakhamar istentagadásbai átmenetét. 

Es itt elértünk egyszersmind a forráshoz, melyből az 
u j franczia iskola meríti tanait. 

Mint a már idézett Saint-René Taillandier bevallja 3) 
„az európai nemzetek közös működésében Francziaország-
nalc ugy látszik sok tekintetben az a rész jutott, hogy Német-
ország munkáit használja föl a maga előnyére.,; — Ez észre-
vétel főleg a jelenkorra illik, midőn a Francziaországban tá-
madt bölcsészeti iskolák Jouífroy- és Cousintól, Renan- és 
Littréig mind a német Hegel-féle pantheisticus iskolából 
kerültek ki. 

Ez egyszersmind oka hosszas kitérésünknek, mely után 
térjünk vissza tárgyunkhoz. 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Páltól. 

ROMA, oct. 8-án. Renan Erneszt , hogy az Atya-
Istennek egyszülött íiát első szavában gúnyolja, könyvét 
„Jézus élete" czimezte. A szomorú viszonyok Európában szül-
ték e könyvet. Tudományos becscsel nem bírván, mégis szer-
zőjének, miként írják,» egy milliom frankot nyereségül ho-
zott. S miért? mert a történet széles mezején, az idők fo-

' ) Strauss. D a s Leben Jesu kr. bearb. idézve Staudenmsyer ál-
tal. 87 1. 

2 ) Bruno Bauer. Kritik der Evange l ien , idézve Staudenmayer ál -
tal. Grundfragen 89 1. 

3 ) S. R. Taillandier. D e l'histoire des Idées Re l ig ieuses au X I X . 
Siècle . Revue des deux Mondes. 1857. 15. Septemb. 245. 1. 
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lyásain szakonként végig lmzodó atheusck káromlásait 
ügyes irálylyal röviden előadja, Mily mély sebet mutat e 
könyv Enropának beteg testén! H a Renan, ismervén e 
helyzetet , ennek viszhangot Jézus Krisztus istenségé-
nek tagadásában adot t , pecunia tua tecum sit in per-
ditionem , ily nyerekedés első nem lenne ; de miután any-
nyi példányban elkelt, Európának borzalmas a betegsége, 
mely lázban törekszik kitörni. Lenne bár gunyirat vala-
mely egyházi férfiról, a pápákról, a szerzetes rendekről stb. 
kétségkívül kelne, de természetes viszketegségen kivül mit 
sem bizonyítana ; — de ezen könyv gunyirat az Istennek 
Fia, az örök Ige ellen, ki testté lőn szűz Mariában, hogy min-
ket megváltson ; még is szerzőjének annyi pénzt hozott, — ez 
botrány, ez gyalázat Európára. A mitől megvetéssel kellett 
elfordulni, ahhoz milliomok szaladnak ; a mi halált, vagy örö-
kös fogságot igazságosan szülhetne bár mily rendes ker. or-
szágban, az milliom frankot hoz jutalomul. Azokon kivül, kik 
Rénannak e könyvet tanácsolták, kik a félénk Írónak az írásra 
anyagot mutattak, ösvényt nyitottak, kik, miután töredékes 
révedezésekben készen volt, a kiadásra bátorították, (oh az ör-
dög soha sem jár magánosan) . . ezeken kivül előre alig tud-
ta más, mily romlásnak lesz bizonyítéka ezen könyv, s milyet 
fog szülhetni ? Nem egyes hitczikkely, nem egyes iutézet mi-
ként Sue Ödönnél, hanem a kereszténység alapja, főeszméje, 
indpontja, a ker. hitnek, a kath. egyháznak születési ténye van 
itt megtámadva. A ki tagadja Jézus Krisztusnak, sz. Mária fiá-
nak istenségét, az Atyával természetben ugyanazonosságát, 
egy lehelettel tagadja az ő isteni küldetését, tagadja Jézusnál 
a jogot és hatalmat elménk és akaratunk fölött, föloldja az em-
bert minden kötelezettségtől Jézust mint örök bölcseséget,örök 
igazságot tekinteni, neki hinni, engedelmeskedni, az egész 
kereszténységből bölcseimi rendszerezési kísérletet csinál, 
nem tudván megfejteni, miként fogadtatott el ez az embe-
rektől, miként terjedhetett a vértanuk vérpatakjainak ösvé-
nyein. S hová lesznek ez esetben azon igazságok, melyek az 
embernek eredetét, rendeltetését az Istenhez kötik, melyek 
gondolatjainkon, cselekedeteinken uralkodnak ; hova lesz a 
kath egyház az ő 19 százados létével, minden tanitási te-
kintélyével, eszközeivel? Az egyházat az idők lefolytán sen-
kihez sem hasonlítható csalónak mondja, kinek egész élete 
hazugság, sőt a hazugságnak teljesen kifejlett rendszere 
volt, és jelenleg is az. Hová lesznek azon igazságok, melyek 
a világi hatalomnak erkölcsi, isteni tekintélyt nyujtanak, 
melyek a társas életet, a családot, az államot, az egyént, s az 
egész emberiséget kormányozzák! Ha Rénan tudta, hová vezet 
az ő állítása, akkor az emberiségnek szörnyetege, kitől iszony-
nyal kell futni ; ha nem tudta , ha csak nyervágyból indult, 
neki nincs neve. Egy milliom frankot kapott azért, hogy meg-
váltásunkban az Istennek véghetetlen szeretetét tagadta, 
az embert a hála kötelességétől föloldozta, az Istentől elsza-
kította. Egy milliom frankot, mert a törvények érvényét az 
első forrásban, a földi hatalom tekintélyét, jogát az eredet-
ben tagadta, s igy a társadalmat föloszlásra hozni, a fejet-
lenségbe dobni törekedett. Egy milliom frankot keresett és 
kapott, mivel szenvedéseinkben minden orvosságtól, csapá-
saink között minden vigasztalástól, küzdelmeinkben minden 
reménytől megfosztott. Egy milliomot adóz Europa annak, 
ki őt menthetetlenné tenni igyekezett. Ki fogja mondhatni a 

fejedelmeknek, hogy hatalmuk az Istentől, és alattvalóik ja-
vára van adva, kinek számot fognak adni? Ki fogja a dúsak 
gőgjét megtörni, hogy gazdagságaikat a szegénynyel meg-
osztani, s a földi bőségen bőséget az egekben keresni igye-
kezzenek ? Ha Rénan tana életbe jön, mi fogja föntartani a 
gyilkosnak kezét, mi fogja zabolázni a bujának szenvedélyét? 
— mi menthetetlenül veszve vagyunk, nincs, mi a gonoszt 
megelőzze, nincs, ki később megbüntesse, a gonoszságnak 
minden zabiája összetöretett, minden gát ja földöntetett. íme, 
az egy milliom franknak az ára — a pogányság — nem a 
hatalmas, nem a művészet remekeiben tündöklő, — hanem 
a haldoklásnak indult, s magával mindent enyészetre ragadó 
pogányság. Ily könyv a lelkek helyzetének viszhangja. Igen, 
— mivel páratlanul elkapatott. — K á r t fog tenni mindenütt, 
de leginkább Italiában, mivel az olasz istentelen lehet , de 
eretnek nem lesz. '— Ezen könyvnek a rossz hatását a bolo-
gnaiak egyensúlyozni akarván hódoló föliratot, és 100 pél-
dánynak árát küldték meg a szent atyának , fölszólítván a 
többi városokat, hogy ezen alkalommal tiltakozzanak a go-
noszság ellen, hódoljanak a Megváltó Istennek, és helytartó-
jának e földön, különösen pedig, miután az istenkáromlás az 
ő elvbarátjaitól oly magas jutalmat hozott a szerzőnek, az 
Istenségnek hitvallása hasonlag ily nagy, sőt nagyobb vi-
gasztalást hozzon a szenvedő szent-atyának a lábaihoz le-
rakott Péterfillérben. „Nem régiben egy istentelen szó emel-
kedett a Szajnáról, igy szól a bolognaiak hódolata, tagadván 
a mi urunk Jézus Krisztusunk az istenségét. A bolognaiak 
szive ezen amerényen elszomorodott. Aző hazájuk is annak át-
fordításával megbecstelenittetett Mintha csak a pokol sötét 
fenekéről emelkedett volna e szomorú viszhang édes hazánk-
ban. Mi bánattal, fájdalommal eltelve a feszületnek lábaihoz 
borultunk ; vallván a fölfeszitett Jézus Krisztusnak istensé-
gét, bocsánatot esedeztünk tőle ezen tagadókra, és malasz-
tot. De a merény a pápaságot is megtámadta. Fényes bizony-
ságát akartuk adni a mi hitünknek, a mi hódolatunknak, s 
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igy egyensúlyozni a gonoszságot. Ezt szentscöed l&bcíilioz 
teszszük, a ki Jézus Krisztus Istennek helytartója. S hogy a 
hódolat annál fényesebb legyen, tiszteletünk jeléül, a gono-
szok megszégyenítésére, szentséged lábaihoz 100 példánynak 
árát Péterfillérben hozzuk. Egy fölhívás a bolognaiakhoz elég 
volt ennek létesítésére. Szentséged kifogyhatlan szeretete 
kegyesen fogja fogadni fiainak ezen hódolatját, mely, miként 
hiszszük, Italiában nem fog magánosan maradni." — A hó-
dolat és a 100 példánynak ára ő szentsége szemeiből öröm-
könyeket fakasztott. Annyi fájdalmak között a fiaknak annyi 
tisztelete, ragaszkodása, a űui szeretetnek oly leleményessége 
mélyen meginditotta, megvigasztalta a szent-atyát. A hivata-
los ,Giornale di Roma' köszönetet mondott a bolognaiaknak, 
a félhivatalos ,Osservatore' pedig ezen vallásos tüntetésnek 
horderejét fejtegette. (226. sz 6. oct. 1863) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (Folyt.) Ha az lep meg talán bennünket, hogy 

Lázár a vászonkötésekkel együtt jön ki a sírboltból, melyekbe 
takarva volt; a szent-atyák erre azt mondják, hogy Jézus 
ezt azért engedte meg, hogy a zsidóktól eltávolítson minden 
kételkedési okot a csudára nézve, és hogy ne vádolhassák, 
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mintha különféle mesterséghez folyamodott volna megcsalá-
sukra. Ezen csuda constatirozására szintén nem volt szüksé-
ges a tudósokból bizottmányt alakitani. Azok. kiknek érde-
kében feküdt Krisztusra impostorságot bebizonyítani, kör-
nyezték őt azon pillanatban, midőn isteni hatalmát ily fénye-
sen nyilvánitá. Senki sem tesz közülök csak egy ellenvetést 
is a csuda valóságára nézve ; ők versengnek maguk közt, 
nem azért, hogy a csuda megvizsgáltassák, vagy hogy annak 
valódisága bebizonyittassék, hanem csak a fölött, mikép le-
hetne a csudatevőt kiirtani? Renan ki akarván Jézust men-
teni azon méltatlan szerepre nézve, melyet az Lázár család-
jában szerénte játszott, a gyalázatokhoz, melyekkel oly pa-
zaron halmozta el Jézust, u ja t füz. Jézus, mondja ő, nem 
volt képes mérsékelni a sokaságnak és tanítványainak mo-
hóságát a csudaszerii iránt. „Halála, teszi hozzá, néhány nap 
múlva amúgy is vissza vala neki adandó Isteni szabadságát, 
é3 kiragadta fatalis szükségességéből oly szerepnek, mely 
minden pillanatban követelőbb lett és nehezebb az elvisel-
hetésre." Talán meglepetve érezhetné magát valaki , ha 
látja, hogy Jézus ekkép egy nyomorult charlatan képében 
állíttatván elő egyszerre azután a „kereszténység alapitójának, 
fönséges személynek" hallja őt a szerző által neveztetni. Ámde 
megszűnik e meglepetés az olvasóra nézve, ha látni fogja 
azon munkában, melyet mi ezennel kárhoztatunk, a legször-
nyetegesb ellenmondások sorozatát. „Jézus, mondja Renan, 
köztiszteletben van mindazoknál, kiknek keblében emberi 
sziv dobog. Neki annyi lélekereje volt, mennyivel senki sem 
rendelkezett sem előtte, sem utána. Ő Isten keblében élt 
szakadatlan közlekedés által; erkölcstana csudálandó vala. 
0 egy örök talpkövet tett le, az igaz hitnek alapját. Külde-
tése isteni volt. 0 azon az uton j á r t , melyet bámulandó 
lángesze jelölt ki előtte. Közülünk mindenki ő neki köszön-
heti, mi benne jobb van. Az igaz hitnek megalapítása telje-
sen az ő müve. 0 nagy és tiszta volt. Jézus az emberiségre 
nézve mindég az erkölcsi újjászületés kimerithetlen forrása 
marad." Ezen szavakban, kedves testvérek, olvashatjátok a 
gúnyos üdvözletet, melylyel a romai katonák illették a szen-
vedő Krisztust : Ave rex judaeorum. íme az arczulcsapások 
és pökdösések, melyekkel hóhérjai beszennyezték imádandó 
arczát. Ezen dicséretek, melyeket Renan Jézusra pazarol, 
nem feledtethetik el velünk, hogy e fönséges személy, mint 
Renan őt nevezi, minden magasztos erkölcsisége mel-
lett biinös kétszínűséggel igyekezett a zsidókat megcsalni, 
és Lázár nővéreinek csalásában ő is osztakozott. Azonban, 
hogy jobban átlássuk a Renan regényében lappangó mérget, 
a most hallott dicséreteket hasonlitsuk össze az ellenmon-
dásokkal, melyek ezt illetőleg a könyvben előfordulnak. 
„Isaias prophetának ragyogó álmodozásai, mondja a szerző, 
voltak Jézusnak igazi tanítói. A csudaszerü volt az ő rendes 
állapotja. Jézus, ki magát Istennel hitte összeköttetésben 
lenni, nem volt egyéb, mint révedező. Igen sok sötétség ve-
gyült legtisztább nézetei közé. Minél többet hittek neki, an-
nál többet hitt ő önmagába. Hogy eleget tegyen a kor esz-
méinek, melyek különben az övéi is voltak, azt engedte hinni, 
hogy neki valamely mennyei nyilatkoztatás leleplezi a tit-
kokat, és megnyitja előtte a sziveket. Jézus nem kerülte az 
örömököt, ő önkénytesen fölkereste a mennyegzős házat. 
Csudáinak egyikét a nászünnepély emelésére mivelte. Keve-

set gondolt a böjttel. Szenvedélyes küzdelem által Jézus el-
lenmondásba jött. 0 magának Dávid fiának czimét adatta, 
mivel e nélkül nem remélhetett sikert. Némely csudáknál 
beleegyezett, hogy azokban activ szerepet játszék. Ezen csu-
dák szemfényvesztést gyanittatnak. Thaumaturgusnak hire 
tulajdoníttatott neki, és ő nem állott ellent. Oly tények, me-
lyek most az ostobaság és csalódás müveinek tekintendők, 
nagy helyet foglaltak el Jézus életében. Jézus némelykor 
durva és különcz volt. Rossz kedélyhangulata nem egyszer 
megmagyarázhatlan, látszólag képtelen tettekre ragadta őt. 
Jézus exaltált szónok volt, és később nagy veszély szárma-
zott tulcsigázott moráljából. Tanítványainak hirdetett paran-
csai a fanatismusnak magvát rejtik magukban. Öntudata va-
lamit vesztett eredeti tisztaságából. Némelykor ellenségei 
irányában komor ellenszenvet árult el. Igen szerette a hódo-
latokat. Az alázatos és szelíd Spinosa ment volt némely hi-
báktól, melyek megvoltak Jézusban. Jézus nem volt vétek 
nélkül ; hibái közül igen sok elhallgattatott." Valóságos erő-
szakot kell magán az embernek tenni, ha elő akarja sorolni 
mindazon dőreségeket és ellenmondásokat, melyek a könyv-
ben foglaltatnak. Mi itt megállapodnánk félvén, nehogy igen 
hosszadalmas legyen levelünk. Azonban lehetetlen föl nem 
említeni néhány szembeötlőbb ellenmondást. Renan Jézus 
morálját csudálandónak mondja, de nem sokára azt állítja, 
hogy nagy veszély háramlott jövőre nézve ezen tulcsigázott 
morálból. Krisztusról mondja, hogy ő nagy és tiszta volt: és 
alább olvashatni, hogy ő a tisztelgést igen szerette, és hogy 
sok hibái elhallgattattak. Szerénte Jézus az Isten keblében 
élt folytonos közlekedés által; azután pedig mondja: hogy 
Jézus, ki magát az Istennel bizonyos viszonyban lenni vélte, 
nem volt egyéb álmadozónál. Szerénte Jézus nem sokat gon-
dolt a böjttel, és mégis Jézus ajánlotta az imádságot és böj-
töt, sőt mondá, hogy van a gonosz léleknek oly neme, melyet 
csak böjt által lehet kiűzni. Renan elég vakmerő mondani, 
hogy Jézus kikelt az atyai tekintély ellen, holott Lukács 
nyíltan bizonyítja, hogy ő engedelmes volt szülői iránt. (2, 
31.) Szerénte Jézus nem szerette a templomot, pedig tudjuk, 
mily szigorú volt a templomot megszentségtelenítő adók-
vevők ellen. Szerénte hasztalan keresnénk valamely vallási 
gyakorlatot az evangéliumban ; tehát nem vallási gyakorlat 
azon csudálandó ima, melyre tanítványait okta t ta? Renan 
könyve tehát teljes tagadása Jézus istenségének. Ha pedig 
Jézus nem Isten, akkor haszontalan a mi hitünk, mint sz. 
Fái mondja, a keresztény vallásnak többé nincs tekintélye, 
és az erkölcstan, melyet az emberiségnek kihirdetett, többé 
nem elegendő hatalmas a szenvedélyek tajtékzásának meg-
törésére. Ezen erkölcstannak nincs több tekintélye, mint van 
a dogmáknak, melyeken alapul. Ez annyit tesz, mint minden 
indulatot fölszabadítani, ez teljes győzelme a testnek a szellem 
fölött. Nem könnyű átlátni, mint lenne sz. szerént ,rendithet-
len é3 örök a Jézus által letett kő, mint alapja az igaz re-
ligionak'. Ha nem isteni kéz tet te le ama követ, emberi kéz 
vajmi hamar fölforgathatta volna azt. És épen ez az, nem 
akarjuk elhallgatni, a mire kivánnak bennünket ju t ta tni ; 
ily fölforgatást akarnak előkésziteni Renan müve által ; sze-
rencsénkre azonban mi igen meg vagyunk győződve Jézus-
nak eme, soha meg nem dönthető szavairól : Portae inferi 
non praevalebunt. Mindamellett a harcz, melyet a keresz-
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ténység ellen az arianusok, ebioniták, Cerinthus stb. inditottak, 
korunk hitetlenei által ugyanazon erőlködéssel folytattatik. 
Es azért neru mulaszthatjuk el a liiveket megerősíteni minden 
keresztényellenes tüntetések ellen, melyek minden részről 
emelkednek legkisebb ellentállás nélkül épen azok részéről, 
kiknek igen érdekükben feküdnék diadala azon igazságnak, 
melyet Jézus hozott e világra. (Folyt, köv.) lk-

LONDON, oct. hóban. Lord Ebury a felsőház figyelmét 
azon imákra vonta, melyek minden különbség nélkül minde-
gyik halott fölött az államegyház-szolga által elmondatnak. 
Sokan megütköznek rajtok, mivel nem hiszik, hogy mindenki 
üdvözül, s czélszerütlen is azokért imádkozni, a kik az egekben 
vannak, s azon fölül nehéz is hinni, hogy a bűnös, meg nem 
tért ember a boldog föltámadás biztos reményében temettetnék 
el, a mint ezt az imák mondják azon halottról, ki fölött mon-
datnak. De nehéz valamit változtatni azon vallásos alkot-
mányban, melyet itt anglican compromis-nek neveznek, ezt 
a canterbury, yorki érsek, és az exeteri aggastyán püspök 
bevallották, de raj ta segiteni nem tudván, az imák megha-
gyatnak. Utánna Brougham a ,Church union society'-nek e-
gyik kérvényét mutatta be, melyben panaszkodik az állam-
egyházi püspökök kevés számáról. Irlandban van eladni való, 
miért nem adnak el néhányat a püspök-szegény vidéknek? 
Az alsó házban Walpole vitatta, hogy illetlen az angol mu-
seumot vasárnap kinyitni, valamint törvényellenes, ha ily 
napon más közintézetek nyitva tartatnak. Fermoy lord a sze-
szes italok kiárulásának megszorítása ellen szónokolt, mond-
ván, hogy ha az angol nép legmértéktelenebb, az onnan van, 
mivel sok a szeszárus, hanem hogy nincs elég mulató hely a 
közönség számára. Whalley a félelmetes, jelentést kért mind-
azon rendeletekről, melyeket a jezsuiták, szerzetesek, vallá-
sos fogadalmak szerént élő testületek az emancipatio után, 
az angol és irlandi testvéreikhez menesztettek. Nem tudjuk, 
melyik oldalról akarja a katholikusokat ezen fáradhatatlan 
ellenségünk megtámadni. Hennessey ezen inditványt parto-
lá, tudván, hogy ezen iratokban csak épületest lehet olvasni. 
A katholikus újságok több halálozásról szólnak. — Hutchinson 
Vilmos, oratorianus negyven éves korában meghalt. Fiatal-
ságában kath hitre térve, midőn lángeszének, munkásságá-
nak az élet legkecsesebb kilátásokat nyitott, életét az Istennek 
szentelé, az Oltári-szentséget, és a büntőli föloldozást hordva 
a szegény munkás osztálynak, mig akent i grófságban, East-
Farleighban cholerát kapott. Fölgyógyulván, Londonban mű-
ködött, Drury Lane utczán iskolát és templomot épitett. 
Egészsége ismét megromolván, az orvosok tanácsára Romába 
ment Lucas Fridrikkel, ki hasonlóan quakkerból katholikus 
s a Tabletnek alapitója lett, s parlamenti tag volt. Lucas 
hamarább meghalt; Hutchinson azután Palestinába utazott, 
s a názáreti házacskának történetét tanulmányozta, mely há-
zacska fölött Stanley, a gallesi herczeg vezetője a szent-
földön oly könnyelműen nyilatkozott. Hutchinson munkáját 
a szent-atya kívánságára befejezte, s halála előtt ki is javí-
totta. Ő tehát ép oly munkát végezve halt meg, melyre őt 
az isteni gondviselés küldte. — Calcutt Ferencz, parlamenti 
tag szintén meghalt, a ki három hónap előtt a kath. egyház-
ba visszatért. Végső pillanataiban Manning, és Hermann volt 
mellette ; a feszületet ölelve, Jézus Mária neveket rebegve 
kiadta lelkét. Calcutt, midőn a parlamentbe lépett, habár még 

protestáns volt, még is volt elég bátorsága, hogy azon eskü-
formát, mely a kath. religiot babonának, és képimádásnak 
bélyegzi, magától elvesse, és a katholikusok esküjét, mely 
semmi vallást se bélyegez, letegye. Calcutt azon ritka földes-
urak egyike volt Irlaudban, kik a népnek javát akarták és 
előmozdították. — Az indiai lapok, Grant Vilmosnak, a south-
w a r d püspök testvérének haláláról tudósítanak Grant ur e • 
gyik alapitója volt az ,Agra "Weekley Register' újságnak, a 
„Mofusilite"-nek pedig szerkesztője — A párisi szeretet-
nénék átvették a Beacon-lane-i árvaházat Liverpoolban. — 
Lancashireben, közel Bromleyhez, Padiham városkában egy 
uj kath. templomnak alapköve tétetet t le. Ez első templom e 
vidéken, mely 300 év óta emeltetik ; épül pedig a kath. köz-
ség, de leginkább a Townley-család költségein, mely család 
mindeddig katholikus-maradott. — Imént szenteltetett föl 
az uj kath. templom Jersey-szigeten. A mezőn van ez, Saint-
llélier városának éjszakkeleti részén. Guiramaud francziapap-
nak köszönhető a fölépittetése, a ki ide jött hogy az itt lakó 
francziák közt a kath. religiot megtartsa. Saint-Héliérben, úgy-
szintén a város nyugati részén, van még más kath. templom a 
kath. angolok számára. A belga szeretetnénék fogják a fran-
czia iskolákat birni. A normandiai szigetek a coutances-i püs-
pök joghatósága alatt vannak, az angol Erzsébet sem változ-
tatott e köteléken, a mostani püspök Gérant püspököt hivta 
meg e templom felszentelésére. A dublini grófságban Dom-
ville földesúr három bérlőjét fölszólította, hogy hagyják-el 
birtokát. 0 a kötelezvényekben ki szokta tenni, hogy egy hóna-
pi fölmondás után bár mely időben tartoznak elhagyni a há-
zat. A törvényszék Domvillenek adott igazságot. Nem csuda, 
hogy Irland népe seregesen kiköltözik oly hazába, hol a föl-
desúrnak merő önkénye ellen a törvény védi a munkás pol-
gárt. — Crosthwait Károly, Kildare városának plébanus-
helyettese a katholikusok elleni philippikáját a Timesnek ha-
sábjain közli. Ha valaki gondolná, hogy túlzóan nagyítom a 
pásztor és a nyáj közötti viszonyt, midőn mondom, hogy ez ha-
sonlít azon viszonyhoz, mely az angol tábornok és a lázadó 
cipayes-ok között van, csak olvassák az anglicán papok ki-
fakadásait. Szerencse, hogy ezen papok nem állithatják a ka-
tholikusokat az ágyru torka elé. Crostwait abból bizonyítja a 
katholikusok lázadó viseletét, mert az anglicán katonákat 
nem akarják házaikba fogadni. És midőn az anglicánok azt 
teszik, lázadók-e? 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE," különös tekintettel 

a magyar sz. korona tartományaira. Irta Dr. K ő n e k Sán-
dor, a m. k. t. egyetem jogtanára és a magyar, tud Aka-
démia levelező tagja. Il-ik füzet. Pest. 1863, XXII. és 
369—710 lap. 

A ,Religio' 1863-ki első félévi folyamában a most idé-
zett egyházjogtani kézikönyvnek első füzetét ismertettük 
meg röviden a t. olvasókkal, kiknek kívánalmaival vélünk ta-
lálkozni, midőn a második és utolsó füzet rövid átnézetét 
nyujtjuk. Szerzőnek e füzethez mellékelt előszavából értjük 
meg az indokokat, melyek őt kézikönyvének kiadására birták. 
„Azon erős meggyőződéssé lett öntudat, hogy az összes ke-
resztény életet átlengő egyházjogtudomány nem C3ak igen 
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tanulságos tantárgy, hanem főleg hazai nyelven előadva 
még a világiakra, kivált a jogtanulóra nézve fölötte érdekes 
is, — döntőleg hatottak sz. azon elhatározására, hogy 3 év 
előtt a saját tanszakától eltérő tanszék ideiglenes ellátá-
sára vállalkozzék ; és miután egyházjogi irodalmunk pálya-
tőrő munkái még 1848 előtt kerülvén napfényre sem az apos-
toli székkel ujabban kötött egyezvényt, sem korunknak egy-
házjogi szempontból teljesen megváltozott irányulatát nem 
méltathatták figyelemre, szerző vezérfonalul nem nyomta-
tott munkát használt, hanem saját füzetei kőnyomatu kiadá-
sához fogott. A mult oskolai évben egy megfelelő tankönyv-
nek szüksége újra fölmerülvén sz. elhatározta magát az em-
iitett füzeteket uj alakba öntve tekintettel a legújabb iroda-
lomra, teljesen átdolgozva, a jogforrások idézése, hézagok 
telhető kipotlása, és számos kitételnek helyereigazitása ál-
tal kiegészítve sajtó alá bocsátani." — 

Óhajtanok szivből, hogy mit szerző előszavában az 
egyházjogtudomány mezején beállott uj korszakra nézve 
mond, mindenütt igazolható volna, hogy „tisztuljanak a né 
zetek, az ultramontáncak bélyegzett eszmeirányulat az el-
mélet és élet közálláspontjává váljék; aszabadelvüség czége 
alatt megtámadt tanelvek mind általánosabb elismerésre 
vergődjenek, és az egyháztól soká makacsul megtagadtatott 
jogigények mind magasabb érvényre jussanak. 

Sz. ,a keresztény egyház kormányzatairól' szóló 4-ik 
könyvnek 7-ik fejezetével végezvén be az első füzetet, a 2-ik 
füzetben folytatólag a 8-ik fejezetben, a plébániai hivatalnak 
lényét és joghatóságát tárgyalja. A IX-ik fejezetben a tábori 
papságról, a X-ikben a szerzetesekről értekezik. A 2-ik sza-
kaszban sz. az egyház törvényhozási és birói hatalmáról szól, 
és különösen az l-ő fejezetben a zsinatokról értekezik. Mi e 
fejezet bevezetésében mondottakat egybehasonlitva a követ-
kező 168-ik §. elején található definitioval nem találjuk eléggé 
szabatosnak. Sz. szerént „a viszonyok természetéből folyó 
azon meggyőződés, hogy a fontosabb ügyeknek közös tár -
gyalása érettebb megfontolást, higgattabb eljárást, és na-
gyobb egyetértést szokott szülni, sőt hogy a köztanácskozás 
alapján kelt határozatoknak közönségesen nagyobb tekin-
tély szokott kölcsönöztetni, az egyházat már a legrégibb kor-
ban arra vezeté, hogy fontosabb ügyekben gyakran az ösz-
szes egyház meghallgattatott, de nem annyira az egyház 
összes tagjainak, mint inkább az e g y h á z k o r m á n y z ó k -
b a n ö s z p o n t o s u l ó é r t e l m i s é g képviseléseül." Nem 
a fönemlitett indokok, hanem az apostolok utmutató példája 
létesité főkép az egyházi gyülekezeteket, melyekben az apos-
tolok utódai nem mint a bennök öszpontosuló értelmiség 
képviselői ülnek és határoznak, hanem mivel az egyházat 
képviselik, melynek a Szentlélek soha nem hiányzó sege-
delme igértetett ; azért már helyes a közzsinatnak ama defi-
nitioja, mely szerént az „az egyháznak, a római pápa közvet-
len vagy közvetített meghivására egybegyűlt püspökjeinek 
mint az Üdvözítő által a Szentlélekközremüködése mellett az 
az apostol-főnökben és az apostolságban örök időre megál-
lapított hittanitói hatalom teljes képviselőinek a pápa köz-

vetlen vagy helyettesének elnöklése alatti összegyülekezése 
a hitágazatok kifejtésére, és az összes egyházfegyelem meg. 
állapítására." (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 20-án. H a y n a i d Lajos erdélyi püspök 

ő exclja az etédi lelkész számára 4000; a fenyédi és szász-
sombori lelkészek számára külön-külön 2000 fortot tett a 
vallásalapba oly kegyes szándékkal, hogy annak évenkénti 
kamatjából az említett plébániák lelkészei segélyeztesse-
nek. (I. T ) 

— Renan, ki hír szerént ismét elfoglalandja tanári szé-
két, utoljára a perzsa vallást fogja övéinél ajánlani. Lega-
lább a „Revue des deux Mondes"-ban; oct. 15-ről a kö-
vetkezőt olvassuk tőle: Minekelőtte elérkezett volna azon 
hit, mely Istent absolut idealnak és a világon kívülinek ki-
áltotta ki, csak egy cultus volt tudományos és észszerű, tud-
nillik a napnak a tisztelése. Ez a mi anyahazánk, és plané-
tánknak tulajdonképeni istene." Julián apostata is azt mondá, 
hogy egyedül a nap azon istenség, mely őt némi tiszteletre 
gerjeszti. 

— A szent-atya 54 szegényt vendégelt meg a Vatican-
ban a Romában levő 54 plebania száma szerént. A szent-
atya valóban atyailag szólott mindegyikhez, mindegyiknek 
két darab aranyat adott. A lakoma romai szokás szerént bő-
séges volt. A szegények közül mindegyik kapott egy kendőt, 
hogy a maradékot magával vihesse, és egy üveg orvietoi 
bort a távollevőknek megvigasztalására. 

— A pápaságnak tehát mégis csak meg kell buknia ! 
Szilágyi Ferencz magyar t. t. tagnak hosszú kutatás után si-
került (!) bebizonyítani, hogy Péter soha sem volt Romában 
és igy a romai püspöknek semmi joga sincs magát pápa gya-
nánt viselni. Szerénte az Írásban ennek semmi nyoma; a ha-
gyomány is nagyon bizonytalan ; beszélnek ugyan erről a 
második századból némely szent-atyák, de ezek sokkal ké-
sőbb éltek, hogy sem ezen tényről hitelesen tanúskodhatná-
nak. Szilágyi ur csak 1800 esztendővel él későbben, tehát 
ezt jobban tudhatja ! Különös az a prot. haladás a tudomá-
nyosságban, mely mindég a régi valótlanságokat, ezerszer 
megczáfolt rágalmakat tálalja föl. Sz. ur tiltakozik minden 
polémia ellen, ő csak fáradságos kutatásának eredményét 
mutatja be. Ugyanő használta egykor a budai népszinházat 
is történelmi kútfőül; mikép lehetne tőle más résultatámot 
várni ? 

— D o u r s marseillei tiszt, kanonok soissonsi püspök-
nek, D u b r e u i l vannesi püspök, avignoi érseknek; Bu-
q u e t abbé a párisi érsek coadjutorának neveztetett ki. 

— Az Ecuador- köztársaság által kötött és lapunkban 
is pontozott concorclatumot az ottani, szabadkömivesekből 
álló kamra megsemmisítette, és minden szerzetes rendek 
megszüntetését, az egyházi javak elkobozását indítványozta. 

Hlcgliivás. 
Folyó hó 22-én, azaz jövő vasárnap, reggeli hetedfél 

órakor fog a pesti kegyes tanitórendiek megujitott kápolnája, 
és az alapjából ujonan épült gymnasium a szokásos egyházi 
megáldás szertartasai szerént fölszenteltetni ; kilencz órakor 
lesz az ifjúság ünnepélyes miséje, ezt követi a gimnasium 
teremében tartandó alkalmi beszéd, melyre az illetőket tisz-
telettel meghija N a g y Márton, a kegyes tanitórendiek pesti 
házigazgatója. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TAATALOM : A vallás-itészeti bölcselet Francziaor-
szágban (Folyt.) — Olaszországi levelek Palásthy Páltól — 
Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

(Fo ly ta tás . ) 

III. 

Francziaországban első volt Littré, ki ott a né-
met evangeliumi kriticát, Strauss „Leben Jesu"-jának 
fordításával kezdé ismertetni és meghonositani. 

1856-ban 2-ik kiadást eszközölvén, azt egy ne-
vezetes előszóval bocsátá közre, melyben kinyilat-
koztatja, hogy a német tudós nézeteit, elveit minden-
ben magáénak vallja; — és a fordítást mondhatni in-
kább az előszó miatt keresék és olvasák. 

Ugyanez időtájban jelent meg Renantól „Etudes 
d'histoire Religieuse" czim alatt különféle tárgyú 
tanulmány sorozat, melyek közöl kiválóan : L'Histoire 
des Religions antiques," — „l'histoire des Juifs ," és 
l'histoire du Christ" — czimü tanulmányok tűntek 
ki, vakmerően szabad, önkényes, be nem bizonyitott 
föltevések, és minden vallásos érzületnek még gya-
nújától is félni látszó merev hitetlenségük által. 

Midőn ezen, Francziaországban szinte nagy zaj-
ja l fogadott munkát néhány év előtt kézhez kaptam, 
megütődve látám, hogy e könyv szerzője, ha nem is 
a Voltaireféle könnyű irónia-, de epés keserűség-, sőt. 
tudományos mélységre nézve is jóval fölülmúlja a 
18-ik század vallástalan iróit, s azóta is folytonosan 
figyelemmel kisérvén e szeréntem veszélyes ellen 
működését: — bátran álli tom, hogy e munkáinak 
természetes s méltó követője, a legújabban megjelent 
„Vie de Jésu," minden tekintetben gyenge viszhangja 
a kereszt ellen eddig már fölhasznált ostromágyu-
zásának. 

Littré- és Renannak fönebb jelzett két munkája 
volt előhírnöke az u j bölcseletnek, mely, mint e köz-
lemény kezdetén emlitém, már tekintélyes iskolává 
nőtte ki magát, melynek tagjai kezükben tartják az 

egész mivelt világban elterjedt és olvasott „Revue 
des deux mondes" szemlét; — kíváncsian várt sza-
vukat hallatják a legelső tudományos intézetekben 
és tanszékeken. — Hogy pedig e kedvező alkalma-
kat elveik terjesztésére mily veszélyesen tudják föl-
használni: kitűnik tanaik rövid áttekintéséből. *) 

E bölcselet tanárai Isten, Jézus, emberi lélek, 
jövő életünk, s általában a religio ellen szálltak har-
czi síkra. 

Az ellenség, melynek harczot üzentek, erős, fé 
lel mes; részben az egész emberiség, — részben az 
emberiségnek majdnem felénél tisztelet, imádás tár-
gya, hitük, lelkinyugalmuk alapja, egyedüli főtekin-
télyük, mely ellen még csak hallani is borzadnak, 
nem mondom — gyűlölet-, de pusztán ellenszenv-
ről tanúskodó szót. 

Az emberiség földi, jövő üdvének e féltett kincs-
tárát, — e nagy eszmékbeni hitét először is Renan 
támadja meg. 

„Isten, gondviselés, lé lek?! — Mind megannyi 
ár talmatlan, elavult , kissé nehézkes, materialis 
szavak." •) 

És minthogy meg akarva nyugtatni önmagát e 
bátorság miatt, melylyel a szerénte tudatlan, közön-
séges lelkek e szent „ne nyú l j hozzám"-ját megro-
hanja, fölkiált; „én tudom, mily élvezet az erős szel-
lemnek bátran szembeszállni a középszerű tehetet-
lenséggel." 3) 

Azért ne várja tőle senki, hogy őtet ez elavult 
eszmék iránti tisztelet vagy kimélet föltartóztatja 
szabad gondolkodásában, és hátráltatja kimondani 
mindazt, miről hosszas tanulmány után meggyőző-

1) Ez áttekintésnél az idézeteket Dupanloup, Plasman 
munkáiból és a Revue des deux mondes-nak több füzeteiből 
vettem át, — Renant illetőleg, Dupanloup és Plasman idéze-
teit, Renannak kezemnél levő eredeti munkáiban utánnézve^ 
s néhány ujabbakkal megtoldva használám föl. 

Renan. Liberté de penser." I. VI. p. 348. idézve Pias -
man által 142. lap, és Dupanloup által 40. lap. 

3) Revue des deux mondes 1859. Juillet p. 200. id. Du-
panloup 21. lap. 
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dött. — Ö kriticus, ő előtte nincsen a „tisztelet," „kí-
mélet" szavaknak értelme. „A kritica nem ismer te-
kintélyt; egyenlően itél Istent és embereket." E tisz-
teletlen hatalom, mely minden dolgot biztos, félelmet 
nem ismerő szemekkel vizsgál, már lényegénél fogva 
isteni és emberi fölségek elleni vétség. 

Kell, hogy minden fölség meghajoljék előtte, — 
a siker csak fokozza bátorságát, s eljön az idő, midőn 
megmeri támadni a mult Istenét, és szembe néz az-
zal, ki előtt nemzedékek imádó térdei hajoltak meg." *) 

Taine is állitja : „hogy a valódi szabad vizsgá-
lódás nem ismer tartózkodó tiszteletet, s gúnyosan 
neveti azokat, kik félnek ugy bánni az Istennel, mint 
egy hypothesissel." 2) 

E páratlan fölfuvalkodottságot maga Renan is 
szükségesnek tartja menteni, természetesen a keresz-
ténység rovására. E szó „kevélység" a keresztény 
moralisták előtt igen gyanús, — és azt gyakran a leg-
jelesebb t e h e t s é g e k , sőt „ e r é n y e k " megbélyeg-
zésére használják." 

Hogy pedig az emberiség közül négyükön ki-
vül valakinek eszébe ne merjen jutni, a kritica fegy-
verét szintén használni, — kimondják egyenesen: 
„hogy a kritica napjainkban született, hanem igen 
csekély az oly emberek száma, kik a dolgok valódi 
analógiáját éles belátással fölfogni képesek, mert a kri-
tika ,.f ő k e 11 é k é n e k" az igaznak „m e g i s m e r é-
s é r e " az emberiségnek oly elmeél és tudomány szük-
ségeltetik, milyennel az nem bir;" 3) és azért „a va-
lódi bölcsész szemeiben az emberiség néhány kivéte-
les egyénekből áll, kik mentek a félreértések-és gyen-
geségektől, melyekben a tömeg szenved. — Ezen 
„kivételes,". . . az „ ö n t u d a t o s é l e t r e " e l ju tot t . . . 
(arrivé à la vive réfléchie) „ v a l ó d i k r i t i c u s , " . . . 
„ i g e n c s e k é l y s z á m ú " emberek szellemének nem 
lehet határt szabni ; az ily embernél nincsen semmi 
magasabb." 4) 

Miután az emberiséget ily gyengéden elhallgat-
taták, s a szólásszabadságot csak igen kevés kivéte-
leknek tárták föl, — kik közé az emberiség eddigi 
legnagyobb szellemei nem tartoznak, mert: „Plátó, 
Descartes, Mallebranche, Bossuet, Fénélon, Leibnitz, 
Clarke bölcsészeti rendszerei csak kezdő elmék előtt 

Renan. Liberté de penser, t. III. p. 365. idézve. Du-
panloup. 21. 

2) Taine Revue des d. m. 545. id. Dup. 22. 
3) Renan. Essais, préf. p. VI. es Études, p. XXII. idéz-

ve D. p. által 22. 
4) Renan. Etudes, préf. XXI. XXII. idéz. Dup. ált. 23. 

lehetnek tekintélyek; mint tudományt nem vehet-
jük komolyan mérlegbe ;" ') kik közé tehát még ke-
vesbbé tartozunk mi többiek, kik középszerűségünk 
mellett még keresztények is vagyunk. Littré szerént 
pedig „minden egyes keresztény szégyenére van a 
civilisátiónak" (tout chrétien est à la honte de la ci-
vilisation), — e bölcsek magukat az ifjúság tanitói 
és nevelői gyanánt mutatják be. És mert az általok 
hirdetett „Dogme nouveaux" uj hittudomány egy uj 
nemzedéket igényel, ez uj nemzedék pedig az eddigi 
tan- és nevelési rendszer mellett — midőn a taninté-
zetek majd mind egyháziak kezeiben vannak — nem 
jöhet létre : következőleg a nevelést ki kell venni az 
egyházi testületek-, és a tanitást az egyetemnek 
kezeiből. 

Szükségtelen államköltségen tartani a papságot 
és egyetemeket, kik oly nevelést és tanitást adnak 
az ifjúságnak, mely nyilt ellensége minden vallási s 
erkölcsi újjászervezésnek." 2) 

A régi elavult szavak és eszmék helyébe a kö-
vetkező uj tant óhajtják az iljuság, s igy az uj nem-
zedék szivébe beoltani: 

„Minden hit- és bölcsészeti tudománynak alapja 
levén az Isten eszméje, az uj tudományból ez eszme 
kiküszöböltetik, mert: „a positiv bölcsészet az alap-
és végokra nézve sem neu tagad, sem nem állit sem-
mit. — A mindenség okáról, és e mindenség lényei-
ről mi semmit sem tudunk; azt sem, valljon ez „ok 
létezik-e." A mit ez „okról eddig állítottak, az csak 
képzelet, vélemény, gyanitás." J) A bölcsészet ez uj 
pházisában le kell mondani a föltétlen okság, vagy is 
az a l a p - és v é g o k kereséséről, mely kifürkészhet-
lennek bizonyult be; s csak gyermekek, vagy közön-
séges elmékre nézve van valami haszna." 4) Azért 
az emberi ész, ezen erőhatárain kivül eső dolgok he-
lyett, a reánk közvetlenül viszonylagos tárgyakkal 
foglalkozik." 5) 

Ezek szerént az Istenről szóló tudományok úgy-
mint Theologia, és Metaphysika, melyek a létezők 
alap- és végokát tárgyazzák, az emberi tudományok 
sorából — szorosan véve — kizárandók; mert az ál-

' ) Renan. Revue d. d. inondes. 15. janvier. 1860. pag 
371. id. Dup. ált. 

a) Littré. Conservation, révolution, Positivisme p. 170. 
id. Dup. ált. 30.1 

3) Littré. Paroles de philos, positiv, p 34. id. Dupan-
loup által 42. 

4) Littré Diction, de Nysten. art. Philosophie, id. Dup. á 
â) Littré. Conservation et. p. 39. id. Dup ált. 43. 



- m 3 3 9 „ _ 

talános természeti törvények alapján meghatározott 
tudományokban az Istennek nincsen helye." ' ) 

Az u j bölcselet kiküszöbölvén ekként a világból 
minden természetfölötti akaratot, melyet eddig Isten-
nek, gondviselésnek neveztek: kimutatja, hogy „min-
den létező, természeti törvényeknek engedelmeske-
dik, melyeket — ha u g y tetszik — nevezzük a dol-
gok immanens tulajdonságainak;" 2) mert az embe-
riség menetét semmi természetfölötti tényező nem 
zavarja meg, e menet közvetlen eredménye levén 
az emberben rejlő szabadságnak, és a természetben 
nyilvánuló végzetszerüségnek." 3) 

A t e r e m t é s e bölcsészet szerént nem egy 
mindenható akaratnak ,legyen' szavára semmiből 
mindent létrehozó tény, hanem az ember és természet 
teremtő erejének eredménye. „Az ember és a termé-
szet teremtének mindaddig, mig üresség volt a dol-
gok rendében; és elfeledték a teremtést, midőn többé 
semmi belső szükségesség nem kényszerité őket 
arra." *) „A tudomány ugyanis kimutatja, hogy egy 
bizonyos napon a természet törvényei, melyek addig 
is főtényezői voltak a dolgok fejlődésének, minden 
kivételesség és külső közbenjárás nélkül, előhozák, 
előtermék a gondolkozó lényt, főlruházva mindin te-
hetségeivel, és lényeges elemeire nézve tökéletes ál-
lapotban." 5) Ekkor azután : „az ember és a termé-
szet teremtének" stb. 

Ez előzmények után Renan nyiltan kimondja: 
hogy „a létezők főokának talánya, a költészetben 
birja megoldását;" és „a mit az emberiség imád, az 
általa eszményitett jel lemekben, az — a jóság és 
szépség, melyeket azokra ruház, s melyekkel azokat 
fölmagasztositja ; ugyanis az ember szentet csinál ab-
ból, kiben hisz, és szépséget abból, kit szeret." B) „Az 
emberiség ugy van az Istenséggel, mint a pók háló-
jával," — mert „a végtelen nem létez csak akkor, 
midőn véges alakot vesz föl." ' ) 

Azért igen elmés- és igazságban gazdagnak ta-
lálja Vacherot ezen meghatározását: „Isten, a világ-
egyetem eszméje, — és a világegyetem az Isten re-

' ) Littré. Diet, de Nysten. art. Science. 1. Dug. ált. 43. 
2) Littré. Paroles de Philosophie positive p. 35. id. Dup. 

által 45 
3) Renan Opinione nationale 4. sept. 1862. id. Dup. 

által p. 52. 
4) Renan. Origines du Langage, p. 241. id. Dup. á. 52. 
b) Renan. Études, p. 217. id. D. á. 55. 

Renan. Études, p. XXII. és 423. id. D. á. 55. 
7) Renan. Revue des deux Mondes. 1860. 15 jan. 384. 

id. Dup. ált. 56. 

álitása." Végre Renan pantheismusát határozottan 
körvonalazza Grueroult az ,Opinion nationale' szer 
kesztőjékez irt levelében. — „Kérdi ön tőlem, vall-
jon a természet- és emberen kivül, van-e valami más 
létező? Igenis, a „minden." — A természet csak lát-
szat, az ember csak tünemény. Vagyon egy örök a-
lap, a végtelen, állag, föltétlen, eszmény. Ez az atya, 
melynek kebeléből származik minden, és kihez visz-
szatér minden." *) 

Littré és Renan egyszerűen tagadják az Isten 
létét. Ez azonban a gunyoros Ítészt Taine t nem elé-
gíti ki. 0 minden alkalmat szorgosan fölhasználva 
követi metsző gunynyilaival e világból kiűzött nagy 
bálványt. 

I g y az Isten iránt Angolországban uralgó tisz-
teletről szólva, ekkép ir : „Istenetek alkalmatlan nek-
tek ugy-e? O Angolország legfontosabb személye. 
Tudom, és belátom, hogy megérdemli e nagy kitün-
tetést, hiszen ő igen előnyösen tölti be a főnökök és 
csendőrök helyét, kikkel a szárazföldi népek még 
mindég elárasztvák." 2) 

Taine szerént az ok nem különbözik eredményei-
től, s az alapokok csak elemi tulajdonságai az ered-
ményeknek; — és e szerént az erő, melynek a termé-
szet fönállását tulajdonítjuk, nem egy a természettől 
különvált lény, nem Isten, hanem a logicai szüksé-
gesség, mely egyiket a másikba átalakítja, tudnillik: 
a „ tény" és a „törvény." 3) A szükségességek ezen 
rendének következtében a világ egy egyetlen meg-
oszthatlan lényt képez, melynek minden többi lé-
nyek tagjai." (Folyt, köv.) 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a 1 á s t h y Páltól . 

PONTE DELLA TRAVE, oct. 25-én. A szent-atya ál-
dásával az örök városból elindulva, öt óra múlva a szent-
szék bitorolt tartományaiba lép az utas. A Campania legelői-
nek dús füve egész télen át élelmet adand az oda terelt nyá-
jaknak; nerei sz. Fülöpnek fiai pedig fölkeresik a juhbőrrel 
befedett pásztorokat, hogy az Isten igéjével ezek is táplál-
kozzanak; a kis szekér, melyen a szerzetes utazik, ugy van 
készitve, hogy öt perez múlva oltárrá alakittatik át; ha csak 
az eső nem esik, reggelenként a pásztortüznél misét hallgat 
a mezei nép, gyónik, áldozik a mint a szükség kivánja. A 
piemontei szabadságos kormány oly emberséges, hogy nyár-
ban az aratásra az umbriai népet, őszkor a legeltetésre ax 
umbriai nyájakat a campaniai mezőkre nem ereszti. Az ide-

' ) Renan id. Dup. által 61. 
2) Taine. Revue des deux mondes. 1. mart. 1861 44. 

id. Dup. ált. 63. 1. 
3) Taine. Revue d. d. mondes. 78. 79. 

43* 
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g e n , kivéve a ha tá r t , sehol sem kérdeztetik az útlevélről; 
de az olasz polgár minden városban, vagy az uton bár melyik 
csendőrtől megállittatik, s uti bizonyítékaiért szorongatta-
tik. A szabad Italiában az idegen lehetőleg szabad, mivel 
ugy szólván utilevél nélkül utazik ; a benszülött szabad pol-
gár lehetőleg elnyomott, mivel tűzhelyétől egy mértföldre bi-
zonyítványainak hiányában elfogattatik. Mindezen rendelke-
zést szükségessé tevé a rendszer, a szent-atyához híven maradt 
népet kiéheztetni, kívülről minden segélytől megfosztani, 
hogy a nem-élhetés miatt zúgolódjék, s lázadásra hajlandóvá 
tétessék. Azonban iniquitas ejus in caput ejus recidit, mivel 
a bitorolt tartományok népeit zaklatja, kereset-módtól meg-
fosztja, kecske- és juhnyájait tönkre juttatja. Az adó magas, 
kereset s tenyésztés nincs, az umbriai nép nyomorban Ízleli a 
szabadság áldásait. Fölemelt adót fizet a romai nép is, némely 
czikk kétszeres, háromszoros adóval is van sújtva az előbbi ál-
lapothoz mérve; ehhez járul, hogy legelői a vándornyájaktól 
ki nem béreltetnek, vetései idején be nem takaríttatnak, mivel 
a piemonti kormány zárlatot tart, utason és küldéren kivül 
senkit át nem bocsát ; de a romai nép ismeri jelen szorultságá-
nak szülő okát, s tudja, hogy mind ennek a piemoutei kormány 
az oka. Igy tehát a kiéheztetési rendszer, melylyel a forradalmi 
kormány a szent-széket megdönteni hitte, mind a meghódi-
tott, mind a még meghóditandó népet az igért szabadságtól 
és forradalmi boldogságoktól elidegenítette. Mit nem tesz 
még a katonai ujonczozás, melyről az umbriai népnek fo-
galma sem volt? Ezt a campaniai nép mai napig is csak a 
megfutott ifjak regéléseiből ismeri. Fut a nép az ujonczozás-
tól, mivel reá előkészitve, fokonként szoktatva nem volt, az 
elfutott ifjúnak szülői szenvednek e miatt. Először katona-
ság szállotta meg a megfutottnak szülőit, azon parancscsal, 
hogy mig az ifjú haza nem jön, a katonaságot tartani köte-
lesek a szülők. Ezen végrehajtási rendszer a gazdagokat bo-
szantotta, de meg nem törte ; a középvagyonuakat, tönkre 
tette ; a szegényebbek ellen pedig egészen sikeretlen volt, 
mivel nescit plebs jejuna timere. Mit tett tehát a szabadsá-
gos kormány? Sikeretlennek találtatván a ház megszállási 
rendszer, most a tömlöczözési rendszer vétetett elő. A kinek 
fia megszökött, először az apa vitetik tömlöczre ; ha ez siker 
nélkül maradt, az anya, vagy ha ez nincs többé, a leánytest-
vér vétetik elő s elzáratik. A ki látta az olasz népnek lakó-
szobáit, képzelheti mily tiszta a tömlöcz. Az anya csecsemő 
gyermekével az egészségtelen tömlöczbe vettetik, egészség-
telen étellel szűken tápláltatik, s ki táplálja az otthon ma-
radt kiskorúakat ? ki vezeti a kis gazdaságot ? A jó Isten. 
Mennyire fájhat a szent-atyának szive az ő népének ily el-
nyomatásán, ily kinoztatásán ? Eltekintve minden jogi kérdés-
től, melyik király, lia szive van, fogja az ő népét ily kegyet-
leneknek kezébe á tadni? A diplomatia érzéketlen, ő a jeges 
tengereken túl nevekedett, a helyzetek szakadozottsága a kor-
mányok minden erejét önföntartásra igénybe veszi, a merész, 
lelketlen embert meg nem büntetheti e földön. Feszült hely-
zete van a forradalmi hatalomnak egész Italiában, saját tart-
hatatlanságát legjobban érzi, végmerényletekre megy. Soha 
nem volt e nép ily kormánynak barátja, s lesz-e valaha, ma 
semmi kilátás reá Meg kellett e népnek lepetni a titkos tár-
sulatok merényei által, el kellett nyomatnia Cialdini és Fanti 
ùerege által, hogy békével fogadja a jelen rendszert, három 

év alatt pedig annyira elkészült e nép , hogy a szabaditót, 
lenne bár a török, térden fogadná. Ha Piémont a valóságos 
czimet bevallaná, melyen e tartományokat bírja, tudnillik a 
hódítást, mindent rendén találna kiki, a hóditótól az elnyo-
másnál mást várni nem lehet. De mivel a szabadságot veszi 
ürügyül, s ehhez minden szabadságot elnyom, s magát a né]) 
által meghívottnak, kívántnak, üdvözlöttnek kiáltja, mikor a 
nép nyakán magát erőszakkal is alig tar that ja , ez keserit 
mindenkit. Ez már nem hivatalos hazugság, ez Európának 
és az emberi józan észnek kigúnyolása. Szemet kell Európá-
nak fedni a szemérem miatt, hogy, daczára az egészséges és 
nemes szivnek, melyet a kath. egyház fölnevelt, s példája ál-
tal a prot. államokban is a végromlástól megovott, néhány 
összeesküdt ember ennyire vihette hatalmát, miszerént ma 
nem csak elnyomja, hanem csak gúnyolja a ker. Európát. 
Kinek van jó dolga Italiában? Csak a lelketlennek, az isten-
telennek, a vallástalannak, mivel ezelőtt bűneivel megbé-
lyegezve elhúzódni kényszerült, ma pedig bűneiben büszkél-
kedik, rakonczátlankodik. Ez dicséri a rendszert, mely szen-
vedélyeinek korlátjait ledöntötte ; magasztalja a rendszert, 
mely a vallásos és erkölcsös társadalomban külső becsülettel 
és hatalommal fölruházta Ennek e szent-atya kormánya nem 
kell, ennek semmi religio, semmi vallás, semmi erkölcsi tör-
vény, semmi egyház, semmi pap nem kell. Ha csak az egy-
ház az ő bűneit erkölcsnek nem nyilatkoztatja, ha csak 
bünrendszeréhez nem alkalmazkodik, ő ezen egyházat gyű-
löli, s gyökerestől kiirtani iparkodik. Melyik egyház fogja 
ezt tenni, (kegyelmet adván az ,egyház' szóban) meglátjuk. 
A kath. egyház nem teszi s nincs is hozzá remény hogy meg-
teendi, valljon azon egyház megteszi-e, melyet az angol és 
genfi bibliatársulatok ide átültetni akarnak ? a jövő megmu-
tatja. Eddig minden csak igéret. Az angol és sweiczi liitkül-
dér szövetséget kötött az olasz kormányrendszerrel, a bün-
merénynek gátot neiu vet, az erkölcstelenitési rendszert nem 
kárhoztatja, mindenütt a piemonti kormány, mindenütt a 
forradalom barátjaul mutatja föl magát ; de föltéve a lehetet-
lent, hogy a piemonti kormány,! az angol s a sweiczi hitkül-
dér az olasz földön, a bitorolt tartományokban megalapítja 
magát, valljon a többi országokban levő prot. vallásfelekeze-
tek ily nemtelenségekkel fertőzött vallásos társulatot testvé-
rüknek fogadandják-e, miután az Irwingieket, a mormono-
kat nem tekintik testvérnek, méltán kételkedhetni.— Legtöbb 
rokonszenvet birt Piémont 1859 előtt, ma semmit sem bir, 
ma átok üldözi mindenütt. Csendes nép, mely kevés munká-
jának áldásaiból boldogan élt, most egykori jólétének csak em-
lékeit birja. Előjogosult nép a nemzetek között, melynek a 
nemzetek dús liai rendszeresen adóztak. Kebelében birja az 
igazság csalhatlan mesterét, véréből adott a ker. világnak 
atyát, főpásztort; birja az ó világ maradványait, emlékeit, a 
művészet mindennemű kincseit; szelid éghajlatja, bájos vi-
déke, szép kertté alakitott termékeny földje, a kettős ten-
gernek világ-utja, a partokon legszebb, legbiztosabb és szá-
mos kikötői, valóban a ker. családnak, sőt az emberi nemnek 
királyi Juda osztálya : most lealázva, megtörve, elnyomva, 
szétszaggatva szabadító után sovárog, mivel, kinek keiei s 
lábai kötözve vannak, az föl nem oldhatja lánczait. — Jön-e, 
és mikor e szabadító, mely a forradalmi hatalom alól az olasz 
nemzetet kivéve, ezt önállásának, függetlenségének, rendel-
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tetésének visszaadja, Istennek a titka. Mig a forradalom itt 
kegyetlenkedik, addig kérdezhet jük: „impius haec tam culta 
novalia miles habebit ?" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. k. ap. Fö l sége f. é. nov. 1 - r ő l kelt legfe lsőbb határozatával 

a váczi székeskáptalanban H a u l i k Józse fnek ez ének lő -kanonoki , 
H e r m a n n J ó z s e f n e k az őr-kanonoki , M ii 11 e r Mihálynak a szé-
kes - főe speres i s egyszersmind a poenitentiarius kanonoki á l lomásra, 
E 11 e n b a c h e r Is tvánnak a pesti főesperes i állomásra és S o ó s 
J ó z s e f n e k a csongrádi főesperesi ál lomásra e lőléptetését helybenhagyni; 
egyszersmind pedig N e s z v e d a Is tván alesperest é s pi i spök-hatvani 
l e l k é s z t ; P o r o s z k a i Pé ter cz. kanonokot , esperest és romhányi 
l e lkész t , v é g r e V i r t e r Bertalan püspöki titkárt ugyanazon kápta-
lan kanonokjaivá méltóztatott l egkegye lmesebben kinevezni . 

O es. k. ap. Fö l sége f. é. nov. 10 -én kel t l egfe l sőbb határozatával 
U d v a rd y Ignácz hittudornak és veszprémi hittanárnak a m u r a - k e r e s z -
tur i va lóságos apátságot méltóztatott l e g k e g y e l m e s e b b e n adományozni. 

PEST. (Folyt ) Renan szerént Jézus fönséges szemé-
lyiség, nagy ember, meglepő lángész, de nem Isten. Mi pe-
dig mondjuk, hogy ő nagy propheta volt, mivel Isten vala. 
A jövőt bizonyára csaic Isten mondhatja meg előre; ő az 
idők ura, királya. Reá nézve nincs mult, nincs jövő, örökké-
valósága előtt minden jelen Ezért akarta Jézus is, hogy a 
jövő dolgok előremondása egyik jellege és próbaköve lenne 
istenségének. Ennélfogva hivat tatván egykor a pogány szá-
zados által, hogy jönne hozzá, és gyógyitaná meg szolgáját: 
Jézus a pogányok hivatásáról szól, és megjövendöli , hogy 
sokan fognak jönni napkeletről és napnyugotról, és le fog-
nak telepedni mennyek országában Ábrahám-, Izsák- és J a -
kobbal (Máté 8, 14.) midőn pedig ezt mondá, a világ még 
egészen el volt merülve á bálványozás sötétségébe. Világo-
san megmondotta Jeruzsálem elpusztulását, és meglepő rész-
leteket jövendölt meg a zsidó nép hitetlenségének e szörnyű 
büntetéséről. Az Üdvözitő az egekbe emelkedendő megjó-
solta félénk és tudatlan apostolainak, hogy róla bizonyságot 
fognak tenni az egész földön. Más alkalommal megjöven-
dölte, hogy Mariának azon kegyeletes ténye, melynél fogva 
drága kenettel árasztá őt el, ki fog hirdettetni egy napon, 
és az egész világban nevezetessé teendi e nőt ; ezen jöven-
dölés teljesülését mindenki látja. Mellőzzük a csudákat ; 
azok, melyeket Krisztus mivelt, eléggé vannak constatirozva 
istenségének bebizonyítására A természet urának bizonyitá 
be magát, midőn mindenható hatalmát gyakorolta a termé-
szet törvényeinek föJfüggesztésében. Renan egész biztosság-
gal állitja, hogy Jézus csak nem is álmodott arról, hogy ma-
gát megtestesült Istennek tartsa vagy tartassa ; a főpap előtt 
a helyett , hogy magát Messiásnak vallaná, hallgatott ; végre 
hogy Jézus soha sem mondotta ki azon eszmét, mintha ő 
Isten volna. Ily állításokból látható, miszerént Renan Jézus 
életét a nélkül szerkesztette, hogy az evangéliumokat olvasta 
volna; fölütve a szent-írást, abban e regényíró állításait tel-
jesen megsemmisítő válaszra fogunk találni. Jézus Krisztus 
az utolsó vacsora alkalmával az apostolokhoz intézvén sza 
vait, ekkép szól: A ki hisz bennem, azon müveket, melyeket 
én cselekszem, ő is cselekedni fogja, sőt még nagyobbakat 
is. (János 14, 12.) Ezen nyilatkozat által az Üdvözitő isten-
ségét bizonyitá be. Biztositá tudnillik tanitványait, hogy 
azoknak, kik ő benne hinni fognak, mint Isten fiában és oly 

módon, mint nekik értelmezte, hatalmuk leend azon te t teket 
véghezvinni, melyeket ő mivelt. Ez által nyiltan kimondotta, 
hogy ő Is ten , hogy ő mindenható ; mert ő elegendőnek 
mondja a benne való hitet megszerezni a hatalmat még na-
gyobbak mivelésére, mint minőket ő mivelt. Szenvedésének 
folyamában Jézus a főpaphoz vezettetett , kinél már egybe 
voltak gyűlve a nép vénei, az Írástudók és papi fejedelmek. 
Minekutána a főpap hallotta volna Jézustól, hogy az Isten 
hatalmának jobbján fog ülni (Luk. 22, 69.) az egéíz gyüle-
kezet kérdé tőle : Te Isten fia vagy ? és ő feleié nekik : Ti 
mondjátok, én vagyok (70 v.) Hogyan merészli tehát Renan 
mondani, hogy Jézus a főpap előtt hallgatott a helyett , 
hogy a régtől várt Megváltónak vallotta volna magá t? Jé -
zus erősitése nyilt, semmi kétség sem támadhat válaszának 
értelme iránt. Jézus életének más körülményei közt is nem 
kisebb világossággal szólt istenségéről. „Az atyám és én, mi 
egy vagyunk." ( Ján 10, 30.) Hallván e szavakat a zsidók, 
köveket ragadtak megkövezendők őt. Ez bizonyos próbaköve 
annak, hogy azon egységet, melyről Jézus itt szól, az isteni 
természetbeni egységről é r te t ték , melyet Jézus magára 
nézve közösnek vallott az atyával; nem pedig azon erkölcsi 
egységről, mely az érzelmek és akaratok összhangzásából 
származik. Az arianusok is csak ekkép akarták érteni És 
midőn az Üdvözítő mondá a zsidóknak : Melyik jótet tér t 
akartok engem megkövezni? a zsidók válaszolák : Nem a jó-
tettért akarunk mi téged megkövezni, hanem mivel károm-
kodtál, mert csak ember vagy, és Istenné teszed tenmagadat. 
(Jáb. 10,32. 3 3 ) Keresztelő sz. János nyiltan bevallotta a 
zsidók küldöttjeinek, hogy ő nem Krisztus. H a tehát Jézus 
nem volt Is ten, neki kötelessége lett volna még világo-
sabban , még komolyabban kimondani, hogy ő netn az, és 
hogy szavait rosszul értelmezik. Ámde ezt nem t,e3zi, sőt 
azon hiedelemben hagyja hallgatóit, hogy ő csakugyan is-
tenségéről akart szólani. Midőn a zsidókkal való beszélgetés 
egyik más alkalmával ezeknek mondá: „Higyjetek müveim-
nek, hogy megismerjétek és higyjétek, hogy az Atya én 
bennem van; és én ő benne (38 v ) ez utóbbi szavak fölélesz-
tették emlékét az előbbieknek : „Az Atya és én egy va-
gyunk", és ugyanazon értelmüeknek lenni látszattak. A zsi-
dók el akarák fogni Jézust. Midőn a zsidók vádolták Jézust , 
hogy megszegte a szombatot, ezt mondá nekik : „Az Atyám 
mindég munkálkodik, és én is munkálkodom vele." (17 v.) 
Magasztos szavak, melyek által azt jelenti, hogy az általa 
imént véghezvitt tett , tudnillik egy betegnek szombat nap-
ján való meggyógyítása, minden bírálaton fölül áll, minthogy 
az épen ugy az Atyának is müve, mint az övé ; honnan kö-
vetkezik, hogy az Atya és közötte meglevőn a munkálkodás-
nak egysége, egynek kell lenni természetüknek is; és midőn 
ő Istent atyjának mondá: ezt nem értette csak adoptio által, 
mi a zsidók előtt sem volt ismeretlen, és mi őket semmikép 
sem botránkoztatta volna, hanem a nemzés értelmében vette, 
mely által magának isteni természetet tulajdonitott és Is-
tenneli tökéletes egyenlőséget. A zsidók őt igen jól megér-
tették ; és a mint irigykedésük növekedett aránya szeréut 
azon nagy dolgoknak, melyek által Jézus Önmagát mindin-
kább leleplezte, ép oly dühhel keresték őt halálra, nem csak 
mivel megszegte a szombatot, hanem leginkább azért, mivel 
Istent atyjának mondá, és magát Istennel egyenlőnek tevé . 

f 
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H a Jézus nem volt atyjával egyenlő, ha ő csak ember volt, 
főkötelessége lett volna rendre utasitani a zsidókat, midőn 
ezek szavaiban ezen egyenlőségnek nyilvánítását hitték rej-
leni. Ámde ezt nem tevé, sőt még erősebb kifejezésekkel élt 
ezen pontra nézve, mint minőket eddig használt. Cselekvési 
módjából és szavaiból azt kell következtetnünk, hogy csak-
ugyan vagy isteni természettel b i r t , vagy az ezt megillető 
tiszteletet akarta bitorolni, ha tehát nem Isten, akkor im-
postor. Ámde maga Renan is azt mondja, hogy Jézus nem 
volt csaló, és mégis midőn Jézus istenségét megtámadja, 
nem akar ja megengedni, hogy Jézus szavainak őszinteségé-
ben higyjünk ; tehát Jézus valóságos Isten, és teljesen egyenlő 
Atyjával. Azonban Jézus istenségének legmeggyőzőbb érve 
azon csudálandó változás, melyet az általa választott és kül-
dött apostolok tanítása idézett elő a világban. Ezen „termé-
keny, egyetlen, nagyszerű tett , mely kereszténységnek ne-
veztetik" (Vie, 55 1) lehetetlen hogy egy, utópiákon es ál-
mokon révedező visionariusnak legyen te t te ; oly kétszínű 
emberé, ki szemfényvesztéssel élt, hogy önmagának hitelt 
szerezzen; oly nagyravágyó emberé, kinek egész vallása csak 
határozatlan költészetben állott. Hasonló embernek, ki bűn-
bánatot, önmegtagadást jött volna hirdetni a népeknek, me-
lyek a gyönyörökbe voltak elmerülve, lebilincselve a világ 
szeretetének varázsa által, és nem csak hozzászokva vét-
keiknek védelmezéséhez, hanem azoknak némi megszentelé-
séhez is isteneik példája által : igen ily embernek a tanítása 
olyan körülmények közt csak megvetéssel, hitetlenséggel ta-
lálkozottvolna; egyetlen egy bálvány-templomot sem zárt volna 
be, egyetlen egy bálványt sem döntött volna le ; megtérítési 
kísérleteit avval utasították volna mindenütt vissza : Orvos, 
gyógyítsd meg először tenmagadat ," (Luk. 4, 2-3.) Ez lett 
volna az egyedüli fogadtatás, melyben a nemzeteknél része-
sült volna. Isteni, és pedig Isten által hirdetett ige volt 
szükséges arra, hogy a sötétségbe sülyedett, és a sziv gonosz 
indulatjainak átadott pogányokat az igazság, a tisztaság és 
az ellenség szeretetének gyakorlatára lehessen vezérleni. 
H a Jézus nem volt Isten, nem is ruházhatta föl az apostolo-
kat a tet tek és szavak ezen hatalmával, mely mégis elkerül-
hetlenül szükséges volt Isten ismeretének a lagvadabb és az 
igazságtól egészen eltért nemzetek között való terjesztésére. 
(Vége köv.) Ik 

PEST. Az esztergomi főmegyében létező nagy-czéthé-
nyi egyházkerület őszi gyűlésének jegyzőkönyvét köszönet-
tel ve t tük , és abból középülésül a következő két pontot kö-
zöljük: I, Cum jucundissima animi exultatione salutem ac-
clamavinvus Archi-Praesulibus et Patribus, circa festum SS. 
AA. Petr i et Pauli Tridenti in eadem Ecclesia, in qua ante 
tria saecula Spiritus S. Deus aeternus ac munificus oracula 
eífudit, congregatis ; ut in eo ipso loco, ubi Deus arduis illis 
teraporibus Ecclesiae suae adeo salutaria consilia suggesse-
rat , et ipsi memóriám clausi Sacrosancti ac Oecumenici Con-
cilii celebrarent , et nostris non minus arduis temporibus 
opem eius implorarent, qui jam ante promiserat per Evange-
üstas suos in Scripturis sanctis : Ecce ego vobiscum sum 
omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. Fui t haec 
congregatio Praesulum beneíicum sidus, quod in medio atro-
Citer contra se invicem pugnantium mundi elementorum, et 
lugubrium ubique eventuum, mirabili sua claritate animos 

fidelium illustravit, moerentibus et pusillanimis consolatio-
nem attulit, cui etiam nos gavisi sumus intendentes, quasi 
lucernae lucenti in caliginoso loco. Utinam esset sicut Stella 
Magorum epiphania seu apparitio, quae nobis mel iorumpro 
Ecclesia Catholica temporum nativitatem significaret ; ut sine 
timoré de manu omnium qui oderunt nos liberati. serviamus 
illi ! Ex occasione igitur huius Congregationis piissimorum 
Praesulum, nos quoque in memóriám perfecti, absoluti et 
clausi ante tria tempóra saecularia Sacri ac Oecumenici 
Concilii Tridentini, cum omni cordis adhaesione, cum intimo 
mentis jubilo iteramus professionem fidei, quam S. Mater 
Ecclesia in eodem Concilio universis Christi lldelibus prae-
scripsit : sicut S. G-regorius M. quatuor primis oecumenicis 
conciliis tamquam quatuor Evangeliis honorem haberi vo-
luit ; ita nos hoc postremum S. Concilium tamquam S. Scri-
pturam, ceu effata Spiritus S. veneramur ; sicut palmes ad-
haeret viti, adhaeremus traduci lidei et raorara regulae, 
quam acceperunt Majores nostri ab eodem S. Concilio; cum 
triumpho tandem gloriamur, S. Ecclesiam Catholicam in tan -
tis eventuum munclanorum procellis, fluetibus ac scopulis — 
si vel t r iapost rema saecula consideremus, — eandem semper 
esse, eandem manere columnam et fîrmamentum veritatis. 
Has ovationes nostras supplicibus precibus pro exaltatione 
S. Matris Ecclesiae, et incolumitate visibilis Principis P a -
storum concludimus, frequentioribus, prolixioribus, ardentio-
ribus obsecration ibus reel i mentes tempus, quoniam dies mali 
sunt. — II. Deus visitavit plebem suam : visita vit in virga ini-
quitates eorum, et in verberibus peccata eorum. Inopiam, 
quam Deus ceu flagellum iracundiae suae multis regionibus 
et incolis patriae nostrae hoc anno immisit, justam quidem 
arbitramur, ast eisdem qua proximis et fratribus nostris e 
to to corde condolemus, et ad eorum egestatem subie vandam 
promptis animis contribuimus. Ast non licet reticere, nostras 
quoque oras cum necessitate majorem in modum luctari de-
bere ; et revera adsumus in limine temporum, in quibus erit 
tribulatio magna qualis non fuit a longa annorum serie, ete-
nim Angelus Domini phialam suam plenam iracundia Dei 
effudit snper nos, utinam propter paueos bonos et electo3 
breviarentur dies illi ! Licet autem calamitas et afflictio pu-
blica copiosam praebeat ansam bonum patrandi et. misericor-
diam exercendi, attamen dolenter praevidemus, longe plura 
inde scelera promanatura ; siquidem egestas desperationem 
pariet, desperatio autem ad abominabilia quaeque, quibus 
Deus offenditur, faeinora homines seducet. Nobis pastoribus 
animarum, quibus non suppetit modus omnibus fidelium ne-
cessitatibus succurrere, imo in eadem damnatione paupertat is 
et angustiae sumus, nihil restât, quam tristari cum tristibus, 
Here cum flentibus, Deum assiduis precibus placare, et con-
fidere, quia fidelis est Deus, qui non pat ie tur nos tentar i su-
pra id quod possumus, sed faciet etiam eum tentatione pro-
ventum, ut possimus sustinere. 

P E R U G I A , septemberben. A ,placet' és ,exequatur ' 
értelmét nálunk sajátszerüleg kell venni. Gyűlöletes, kárho-
zatos volt az mindég, de nálunk mindinkább. A kormány az 
,exequatur'-1 a szent-széktől jött iratokra, a ,placet '-et pedig 
a javadalmak betöltésénél használja. Egy miniszteri előadás, 
s királyi parancs igy értelmezi ezt. Nem lehet a szent-szék-
nek irat ját foganatositani ,exequatur, ' nem lehet semmi j a -
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vadaimat betölteni, ,placet nélkül. Á pecsétőrezen rendelke-
zést a korona jogának, a mostani helyzetben elkerülhette-
níil szükséges szabálynak mondja, Ígérvén, hogy ha az egy-
ház és az állam közötti viszonyok lesznek megalapitva, a kor-
mány meg fogja szüntetni ezen akadályokat az egyházi kor-
mányzatban. Szeretnénk tudni, mikor követelte az egyház, 
hogy egy minister, egy tábornok, egy prefetto se neveztes-
sék ki a püspök piacetje nélkül. A pecsétőr azonban az usur-
patiotól nem fél, sőt oly elvnek erejében kapaszkodik utána, 
mely az eretnekséggel határos. „Ősi elv, igy mond, minden 
kath. országokban, hogy az üresedésbe jöt t javadalmak jö-
vedelmeinek beszedése királyi jog, hogy a királynak joga 
van birtokba venni ezen javadalmakat, igazgatni azokat, s 
szedni jövedelmeiket ; a miből következik, hogy ő neki joga 
van ezen javadalmakba olyakat behelyezni, a kik neki tet-
szenek." Lehetetlen oly rövid szólamba több tan- s történet-
hibát összetömöriteni. A pecsét-őr hazudik, megcsalja a ki-
rályt, miután a chalcédoniai zsinat az üresedett javadalom 
jövedelmét az utódnak itéli oda ; miután X. Gergely pápa a 
második lyoni egyetemes zsinaton a regáliáknak további ter-
jesztéseit, melyek a feudális rendszerből azon korszakban 
megkisértettek, átok álá vetet te; miután e?en elvet ép a 
waldensek, WicklefF, Huss vallotta; miután XIV. Lajos is 
kénszerült büszkeségének a regaliákra nézve korlátot szabni; 
miután, hol a királyi kamara szedte az üresedett javadalmak 
jövedelmeit, az mindég a pápa adományából történt. Igy te-
hát a regáliáknak az apostoli engedményeken túli ter-
jesztése jogbitorlás az egyházban, és hogy ha oka is 
van valami fejedelemnek az üres javadalmak jövedel-
meit beszedni, ebből nem liozathatik le a másik jog va-
lakit ezen javadalom birtokába behelyezni, vagy pedig a 

javadalom birtokába kanonszerüleg behelyezett papot csupa 
önkényből megakadályozni ; végre hogy a javadalom egy-
házi és polgári birtoka között tett megkülönböztetés 
csupa légből kapott kép. A mikor a nápolyi és pápai államok 
a piemonti seregek által elfoglaltattak, 1860-iki sept. 16 áról 
ezen képzelt királyi jog azonnal ezen tartományokra kiter-
jesztetett; a papságnak ,placet'-teli elnyomatása sürgősebb 
intézkedés volt, semmint a közigazgatási ügyek „Ezután, igy 
szól a pecsétőr, Siciliát kivéve, piacet nélkül senki sem me-
het a javadalom birtokába." E miatt van, hogy a milanói me-
gyében száznál több javadalom üresen áll, mivel a kormány 
rendszeresen a placet-et megtagadja. A szemtelen merész-
ségnek magas foka szükséges ahoz, hogy valaki mondhassa, 
miszerént ily piacet minden kath. államokban szokásban van. 
A modenai herczeg 1841-ben minden polgári törvéuyeket 
megsemmisitett, melyek a canonokkal ellenkeztek; az 
austriai császár 1851-ben minden regaliakról lemondott. A 
piemonti kormány Lombardiában az austriai ó törvényeket 
fölésztette. Nápolyban volt a kormánynál egy bizottmány, mely 
exequaturt adott azon javadalmak betöltésére, melyeket a 
pápa adományozott, ez a concordatum szerént történt ; a 
piemonti kormány ezen, a pápától csak némely javadal-
makra engedményezett jogot önkényszeriileg minden java-
dalmakra kiterjesztette ; a bizottmány föloszlott, a placet a 
pecsétőr kezében maradott. Sőt még tovább ment a turini 
pecsétőr, a királyi piacetet minden tartományra egyiránt ki-
terjesztette, tapodva minden helyi intézkedéseket. Ez egye-

temes szolgaság az egyházra. Az 1863. jul. 26-i rendelet sze-
rént a királyi gondnokok lesznek megbizva a piacet megadá-
sával, hanem a kanonoki székekre nézve mindég a pecsétőr 
parancsát fogják kikérni. Parancsoltatik továbbá minden hi-
vatalnoknak, hogy az olyan papot azonnal föladják, a ki pia-
cet nélkül merne bemenni valamely javadalom birtokába. Az 
oly rendeletekre nézve pedig, melyek egy idegen hatalomtól 
erednek, (a pápa, a számkivetett püspökök) a piacet helyét 
az exequatur foglalja el, méltán is, mivel azoknál több nehéz-
ség fordul elő, mint a javadalmak adományozásánál. A jul. 
26-i rendelet kivételt tesz Siciliára nézve, ezen kivétel azon-
ban csak időleges, mivel a szigeti egyházi javadalmakat te-
kintve a pénzügyér tesz kifogásokat. Azonban egy dolog, 
akár a pecsétőr, akár a pénzügyér önkénykedjék, a jog-
fosztás, az elnyomás mindég ugyanaz. Siciliában az egy-
ház jogai a volt kormány által is sértettek a ,legatus 
apostolicus' czim alatt, melyet a bourbon királyok viseltek 
hogyan meri ezt azonban a savoyi háznak feje bitorolni, 
nem tudjuk. —Jes ibennagy botrány! Sz. Mihály templomát 
vasárnapi nagy mise alatt a katonaság megtámadta, az is-
teni tisztelet megakasztatott, néhányan a templomban meg-
kötöztettek, vasba verettek, s a katonaság még az oltárhoz 
is tódult, csörögve, kiabálva, káromkodva. Morichini jesii 
püspök és bibornok rögtön az anconai prefettohoz irt, tu-
datván vele, hogy a betörők egyházi átok alá estek. „Te-
gyen a főnök intézkedéseket, hogy legalább az isteni tiszte-
let zavartalanul megtörténhessék, hogy legalább azokat, kik-
kel parancsol, egyházi átok alá ne kényszeritse.,, — A fog-
giai püspök Comóban mindeddig fogva van ; senki sem 
bocsáttatik hozzá, habár a tömlöczőr tisztelettel bánik a ma-
gas fogolylyal. A püspök commentárokat ir a zsoltárokról, 
tömlöcze setét könyvtárhoz hasonlít, egész idejét tanul-
mányozás- és imádságban tölti. — A cagliari-i érsek 13 éve 
számkivetésben van ; megyei hivei most egy aranylánczczal, 
kereszttel, és hódoló irattal megvigasztalták.-

BERLIN, octoberben. Protestáns történészek egyhangú-
lag bevallják; miszerént a reformatio csak a nyomda föltalálása 
után lőn lehetségessé. E szerént a protestantismus kezdettől 
fogva irogatói jelleggel bírt, melyet mai napig sem tudott leöl-
teni. Emez irodalmi termékenységre, jelenleg, még különösen 
kedvező a pásztorok állása, kik több lelkészi állomások egyesi-
tése következtében, biztos jó jövedelmekkel vaunak ellátva, 
melyekkel papi foglalkozásaik nincsenek arányban. Sem ide-
jök sem jövedelmök nem hiányzik tehát, hogy irói vonzalmukat 
kövessék. Főleg pedig két irodalmi ágat müveinek, s ezek : 
az apró vallási-és népszerű lapok ; meg az almanachok. A 
katholikusok, kiknek papjaik nincsenek hasonlón kedvező 
körülmények között, — e kettős téren kénytelenek a pászto-
rokkal kiállani. Szerencsére nem sikertelenül. Több év óta, 
minden német egyházmegyének sőt egyéb vallásközponti 
helyeknek is úgymint Berlin, Hamburg, Erfurt, Lipcse, Dan-
zignak stb. megvannak saját heti közlönyeik, melyeknek 
föladata földeríteni a protestáns és szabadelvű sajtó által 
naponta terjesztett számtalan hazugságot ; — és tisztán val-
lásos czikkekec, tényeket és újdonságokat közleni Ez apró la-
pok egyúttal a különféle katholikus egyletek közlönyeiül 
is szolgálnak, melyek közül azonban egynémelyek, mint. p. 
a sz. Bonifácz-egylet, külön közlönynyel is rendelkeznek. 
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Többen eme lapocskák közül oly jó keletnek örvendenek, 
hogy nemcsak a költséget fedezik, hanem még némi fölösle-
get is mutatnak föl, mely azután megyei jótékony czélokra 
fordittatik. Számos világi, szorgalmasan résztvesz a szer-
kesztésben. Az időszaki sajtó e része rendesen kizárólag ka-
tholikus körökben forog és nem vonja magára az úgyneve-
zett „nagy közönség" figyelmét. A mult télen mindazonáltal a 
„Märkisches Kirchenblatt" néhány száma meglehetős figyel-
met ébresztett P. Bruns, I-ső Frigyes-Vilmos és Il-ik Frigyes 
idejébenpotsdami lelkész emlékiratainak közlése által. íme egy 
kis kivonat e közleményekből: P. Brunsra, a halberstadti (szász 
Poroszországban) ezóta eltörölt domonkos zárdai szerzeteere 
volt bizva a lelkészi hivatal azon számos katholikus katona 
fölött, kiket Frigyes-Vilmos, e nagy katonakedvelő, majd 
jószerrel majd erővel vagy fortélylyal gyűjtött össze pots-
dami kedvencz ezredeibe. E szerént a király és a dömés kö-
zött bizonyos ismeretség jött létre, mely lassanként valósá-
gos bizalmas bensőséggé fejlődött. A maga is igen vallásos 
és őszintén protestáns király P. Bruns-nak és társainak ál-
ladalmában mindennemű vallásos gyakorlatra teljes szabadsá-
got adott, — Potsdamban szentegyházat épitetett és magát 
a domonkos atyát meg is bizta, hogy a katonáknak számára 
vallásos müveket adjon ki. (Vége köv.) 

NEW-YORK, augustusban. Mult hónap 15 én az ujon-
czozás, mely eddig hallatlan volt mi nálunk, s mely miatt 
Europa ellen gúnyolódtunk, lázadásra adott alkalmat. Sok 
meghalt; sok megsebesült az utczai harczban. Azonban a for-
radalmi lapok ezt is a katholikusoknak tulajdonítják. Igaz, a 
kath. nép férfiasan védi jogait mindenütt Most rend van a 
városban, miként Varsóban, hanem a gyűlölet soká fog a 
szivekben maradni. A lázadásban legtöbb irlandi vett részt, 
kiket az izgatók ez alkalommal jól fölhasználtak. Hanem mi 
összeköttetése van ennek a kath. hittel? A munkás osztály-
ban nem legtöbb anyag van-e mindenütt a lázadásra ? Paris, 
Berlin, Bécs nem ezt mutat ja-e? Azonban a forradalmárok 
mindenütt ugyanazon éneket dalolják, melyet a romai po-
gányok fújtak. Ők a helyett, hogy a kebleket engesztelnék, 
még inkább keserítik. A kath. hit kárhoztat minden lázadást 
a törvényes hatóság ellen, annál inkább a gyujtogatást, a 
rablást. A kath. hit engedelmességet parancsol az ország 
törvényeinek, a meddig ezek nem nyilván igazságtalanok. 
Bár mit Ítéljen tehát a katholikus a nagy kérdésről, mely 
ketté szakítja az egyesült államokat, kötelességét mint pol-
gár és mint katona mindég be fogja teljesiteni Az irlandi 
nép sokat szenved a sok prot. sectától. Kiűzve hazájából a 
nyomor által, barátságos szivre nem talál Amerikában s 
mégis az irlandi nép szenvedélyesen szereti uj hazáját a nél-
kül, hogy elfelejtkeznék Erinről, hová őt szivének nemes 
óhajai vonzzák. Ő segiti az angol zsarnokság alatt sinlődő 
testvéreit, és hivja az u j hazába. Különös az irlandi népnek 
jelleme, ezt jól kell ismerni. Mindég fiatal, lángoló, költői, a 
hanyatlásra indult mivelt nemzetek között ő ősi erőteljes nép. 
H a az americai államok akarják, hogy ő jó polgár és katona le-
gyen, kell, hogy tiszteljék e népnek religioját és a religio szol-
gáit. A papok ugy kormányozzák e népet mint a gyermeket. 

A püspökök fényes jelét adták befolyásuknak ez alkalommal. 
Hughes püspök New-yorkban a lázadást megállitotta, mit a 
fegyver megnem állithatott volna. Bostonban, Troies , Elmira-, 
Buffaloban is voltak lázadási kisérletek, a papság jókor köz-
bejött, s megakadályozta. Timon, buffaloi püspök körlevelet 
menesztett híveihez, sürgetvén az engedelmességet az ujon-
czozási törvény iránt. Rapp, clevelandi püspök a templomban 
szónokolt a new-yorki események fölött. 

VEGYESEK. 
PEST, nov. 24-én Ő emtja a bibornok herczeg-primás 

f. hó 15-én az esztergomi kisdedovodát megnyitván e jóté-
kony czélu intézetnek 1000 frtot; a magyar képzőművészeti 
társulatnak pedig 500 frtot méltóztatott adományozni. 

— A t. kegyesrendiek pesti háza fölemeltetvén, részént u j 
épülettel bővittetvén az ujonan diszitett kápolna mult vasár-
nap avattatott föl. Az ifjúság nevelésének, mivelésének ho-
zott ezen nemes áldozatot méltólag magasztalja a nt. S z e -
p e s s y Imre és H i n d y Mihály urak által kiadott emlék-
versezet; ez utóbbiéban a latin nyelvnek különben már hal-
ványuló csilláma dús sugárzatban ragyog. 

— Buffaloban aug. 30 án szenteltetett föl msgr Times 
által a pompás székesegyház, sz. József tiszteletére. Több 
püspök voltjelen; kik közül msgr Spalding, louisvillei főpász-
tor tartotta a sz. beszédet. A buffaloi f ő e g y h á z gyönyörű gót 
stylben emelkedik; és befejezhetése végett a buzgó gyűjtők 
Mexicoig és Cuba-szigetig zarándokoltak filléreket sze-
dendők. 

— John Hogg londoni tanár New-Yorkban előadáso-
kat tart rendkivül nagy számú hallgatók előtt. Szerénte Adám 
fekete bőrű volt, 6 láb magas, herculesi testalkattal. A fekete 
bőrszint az éghajlattól származtatja, mely, alatt Ádám s z ü -
l e t e t t . Éva mulattnő volt, mit Hogg Évának fekete kon-
dor hajfürtjével akar bebizonyítani. (P. L ) 

— Az olasz katonaság használatára kiadott katechis-
musban a többi közt ily kérdések ós feleletek fordulnak elő: 
Mikép vetsz keresztet? A haza atyjának, a nagylelkű atya 
fiának, és a szabadság lelkének nevében, amen. — Ki tett 
téged katonává? Victor Emmanuel. — Hol van Victor Em-
manuel? Szivében minden jó olasznak, a ki nem gonosz vagy 
gyáva. — Hány Victor Emmanuel van ? Csak egyetlen egy. 
— Hány személy van Victor Emmanuelban ? Három : a haza 
atyja, a nagylelkűnek fia és a szabadság lelke. —, Hány pa-
rancsolatja van Victor Emmanuelnek ? Tiz. 1) En vagyok 
Victor Emmanuel a te királyod. 2) Hiába ne légy Victor-
Emmanueluak katonája. 3) El ne feledd a n e m z e t i ünnepeket 
megülni 4) Tiszteld a hazát, hogy sokáig élhess annak föld-
jén. 5) Ne ölj, csak hazádnak elleneit. 6) Ne paráználkodjál, 
hacsak ez által nem árthatsz a haza elleneinek. 7) Más jószá-
gához ne nyúlj, hacsak nem Péterfillér. 8) Hamis tanúságot 
ne mondj, mint a papok, hogy föntarthassák a világi fejede-
lemséget, stb. — Kinek milyen a hite, olyan a katechismusa. 

— Caplandban (Délafrika) 25 év óta vannak kath. 
missionarusok; Hollandia és Angolország legkeményebb bün-
tetés alatt tiltotta ki onnan a kath. küldéreket. Jelenleg van 
ott 3 vicariatus. A kath. hit gyors terjedésnek örvend, miről 
a prot. küldér Calderwood is tanúskodik mondván: „Aromái 
katholikusok igen nagy növekedésben vágynák." Ugy szin-
tén a prot. Cole is: „Mi a számot illeti, a katholikusok igen 
szaporodnak, és a szines osztályban több megtérést eszkö-
zölnek, mint bár melyik más felekezet." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

(Fo ly ta tás . ) 

IV. 
Az Istennel igy elbánván, mi vala egyszerűbb, 

mint tagadni mindazt, mi a természet rendes menetét 
mintegy megszakitva, valamely természetfölötti erő-
ről tanúskodik. 

Minthogy pedig az emberiség szemeiben a csu-
dák, mint a rendes természeti törvényekből nem ért-
hető, s a természetnél hatalmasabb lény létezéséről 
tanúskodó tények — egyik főalapja a religiónak: 
azok lehetetlenségét kellett kimutatni , visszavetve 
azokat történeti csekély jelentőségükre, megtisztít-
ván a legendaszerűség és mythos délibábjától, mely 
az eseményeket és alakokat mesés nagyságig emelé. 

Az ostromot Littré kezdé. „Ha az ó kor és jelen 
közötti jellemző különbséget akarjuk megtudni, azt 
sehol sem találjuk határozottabban és észrevehetőb-
ben körvonalazva, mint e két idő kornak a csudákra 
vonatkozó véleményében. — A ó kor hitt, — a jelen 
nem hisz a csudákban. Mert egy megdönthetlen 
bizonyosságu tapasztalás megtanitá a jelenkort, hogy 
mindaz, mit csudálatosnak mondtak eddig : — a kép-
zelődésben, az önmagának tetsző hiszékenységben, s 
a természet törvényeinek teljes tudatlanságában bi i ja 
eredetét. És minden igyekvések daczára sem történt 
csuda ott, hol azt vizsgálni s vizsgálat folytán lehe-
tett volna megállapítani ; — soha sem támadt föl egy 
halott is a boncztani termekben, s az orvosok szeme-
lát tára; soha sem emelkedett föl bármelyik természet-
tudós szemei előtt egy súlyos test a nehézkedés tör-
vényeinek ellenére a magasba. 2) Minél mélyebben 

]) Littré. Strauss, Jézus életének franczia forclitásában 
4. lapon idézve Plasman által : ,,Le Strauss Français" mun-
kájában. 

2) Littré. t. I. p. XCII f .de la Préface idézve Plasman 
által 4. lapon. 

hatolunk be az emberi szellem eredetébe, annál in-
kább belátjuk, hogy a csuda nem egyébb, mint a mi 
még nincsen értelmezve, megfejtve ; s hogy az embe-
riség keletkezése phenomenjainak előállítására nin-
csen szükség egy — a dolgok menetelébe mindég 
oda vegyitet t Istenre, — e tünemények mind válto-
zatlan törvények fejlődései levén." 

És nem okoskodásokból, hanem a jelenkori tu-
dományok összeségéből áll elő azon eredmény, hogy 
nincsen semmi természetfölötti." 2) 

Ha nincsen Isten, nem történhetik csuda; ha csu-
da nincsen, akkor az egész kereszténység álom. A 
megtestesülés, megváltás, föltámadás, menybemene-
tel nagy, csudás titkai — mind képzelet játéka. — 
Az emberiség nagy része Jézusban 2000 éven át sa-
já t képzelme szüleményét imádja, tiszteli. 

„Ki tudja — mondja Renan — nem azért lát-
szik-e Krisztus nekünk minden emberi gyengeségtől 
mentnek, mert csak távolról láthat juk, és a legenda 
felhőin keresztül? — Ki t u d j a , nem azért tűnik-e 
föl a történelemben egyedül feddhetetlennek, mert 
nem birunk adatokkal, hogy kritica alá vehessük? 
Hihető, hogy ha u g y itélhetnők meg mint Socratest, 
az ő lábainál is találnánk néhány sárgöröngyöt." 3) 

„Avagy nem tudjuk-e, hogy vannak esetek, me-
lyekben az emberiség álmai egészen elfeledik az ere-
deti valóságot." „E hatályos tevékenység erejével 
a legrutabb pajod, a legeszményibb pillangóvá 
változik." 

„Ez az igazi bölcsész Krisztustana." (Christo-
logie). l ) 

Milyen volt tehát Krisztus a legenda által elfe-
dett, s megváltoztatott eredeti valóságban? 

Nem vagyunk-e rosszabbak a hajdankor bál-
ványimádóinál, midőn Jézus nevének már hallására 
is meghajolnak térdeink, s imádva borulunk le ol-
tárai előt t? 

!) Renan. Etudes, p. 199. id. Plasman 6. 1. 
2) Renan. Etudes p. 206. 
3) Renan. Liberté de penser t. III. p 469. id. Dup. 117. 
4) Renan. Liberté de Penser id. Dup. 117. 
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Renan megnyugtat bennünket, mondva: „inga-
dozás nélkül imádni kell Krisztust, — ez imádás ki-
menthető." Azonban csakhamar utána teszi: „Valóban 
mennyei s önálló eredeti egyéniség volt-e Krisztus, 
vagy pedig keresztelő Jánoshoz hasonló szakadár ? — 
Szeretjük hinni, hogy az anyagi személyben találha-
tók az eszményi személyiségnek is némely vonásai ') 
Az egykori galileai emberrel, kit Jézusnak neveztek, 
semmi közöm. — Mit érdekel minket e vagy ama 
kis esemény, mely körülbelül 1800 év előtt Palaes-
tinában történt. Ezen Jézus meghalt, — hanem Jézus 
az ideál, halhatatlan." 2) 

„Azonban vigyázzunk, ne hogy e halhatatlan-
ságnak határait túlságosan kiterjesztve, tévedjünk. 
Magában az evangeliumi ideális Krisztusban is meg 
fog halni egy rész. . . . Az Isten és prophéta meghal, 
az ember és bölcs megmarad; vagy is inkább az em-
beri természet, a szépnek, jónak ezen örök forrása, 
fog élni örökké ezen magasztos névben. . . Jézus. . 
íme ez az élő Isten, ez az, kit imádni kell." 3) 

Most értjük tehát a fönebbi megnyugtató sza-
vak jelentését. Midőn Krisztust imádjuk, önmagun-
kat, önmagunk-teremtette ideált, eszményt imádunk ! ! 

Jézus nem levén szerintük Isten, csudái sem e-
gyebek, mint: „megszállottak bohózatjai, szemfény-
vesztés, mik korunkban bűvészet- és nyegleségnek 
(charlatan) neveztetnek. 4) 

„A középkorból tudjuk egész bizonysággal a 
megszállottak és őrültek egyazonságát," s általában 
a csudákat küldöttség előtt kellene mivelni, — igy, 
a természettudományba vágó csudákat természettu-
dósok előtt, s pedig oly módon, hogy megtehessék a 
csalás elhárítására igényelt elővigyázatokat, s kény-
szerithessék a csudatevőt, az általuk előirt körülmé-
nyek között mivelni csudát, 5) 

Maury még kedélyesebben értelmezi Jézus csu-
dáit. „Jézus visszaadja egy némának beszélő tehetsé-
gét. E néma bizonyosan egyike volt ama bárgyúk-
nak, kik megátalkodásból nem szólnak egy szót sem, 
kikre Jézus oly benyomást tőn, hogy megszólam-
lának." 6) 

Azonban azt bizonyítgatni, hogy Jézus nem vala 
Isten, — nem mivelt csudákat: — fölösleges; midőn 

' ) Renan. Lib. de penser t. III. p. 469. id. Dup. 119. 
*) Renan. Lib. de penser t. III. p. 470. id. Dup. 118. 
3) Renan, ugyanott. 
9) Renan, ugyanott 467. 1. 
5) Renan. Explications, p. 24. id. Plasman által. 
c) Maury. Essai sur les législations, p 266. id. Dupan-

loup által 122. 

az is kétségenkivüli, hogy az egész Jézus története 
mythos, mese, legenda. 

E téren legélénkebben nyilatkozik a Straussféle 
német iskola befolyása. A különbség csak az, hogy 
Strauss mythost, e bölcsészek pedig legendát csinál-
nak Jézusból. — Legenda mint „Herkules, Bacchus, 
mint Bouddha." *) „A kelet ugyanis a természetet 
és történelmet mindég gyermeki szemekkel nézte,— 
a gyermek pedig önkénytelenül is belevegyiti saját 
benyomásait, érzelmeit elbeszéléseibe : — s igy ha-
ladt a legenda növekedve mint a hó-lavina." 2) És 
épen ez okból, „ha összeszednők az evangéliumok-
ból mindazt, mit Jézusra vonatkozólag valót tartal-
maznak: Jézus egész története alig képezne egy la-
pot. Ertem a csont- és húsból álló személyiséget, mely 
Jézus nevet viselt, kit a zsidóknak sikerült megölni 
kinek testét hihetőleg (probablement) megkapták ta-
nitványai, s vagy nem levén még egészen meghalva, 
vagy valami ártatlan csalás által vagy más módon, 
melyet nem szükség kimondanunk— elhitették, hogy 
föltámadott." 3) 

Jézus Istenségével elenyészik a dicskör is, mely 
a bold, szűz Mariát istenanyai magasságig emeli a 
hivők szemeiben, s oly kegyeletes, bizalomteljes tisz-
telet tárgyává teszi ; — érthetetlenné leszen az egy-
ház, csalhatatlansága-, s isteni jegyességének üres 
praetensióival ; babonasággá leszen a szentek segítsé-
gül hivása, ereklyék, képek tisztelete. 

Renan szerént „Maria folytonos nagyitás, (hy-
perbole) és a vallásos nemzedékek kegyelete által a 
Szent-Háromság közé installáltatott; és Maria teljes 
joggal ment be a Szent-Háromságba. 0 egésziti ki az 
isteni családot. — Valóban csuda leendett, ha az asz-
szonyi elemnek nem sikerült volna följutni egész az 
Istenség kebelébe."4) E hideg guny káromlásban a kü-
lönben eléggé kíméletes Maury viszi a fő szót. 

„Maria a XI. század óta a Szent-Háromságnak 
valóságos 4-ik személyévé lőn; — istennő, mint Je 
zus istenember. Es a hivők imádásában osztozik a 
magasságbelivel !" 5) 

„Maria tisztelete a nőnemnél nagy buzgalom- és 
lelkesültségre talált, természetesen hízelgett kevély-
güknek, hogy ő közülök is van már egy istenség." ü) 

Ki igy gondolkozik a legeszményibb Szüz-

Renan. Lib. de penser t. III. p. 468. Dup. által 127 
2) Renan. Études id. Plasman ált. 2. lap. 
3) Renan. Lib.de penser t. III. p. 463. id. Dup. 136 1 

Renan. Études p. 411. id Dup. 129 
5) Maury. Essais sur les légendes p. 34 id. Dup. 

Maury. ugyanott. 
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Maria-tiszteletről, attól nem sokkal többet várhatunk 
a szentekre nézve. 

„A nők között találjuk — mondja Maury a szen-
tekről beszélve — szent Ger t rudot , Idát , Katalint, 
magyarországi Erzsébetet . . . mind oly nők, kiknek 
életrajza hemzseg a kicsapongó, túlságos, mysticus 
eszméktől." 

Renan folytatólag állitja, hogy az ő „tudós ba-
rátja Maury találóan kimutatta, miszerént a szentek 
élete a kereszténység mythologiája." 2) 

„A kereszténység ugyanis keleti, zsidó s görög 
elemekből alakulván, ez utóbbinak minden daemo-
nologicus eszméit átvette." 3) Azért Renan a „keresz-
ténységnek elejébe teszi a régi pogány vallást, mely 
„egyenes és egyszerű vala," — mig a kereszténység 
mindenben csudát, képtelenséget keres." 

Mindazáltal ha már megvan a kereszténység, s 
képviselője az egyház, Renan nem bán ja , — álljon 
fön,— maradjon az a mi volt : —elavul t eszmék őre. 
Övezze körül az egyház magát azon tisztelettel, mely-
lyel „ r é g i s é g e k " iránt viseltetünk, — senki sem 
tiltja meg, hogy használja elévült zászlóit . . . ez ár-
tatlan régiségeket, melyek legfölebb is mosolyra in-
dítanak." 5) (Folyt, köv.) 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Páltól. 

PONTE DELLA TRAVE, oct. 25-én. Az isteni gond-
viselés, mely a nyitrai mélt. püspökre betegséget küldött, 
akarta, hogy azon kies völgyből, az Appenninek keleti mé-
lyéből az uton-utfélen járó kolduló egyes szerzetesekről em-
lékezve, ezen levelem kezdetén is fölkiáltsak : impius haec 
tam culta novalia miles habebit? A szerzetes élet a kath. 
egyháztól elválaszthatatlan. Az egyház nem volt nélküle 
soha sem, nem is lesz; mivel a keresztény életnek tökéletes-
ségét nem szűnik meg az egyház ajánlani, a mi urunk Jézus 
Krisztusban és a szeplőtelen szűz Máriában példányul, a 
szentek sokaságában pedig serkentésül fölmutatni, nem is 
fognak az egyházban soha hiányzani, kik az Istentől hivatva, 
a szükséges malasztok bőségétől elárasztatva a ker. élet tö-
kélyét becsülni, kivánni, keresni s elérni fogják. A világ sem 
lesz más, mint a milyen volt, ezen tökélynek akadálya, el-
lensége, rontója; az Istentől hivatott lelkek tehát mindég 
kényszeríttetve lesznek erkölcsileg a világból kiköltözni, a 
világgal ellenkező, vagy legalább a világtól elzárt életmódot 
keresni. Ehhez jön még az emberi gyarlóság, mely a jó lel-
keket, miután vágyaik által a világtól elszakadtak, egymás-

' ) Maury. Essais, p. 56. 
2) Renan. Études, p. 308. 
3) Maury. Relig. de l'antiquité p 420. 
") Renan. Études p. 410. id. Dup. 
J ) Renan. Lib. de penser id. Dup. 137. 

hoz köti, egymás segélyére szoritja. Valamint a keresztény 
tökéletesség, ugy az ezt keresők együttléte, szövetsége, egy-
lete soha nem fog az egyházban megszűnni. Ezen vagy azon 
életmódja a szerzetes életnek megszünhetik , meg is szűnt 
már több társulatban, vagy épen, miként az aranyér a bá-
nyában megvékonyulhat, de a lényege az intézménynek, a 
társas élet a ker. tökéletességnek elérésére, nem veszhetik 
el. Mily okok szülték a szerzetes rendnek sokasodását, nem 
szándokom itt kiemelni; az isteni malaszt szülte mindenik 
rendet, mivel omnis plantatio, quam non plantavit páter coe-
lestis, eradicabitur ; az alapitókat, vagy ezen rendek meg-
ujitóit a szentek között látjuk s tiszteljük. Miért bővelkedett 
az egyházban az isteni malaszt ily alakban ? nem is lehet kém-
lelnünk , eleget mondunk, ha századunkat a szerzetes élet 
kiirtója gyanánt nevezzük. Nem kell tehát ker. tökéletesség ? 
Ezt nem mondhatjuk ; a ki erre nem hivatik, vagy a hiva-
tást magában megrontotta, annak nem kell ; a ki pedig hi-
vatik, és a hivatásnak ellen nem szegül, annak kell a ker. 
tökély. Hanem itt a föld hatalmasainak nem kell a ker. élet 
tökéletessége; nem mintha ők hivattatnának erre, és a hi-
vatást elvetnék maguktól, egészen más értelemben nem kell 
nekik a ker. tökéletesség, ők nem tűrik, nem szenvedik, hogy 
valaki ezt keresse. A ki magányos életének zárt körében a 
ker. erényeket műveli, azt kinevetik, azt mint eszelőst meg-
vetik ; a ki pedig nyilvános intézetben, egy szerzetes rend-
ben keresné, azt üldözik, a rendet szétüzik, kevés javait el-
kobozzák, házaikat becsületes és becstelen czélokra erőszak-
kal elfoglalják. A föld hatalmasai ezek, kiknek erőszakosko-
dása alatt a királyok, nemzetek, országok és népek nyögnek, 
— értjük a forradalmat. Volt idő, mikor a királyok dicsősé-
güket templomok s szerzetes házak épittetésében, alapításá-
ban, terjesztésében keresték, első szent k i r á l y u n k n a k is ez a 
dicsősége, a 16-ik századi fejedelmek pedig a kolostorok, zár-
dák kiirtásában dicsekedtek. Előbb a forradalmi elvnek a 
kormányzók elméit kellett lefoglalni, hogy ők a szerzetesek 
javait és házait lefoglalják. Ebben a 16-ik század hasonlit a 
19-ikhez, mint a íiu az apához. Hanem a flu ügyesebb lett 
az apánál, mivel az apa rontotta a zárdákat, hogy javaikat 
elkobozza; a fiu rombolja azokat csak hogy rombolja, azaz: 
csak hogy az egyházat egyik hatalmas tényezőjétől a társa-
dalomban megfoszsza, hogy az egyházat egyik legfényesebb 
nyilatkozatjában megakadályozza. A forradalom az Isten or-
szágának ellensége ; az Isten országa a természetfölötti ma-
laszt, a megszentelődés, a magas erény, a ker. tökéletesség, 
ennek megtestesülése, társadalmi föltünése a szerzetes ren-
dek, azért rontja először azon szerzetes házakat, hol zsák-
mányt remél; rontja azután azokat, hol a szegény házon ki-
vül semmi zsákmány nincsen, csakhogy a természetfölötti-
nek külső és élő képét a ker. társadalomban elfojtsa. A párt-
ütő dühbe jön, ha törvényes fejedelmének arozképét látja, s 
dühében ezt összetörni rohan ; a törvényes fejedelemnek e 
világon, a megváltó Krisztus Jézusnak élő képe a szerzetes 
életben kifejtett ker. tökéletesség, a forradalom, a nagy párt-
ütő, ennek rohan, hogy összetiporja. Századok építették a 
szerzetes házakat, századunk rontja azokat. Daczára a sza-
badság, a testvériség, az emberiség nagy szavainak, daczáre 
az egyesületi jognak, mai nap minden szabad, csak az Isten-
nek nem szabad ugy szolgálni, mint a ki a malaszt sugallata 
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és az egyház jóváhagyása szerént szolgálni akar : a düh a 
szerzetes rendek ellen, a hol csak a forradalom kormányra 
jutott , azonnal kitört, s legelőször azon szerzetek ellen, me-
lyeket a ker. tökélyhez legközelebb lenni lát. Ezen düh a 
szabadságnak , a testvériségnek, a tulajdonjognak legke-
gyetlenebb elnyomása, ugy hogy a mi a korszak legbecsesb 
vívmányaként magasztaltatik, a szerzetes társulatok kipusz-
tításában legszemtelenebbül elgázoltatik. Gondoltak-e erre 
azok, kik lelketlenül szétrombolják a magasztos szegénység, 
a tudomány, az életszentség hajlékát, a majdnem meztelen, az 
éhes szerzeteseket, szerzetesnőket az utczára dobják, a nélkül, 
hogy nekik egy darab kenyeret útra adnának ? Ezek kiűzé-
sében a lelketlenek nem csak a társulati szabadságot és jo-
got, nem csak azon kiüzöttek személyeit sértik, hanem ma-
gát az emberiséget. Nem emlitve a religiót, melynek külső 
hatását s fényét megszakasztják; nem emlitve azon lelki 
büntetéseket, melyeknek a gonosz szentségtörők annyi pápa, 
annyi zsinat canonja szerént azonnal tettleg alávetve van-
nak ; mondja meg nekem valaki józan észszel, hová lett az 
embernek személyes és polgári szabadsága, ha a szabadság-
nak első eleme a hitnek, a religionak, a meggyőződésnek 
szabadsága? Szabadság az, hol nem szabad élnem, miként 
szent hitem, szent religiom, és saját meggyőződésem su-
gal ja? A haladás, a fölvilágosodás, a tudománynak század-
jában ép azon intézmények romboltatnak, melyek azon drága 
gyümölcsöket megszabadították, tenyésztették s terjesztet-
ték. A haladás nevében szétüzetnek azon társulatok, melyek-
nek Europa az ő polgári miveltségét, az egyházat ide értve, 
kizárólag köszöni. A testvériség nevében elfojtatnak azon 
egyletek, melyek a nemzetek, családok és egyesek között a 
valódi, mivel az Istennek szeretetén alapitott testvériséget 
e földön megszilárdították. Kik a szerzetesek, ha nem szent 
testvérek, kik egymást segitik az élet végczéljának elérésé-
ben? Hol van magasztosabb, hol tökéletesebb, hol terjedel-
mesebb testvériség, szeretet s jámbor barátság, hol nincs 
önzés, nincs irigység, csak szeretet a szent vetélkedésben, és 
vetélkedés a szent szeretetben? De ma szabad földi kincset 
keresni, a ki mint tud; csak égi kincset nem szabad keresni 
a legrövidebb és legbiztosabb uton Ma egyletbe állhatnak 
a tőkebirtokosok, az iparosok, a kereskedők, a kézművesek, 
a tudósok, hogy együtt nyerekedjenek, hogy együtt dolgoz-
zanak, hogy egy rendszer szerént vegyék s árulják áruikat , 
hogy egymást fölvilágosítsák, egymást segítsék ; csak azon 
kath. férfiaknak, azon kath. nőknek nem adatik meg a sza-
badság és társulati jog, kik, a nélkül hogy valakinek kárt 
tennének, közös imával, kölcsönös példával akarják magu-
kat elősegíteni az örök élet elnyerésében. Szégyen és szemé-
rem tart ja vissza tollúnkat, de az ellentétnek elitélésére ki kell 
mondanunk, a mit a világ tud. Italiában Victor királynak, a 
szentek unokájának kormánya és hatalma alatt szabad bár 
kinek a falukon a szegény leányokat összevásárolni, szüzessé-
güket sorsolás utján elárulni, szabad a bujaságot a polgári 
jog védelme és biztositása alatt gyakorolni, de a szüzességet 
gyakorolni, a szüzesség és erény házában lakni nem szabad. 
A fertelmes bün szabad, polgári joggal bir ; az erény, a szü-
zesség tiltva van. A nyervágynak, a piszkos keresetnek nyi-
tott az ösvénye, a tisztes szegénység ki van átkozva. Társa-
dalmat jvitanak ezek? Igen, rontanak. Erkölcsi rendet hoz-

nak be. Igen, a bűnt Az emberiség barátjai ezek ? Igen, el-
lenségei, Ez a szabadelvüségből kifejlett szabadság. Atyáink 
megrettentek a szabadelvüségen, a fiuk mosolyogtak az apák 
együgyüségén, elfogultságán, hogy a boldogító szabadelvü-
ség ellen bizalmatlankodtak, az unokák igazolva látják az 
apák bizalmatlanságát. A ker. ösztön azonnal sejtette a vészt, 
mely a ker. világra a szabedelvüségben leselkedik. 1830— 
1835 ig több mint 3000 zárda nyomatott el Európában, Spa-
nyol*, Francziaországban, Schweiczban. Azóta a szám növe-
kedett; 4000-re tévedés nélkül tehető. Harmincz év ezer év-
nek munkáját megsemmisítette, s közel 100,000 . szerzetes 
férfit és nőt háztól s élelemtől megfosztott. Portugallban 
egyedül Don Petro alatt 300 zárda fojtatott el, Spanyolor-
szágban Christina alatt 500-nál több zárda eltörültetett. Hát 
a muszka mennyit kobozott el? Hát a schweiczi szabadelvű -
ség hányat fojtott el? Hol vannak Francziaország certosai? 
Asheeni apátság Winchesterben, sz. Péter kolostora Cardenas-
ban, Consolvoe Granadában, Monte-Corona Perugiában, és 
sz. Bernard Schweiczban hol vannak ? Mit gótok, vandalok, 
visigótok, longobárdok megkíméltek, a mai szabadságosak a 
föld szinéről eltörülték Azok barbarok voltak, a mit tettek, 
természetük szerént tették ; de a mi szabadságosaink, siba-
ritai puhultságukban, az ázsiaiak aljasságait, a barbarok ke-
gyetlenségeit magukban párosítva, a szabadság, haladás, 
miveltség neve alatt ugyanazt, sőt többet tettek a barbár 
népnél. S katholikus lesz még, és akar lenni, ki ily szabad-
elvüség barátjának vallja magát? Itt , Pontedel laTrave-ban 
van egy zárda, már 70 éve lakos nélkül, ugy áll, miként sz. 
Ferencz építette. Ki pusztította el ? A szabadelvüség, mely 
a világot boldogitotta — mindennemű romokkal. I t t imádko-
zott sz. Ferencz, itt változtatta át a kut vizét borrá, hogy az 
elégedetlen kőmiveseket munkára serkentse, itt van a ke-
reszt, mely előtt imádkozva a csudát az Istentől megnyerte, 
itt misézett 1800ban VII. Pius, midőn Velenczéből Romába 
ment, a híres, a néppel telt szentély elpusztult ; hol hónapok 
óta pap misét nem mondott, a barbárok által tet t romok kö-
zött érdemtelen személyem mondott vesárnap szent misét 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 22-én. — A kegyes-tanitó-rend pesti colle-

giuma mai nap buzgalmasb életnyilvánulást állita a figyelőnek 
szeme elé — a ritkább jelenetek egyike által; értem az újí-
tott kápolnának, (mely a városház előtt elterülő piaczra néző 
1-ső emeletben van), és az alapjából ujonan épült nagy-gym-
nasiumnak, (mely 3 emeletes, és a szerzetlak udvarán foglal 
helyet) egyházi fölavatását. — O eminentiájának, az ország 
herczegprimásának, Esztergomban kelt kegyelmes engedelme 
következtében ft. P u r g s t a l l e r kai.József, kegyes-tanitó-
rendi tartományi kormányzó ur áldá meg jókor reggel kellő 
ünnepélyességgel a kápolnát. Majd 9-órakor mélt. S z a b ó 
József pápai praelatus, esztergomi kanonok ur tar ta ugyan 
csak ott nagy-misét, melyen az épületesen éneklő, nagy-gym-
nasiumi ifjúságon kivül — még szépszámú egyéb hivek Í3 
imádák az örök Mindenhatót. Miután a szentmise befe-
jeztetett — a tanuló iljuság kiséretében kormányzó úrral 
— számos előkelő vendég ugy egyházi, mint világi (név 
szerént : mélt. D a n i e 1 i k János püspök, mélt. S z a b ó 



József, nagys. F e s z t i Károly, nagys. S c h m i d t Szörény, 
ft. R ö m e r Flóris ur a helybeli másik gymnasium igazga-
tó ja ; ft. K r i e g l e r József elemi iskolák igazgatója, nagys. 
S u h a j d a János, nagys. K o t a s e v i t s János, nagys. 
H u s z á r Ferencz, ngs. K r á s z o n y i főpolgármester, szá-
mos tanulóifju szüléi stb.) mene az uj gymnasium-épület nagy-
teremébe. I t t a ft. kormányzó ur röviden emiitvén a nap je -
lentőségét, nem helyszerütlenül védé a szerzetes tanárokat 
általában — azok ellen, kik az emberi észt elég következet-
lenülbálványozni akarván — a kath. egyház tekintélyét meg-
győződésszerüleg elismerő és ott, ahol kell, ténykedéseikben 
irányadóul szives-örömest követő szerzetestanférfiakat, mint 
haladás-ellenzőket, állitni nem átalják a világ szinterére. 
Azután még a tanári kar- és az ifjúsághoz intézett a ft. 
ur néhány lelkes szót, melyeket hosszas éljenzés követett.— 
Erre nt. S z e p e s i Imre nagy-gymnasiumi igazgató ur — 
adá elő a kegyes-tanitó-rend életfolyamát, különösen a ma-
gyar tartományt részletesben jelezvén, legkivált pedig a 
pesti kegyes-tanitó-rendi szerzettársoda keletkeztét és az azt 
ért phasisokat hozá végül előtérbe. E történeti leirás befe-
jeztével a tanuló ifjúság nevében is egy Il-ik osztálybeli nö-
vendék — kétszeresen mély hatással—monda hálanyilatko-
zatot, a többször tisztelt kormányzó urnák. — Végül a jó rész-
ben a nt. igazgató ur lankadást nem ismerő vezetése alatt álló 
nagy-gyiunasiumi énekkar négy hangon zenge el(a fönczim-
zett igazgató ur által ez alkalomra szerkesztett) háladalt a 
ft. provinciális ur tiszteletére. — Ez esemény első tekintetre 
Pest városában — csekélyszerünek látszhatik ugyan ; de 
magasztosult lélekállapotba varázsol bennünket az egész 
ügyállásnak, és az igy tudomásunkra esett jelentőségtel-
jességnak ismerete. Tudni kell ugyanis, hogy a szóban forgó 
épületek mindegyike, ugy a kápolna, mint a nagy-gymnasi-
umi épület a kegyes-tanitó-rend saját megtakaritott, — 
mondhatnám saját maga szükségleteinek korlátozása által — 
megtakaritott filléreiből emeltetett általán az Isten dicső-
ségére, meg a vallás-erkölcsös nevelés- és oktatásnak. Meg 
vagyok győződve teljesen az iránt, miszerént a kegyes tanitó-
rend azon gondolat-keltette örömében, hogy megtevé — sőt 
többet ezúttal mint mivel tartozék, — feledi az áldozatot, 
azon roppant költekezést, melyet önrészéről hozott: ámde 
nem szabad itt feledni azokat, kiknek őrszelleme fakasztá, 
érlelé és sikeresen életbelépteté a kiható vállalatot. — Minél 
inkább vonakodnak napjainkban az önző kalmár-lelkek a köz-
ügy oltárára hozandó áldozatoktól: annál inkább helyén van, 
annál inkább kivánatos a világ szeme elé állitni a soha eléggé 
meg nem szivlelhető igazságot, melyről mindazáltal jelen 
fölvilágosodott, vagy tán jobban elvilágosodott — korunk 
egyáltalán, mitsem akar tudni, tudnillik, hogy, ha mindjárt 
keservesen esik is, nem ritkán személyes vagy társulati ja-
vunknak — a közjót előmozditni szent kötelesség. — A de-
rék férfiúnak neve, kiről szerénysége daczára is itt megem-
lékezni illik: f t . P u r g s t a l l e r József, ki valamint meg-
inditá fónkelt lelkével e vállalatot, ugy Isten segélye 
mellett — számára a sikert is biztositá. Igen ő vala az, ki 
ez ügynek nem csak megnyeré tevékeny kormánysegédeit ; 
hanem azon is volt, miszerént a szóban forgó két épület mi-
előbb átadathassák rendeltetésének, a nyilvános használat-
nak, virágzó fönállásának. — A kegyes-tanitó-rend e nagy 

erőmegfeszitéssel te t t áldozatért, melyet a közjó oltárára—ez 
úttal anyagi — tekintetben hozott, nem kiván sem elismerést, 
sem más jutalmat, mint azt, hogy az áldozathozatal gyümöl-
csét tudnillik Isten dicsőségében általán, meg — különösen 
korunkban mindinkább előtérbe léptetendő vallás-erkölcsös 
nevelés- és oktatásban — élvezhesse ; az e fölötti remény és 
örömérzet nem csak az ünnepélyen jelenvolt szerzetes atyák 
arczán tükröződött, hanem különösen kinyomatot talált azon 
lelkes fölköszöntésekben is, melyeket a következett szerény 
lákoma alkalmával oly meghatottan tolmácsolt a többször 
tisztelet ft. rendkormányzó ur. — Isten áldása lebegjen a ke-
gyes-tanitó-renden ! — 

PEST. (Vége ) Könnyű fölfogni Mahomed győzelmét. 
0 hizelgett a legaljasb szenvedélyeknek ; és engedékeny volt 
a leggyalázatosb bűnök iránt. 0 a gyönyörök iránti vonza-
lom által vonzotta magához mindazokot, kik nem akartak 
ellenkezésbe jönni féktelen indulataikkal, megszokott bűnös 
kéjelgésükkel. Jézus tanitása pedig egyenesen ezen indula-
tok ellen küzdött, és épen e gyönyöröket kárhoztatta. Még-
is ezen, az érzékiség által lenyűgözött természetre nézve 
oly igen szigorú és nehéz tan megfékezte a szenvedélyeket, 
és a kereszt igája alá hajtotta a legnagyobb lángelméket; 
mit pedig semmikép sem tehetett volna Jézus, ha olyan lett 
volna, minőnek őt Renan festeni meri. Hogy a pogányság 
romjain a kereszténység fölépíttethessék, csudára volt szük-
ség, csudát pedig Istenen kivül senki sem mivelhet. Jézus 
Krisztus tehát, hitünknek szerzője, Isten. Lehet-e valami 
hatalmasabb Jézus kezénél, mondja sz. Ágoston, mely a vi-
lágot nem vassal fölfegyverezve, hanem vassal átszegezve 
győzte le? („Quid fortius manu hac, quae mundum vicit, 
non ferro armata, sed ferro transfixa." (In Psalm. 103.) Ezen 
szent hittudor vizsgálat alá vévén a manicheus Faustus el-
len irt müvében mindazon okokat, melyek a keresztény hit 
istenisége és szerzőjének istensége mellett harczolnak, nyil-
tan kimondja, hogy „a ki ily meggyőző érveknek ellentáll, 
az elveszté eszét és Ítéletét, és lelke vaksággal van megverve, 
mely csak a gonosz lélektől származhatik." (Contra Faus-
tum c. 33.) A sok méltatlanság után, melylyel Renan oly pa-
zarul, annyi tudatlanság- és gonszsággal elhalmozta Krisz-
tust, a regényírónak istentelen tollát Jézus sz. anyja sem ke-
rülhette ki ; sőt mintegy szükséges vala, hogy az, ki minden 
keresztény századok tiszteletének és bizalmának tárgya volt; 
ki mind a nyugoti mind a keleti liturgiákban különösen tisz-
teltetett ; ki az egyház minden szentatyáinak ékesszólása 
által dicsőíttetett ; szükséges volt, mondjuk, hogy az ó szö-
vetség profetái által megjósolt ezen asszony Renan részéről 
a legszentségtelenebb gyanúval illettessék és szűzi koronája 
szemtelenül lábbal tiportassék oly író által, ki észtehetségét 
a hitetlenség szolgálatában gyalázza meg. Meg levén Renan 
győződve, hogy minden szavának hinni fognak, azt állitja, 
hogy Jézusnak több testvére volt kiknek neveit azonban 
nem tudjuk. Regényének érdekében állott volna azt nem 
mondani, hogy Jézus testvérei ismeretlenek voltak. Vagy 
lehet-e hinni, hogy a világ reformátorának testvérei homály-
ban és ismeretlenek maradtak volna? De a regényiró, Ma-
riát akarta megfosztani legmagasztosb kiváltságától, czimei-
nek egyik legdicsőbbikétől. Renannak tudni kellene, gyakran 
mily értelme van Keleten, tehát a szentirásban is e szónak 
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„fráter.4 , Simon, Judas és Jakab cousinjai voltak Jézusnak, 
és nem anyjának gyermekei. —Mindezen hibák és káromlá-
sok után, melyeket fölemiitettünk Renan müvéből, épen nem 
csudálkozhatunk a fölött, hogy a legmagasb ajkak oly bé-
lyeget sütöttek ezen regényre, mely örökké eltöriilhetlen 
marad : „Opus impium et detestabile" mondá a szentatya 
Gousset bibornokhoz intézett levelében. Hallván ezen leg-
főbb szózatot nincs egyéb teendő, mint meghajolni előtte, 
ünnepélyesen kinyilatkoztatván, hogy mi ezen méltán meg-
érdemelt Ítélethez csatlakozunk, el levén határozva min-
denkor kárhoztatni, az t , mit Jézus Krisztus helyet-
tese kárhoztat. Azokhoz, miket Renan ezen müvéről mon-
dottunk , csak még keveset adunk, hogy jobban kitűn-
jék a munkának haszontalansága. Épen azért, mivel hiába-
való, fölületes, kerestetni fog sok olyanok által, kik az evan-
géliumba soha sem pillantottak, kiknek egész kereszténysé-
gük bizonyos gőz-szerü vallásosságban áll, mely épen nem 
alkalmatlankodik a féktelen sziv indulatainak, és semmiben 
sem ellenkezik az érzéki és szórakozott élet megrögzött szo-
kásaival. Könnyen megítélhető a mü haszontalansága a kö-
vetkező idézetből: Renan nem lát egyebet Jézus körül „mint 
örömünnepeket, jólétet és vidorságot. Az élet Galileaban 
mintegy légtüneményekben szellemisült meg, és bizonyos 
költői mysticismus által az ég a földdel egybeolvadt. Jézus 
épen örömittas körben élt. Legnagyobb örömét találta a zöld 
halmok közt, a tiszta forrásoknál, gyermekek és nők köré-
ben, szivének gyengédsége határozatlan költészetté, általá-
nos varázszsá változott át ; Jézus természete idyllicus volt. 
Végnapjaiban megemlékezett a tiszta forrásokról és a fiatal 
leányokról, kik tán megegyeztek őt szeretni. Ő nem ismert 
egyebet mint búskomolyságot, gyengédséget, képzelődést, 
lelkesülést. A szülemlő kereszténységnek történelme valódi 
élvezetteljes pásztorélet." Nagyobb cinismussal már alig le-
het játékot űzni az evangéliumból, a történelemből és hagyo-
mányból. Ha Renan olvasta volna Pliniusnak Trajanhoz irt 
leveleit az általa kormányzott ország keresztényeiről, lát-
hatta volna, valljon ezen consulnak rajza szerént a keresztény-
ség történelme nem egyéb e élvezetteljes pásztoréletnél? — 
Legmélyebb tisztelettel bocsánatot esdvén Jézus Krisztustól 
azon bántalmakért, melyekkel e rossz regény telve van, me-
lyet mi ezennel hárhoztatunk ; emeljük föl kezeinket Isten-
hez, kedves testvéreink, ezen könyv szerzőjeért. Lelke azon 
Megváltónak vérén váltatott n e g , kit most megtagad. J é -
zusnak mindenható kegyelme visszavezérelheti őt azon hit-
hez, melyet őseitől nyert, és mely megszentelte első ifjúsá-
gát. Ha a furdalások szavát meghallgatná, és visszavonná a 
keresztényellenes tanokat, melyeket annyi botránykoztatás-
sal hirdetett ; akkor Jézus az ő végtelen irgalmánál fogva 
bűnbánó fiához hajolna és békecsókot nyomna most káromló 
ajkaira. A szerző pedig megtörődve borulván lábaihoz annak, 
ki az ut, igazság és élet, fölkiálthatna nem a hithagyott Ju-
lian hitetlenségének és kétségbeesésének hangján, hanem a 
damaskusi uton földresujtott Pálnak hálaszavaival: Győztél 
oh Jézus ! — Ezeknél fogva segítségül hiván Isten nevét 
a) kárhozhatattuk és kárhoztatjuk Renannak ily czimű mű-
vé t : Vie de Jesu, mint olyant, mely istentelen, szentségtörő, 
eretnek, káromló, hamis, tévelygős, botrányos s vakmerő ál-
lításokat foglal magában ; b) megtiltjuk minden megyénkbeli 

hiveknek ezen munka eladását, megvevését, kölcsönzését, 
olvasását és tartását, és pedig a canonok által megszabott bün -
tetések alatt azok ellen, kik engedély nélkül olvassák és ter-
jesztik az eretnek könyveket; c) megyénk minden templomá-
ban ezen levélnek vétele után első vasárnapon háromszor 
fog énekeltetni : Parce, Domine stb. Az áldozárok három na-
pon át a mise után elmondandják a „Pro reparatione inju-
riarum" imát. Minden egyházi községben a Szentséggel való 
áldás előtt a levelünk vétele utáni első vasárnapon tisztelet-
teljes bocsánatkérés fog intéztetni az isteni Udvözitőhez; az 
áldás után pedig az Ur imádsága és az angyali üdvözlet 
mondassék el szerzőjeért az általunk kárhoztatott könyvnek. 
Ugyanerre fölszólítjuk a szerzetes, mindkét nemű testülete-
teket is. A lelkész urak jelen leveleinknek általuk választandó 
részeit olvassák föl a hiveknek. Kelt Lyonban, oct. 2-án, az 
őrző-angyalok ünnepén 1863. Ik. 

VARSÓ, angustusban Közlöm röviden azon papok ne-
veit, kik legújabban vagy halálra, vagy számkivetésre, s ne-
héz akna-munkákra elitéltettek. Mindnyájok neveit meg nem 
tudhattam ; ezeknek neveit a hivatalos okmányokból irtam ki. 
Polkowski Stanislaus, mszczonowi plébános; Grodzicki Vin-
cze, varkai plébános; Czajavicz Lajos piaszecznoi plébános; 
Ludwinski József, gorowkalwaryai sz ferenczi zárdának házi 
főnöke; Zubriczki, sokolowi plebánus, kit Toll tábornok kö-
télre, Constantin nagy-herczeg a siberiai aknákra itélt. Ko-
czurowski Ignácz, sulejowi plebánus; Chyliczkowski goraji 
plebánus; Pajdowski, zamosei kanonok; Juzimowski, Wlods-
ki, Mosiczki Victor, Abratowski Eduard, Powiechowski Já-
nos, Czyzewski János, Kruzmanowski August, Kowalewski 
József, Pomorski László, Rejnis Gerváz, Grzymala Ambrus, 
Kurkiewicz Theodor, Renner Gáspár, Gronkiewicz János, 
Manelski Bálint, Kowalewski Felix, Wojczyoski Theophil, 
Wilewski Nárcisz, Marcinowski János, Somarowski László 
Grabowski Gyula. 

BERLIN. (Vége) Egy izben a Hollanddal hatá-
ros Guelder-i tartományban tett útjából visszajövet még 
nagy készlet rózsafüzéreket is hozott magával a király, me-
lyeket ő maga szenteltetett meg a boldogságos Szűz kevala-i 
hires szentélyében, s részét maga osztá szét katholikus ka-
tonái között. A vallási kérdések fölött, a király, és a dömés 
közt gyakran folytatott társalgás, melyről az utóbbi irataiban 
emlékezik, és sokkal kedvezőbb világban tüntetik föl e király 
jellemét mint a hogy azt rendesen a történészek bemutatják. 
E király akként egyesité magában a mély vallásosságot az 
egyeneslelküséggel és nyíltsággal, a hogy csak azt bármely 
jó kath. fejedelemnél kereshetjük. De a helyett , hogy 
ezen érzelmek egészséges vallási-tanelvek által ápoltattak és 
fejlesztettek volna, ellenkezőleg gyöngittettek azon szolga-
szerü, hivatalos módoni nevelés által, mely a protestáns 
udvaroknál mindég uralkodott Nagyobb bajra e kitűnő jellem 
nem ékeskedett értelmi tehetségekkel, minélfogva e király 
szerény értelmisége soha sem birt kivetkőzni a protestáns 
előítéletekből, s fölfogni az alapkérdések mivoltát. Nevelése 
fönhéjázóvá és fejessé tette. Őszinte protestantismusa, egész 
magán- és politikai életén a merevség és hidegség bizo-
nyos nemét önté el, melynél fogva senkitől nem szerettetett és 
senkit nem szeretett — kivéve domonkosunkat. Az utóbbi 
hiszi állíthatni, hogy ha valaha ismert őszinte meggyőződésű 



keresztényt, — ez dogmaticus tévedése daczára, I. Frigyes 
Vilmos volt. Azonban e fejedelmi barátságnak nem sokára 
megadta árát a szegény potsdami lelkész. Alighogy a király 
meghalt, utóda II. Frigyes Bruns atyának nemcsak betiltá 
működését, de nem sokára Spandauban el is záratá, hol az 
öreg barát több havon át Tármunkákra volt kényszeritve, 
Vigaszát a foglyok körüli apostolkodásban leié, kik közül 
többeket meg is téritett . Főnőkéi — és a katholikus követek 
közvetítése által visszanyervén szabadságát nem bizott többé 
II. Frigyes Ígéreteiben, ki fölemelt fizetési dijjal kecsegteté, 
s lelkészi állomása isméti elfoglalásával kinálá; hanem visz-
szatért halberstadti zárdájába, hol mégis halt, miután benne 
néhány évet imádságban töltött. Ugyanez időtájban, 1745-ben 
Silezia elfoglalása után, II. Frigyes kikiáltá a katholikus val-
lás szabad-gyakorlatát s 1747-ben Berlinben megengedő sz. 
Hedvig temploma épittetését. A szent-atya és a portugál ki-
rály leginkább járultak pénzáldozatokkal e mühez ; de nem 
sokára a király betiltá a munka folytatását; és a katholikus 
istentisztelet gyakorlatát, mely még Berlinban is az osztrák, 
franczia és szárd követségek imaházaiba volt kénytelen visz-
szavonulni. Csak hosszasabb alkudozások után 1766-ban 
engedtetett meg ismét a szentegyház építésének folytatása. 
Igy készült el végre 1773-ban sz Hedvig teploma, s Kra-
sicki herczeg, ermelandi püspök által fölszenteltetett. Mégis 
Nagy-Frigyes volt az, ki eme nevezetes szavakat mondá : 
,,az én államomban, mindenki a maga módja szerént nyer-
heti el a menyországot." Valósággal azonban nem igy volt az 
uralkodása alatt. — Berlinben a katholicismust nem oltotta 
el végkép a reformátio, és szentegyházak hijányában, a fön-
nevezett követségek kápolnái fogadák be a katholikusokat ; 
1820-ban 1-ső Frigyes-Vilmos a Kranzenstrasse-n meg-
vett egy ódon raktárat, katonái számára katholikus tem-
plommá változtatta és a halberstadti domonkosokra bizta. — A 
népszerű almanachok, a mennyiben, egyszersmind beszélyek 
és adomák stb. gyűjteményét képezik, még más tért is nyit-
nak az irodalmi működésre. Itt kezdik meg irodalmi pályáju-
kat az ifjú beszélyirók és novellisták, s ezek között a pasto-
rok jó száma. A reformatio, eleve nem volt egyéb az első re-
formátorokra nézve, házassági kérdésnél ; — s a házassági 
kérdés mai napigis főbenjáró dolog maradt a pastorokra nézve 
Sokszor ez határoz a praebenda fölött. A candidátus tehát 
gyakran nagy próbáknak s nélkülözéseknek van kitéve, mig 
nőre és állomásra szert tehet, később, az idő haladtával, meg-
emlékszik mindenről s el nem mulasztja róla egy beszélyt 
vagy regényt irni, melynek örökös hőse és hősnéje ő és neje, 
vagy valamely öreg pastornak vagy falusi nemesnek leánya. 
A „Kandidat" meg a „Pfarrtochter" ekkép lettek a német 
irodalom stereotypjeivé. Természetes dolog, hogy az ily iro-
dalom, mely a papságot szerelmi — néha eléggé sikamlós 
— kalandokban lépteti föl, nem türethetik katholikus csa-
ládokban. Kell tehát, hogy az ily közlönyök ellenében, me-
lyekben a pastorok szerelmi beszélyeiket mondják el, ka-
tholikus szelleműek létesíttessenek. Utóbbi években kiváltkép 
szaporodott az ily katholikus értelembon szerkesztett almana-
chok száma. Alban Stolz jeles kiadványáin kivül, már is sok 
megyei almanachok létesíttettek, melyek különösen a megyére 
vonatkozó történelmi adatokkal és legendákkal foglalkoznak. 
Mult évben jelent meg Berlinnek első almanachja, — a „St. 

Bonifacius-kalender." A siker elég teljes volt s a jelen évi 
kiadás 12 ezer példányra számitható, melyeknek fele már is 
elvan adva. Ez izben, a naptár a reformatio Mark-bai beho-
zatalának teljes történetét adja. A számos eredeti okmányok-
kal támogatott közlemény, a hazug történetirók nem egy 
fogását és hamisitását hozza napvilágra. A mi a protestánsok 
között nem is maradt hatás nélkül ; a mennyiben sokan czá-
folatot sürgetnek. Látják, hogy le vannak álarezozva. A czim-
fölirat szerént a jövedelem az éjszak-németországi missiókra 
van szánva. — ky. 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folyt.) 

A kormányzó orgánumoknak az egyházi gyülekezések-
kel szemközti hatalma körüli nézeteket és különösen a Sys-
terna episcopale, és Systema curiale vagy papale nevezet 
alatt ismeretes rendszereket megemlítvén sz. helyesen jegyzi 
meg, hogy „a kauonjogtudósok jelenleg a legfőbb egyház-
hatalomnak a pápa kezébeni központosítását a keresztény 
katholika egyház szellemével legmegegyezőbbnek és az egy-
házközgyülekezeteket legkevesbbé sem a pápa fölötti ható-
sággal biroknak, hanem inkább csak rendkiviili közegnek te-
kintik az összes egyház tanácsának meghallgatására akko-
ron, midőn válságos napok, nagyszerű reformok vagy „egyébb 
közfontosságu és nagy horderejű teendők ezt kivánasossá te-
szik. Ezen a tanelméleten mind jobban befészkelődő (talán: 
inkább érvényre jutott) nézetirány (!) nem keveset istápol-
tatik a történeti események sora és a gyakorlati élet min-
dennapi tapasztalása által, épen az idén telvén el háromszáz 
év, hogy az összes egyház püspökei Trientben közzsinatilag 
egybegyűlve századokra tisztiták az egyházéletnek beiszapo-
dott medrét, ugy hogy sok(ak)ban már azon sejtelem is ger-
jedt (de kikben?) hogy a tridenti zsinat aligha nem örökre 
befejezte a közgyülekezetek sorát, háromszáz éven át a ró-
mai pápák e rendkívüli eszköz segélye nélkül a Péter apos-
tol főnöktől reájok származott teljhatalommal kormányozván 
az egyház sajkaját. „Die der Kirche für alle Zeiten gemachte 
Zusage des heiligen Geistes — igy szól Phillips — berech-
tigt die Obrigkeit in der Kirche darum doch nicht sich der 
Anwendung der ihr zu Gebote stehenden verfassungsmäszi-
gen Mittel — zsinatokról beszél — zu dispensiren, um nach 
Kräften zur Wiederherstellung der gestörten Ordnung, und 
zur entscheidenden Wiederlegung des Irthums zu gelangen". 
Az egyháztörténelem tanúskodik arról, hogy Pé.ter utódai 
soha sem vonokodtak e rendkivüli közeget, vagy mint a 
most idéztem jogtudós nevezi : alkotmányos eszközt foga-
natba venni, azért a szerző által fönebb emiitettek sejtelmét 
nagyon obseurusnak tartjuk azon erős meggyőződésben le-
vén, hogy habár a közzsinatok történetében ily hosszú inter-
stitium nyomára nem akadunk, a szükség idejében épen az 
egyház fölött őrködö Szentlélek sugallatára a rendkivüli esz-
köz is használtatni fog, sőt meg is engedjük, szerző szavait 
használván, hogy „tekintve az apostoli sz. széknek épen nap-
jainkban rendkivüli szorongatott állopotját a közel jövőben 
is fölmerülhet a közsinat tartásának szükségessége." 

Szerettük volna, ha sz. ezen fejezetben a megyei zsi-
natokróli helyes azon tételét, hogy azokon a püspök e g y e -
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d ű l határozó, bővebben kifejtvén érvekkel is illustrálja, 
mert állithatnók, hogy egyházjogi munkáinkban e kérdés 
bővebb meghányása, és tüzetesebb megvitatása nálunk még 
most sem fölösleges. 

A ,,2-ik fejezetben" az egyháznak birói hatalma tár-
gyaltatik. ,,Az egyház mint az államtól külön vált test fo-
galma- és föladatából önként annak elvitázhatatlan joga foly 
a merő egyházügyek körül támadt peres viszályoknak ön-
jogu elintézésére, ugy hogy az egyházhatalomban foglalt 
törvénykezési jog az egyházi szabadság megsértése nélkül 
tőle sem meg nem tagadható, sem meg nem szeritható ; arra 
azonban, hogy ezen joga külfelé is érvényüljön szükséges 
miszerént az államhatalom, m e l y n e k t a g a d h a t a t l a n 
j o g a v a n a t ö r v é n y k e z é s k e z e l é s e f ö l ö t t 
ü g y el ni, e joggyakorlást maga részéről nemcsak elismerje, 
hanem az egyházat abban lényegesen gyámolitsa is, miért 
a kormányoknak e hozzájárulása szerént az egyházi törvény-
kezés külömböző időkben külömbözőképen nyilvánult." Ezek 
szerző szavai, melyekre nézve csak azt jegyezzük meg, 
hogy épen mivel az egyháznak mint az államtól különvált 
testnek fogalmából és föladatából annak az államtól füg-
getlen birói hatalma foly, a merő egyházi ügyek körül 
támadt peres viszályokra nézve, az államnak ezek körül 
a törvénykezés kezelése fölötti fölügyeletet sem engedhet-
jük meg a fölügyelési jogból következhető és az egyháznak 
függetlenségét veszélyeztethető beavatkozások miatt. Sz e fe-
jezetben a) peres ügyekbeni birói eljárást, b) az egyház bün-
tető törvényhatóságát tárgyalja. Megvalljuk nem egészen cor-
rectnek találjuk, mit az utóbbira nézve sz. a bevezetésben — 
4571.— mond: „Miután — igy ir —a fenyitőeszközök, melyekkel 
az egyház amaga illetősége (illetékessége) alá eső bűnösök irá-
nyában él, ámbátor jobbára csak erkölcsi természetűek, mégis 
hatalmas fegyverré válnak, melyek főleg a vele járó kedély-
zaklatások, a családbeli béke fölzavarása, az egyesek lelki 
üdvének hathatós megingatása, és nem ritkán a siron túl 
terjedő horderejűknél fogva elég érzékenyen sújtják a bű-
nöst, miután továbbá a szelidség jellege,'melynek minden egy-
házi fenyitésen föl kellene tűnnie, az előhaladt műveltség- és 
korszellemhez képest napjainkban erőt vesz a régibb korban 
szaporábban előfordult keményebb büntetések szigorán, sőt 
miután épen az egyházi büntetések oly éles fegyver, mely 
gyakori használat által legkönnyebben eltompul, mi magát 
az egyházat azokkal mérsékeltebb élésre birta, mindezeknél 
fogva szükséges előtüntetnünk, hogy miféle büntetések létez-
nek jelenleg, mikép él azokkal az egyház és melyek azon 
vétségek, mik jelenben is egyházilag megfenyíttetnek." 

Ugy hiszem, nem szükség bővebben fejtegetni, miért 
nem találjuk a fönérintetteket egészen correcteknek Külön-
ben ha szabad egyéni nézeteinknek is e helyen kifejezést 
adni, az egyházi fenyítékek- és censurákra nézve talán inkább 
lehet az idő szerénti alkalmazásban a minust sajnálni, minta 
plus- és rigidiustól irtózva tartani. (Folyt, köv.) 
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VEGYESEK. 
PEST, nov. 27-én. Holnap vagy is advent előtti szom-

baton délután kezdődnek Pesten a népmissiok ; és pedig a 
magyarok számára az apáczák, a németek részére a theréz-
városi, a tótoknak pedig a sz. ferencziek templomában; t a r - • 
tanak két hétig. 

— Az Üdvözitőről czimzett szent Ferencz-rend ege be-
borult; midőn közkedvességü ft R e p k a Cassián, mult au-
gustushóban negyed izben elválasztott rendfőkormányozó 
nem vélt halálának híre valósult : a ki mig élt, a szerzet, s 
szerzetes élet tündöklő gyöngye volt, — November hó 11-én 
munkás életének 70 évb. Galgóczon (Nyitra m.) jobblétre 
szenderült. Béke hamvainak ! — Minek következtében a 
szerzet constitutiója s elve alapján uj provinciális törvény-
szerű választása végett deczember 8-ra szerzetesi Congres-
sus hirdettetek Gyöngyösön tartandó. (Beküldetett.) 

— A zagrábmegyei papság kerületenként elhatározza, 
hogy a bibornok-érsek által megbélyegzett antikath. lapot 
nem hordatja. — Csak aztán ott is ne találkozzék kitűnő 
egyház-férfiú, ki épen azon lapot válaszsza holmi megtáma-
dásul netán valamely kath. intézet ellen. 

— Renan müve árultatik már magyar nyelven is. Bi-
zonyára nem találkozott még kellő méltóságú vádló ezen 
könyv ellen, különben már szintén le volna foglalva, mint 
más talán kevesbbé veszélyesekkel is megtörtént. 

— Az uj görög király nem nevezi magát Isten kegyel-
méből-i királynak ; a templomban vonakodik trónjára lépni, 
mert a templomban és Isten előtt mindenki egyenlő; prot. 
létére keresztet vet orosz módon. De sokat követel a po-
pularitás ! 

-— A turini törvényhozó testület indítványba hozandja, 
hogy a kath. religio ezután ne czimeztessék uralkodó vagy 
állam-vallásnak. A kolostorok eltörlése és javaik elkobozta-
tása szintén ki fog mondatni; tettleg már amúgy is meg-
kezdetett és erélyesen folytattatik. 

— Botzenban bizonyos Scherer végrendeletileg az ot-
tani szegényintézetnek 2Ó00 frtot hagyományozott azon ki-
kötéssel, hogy ezen intézet paritasossá változtattassék, és 
kormányzatából mind a világi papok, mind a szerzetesek tel-
jesen ki legyenek zárva. Ezen szegényintézet leginkább Ra-
bensteiner kanonoknak köszöni létét és fönállását. A liberális 
tanács elfogadta Scherer hagyományát a föltételekkel együtt. 

— A londoni Christ-Churche-ben nem rég egyszerre 
igen sok gyermek kereszteltetett meg, tudnillik 182 Ezek 
közül 78-an valamivel két éven alól voltak; 76-an 7—8; 
32-en 8—14 évesek ; 3-an 14 esztendőn fölül. Ez föltűnvén 
a városbiztosok megvizsgálták azon városrészt házról házra, 
hogy fölfedezhessék a megkereszteletlen gyermekek számát. 
Ki hinné? A 36 utczában, melyekben összesen 11,170 lélek 
lakik, 582 gyermeket találtak, melyek még nem voltak meg-
keresztelve, marad még hát 400 kereszteletlen gyermek csak 
i t t ; mennyi lehet az egész városban ? Ez bizonyára borzasztó 
bepillantást enged a pogányságba, mely nagy városokban 
l a s s a n k é n t l á b r a k a p . 

— Montalembert grófnak második leánya oct. 26-án 
öltözködött be a ,szent szivről" czimzett zárdanők szerze-
tébe. A fátyolt Dupanloup orleansi főpásztor kezeiből fogadta. 

— Az „Armonia" szerént a parmai kanonokok, kik a 
Passagliaféle föliratot aláirtak, e tévedésüket megbánva IX. 
Pius atyai karjaiba tértek vissza. 

Előfizetési fölhívás. 
Az előfizetés megújítására a t. olvasó közönséget kérve 
figyelmezteti a szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : Havi szemle I. — Egyházi tudositá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Feszült kebel, fojtott lehellet fogadta a franczi-
ák császárjának nov. 5-én a kamarákban mondott be-
szédjét. Ez a szabadságos, és az egyháztól elszakadt 
elvek által kivívott győzelme Európának, egy em-
bernek ajkain remegve csüngeni, a béke jóslatait 
vagy a háború villámait rettegve fogadni? Hetven 
éve már, hogy a szellemi magasztaltságról, a lélek 
magasságának haladásáról regélnek a társadalmi 
újítók ; s annyi szabadságos szónoklatok, annyi vé-
res forradalmak után a szabadságért, az emberi mél-
tóságért, örüljön-e, vagy piruljon Europa önmagán ? 
Mi nem szólunk, mi nem biztatunk ; Europa örülni 
nem tud, pirulni elfelejtett. Ki mindenkitől leginkább 
fél, attól félnek mindnyájan; ki gondolatjainak soha 
sem volt ura, ki szándékainak soha sem volt vezére, 
mivel az ellentmondás minden kapcsot összeszaggatott, 
az fojtja el Európának keblében a hatalom, a méltóság, 
az erkölcsi öntudat gondolatjait, érzelmeit, szándékait, 
hogy engedjen magának mindent mondatni, engedjen 
magával mindent tétetni. Senki nem mer határozni, a 
merész határoz, P i t t nincsen, Europa hallgat. Európá-
nak egyetemes gyengesége által hatalmas császár ! Az 
állami elvtelenségben merész államár! Mivé tették te-
hát a szabadelvű államárok itt-ott a királyokat , a nem-
zeteket? A népet kifosztották pénzétől, a nemzetet te-
kintélyétől , a legitim fejedelmeket a hatalomtól; a 
ki mer, az uralkodik ; mer pedig, a kinek háta me-
get t a hajók elégtek, kinek, él hal, előre kell törni. 
Mikor Európában az Isten törvénye szent szabály 
volt, előre tudatott , mit nem mondhat, mit nem te-
het e vagy ama fejedelem, mindenkit egy törvény 
védett, jogaiban biztositott. Ma „a törvényen kivüli 
kötelességek, a czim nélküli jogok" korszakában „a 

követelések korlátot nem ismernek," *) ki mit gon-
dol, ki hová t ö r ? senki sem tud j a ; várni lehet min-
dent, félni lehet mindentől, mivel az isteni igazságnak 
kitagadása után semmi sem igazságos, semmi sem 
igazságtalan. Mi haladtunk a szabadelvüség ösvényein 
a végtelen semmiig, az örök elvek megvetése 
az anyagi erőnek cultusában bűnhődik. Ellentmon-
dott-e Europa a nov. 5-ki beszédnek ? Az ujságlapok 
százezernyi táborában szólt-e valaki Europa méltósá-
gának védelmére ? Ha szólt, az nem szabadelvű lap 
volt. Hü szinekkel festette a császári szónok a ker. 
társadalom siralmas helyzetét ; de a helyzet legsiral-
masabb oldala, hogy e szónoklat i ly hangon monda-
tott, i ly alakban mondathatott . S Europa hallgat ! a 
magas sul tán, az u j IX. Keresztély Párisba készül. 

Szólt a hatalmas. S ki tudja, mit mondot t? E-
pedő nyugtalanság várta a magas szózatot ; hitte-e 
valaki komolyan, hogy tudvágyának szomja az a-
rany-méhes trónnak vizében enyhü ln i , csillapulni 
fog? A mesterség körmeiből, a széles határozatlanság 
üregéből k i húzta ki valaha e szavak igaz értelmét ? 
Ki biztosit, hogy a szavak értelme az elmének tol-
mácsa, és nem fá tyola? hogy a nyilatkozat a szán-
déknak hirnöke, és nem sötét redője? S Europa tudni 
vágyot t ! Ki kezeskedik, hogy mit a hatalmas császár 
ma mond, holnap is azt fogja mondani; mit ma akar , 
holnap is a mellett fog állani ? Zürichben „In Nomine 
Sanctissimae Trinitatis" igértetett : „a fejedelmek visz-
sza fognak térni ;" 2) alig mult néhány hónap, a Mo-
niteur mondá: „a francziák császárja nem tar that ta 
meg a szövetséget." Védte a papságot, de visszaállí-
totta az ,appellatio ab abusu' s az ,articles orga-
niques' et 3) melyek a papságot szolgaságba verik; 

' ) A német szövetséges fejedelemhez, s a szövetség el-
nökéhez intézett meghivás szavai : „ D e l à des devoirs sans 
règle, des droits sans titre, et des prétentions sans frein." 
(Monde 808. sz. 12. nov. 1863.) Kellett volna ezt cűzetesen 
Victor királyról mondani. A mit a levélben kárhoztat, Turin-
ban elősegíti. 

2) 1859. jul. 11. — (Unità cattolica 14. sz. 13. nov. 1863) 
3) VII. Pius 1802. maj. 24-én tartott alloc, a czikkek 
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székeikre vit te a mexicoi, székeikből elűzni engedte 
az olasz püspököket; szilárdítani igérte a szentszék 
minden jogait, s a védelem kifosztatást hozott; 1859. 
dec. 31-én irt a pápának: „Közel van a congressus. 
A hatalmasságok nem tagadhat ják a szentszék két-
ségtelen jogait a Legat iokra ;" de akkor már kész 
volt a „Le Pape et le Congrès," mely a szent-atyát a 

Yaticanra szorította, a világi dolgokból kizárta, s Rus-

sell mondása szerént, a szent a tyát legszebb tartomá-

nyaitól megfosztotta; lovagiasnak hirdette fölséges 

urunkat , de már akkor Plombièresben az olasz háború 

meg volt alapítva; szabadságot igért az olaszoknak az 

álpesektől Adriáig, megállt Villafrancánál; még meleg 
volt császári királyi urunknak homlokán a baráti csók, 
Pepolit Bolognában minden támadás ellen biztosította; 
még nem száradt meg a villafrancai aláirás, széttépni 
engedte; „eszmeért" harczolt Magentánál, s elvette Niz-
zát, Savoy á t ; „l'empire c'est la pa ix" mondá Borde-
aux-ban, ma „az események végzetszerüleg háborúra 
vezetnek," 2) „ahirtelen, az ellentállhatlan események 
akaratunk ellen ellenkező i rányokra ragadnak." 3) 
Mexicoban ledönti azt, mit Italiában fölállít; Italiá-
ban ledönti, mit Mexicoban visszahelyez ; elősegiti 
Nápolyban, mit Varsóban kárhoztat. Roma locuta, 
causa finita; Lutetiae locutae, res sunt desperatae; 
ott az ,est' mindég ,est,' a ,non' mindég ,non ;' i t t az 
,est, = ,non,' a ,non' = ,est' mindkettő = 00. S Eu-
ropa aggódva leste, mit mondanak Pár isban? Europa 
tiz napig nem gondolkodott , mivel Parisban a trón-
beszéd kovácsoltatott? ,Et arescebant corda prae 
timore. ' Az egyház az önméltóság érzetét föléb-
resztette, nevelte az egyesekben, a nemzetekben, 
a ker. társadalomban, mivel kötelességekről be-
szélt; háromszáz éve beszélnek a jogokról, hallgat-
nak a kötelességekről, s az európai társadalom egy 
embernek ajkaitól remeg. Az e lv: ,hiszek mit hien-
dőnek tartok, ' a nemzetközi viszonyokra alkalmazva: 

változását kívánta; a pápai levél soha napvilágot nem látott. 
(Artaud, Hist, de Pie VII. ch. 21, 22 ) Caprara bibornok 1803. 
aug. 18-án a czikkek ellen a szent-szék nevében tiltakozott; 
ugyszinte 1810. febr. 28-án, 1818-ben; tiltakozott a franczia 
püspökség 1819. maj. 30-án. A juliusi, a februári forradalom 
az ancien régime-t eltemette; s az ancien régime gyűlölője en-
nek gyűlöletes czikkeit a sírból fölemelte. A bukott kormá-
nyokból semmi sem tetszik, csak mit a kath. egyház ellen te t -
tek. (Droit Canon. T. I p. 203—227. ed. Paris 1850.) 

J) Moniteur 11. jan. 1860. 
2) „Tôt ou tard mène fatalement à la guerre." Nov.5-én. 
3) „Des événements soudains , irrésistibles nous en-

traînent .malgré nous, dans des directions contraires." A 
német fejedelmekhez. 

,jogos az, mit jogosnak tartok.' Hová lett a h i t ? hová 

a j o g ? Europa haladott a bizalom öntudatának teljes 

vesztéig. Csata előtt, csata nélkül megveretni Euró-
pának dicsősége. 

Szólt a hatalmas saját alattvalóihoz, szólt a re-
megő Europához. Beszédje szokatlanul hoszszu, meg-
lepő mondatok, köszörült szólamok, s benső erő nél-
kül ; vitát kezd, midőn nincs ki ellent mondjon, a 
trónból tribünét csinál, a császárból szónokot. A csá-
szári szónok múzsája szunyókál ; a pápai allocutiok, 
a tiz, husz éves gondolatok nyúj tanak lepelt az ön-
czáfolások betakarására. Végül csattan a congressus, 
hogy a fojtott lehelletet a bámulat megszakitsa, hogy 
a fenyegetés keretjébe foglalt fölhivás a félelmet tel-
jes aléltságig fokozza. Nem szólt a császár az Isten-
ről, hallgatott a kegyencze által kigúnyolt Megvál-
tóról, a pápáról, a rettenetes romai kérdésről. Beszédje 
röviden ez: ,benn a boldogság, kivül a nyomor; bol-
dogítani akarom ezen nyomorultakat is.' „Őszintesé-
günk, igy szólt a császár, a nyugtalanságokat apasztja. 
Ti nekem hűséget esküdtetek, én számolok reátok. 
Országunkban a kivitel szaporodott, a közmunkák 
nagyra vitettek, reményeinkben csalatkoztunk, de a 
jólét gyarapszik, a gya rma t virágzik, a religiora s 
az erkölcsre nézve semmi el nem hanyagoltatik, a ha-
ladás halad, boldogság mindenütt, bízzunk tehát vál-
lalatinkba." Ez az első rész. — „A lengyel kérdés 
hoszszabb előadást igényel. Sándor czár az olasz há-
ború alatt és után legjobb barátom volt ; de megsza-
kítom vele a barátságot a lengyel nemzet miatt, mely 
előtte lázadó, előttem pedig ős jogainak örököse. Kö-
zösen szóltunk, hogy a pétervári udvarra nyomást 
gyakorol junk ; de a közös lépés a harczot csak mér-
gesitette. Mit t e g y ü n k ? Kardot rántsunk vagy hall-
gassunk? Nem. Legyen európai törvényszék. Oltsuk 
el egyszerre s örökre a viszályok elemeit, jöjjön a föl-
oszlásnak indult Európára a rendnek, a nyugalomnak 
u j korszaka. Építsük föl a forradalom által aláásott, 
s düledező épületet u j alapokon. Ismerjük el u j egyes-
ségben, a mi viszszavonhatlanul véghez vitetett. Az 
1815-i kötések megszűntek. A dolgok ereje földúlta 
azokat. Az európai alapkötés dűledezései mellett a 
szenvedélyek égnek, ingerülnek, az érdekek minde-
nütt megoldást követelnek. Nem legokosabb tehát 
a hatalmasságokat összehivni, hogy az önérdek a köz-
itélet előtt elnémuljon? Örökre versengjünk, örökre 
bizalmatlankodjunk, s tartsuk a költséges hadaka t? 
Örökre maradjon e helyzet, mely se béke, sem há-
b o r ú ? Legyünk bátrak, a kóros állapot helyébe, ha 
áldozatba is kerül, tegyünk egészségest. Jö j jünk tehát 
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öszsze, s a fejedelmek és népek jól fölfogott érdekei-
nek alapján csináljunk rendet." Ez a második rész; 
jön a fenyegetés, a meghíváshoz adott parancs : „Ha 
a fejedelmek vonakodni fognak a congressustól, jele 
lesz, hogy titkos tervet főznek, melyet napvilágra 
hozni nem mernek; s akkor is véghetlen nyereség 
lesz, hogy megmondatott, hol a veszély, hol a szaba-
dulás? Az ut kétfelé nyilik; békére, s végzetszerüleg 
háborúra. I g y fogok szólani Europához, s önök által 
támogat ta tva , szavam visszhangra talál, mivel én 
Francziaország nevében szólok." Ez a rettegett be-
széd. Tudunk-e többet nov. 5-e u t á n ? Az értelmezé-
sek ellentmondásai tagadólag válaszolnak. Összehívni 
a fejedelmeket, a nélkül, hogy kérdeztetnének, akar-
nak-e meghivatni ; 2) összehívni a fejedelmeketa trón 
magaslatjáról ; összehívni, hogy az ő érdekeikről, s a 
népek törvényes vágyaikról Palásban oktatást kap-
janak, „a balsors iskolájában növekedve talán legjob-
ban ismerhetem a fejedelem jogait, és a népek tör-
vényes vágyai t ;" 3) összehívni, s előlegesen titkos, bű-
nös tervekről gyanusi tani ; összehívni, s ha nem jön-
nek , a háború végzetszerű betörésével fenyegetni; 
összehívni, s mult joknak „mely minden oldalról ros-
kad," megtagadására kényszeríteni; összehívni, s az 
összehívást csak avval indokolni, mivel az összehívó 
,parvenu;' összehívni, s a tanácskozásoknak tárgyát 
körül nem vonalozni; összehívni, kiket tetszik ; össze-
hívni, s a helyiséget azonnal meghatározni; 
ezt csak ur teheti szolgáival; a diplomatiai illeni r ideg 
szabályainak ily megsértése, mely háborúnak is le-
het a szülője, Európában csak I. Napoléon alatt tör-
tént. Európának nincs diplomaticus codexe, nincs 
diplomatiai illeme; a benső műveltséget, mely a jog-
nak, az igazságnak tisztelete, a forradalom fölemész-
tet te ; a külső illemet, simaságot azon hatalom emész-
ti, melyről Baroche hivatalosan jelenté, hogy forra-
dalomból született; Billault pedig, hogy a forrada-
lomnak vezére. 4) Gyűlésbe menni minden elv nél-
kül; az érdekek kielégítését keresni érdek nélkül; 
ily gyűlést , a gyűlésből ily eredményt világ nem lá-

i) Monde 303. sz. 6. nov. 1863. 
A trónbeszéd nov. 5-én mondatott, a meghivás nov. 

4-én Íratott alá, de csak nov. 5-e után indíttatott útnak. 
3) A német fejedelmekhez nov. 4-én. (Monde 308. sz. 

12. nov.) 
k) ,,Oui, le gouvernement est issu de la révolutiou; mais 

il en est tout à la fois le propagateur, le directeur, et le mo-
dérateur." 1862. febr. 22-én a senatusban Napoléon herczeg 
beszédjére, ki mondta : „a császárság nem más mint forrada-
lom." (Monde, 54. sz. 24. febr. 1862.) 

tott, s látni nem fog. „Jöjjenek elv, és nagyravágyás 
nélkül ; jöjjenek önérdek nélkül a fejedelmek," any-
nyit jelent, fogadják, vall ják az elvet, mely ajkaim-
ról hangzott, tőlem tanulják, mi az ő jól fölfogott ér-
dekök ; én kihirdetem az uj elvet, lerakom a társa-
dalmi rendnek u j alapjait, a békének biztosítékait, s 
midőn az érdekek korszakában, a legaljasabb, mivel 
legigazságtalanabb önzésnek idejében lemondanak 
minden érdekről, kinek-kinek érdeke ki lesz elégitve. 
Europameszsze haladott, a mikor szabad hozzá igy szól-
ni. I gy beszélt Nagy-Sándor Asiában, Attila, s Soli-
man Európában ; még csak egy van hátra : ,N. N. ház 
megszűnt uralkodni. ' S mi je l lemzőbb, az-e, hogy 
e g y i k i g y szól? vagy pedig hogy tömeges ellentmon-
dás nélkül szól? 

A francziák császárja elismeri, bevallja, népei-
nek s Európának a trónról hirdeti, hogy „a társada-
lom épületje alá van ásva, a forradalom által dara-
bonként lerontva," „az európai alapkötés pontjai egy-
más után széttépve," „a viszályok elemei mindenütt 
el vannak hintve" „Europa a romlás elemeitől föl van 
őrölve," „a világ békéje veszélynek kitéve," s „a j e -
len helyzet, mely sem a béke örömeit, sem a háború 
vívmányai t nem nyúj tva , csak a bizalmatlanságot, a 
bizalmatlanság a költséges hadakat, ezek pedig Eu-
rópának buktá t szülendik," s orvoslásul európai feje-
delemi gyűlést ajánl. Most kellett tehát bevallani, s 
a világnak kiáltani, mit a szent-szék száz éve h i rdet? 
„A mult minden oldalról roskad," s a kormányok hi-
szik, mikor a szent-szék száz év előtt kiáltotta: ,az épü-
letroskadni fog, 'senki vállat sem vonitott. Bonaparte 
Lajos trónra lépvén a világnak békét igér t ; s a bé-
kére irányzott 15 évi munka e szóban végződik: „az 
épület minden részen roskad!" A gonosz ,események,' 
melyek ellen a hatalmas császár oly gyenge, o lyerő-
telen, minden törekvést meghiúsítanak. Ariman van a 
Tuileriák redői mögött ; Mephistofeles játszik a n a g y 
államárral. A hatalmas oly gyenge ; a gyenge oly 
hatalmas! Hatalmas mivel a romlás elemeit saját 
érdekeihez kötötte, ígérvén a forradalmat Európán 
végig vezetni; gyenge, mivel az erőködés az Isten 
egyházába ütközött, contra quam portae inferi non 
praevalebunt. Az apostoli szék magaslatjáról hir-
dették a pápák a társadalmi veszélyt; s válaszul 
a fejedelmek tanácsaiba a titkos társulatok gyül-
déiből vétettek föl a férfiak; a világ orvosoltatott, 
midőn ezen társulat követeléseinek elégtétetet t , mi-
dőn a forradalmi elv a kormányszékekre fölemeltetett. 
Olajjal a tűz nem oltatik, forradalmi elvvel nem boldo-
gi t ta t ik ,aconspiratorok követeléseinek kielégítésével 
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nem békittetik a világ ; [,az épület végzetszeriileg ros-
kad.' Nem mondta-e XII. Kelemen 1783-ban. „Sane vel 
ipso rumore publico nunciante nobis innotuit longe lateque 
progredi, atque in dies invalescere societates vulgo ,de liberi 
muratori ' arcto aeque ac impervio foedere secundum leges 
et statuta sibi invicem sociantur, quaeque simul clam ope-
rantur, tum districto jurejurando ad sacra biblia interposito, 
tum gravium poenarum exaggeratione inviolabili silentio 
obtegere adstringuntur." íme a romlás elemei, melyek az 
épület alapjait őrleni, s darabonként tördelni esküvel köte-
lezték magukat. Ezen tervekről mondja XII. Kelemen pápa, 
miként III. Napoléon a nemzetközi gyűléstől vonakodó feje-
delmekről mondá : „nisi enim male agerent , tanto nequa-
quam odio lucem haberent ;" s miként XIV. Benedek Minu-
tius Felix szavait alkalmazza: „honesta semper publico gau-
dent, scelera secreta sunt." 2) A császár az épületet menteni 
akarja, magas hivatásának érzetében ama roskadozó épületet 
menteni sietett XII. Kelemen 127 év előtt : „Nos i taque ani-
mo volventes damna, quae ex eiusmodi societatibus nedűm 
temporalis reipublicae tranquillitati, verum etiam spirituali 
animarum saluti inferuntur, ne huiusmodi hominum genus 
veluti fures domum perfodiant, atque instar vulpium vineam 
demoliri nitantur, easdem societates damnandas et prohiben-
das statuimus et decrevimus." Nagy nyereség bevallani, 
hogy a beteg valóban beteg; nagyobb dicsőség, mikor a 
hatalmas császár a kormányok 127 éves tévelygései után 
a szent-szék szavaihoz folyamodik, hogy ,,véghetlen nye-
reséggelmegmutassa hol a vész, hol a szabadulás" Nem so-
rozta-e el XIV. Benedek a társadalmi veszélyeket, ,Pro-
vidas' körlevelében, s az indokokat, miért erősiti meg 
XII. Kelemen tilalmát? Nem irt-e a fejedelmekhez, figyel-
meztetvén a veszélyekre ? „Nos ipsi pro Apostolicae solici-
tudinis officio praesentibus litteris catholicorum principum 
omniumque saecularium potestatum opem ex auxilio invo-
camus et enixo studio requirimus." Elhangzott az intés, be-
ütött az 1789, 1792, 1793. Jö t tek uj idők, a romlás elemei 
tovább döngették a társadalmat ; szólt VII. Pius : „Quod ut 
facilius assequerentur, eorum plerique occultos coetus coege-
runt, ex quibus futurum sperabant, ut plurimos in suae con-
jurationis et sceleris societatem liberius pertraherent. Jam 
pridem s haec Sedes his sectis detectis magna liberaque 
voce contra eas clamavit et consilia, quae clam ab iis essent 
inita, contra religior.em et contra civilem societatem, pate-
fecit Verum dolendum est his Ap. Sedis studiis non eum exi-
tum respondisse, quem ipsa spectabat. Ea societas docet in-
tegrum esse seditionibus excitatis reges ceterosque imperan-
tes,quos tyrannos passim appellare consueverat, sua potestate 
exspoliare." 3) Nem ismételte-e XII. Leo ezen veszélyeket, 
nem kérte-e a fejedelmeket a veszélyek megkérlelésére ? 
Nem siratta-e meg a kormányok hanyagságát? „Utinam po-
testate sua usi fuissent ad sectas convellendas, quarum pe-
stifera consilia iis a Sede Apostolica fuerunt patefacta." 4) 
Tett a szent-szék a mit tehetett, 600,000 szuronya nem volt, 

' ) ,In eminenti ' IV. Kai. majas 1838, 
2 ) ,P rov idas ' 1751. Kai. 15 Apriles 
3 ) ,Ecclesiam a J e su Chr is to ' Idib. Sept . 1821 ." 
4 j ,Quo g rav io ra ' 1826. III. Id. mart . CHoskovány, Monumenta 

T . 2. p. 240 - 254 ) 

melylyel a fejedelmeket, ha késnének , miként Napoléon fe-
nyegesse ; de véghetlen nyereség, mivel még mikor Eu-
ropa düledezni nem kezdett, mikor a mai düledezés tá-
vol volt, megmondatott, hol a vész, hol a szabadulás. 
A szent-széknek dicsősége, midőn Gortschakoff a pápai 
körlevelekhez folyamodik, hogy sürgönyt irjon, midőn I I I . 
Napoléon a szent-szék Ítéleteit fölkeresi, hogy trónbeszédet 
mondjon. A vész kergette a tévedező juhokat az akolba. 
Azon időkben a pápai szavak a sekrestyében hagyattak, ma 
a sekrestyéből titkon a trónra vitetnek. — Nem mondta-e IX. 
Pius 1846-iki nov 9 én: „noscum Ecclesiae causam tum eo-
rum (regum) regni agere, ut provinciarum suarum quieto 
jure potiantur ;" J) nem mondta-e 1854-iki dec. 9-én: „im-
pium incredulorum genus, quibus adnumerati sunt clandesti-
narum societatum gregales, qui nefario inter se foedere con-
juncti nullás non adhibent artes, ut quibusque violatis ju-
ribus rem et sacram et publicam perturbent, evertant." 
„Sunt, qui civilis intra status limites coercere nituntur Ec-
clesiam, eique dominari." 2) Utoljára szólt mult évben a Ro-
mában összegyűlt püspökökhez, elsorolván a társadalom se-
beit : ,;quibus catholica nunc Ecclesia et ipsa civilis societas 
miserandum in modum divexatur," mondá: „Optime seitis 
de summa re agi cum agatur de fidei nostrae ejusque doctri-
nae causa, de salute populorum, et humanae societatis bono 
ac tranquillitate." 3) Napoleon bevallja, hogy a társadalmi 
épület alá van ásva, de nem mondja ennek okaiti; szól őrlő 
elemekről, de mik ezek ? meg nem nevezi, ő ijeszteni akart ; 
a pápák a vésznek szülő okait is megnevezik, s a szabadulást 
is kijelölik, a pápák őszintén, az atyai szeretet minden von-
zalmával, tisztán, önérdek nélkül szólnak. Hivja össze a csá-
szár a fejedelmeket, s tűzze napi rendül IX. Pius allocutio-
ját, s a nemzetközi gyűlés a pápa elnöklete alatt nyugalmat, 
jólétet, szilárd rendet hozand a ker. társadalomba. 

Nemzetközi gyűlést harmadszor tervez a császár. Az 
1856-i gyűlés rontott ; az 1860-i a sebekbe mérget öntött; 
mit hozand az 1863-i? Nem uj, nem első kísérlet; a Napo-
léonok végzetszerű törekvése — Európának fölzavarása, 
azután békitése. A fölzavarás sikerült, a kibékitésre idő 
nem jutott. A császár hiszi és kiáltja, hogy Europa le-
nekig föl van zavarva, kezd békiteni, az ős épület helyébe 
ujat emelni. A császár 1839-ben irta az ,Idées Napoléonien-
nes' könyvét, a könyv jelmondata ; „Nem csak hamvait kell 
visszahozni a császárnak, hanem eszméit is", e czimü fejezet-
ben : „A czél, hová törekedett a császár" igy ir : „Napoléon a 
csaták után európai szövetséget akart. Lángesze átlátta, hogy 
az európai érdek előtt minden egyes nemzet érdeke háttérbe 
szorul. A st -alliance tőle lopatott el. Ezek szövetséget kö-
töttek a népek ellen. A császár európai szövetséget akart, 
mely a teljes nemzetiségek és a kielégitett érdekeken nyu-
godjék." A 24 éves eszméket nov. 5-én fölhozta, hogy a pá-
pai allocutiokat saját iratainak töredékeivel vegyitse : „ Jö j -
jön a föloszlásnak indult Európára a rendnek, a nyugalomnak 
uj korszaka. Epitsük föl az aláásott épületet uj alapokon. 
Némuljon el az önérdek a közitélet előtt. A fejedelmek és a 
népek jól fölfogott érdekeinek alapján csináljunk uj rendet ; 

' ) ,Qui pluribus. ' (Roskovány i. h. T . IV p. 3.) 
J ) Roskovány , Monumenta. T . IV. p. 5. 
3J ,Maxime quidem' 1862. jun. 9-én . (1. Religio 51. sz. jun . 28.) 
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mert az érdekek megoldást követelnek." Hogy pedig a trón-
beszéd alakja sem legyen eredeti, 1848-i nov. 29-i kiál tvá-
nyát, melylyel a köztársasági elnökséget kereste, előveszi s 
á t i r j a : „En nem vagyok oly ember, ki császárságról álmodo-
zik. Szerencsétlenségben nevel te tve , a balsorstól okulva, 
mindenkor bú maradok kötelességemhez, melyet szavazatjai-
tok s a képviselő ház előmbe szab. Ha elnöknek megválasz-
tatom, becsület szavamra Ígérem, hogy a hatalmat és a sér-
tetlen szabadságot négy év múlva utódomnak átadandom." 
A franczia nép hitt e fölhivásra, Bonaparte Lajosra voksolt; 
ma a fölhívás a fejedelmekhez intéztete t t : „a balsors iskolá-
jában nevekedve, én ismerem a fejedelmek jogait és a népek 
törvényes vágyait. Nem hiúságból indulok, hanem ép, mivel 
gőgös vágyakról gyanusittatom, őszintén szólok, hogy egyet-
len czélom Europa kibékítése." A balsors növendéke 1848-
ban nem álmodott a császárságról; ma sem álmodik a világ-
uraságról ; az 1847-i ígéretekre választ már kaptunk, várunk 
az 1863-i nov. 4-i ígéretekre. 

Lesz-e nemzetközi gyű lés? Lesz-e elnöke a p á p a ? 
Lesz-e eredménye? Három kérdés, egy válasz: — „respexi-
stis ad amplius, et ecce factum est minus; et intulistis in do-
mum, et exsufflavi illud; quam ob causam? Quia domus mea, 
domus deserta est; qui mercedes congregavit, misit eas in sac-
cum pertusum " 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. A Szentháromság pesti uj szobrába a következő 

emlékirat té te te t t : Lecturis Gratia et Pax a Domino Pa t r e 
nostro et Domino Jesu Christo ! Fide decreti visitationis ca-
nonicae in Parochia L. Reg. Civitatis Pestinensis ad B. M. 
Virginem in coelos assumptam a. 1822 peractae exstit i t 
quondam in medio foro publico Civitatis Sta tua venustissima 
SS. Trinitatis 1692 sub Joanne Putanics Parocho et Cano-
nico Strigoniensi, Jacobo Properger Judice et Antonio Mo-
sell de Musell Syndico Civitatis, ex voto ad placandam iram 
divinam et avertenda postmodum pestis a 1691. grassantis 
pericula, ex votivis nec non aliunde coacervatis pecuniis 
«recta, atque annis 1716 et 1717 eximio vel maxime Joan-
nis Lenner de Lennersberg Judicis et iam memorati Antonii 
Mosell oratoris publici Civitatis studio praecipue ex num-
mis votivis et mulctis irrogatis, Magis t ra tu quoque Civitatis 
auxilium porrigente, opere multo nobiliore et pretiosiore re-
novata. Verum anno 1809 pro summo populi lidelis dolore 
ab imo subruta, lapides divenditi, sicque Civitas ornamento 
singulari, populus vero devotus votivae suae erga Deum pie-
tatis monimento sacro privatus erat. — Demum post decern 
et quod excedit lustra — ut memoria grassantis funestissimae 
pestis d e m e n t i a Patr is coelestis a civium luultitudine depul-
sae stabilis permaneat : populus autem religiosus ad gratias 
pro impetrato tanto beneficio memori mente persolvendas, 
Ecclesiam Dei Sanctam omni cultu et veneratione prose-
quendam, Religionem Catholicam firmiter intrepideque pro-
fitendam et tutandam, Divinum Numen sceleribus violatum 
operibus bonis, precibus diuturnis reconiliandum inflamme-
tur et inardescat : denique omnes in reverentia et obedien-
tia erga Episcopos et Ministros Ecclesiae firmentur ; sex 
mille et quinquaginta septeni florenorum summa, quos for-

tuna reliquos et variis fatis superstites fecerat , processu ae-
tatis pietate et liberalitate fidelium aliis decern et sex mille 
nongentis quinquagiuta tribus florenis aucta, hocque modo 
obtentis ad magnificentius erigendum monimentum necessa-
riis impensis, Anno reparatae Salutis 1863 P i i P. IX totius 
Ecclesiae Capitis et Magistri, Immaculatae Virginis Decla-
r a t o r s Supremi, Ecclesiasticae Unitat is Concordiae Conci-
liatoris, Immobilis contra hostium impetus acerrimos et calli-
dissimos Petrae, Pontificatus anno decimo octavo — F r a n c i -
s e i - J o s e p h i Imperatoris et Regis apostoliéi, juris et Li-
bertatis Ecclesiasticae Restitutoris, Jus t i et Fortis, Guber-
naculorum anno decimo quinto — metropolitanam Ecclesiam 
Strigoniensem annorum quindecim decursu sapientissime 
regente Joanne Baptista S c i t o v s z k y de Nagy-Kér S. R . 
Ecclesiae Presbytero Cardinale, Principe Primate Regni et 
Archiepiscopo Pastore Vigilantissimo, Pa t re optimo — Pro -
vinciám Curionis Sacri in Parochia Urbis principali susti-
nente Michaële Schwendtner — Consulatum llorentissimae 
Urbis Pestinensis tenente Josepho Krászonyi C. R. et A. 
Majestat is Consiliario — Statua penitus nova, prope trium-
phantibus omnibus probis et piis in maiorem SS. Trinitatis 
Gloriam, ac immaculate conceptae D. M. Virginis Honorem, 
miro prorsus artiiicio egregii Fictoris Andreae Halbig e 
saxo arenario (imago B. M V. e marmore Carrariensi) affabre 
facta, nec non in ripa Danubii fastigio leni subvexa, ante Pro-
pyleum Ecclesiae B. M. Virginis gloriose in coelos assumptae 
honori consecratae collocata, a tque V-a Idus octobris a 
praelaudato Antistite Summo ritu solemni inaugurata est. In 
cuius rei perpetuam memóriám et fidem hocce li t terarum 
monumentum exaratum et propria manu signatum die sexta 
Octobris a. 1863. Schwendtner m. p . , Krászonyi m. p. , V i -
kusz m. p. 

S. N. PATAK. nov. 19-én. Oly sok, szép, nagy, lélek-
emelő történik a világ egyes részeiben, hogy ra j ta meg nem 
indulni, csak vásott kebel teheti ! Oly számosak az örök vál-
tozhatatlan igazság védői, hogy magasztos példáik lát tára, 
sz. buzgalomra nem hevülni, s kinek-kinek tehetségéhez ké-
pest hasonló tet tekre nem buzdulni : C3ak egy tespedő sze-
rencsétlen lélek tulajdona lehet. — Ha a folytonos harcz s 
küzdelemre teremtett kath. világ harczi során áttekintünk, 
fájdalmasan szemléljük az ellenkező tábort, mely Istenével 
áll szemben, mert legszerettebb jegyesének, a legszentebb 
véren szerzett egyháznak vérét szomjazza, s vég csapására 
pokoli fegyvereit köszörüli. Valóban: ha a régen s alig mult 
történtek egy biztos győzelmi babért nem reményeltetnének 
velünk: félnünk kellene, hogy az u j Jeruzsálem megdől, s 
föláll Babylon. — De félre minden aggodalommal — áll a 7 
halmon épült Sión, fölvértezve az igazság paizsával, s a ha-
misak nyilai, kártalanul hulnak le róla, tompulva a porba ! — 
Szövetkezett a gonoszság, hogy megdöntessék az igazság; 
de szövetkezett az igazság is, mely előtt hátrálni kell magá-
nak a pokolnak is ! Mig a gonoszság, rágalom, ármány s 
ámitás aljas fegyvereivel harczol Romasz. falai ellen, addig 
az igazság karöltve a szeretettel , „égő zsarátnokot rak el-
lenségei fe jére" hogy nagyravágyásuk Babeltornyát, a ke-
resztény szeretet fegyverével romba döntse. A pokol tán soha 
nem gyönyörködött nagyobb számú táborában, mint most ; 
de az ég angyalai is rég nem örvendettek oly mély tudo-



mány, lángoló szeretet, áldozat-készség, s rettentheti en bá-
torság magasztos tulajdonaival ellátott keresztény gyüleke-
zetek láttára, mint most! — Krisztusnak {mjnokai, s egyhá-
zának hü fiai is mindenfelé sorakoznak. — Tekintsük csak a 
kis Belgiumot, s az egyháztörténelemben nevezetessé vált 
Mecheln városát, a keresztény egyesülésnek mily szerencsés 
tanuja lehetett! Ki birná eléggé magasztalni mindazon vi-
lági férfiakat, kiket a keresztény szeretet Krisztus-és zakla-
tott egyházáliozi hűség, s az összes kereszténység feje, IX. 
Pius szentséges atyánk iránti, gyermeki ragaszkodás, oly 
messze tájákról oda összegyűjtött, hogy az egész világ hal-
lattára bátran kimondják korunk hibáit, óvást tegyenek 
Krisztus helytartójának bántalmazása, s sz. Péter örökségé-
nek raboltatása ellen, és példájuk által fölbuzditsanak ben-
nünket is, ha valaha most szükséges egyesülésre ! — Hát 
a német kath. egyletekről mit szóljunk ? valóban a Frankfur t -
bantar tot t 15-ik közgyülésük teljes reményt nyújt, miszerént 
az egyház, hosszas küzdelmei- és szenvedéseiből nem sokára 
diadalmi babérral lép, ellenségeinek sirhalmára ! — De nem 
csak hazánk határain kivül láthatjuk, a keresztény egyesü-
lésnek e remek példáit, hanem hála a gondviselésnek ! itt 
bent honunkban is. Maga a Szent-István-Társulat egy ha-
talmas egylet, s illetőleg erős tábor, mely az erkölcsös mü-
vek szellemi fegyverével küzdve, a lélekgyilkos rossz iroda-
lom ellen harczol, győz, s győzni fog ! Vannak továbbá édes 
hazánkban társaságok, szövetkezve a b. Szűz tiszteletére, 
hogy egymásért, a bűnösök és eretnekek megtéréséért küldött 
hő imáik foganatját a b. szűz Anya közbenjárása által lássák 
s élvezzék. Ily társaság a sz. László társulata is, melynek 
alapja, hivatása, s czélja azon munkás szeretet, melynek 
jótékony melegét a világ külömbféle vidékein elszórt, nélkü-
löző testvéreink Krisztusban, oly hálásan érzik, élvezik s 
köszönik! S ez utóbbiról, valamint más, hitéletünkre vonat-
kozó nevezetesebb eseményekről is, van nekünk szerencsénk 
ez úttal, a kath. érdekeket szivén hordó kegyes olvasónak 
rövid tudósitást irni egy, jelenleg oly szerény helyről, mely-
nek a történelemből ismert szép múltját össze hasonlítva a 
jelenlegivel, fájdalmasan kiálthatunk föl a zsoltárossal: „Is-
ten, helyeztess vissza bennünket előbbi állapotunkba , tekints 
kegyes arczczal reánk, akkor megszabadulunk. Perlekedés tár-
gyává tettél minket szomszédaink előtt, és ellenségeink gú-
nyolnak minket" (79. zs. 4—7 v.) Nem méltányos-e tehát a 
mi örömünk, midőn ezen, a történet lapjain dicső multu, de 
idő folytán, s különösen a 16-ik századbeli gyászos emlékű 
hitújítás által, részünkre eltörpült szerény helyről S. N. Pa-
takról, egy oly kedves tudósítással lephetjük meg a kath. ér-
dekeket szivén hordozó kegyes olvasót, melyből meggyő-
ződhetik, hogy mi is, bár valóban: csak „ursa minor'-ok va-
gyunk a nagy Orion-hoz képest, még is élünk, mert — sze-
retünk ; s a szeretetben, mely hitünknek alapja, sz. László 

pártfogása alatt egyesülünk ! Fá j és méltán fájhat az 
igaz katholikus szívnek, ha olvassa e sok viszontagságokat 
átélt város múltját, s látja raj ta a tévtan romboló hatalmát. 
Már 1255-ben diszlett itt a domonkosiafc rendje hirdetvén a 
szeretet és vigasztalás evangéliumát. 1380-ban a sz. Annáról 
czimzett sz. Clara, és a sz. Lélekről nevezett sz. Orsolya szü-
zei, zárdájok rideg falai között, áklozák föl szűz életüket a 
szüzek vőlegényének ; a sz. Ferencz rendű atyák pedig, az 

evangeliumi tanácsok által tökéletesített életüket élték le az 
Isten nagyobb dicsőségére e városban azon a helyen, hol a 
reformáltak mostani főiskolája áll. 1666-ban boldog emlékű 
Báthory Sophia kérésére, a Jézus-társaság is behozatott e 
város falai közé s terjedelmes birtokokkal megajándékoz-
tatván, a hit kétélű fegyverével harczolt. Végre 1694-ben 
Körösy György, a Rákocziak javadalmának gondnoka, meg-
alapította s behozta e városba a foglyok váltságáról neve-
zett Trinitáriusokat is, kiknek zárdája mai napig épen áll, 
s melyet az idő vas foga mostanáig sem ronthatott meg 
annyira: hogy a mohhal benőtt ajtaja.fölötti kőbe vésett ver-
seket elolvasni könnyen ne lehetne. 

Vnl, TrlnoqVe Deo, Ioannl a Matha, FeLICI a 
VaLoIs, Vtpote sVIs patron Is, = 1734. 

ReLIglosVs orDo sanCtae Tr in i ta t i s e pIorVM 
obLatlonlbVs ereXIt. = 1731 1) 

Mily lábon állhatott ily helyen egykor a katholicismus, mily 
szép számú lehetett Krisztus nyája ? elképzelheti a kegyes 
olvasó! mily nagy a közömbösségnek és a hitújításnak rom-
boló hatalma fájdalmasan tapasztalhatja : ki S. Patakot 
most szemléli — ki Krisztusnak és Krisztusért, éltüket fölál-
dozott szolgák és szolgálók üres, többnyire romban heverő 
zárdáinak töredékei között fájós kebellel jár, s e város majd 
5000 lelke között, alig talál 1300 kath. hitsorsosra ! — De 
„noli timere pusillus grex" — bizunk Istenben, hogy fog 
még jönni egy boldogabb kor, melyben nagyobb tömegben 
jövendesz össze, őseid székhelyén az újszövetség, vérnélküli, 
véghetetlen érdemű áldozatát bemutatandó, a pásztorok pász-
tora atyjának , a mindenható Istennek ! ! ! — Mindazáltal 
„megfogyva bár, de törve nem" élünk mi katholikusok még itt; 
s a túlnyomó, más vallásfelekezetnek között, csekélyebb szá-
munkhoz képest Isten, rom. kath. egyházunk, és édes ha-
zánk iránti kötelmeinknek midőn eleget tenni iparkodunk, 
csak hü kegyelettel áldozunk az Urban itt nyugvó őseink 
boldog emlékének ! Mindenhatónk iránti hő hálánkat 
rovtuk mi le ma is (november 19) midőn seregesen tódul-
tunk Isten sz. házába, hogy térdre borulva imádjuk őt az ő 
szentjeiben, s hajlékának pitvarában hálás köszönetet rebeg-
jen neki szánk, azon nagy kegyességeért: miszerént evárost 
örök jóvoltából, méltónak ítélte arra: hogy kebelében, egy 
kedves szentje, sz. Erzsébet asszony, — András királyunknak 
leánya 1212-ik évben születhetett légyen. Ily kitüntetésben 
nem sok város részesült édes hazánkban; s boldogok mi, 
kik sz. érzelmek között szemlélhetjük azon, sok viszontagsá-
gokkal megküzdött pataki várnak még most is épkorban 
lévő megszentelt teremét, hol a mai napnak sz. hősnője először 
látott napvilágot; s a tiszteletére épült várkápolnában, Is-
tennél közbenjárásáért esdve szülőföldjét magunkkal együtt 
kegyes pártfogásába ajánlhatjuk. — Virágzik továbbá ná-
lunk , Isten jó voltából, a sz. László-társulat is, melynek 
minden egyes tagja, egyszersmind oltáregyleti tag; s azért 
havonként nem 6, hanem 7 kral járul minden tag a sok 
hasznú, s magasztos czélu sz. ügy előmozdítására. Hallatszik, 
s igen valószinü, hogy nem sokára megalakuland közöttünk 

' ) A Tr in i ta r iusok 1734-en S. IV, Pa takon , herczeg T r a u c z o n és 
gróf Aspreinonth által te r jedelmes birtokot nyer tek . Anton Sz i rmay 
Notit. topograph, politic, I. Coniit Zemplén, pag. 209. 
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a Jézus sz. szivének társasága is. Ez valóban nagyon kor-
szerű lesz, tiltakozásul, a gonosz lelkű Renan, égbekiáltó 
Isten-káromlásai ellen. — Nem mulaszthatom el még ez út-
tal hogy röviden ne érintsem : miszerént híveinknek jobbjai, 
az Isten dicsőségének nagyobbitásában, és a munkás feleba-
ráti szeretetnek gyakorlásában lankadni nem tudó ft. pleba-
nus urunk egyszeri fölszólitására az Ínséggel küzdő alföl-
diek számára, Mindenszentek napján az Isten házának elő-
csarnokában, kitől mennyi és mi telt, majd gabonanemüt, 
majd pénzt meglehetősen adakoztak ; mely az illető bizott-
mánynak már által is adatott — Egy szóval megfogyott 
híveink kebelében van jó cselekedetekkel párosult hit, egy 
jobb jövendő felől csüggedni nem tudó remény, s ugy az Is-
ten dicsőségének nagyobbitásáért, mint az egyház és haza 
javáért lángoló szeretet. Szepesy Ede. 

SINIGAGLIA, septemberben. Az umbriai püspökség 
egyetemes tiltakozást küldött a kormányhoz az,exequatur ' és 
a piacet' ügyét illető önkényszerü rendeletek ellen. A tiltako-
zás ekkép szól: „Nmsgd ! Mart. 22 ről szóló rendelete a ki-
rályi piacet s exequatur ügyében régi fájdalmainkat u j fáj-
dalommal tetézte. Mi nem tiltakoztunk akkor, mivel az 
1860-iki nov. 21-érőli tiltakozásunk előre ellentmondott az 
egyházi fegyelem ily megtörésének, és mivel igen szomorúan 
látjuk, mily kevés figyelembe vétetnek a püspökség tiltako-
zásai a legjelentékenyebb ügyekben. Azonban, mivel több 
teljes tiszteletű társaink szavukat emelték az egyház jogai-
nak védelmére, mi is irunk nm. uraságodnak, nehogy hall-
gatásunk rosszul értelmeztessék. A jelen rendelet kétségkívül 
azon hamis fogalomból veszi eredetét, melylyel az egyházi 
hatalomról birnak némelyek, kik magukat katholikusoknak 
szeretik nevezni. Az egyház minden kereszteltek egysége, s 
habár elszórva a föld minden részein, egy főpásztornak, 
Krisztus Jézus helytartójának vannak alávetve. Miként a 
polgári társadalomban van egy hatalom, mely törvényeket 
hoz, ugy a vallásos társulatban is van ily hatalom, melynek 
joga van törvényeket hozni, a hit dolgában a vitákat végle-
ges határozattal eldönteni, erkölcsi és fegyelmi szabályo-
kat hozni, a fegyelmetleneket büntetni. A mit tehát a pol-
gári társulatnál elismerünk, tagadjuk a vallásos társuliit-
nál? Ha a polgári kormány szabad, független az ő körében, 
nem inkább kell-e szabadnak, függetlennek lenni a vallásos 
társulat kormányának? Krisztus Jézus az egyházat a külde-
téshez szükséges minden jogokkal és hatalommal fölruházta. 0 
rendelt pápát, az egyháznak látható fejét, adott neki helytar-
tói hatalmat, ugy hogy a pápa és az egyház jogai egyszer-
smind Krisztus Jézusnak jogai , mind elidegenithetlenek. 
változhatlanok, mivel isteni jogok. Ha tehát az egyház egy 
tökéletes társadalom, melynek szerzője az Isten, melynek 
alakját Krisztus Jézus meghatározta, melynek közvetlen az 
Istentől van joga, hatalma, ebből szükségképen következik, 
hogy jogainak hatalmának gyakorlatjában szabad, független 
legyen. Tehát semmi földi hatalom sem rabolhatja el ezen 
jogokat, jogosan nem akadályozhatja azoknak gyakorlatját, 
midőn a szentségeket kiszolgáltatja, midőn szolgáit kormá-
nyozza, midőn az ő javait osztogatja ; semmi hatalom sem 
szakithatja meg azon köteléket, mely az egyháznak feje és a 
hivek között létezik, nem zavarhatja a joghatóság rendelke-
zései t , mely reá bízatott; a mi mind megtörténnék, ha az 

egyház törvényei valamely világi kormánynak tetszésére 
szorulnának, hogy érvényesek legyenek. Ez mind az egyház 
jogainak égő megsértése, már pedig azok isteni jogok. 
Mennyire tévednek tehát azok, kik az egyházat idegen 
hatalomnak tekintik, vagy az államhatalom körében 
mintegy résznek. Nem, — az egyház nem idegen hatalom 
az államban, mivel ő kebelébe fogadja az emberiséget, 
a kormányzókat és kormányzottakat, a nagyokat és a 
kicsinyeket, neveli, oktatja, és megszentelni tartozik mind-
nyájukat azon eszközök által, melyeket az Istentől bir. Nem, 
— az egyház nem hatalom az államban, nem függ az állam-
tól, mivel neki oly joghatósága van saját körében, miként 
az államnak az övében; az állam nem tűrné, hogy egy ide-
gen hatalom avatkozzék az ő körébe; igy az egyház sem tűr-
heti, hogy bármily emberi hatalom akadályozza, korlátozza, 
zavarja az ő isteni küldetését. Mikor a pápa valamit rendel 
az ő hiveinek lelki javára, nem lehet mondani, hogy ezt mint 
idegen hatalom, vagy az államnak alattvalója teszi, mivel ő 
az egyháznak feje minden országban, minden időben, ami t 
a katholikus szó is jelent. Gonosz tévedés tehát megszo-
rítani akarni a pápa jogait, a mi illeti egyszerűen és tisztán 
a lelkeket, mivel az egyház az emberekért alapitva levén, 
látható társulat, mivel az ő hatalma nem csak a benső, hanem 
a külső tényekre is kihat, a mennyire az égi küldetéshez e föl-
dön szükséges. 1861-i nov. 21-én tiltakoztunk, lelkismere-
tünk egész erejével ellenmondottunk a kir. biztos rendeleté-
nek, melylyel a polgári hatóság alá akarta vetni a pápai bul-
lákat, körleveleket, válasziratokat, rendeleteket. Ily intézke-
dés rontja, gátolja, sérti az egyház szent és lényeges jogait, 
ugyszinte az ő küldetését, melyet isteni alapitónk Péternek 
és az apostoloknak adott hirdetni, vagyis értelmezni, védel-
mezni, terjeszteni az ő tanitását. Mi lehozást tettünk, hogy 
ezen biztosi rendszabály megsemmisíti az egyház eredeti 
szabadságát, s elidegenithetlen függetlenségét ; a királynét 
aláveti az alattvalónak, szóval, magát Krisztus Jézust, az ő 
religioját, az ő jegyesét, az ő helytartóját és szolgáit a világi 
hatalomnak, az államnak alá rendeli. A mi érzelmeink ugyan-
azonosok a romai pápák tanaival és szokásaival az utolsó 
négy században, midőn védték az egyház jogait, bullákban, 
brevékben, körlevelekben és más okmányokban, melyeknek 
sorát itt fölhozni hosszadalmas volna. Hogy más sokat mel-
lőzzünk, ime miként szól X. Incze pápa a flandriai kormány-
zóhoz az J n eminenti' bulla foganatosításának meggátlására 
nézve: „Valóban ezen gátlásokról nem lehet megindulás nél-
kül szólani Soha nem lehetett hallani, hogy a szent-szék vagy 
a zsinatok valakinek rontó hatalmat engedményeztek volna. 
Senki sem hivatkozzék erre nézve a világi fejedelmek előjo-
gaira, mivel ez annyit tenne, mint a föloldozási és a megkötési 
hatalmat magának merészen tulajdonítani, a miegyedülaz egy-
háznak saját joga, miután az Ur azt senkinek másnak nem adta. 
VII Sándor isily értelemben irt ugyanazon kormányzóhoz, ki 
,exequatur' ürügye alatt akadályozta a pápai rendeletnek foga-
natosítását. „Ez vakmerőség, mely ellentmond a józan észnek, 
a jámborságnak, a kath. király vallásosságának, azt állítani, 
hogy a pápai rendeletek, melyek egyszerűen a lelkek üdvössé-
gét illetik, királyi piacet nélkül ki nem hirdethetnek." XI. Ke-
lemen hivatkozva más pápai rendeletekre a királyi piacetet 
kárhoztatta ,Nova semper' bullájában. XIII. Kelemen ,Quam 
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graviter ' rendeletjében kérdezte, mivé lenne az egyház isteni 
hatalma, ha az ő jogainak gyakorlására, ha a hivek visszahí-
vására az engedelmességhez, világi hatóságtól függene, s 
nem kivánhatna engedelmességet az ő fiaitól nagyobb mér-
tékben, mint ezt a világi kormány megengedi. De hogy ne 
szaporítsuk az idézeteket, egyedül IX. Pius pápa szavaira hi-
vatkozunk, melyeket mondott azon alkalommal, midőn kelet-
Indiában némelyek az ő redeletjeinek nem engedelmes-
kedtek: „Istentelen és nagy csalódás az, mondja a szent-atya 
„Probe nostis" rendeletjében 1853. maj. 9-én, mintha a sz. 
széknek adott hatalom és az egyház legfelsőbb kormányzatja 
önkényileg placet-ek által megszorittathatnék, korlátoztathat-
nék, vagy megcsonkíttathatnék. Hiában mondják ők, hogy 
az egyházzal közösségben vannak, miután nincsenek kö-
zösségben sz. Péter székével, a romai pápával. A ki vele 
nincs, ellene van, s kéntelen bevallani, hogy az egyház egy-
ségét széttépi. Az utolsó négy században a pápák a piacet 
ellen tiltakoztak, mivel az első négy században az egyház 
szabadon közlekedett az ő hiveivel a nélkül, hogy sz. Péter, 
sz. Pál Nérótól placet-et kért volna. — Mikor mondtuk, hogy 
az egyház idegen hatalom gyanánt tekintetnék, midőn ren-
deleijeinek a polgári kormány elé terjesztésére kényszeríttet-
nék, még keveset mondtunk. Ha elismerik, hogy az egyház 
csak a lelkek üdvösségéről gondoskodik, minek avatkozik 
bele a kormány ? minek ezen fogolyláncz ? Fölteszik tehát, 
hogy valami veszélyest parancsolhat a társadalomra nézve ? 
Ez a legnagyobb megsértés, miután az egyház 19 századon 
át csak jótevője volt 'az emberiségnek, a mint ezt a mivelt-
ség bizonyítja, melyre jutottak a ker. társadalmak, midőn 
tudatlanságban, barbárságban maradtak azon népek, melyek 
nem ismerik az ő isteni tanítását, nem érzik az ő áldásos be-
folyását. Minek tehát félni az egyháztól, mintha tőle csak 
valami rosszat kellene várni ? Uram, a mi Italiát nyomja, az 
nem az egyháztól jött. A rossz az eretnekségnek hirdetőitől 
jön, kik messze földről idejöttek, hogy rontsák a népet, hogy 
a gonosz iratokat terjeszszék, hogy a nép erkölcseit megmér-
gezzék. A gonosznak kútfeje a vallásos egység széttépésére 
czélzott törekvés, a szemérmetlen színi előadások, a tiszte-
letteljes személyeknek megbecstelenitése, a zabolátlan sajtó, 
az istenkáromlás. Mikor a püspökök sürgetik, hogy ily bot-

rányoknak vége vettessék, azt felelik, hogy a szabadság ezt 
nem engedi. És a mely szabadság a gonoszságnak megenged-
tetik, az az igazságnak megtagadtatik. Mi reméljük, hogy 
nmsgod el fogja ejteni a gyűlöletes rendeletet, mely a lel-
kismereti szabadságot annyira sérti, és az egyház jogait meg-
semmisíti. Az egyház jogai ellen pedig nincs törvény e föl-
dön; csak önkény. 1863i jun. 21-én.'1 Ezen okmányt aláirta a 
sinigagliai a jesi-i, az anconai, azurbinoi, a camerinoi érsek, 
az urbani-i, fossombronei, montefeltroi, pesaroi, fanoi, coma-
chioi, montaltoi, ascoli-i, sanseverinoi, tolentinoi, fabrianoi 
püspökök. A szentatya pedig üdvözletét és apostoli áldását 
küldte az egyház jogainak ily erélyes védelmére az illető 
érsek- és püspököknek. 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 1-én. B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő 

excljának udvara más időkben is a szegények menedéke volt; 
de kétszeresen azzá lett az a jelen szük időben. Háromszá-
zon fölül megy azon szegények száma, kik ott jelenleg heten-
ként segélyt, élelmet és kenyeret kapnak; különösen a kenyér-
ből szerdán és szombaton 150—200 font osztatik ki. (Eger.) 

— 0 nmlga S z a n i s z l ó Ferencz nagyváradi püspök 
Keresztesen csinos kápolnát és iskola-szobát alapitott, s e-
zenkivül a most lefolyt tagositási egyesség alkalmával a föl-
állítandó plebania-templom részére 70, a plebanusnak 100, a 
kántortanító részére pedig 30 hold földet ajándékozott (P. H ) 

— A müncheni érsek 1864-ik évre a megyebeli papság-
nak kidolgozásul a következő tételt tűzte ki : „A kath. egy-
háznak a közéletre való hatását magasabb fokra emelni leg-
szükségesebb." „Mikép oldhatja meg a papság erre vonat-
kozó föladatát ?" Megjegyeztetik, hogy ezen nehéz tételnek 
minden oldalról való kimerítő megoldása mindegyiktől nem 
igényeltetik, hanem minden dolgozó a közélet csak egyes kö-
rébe vágó adatokat köteles kijelelni, valamint az ezen kört 
illető irodalmat is följegyezni. 

— A „Saturday Review" szerént Elliot nevü prot. lel-
kész Amerikában egy könyvet adott ki, melyben mondja, 
hogy a mostani franczia császár, mint a megtestesült anti-
Krisztus 1870-ig fog uralkodni, ő lesz az egész dél-nyugati 
világrésznek egyeduralkodója, de csak rettenetes harczok 
után ugy hogy nagybátyjának hadjáratai ezekhez képest 
csak gyermekjátékok voltak; azután következik a re-
gnum millenarium. — Emlékezzék meg, ki élni fog , ez 
uj Balaamra. 

S z e r l c e s z í ö i é r t e s í t é s . 
A „ H a v i s z e m l é k " tudós i rója és f á r a d h a t l a n m u n k a t á r s o m dr . P a l á s t h y P á l t aná r u r késznek 

n y i l a t k o z v á n a „ R e l i g i o " f o l y ó i r a t szerkesz tésé t j ö v ő évtő l kezdve e l v á l l a l n i : h á r o m év i szerkesztő i g o n d és 
f á r ada lom u t á n ezen e g y h á z i lap szerkesz téséről tel jesen szabad e lha t á rozásom szerént l e m o n d o k , és azt ő emi -
n e n t i á j a a b i b o r n o k he rczeg -p r imás m á r k i n y e r t k e g y e s j ó v á h a g y á s á v a l , fö l té te lezvén a f e l s ő b b h a t ó s á g o k 
engedé lyezésé t a föncz imze t t t aná r u r n á k a d o m át . E g y é b i n d o k o k a t e l h a l l g a t v a ezen vá l tozás t m e g g y ő z ő -
d é s e m n é l f o g v a a t . o lvasó közönség é r d e k é b e n t e s z e m , m i n t m e l y é v e k e n á t a n n y i é lveze te t és l e lkesü lés t m e r í -
t e t t a neveze t t t . i ró do lgoza ta ibó l . Miér t is a l a p n a k , m e l y n e k sze rkesz tésem a la t t , az e lőf ize tők számá t t e k i n t v e , 
e g y i k l e g v i r á g z ó b b ko r szaka f o l y t le, l e g a l á b b is az e d d i g i h e z hasonló p á r t o l á s á é r t esdvén az e lőf izetés i ösz-
s z e g e k e t m á r a l eendő sze rkesz tőhez (L ipó tu t cza 19. sz.) k é r e m k ü l d e t n i . A h á t r a l é k o k pó t lása s ü r g e t v e k é r e t i k . 

P e s t nov . 30-án 1 8 6 3 . P o l l á k J á n o s 
szerkesztő. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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Havi szemle. 
h. 

A francziák császárja a kamarák előtt magasz-
talta a fejedelmek kezébe, s az a lkotmányra letett 
eskünek kötelező szent erejét, a társadalmi bizalom-
nak legmélyebb a lapjá t ; szüksége van-e hűségre? 
Hallgatott a romai kérdésről ,nem égeti-e m á r ? Nem-
zetközi gyűlés t tervezett, a gyűlés elnökségére ineg-
hivta a szent- a tyát , Europa boldogitására ajánlotta 
önmagát. Az eskü szentsége az üldözött, a kifosztott 
pápáknak, az olasz püspökségnek, a kath. egyháznak 
tana az esküszegő forradalom ellen, az európai gyű-
lés a pápai fejedelemségben minket érdekel, a társa-
dalmi sebek orvoslása a kath. egyház föladata. Ko-
molyan vegyük-e a császár szavait? 

„Mindnyájan hűséget esküdtetek nekem, az al-
kotmány föntartására esküvel vagytok kötelezve." 
Esküsznek-hűséget a népek, s a fejedelem biztos; es-
küszik a fejedelem, s a népek biztosak, kölcsönösen 
tudván, hogy a fejedelem államcsint, a nép forradal-
mat nem csinál, az alkotmányos jogok és kötelessé-
gek sértetlenül maradnak. Az esküszegés undok bün, 
melytől az emberi sziv irtódzik, melyet a pogányok 
halállal büntettek, mely a ker. társadalomban erköl-
csi halált szül, s az esküszegőnek homlokára ,infamis' 
bélyeget nyom. A társadalmat, az államot a fölforga-
tástól az eskü őrzi, az esküszegő a társadalom alapját 
támadja meg. Forradalmi conspiratio volt, mely es-
küszegésre esküvel kötelezte tagjait , mi ként XII. Leo 
pápa mondja : „iniquissimum et indignissimum est 
Deum ipsum scelerum fidejussorem. appellare; et in-
toleranda est eorum impudentia, qui cum non modo 
in corde suo sed etiam palam et in publicis scriptis 
dicant „non est Deus," audent tamen jus jurandum 
exigere. ab iis omnibus, quos suas in sectas deligunt." *) 

0 1826. III. Idus mart. 

Forradalmi conspirationak lapjai azok, melyek a ki-
rá lygyi lkosokat mentegetik, a forradalmat, tehát az 
esküszegést , e rénynek nyilatkoztat ják. Forradalmi 
király az, k i a nápolyi király gyi lkosának özvegyét, 
férjének érdemei miatt, állami nyugdij jal jutalmazta, 
a Carlo Alberto ellen gyilkosságra kiküldött Gallen-
gát a turini képviselő házba fogadta, hitelesített kö-
vetjei által Florenczben, Nápolyban, Romában eskü-
szegéseket szervezett ; Nunziante, Liborio, Liverani, 
Passaglia esküszegőket dúsan fizette, esküszegőkből 
minisztériumokat alkotott, s esküszegők nélkül egy 
napig sem volt, mióta Italia királyának mondja ma-
gát. Forradalmi conspiratio, forradalmi ország, az er-
kölcsnek, a ker. társadalomnak, hol az Isten szent, 
botránya az, hol az esküszegés ,hazafi erény, ' hol az 
,infamis' szót a homlokon a ,meritissimus' elfedi. Ez. 
társadalmi bün, társadalmi seb, ez romlásnak eleme, 
mely a társadalmat aláássa, mely Europa államainak 
épületjét darabonként döntötte. A francziák császár-
jának ajkairól, midőn a társadalmi épület roskado-
zásáról, s fölépitéséről szól, üdvözöljük e szavakat: ,az 
eskü szent kötelesség!' De hol maradt az alkalmazás? 
Ha szent az eskü, ocsmány bün az esküszegés; nem 
ismer országot, melynek alapja, nem ismer koronát , 
melynek borongós körékköve esküszegés ? Resz-
ked a toll, midőn ezt i r ja ; remeg a kebel, midőn ezt 
olvassa, gyu l ád az arcz, midőn l á t j a ; s nem reszked, 
nem gyulád az, k imondja : ,szent az eskünek kötelező 
ereje,' de utánna teszi: ,éljen Italiának királya, s Italia 
kirá lyának kormánya! ' Voltak, kik ama nyilatkozatot 
szójátéknak tartották, mivel a császár nem követelhet 
nagyobb hűséget, semmint ő tulajdonitott az eskünek 
1851. dec. 2-án. Vegyük föltételes komolysággal a sza-
vakat, talán a császár a halottak előestvéjén a sirba szállt 
kormányokról elmélkedett, s azt találta, hogy esküsze-
gők között e g y kormánynak sem lehet megmaradni ; s 
ha nem szent kötelesség az eskü, e g y fejedelemnek 
sem lehet nyugodtan lefeküdni, vagy Lepelletier-
utczán jan. 14-én a színházba menni. A komoly el-
mélkedés üdvös igazságok, s szent határozatok anya-
iskoláj a. ,Meditatio est mentis ditatio. Mens tua dita-
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tur , quando contra cuncta adversantia providentiae 
scientia illustratur." *) Elmélkedés nélkül senki sem 
lett nagy ember, s a hatalmas császár keveset beszél, 
tehát sokat elmélkedik ; a Tarpei-i szikla csak husz 
lépésre van a Capitoliumtól, s a Caesarok palo-
táitól? 0 nagy vállalatban, Europa teljes kibékitésé-
ben töprenkedik, az elmélkedést nem hanyagolhat ta 
el. Az elmélkedések legüdvösebb t á rgya a ha-
lál. „Piatonis sententia est, omnem sapientium vitam 
meditationem esse mortis." 2) Elmélkedett a császár 
Grégoire 1789-i szavairól: „seregeljünk a király kö-
rül, hogy vele együt t a hazának templomát fölemel-
jük , " összehasonlítva G-régoirenak 1792-i szavaival 
„a királyok története a népek véres szenvedéseinek re-
géje." 3) Ez esküszegő, de a Const i tuante ' elnöksé-
gével azonnal megjutalmazott esküszegő. Elmélke-
dett az 1791-ki sept. 3-án kiadott alkotmányról, mely 
XVI. Lajos személyét szentnek, sértetlennek, minden 
felelősségen fölülinek nyi la tkoztat ta , s mégis XVI. 
Lajos törvényszék elé állíttatott, hol nem ült biró, 
lianem csak 300 vádló, elitéltetett, 1 793-ki jan. 21-én 
lefejeztetett. Elmélkedett az 1795. aug.22-i, az 1799. 
dec. 13-i, az 1802. aug. 4-i alkotmányokról, melyek 
egymás után dűl tek , mivel az eskü nem volt szent 
kötelesség. Elmélkedett az 180-1-ki maj. 18-án kiki-
áltott császárságról; jö t t 1814-ki április 3-a, a sena-
tus, mely Bonaparte Napoléont császárnak kiáltotta, 
családjával együt t trónvesztettnek nyilatkoztatta, s 
a mely utczákon zengett egykoron ,éljen a császár,' 
ott ugyanazon ajkakról ,le a zsarnokkal. ' ,le a sassal, 

le a corsicai katonával, ' visszhangzott. — Elég, 
a császár a halottak előestvéjén a kormányok és fe-
jedelmek haláláról e lmélkedet t , s fölfedezte, hogy 
Francziaországban 1774-ki maj . 10-e óta 1863-ig. 
csak egy fejedelem halt meg palotájának királyi á-
gyán, s az bourbon volt. A császár tehát az esküsze-
gést társadalmi undok bűnnek, az esküszegőt az em-
beriség ellenségének ismerte. Sokszor beszél véletlen 
eseményekről a császár, mintha ezek nem is szabad 
akaratból származnának, de saját szavait véletlenek-
nek soha nem nyilatkoztatta ; az intés tehát a trónbe-
széd elején az eskü szent kötelességéről sem volt vé-
letlen. A császár a pápát akarná Párisba, erre vágyot t 
a nagybátya is; a congressus elnöki székén óhajtaná, 

') Speculum peccatoris. (Iuter Opera S. Aug. T. 6. in 
append, p. 157. A ) 

2) S Hier. ep. 60. ad Heliodor, (n. 14. T. L p. 340. A. 
ed Veron. 1734.) 

3) Moniteur 1792. sept. 21. p. 1125. 1130. — Procès 
verbal de Louis XVI. T. I. p, 101. 106. 

talán e fejedelmi nagy gyűlésben a császári korona 
is fejre té te thetnék; azért szentnek kiált ja az esküt, 
a romai egyház tanát, s mellesleg, mivel nyíl tságra 
még nincs bátorság, kárhoztatja a szent-szék kifosz-
tatását azok által, k iknek homlokára az esküszegés 
,infamis' nevet égetett, s az égetést a forradalom a 
„meritissimus" szóval eltakarta. A császár saját eskü-
jére emlékezett, melyet a nemzeti gyűlésben 1848-ki 
dec. 20-án mint közpolgár tett. Marrast Armande, a 
gyűlés elnöke, fölszólította Bonaparte Lajos polgárt, 
hogy a köztársaság elnökeül választatván, tegye le 
az alkotmányos esküt, mivel a franczia nemzet, habár 
senkitől sem kíván esküt, biztos akar lenni, hogy Bo-
naparte Lajos elnök a nemzet alkotmányos szabadsá-
gait sértetlenül tisztelni fogja. Károly Lajos elnök a 
tribunere lépett, a teremben síri csend lett, minden-
kinek szeme és füle Bonaparte Lajos ajkaira figyel-
mezett. „A pillanat, i r ja Hugo Victor, vallásos volt. 
A nemzetgyűlés i^em volt többé gyűlés, hanem tem-
plom. Ez volt az egyetlen eskü, mely a köztársasági 
területen követeltetett . A tisztkedő elnök hűséget es-
küdött a fejedelmi népnek. Azon polgár, ki minden 
franczia polgár előtt felelős volt, egyet len vala, kit 
eskü kötelezett." Marrast fölolvasta az esküt, Bona-
parte Lajos jobb kezét fölemelve hangnyomattal 
mondá: ,esküszöm.' Boley. gyermekségétől ismervén 
Bonaparte Lnjost, fölkiál tot t : „Ez becsületes ember, 
ez megtar t ja esküjét." Oly sok esküszegések után 
öröm volt, ha egy eskübe bízhattak. Marrast elnök 
hozzá adá: „Vegyük az Istent és az embereket tanú-
ságul a letett eskühöz." Bonaparte Lajos az eskühöz 
nyilatkozatot csatolt, mondván : „Esküm teendőim-
nek zsinórmértéke lesz. Eskümet mint becsületes em-
ber meg fogom tartani. A haza ellenségének íogom 
tekinteni azokat, kik törvénytelen uton mernének 
változást tenni azon, mit Francziaország megalapí-
tott." — Elmélkedett ezen esküről a császár, viszsza-
emlékezett az 1851-ki dec. 2-ra, midőn a képviselő 
ház tagjai t Mazzasba küldte congressusra, G7-et pe-
dig külföldi congressusokra a határig kisértetett, né-
hányat pedig Cruyanaba, s Cayenba vitetet t , hogy 
congressust tartsanak. Mit tegyen a császár? Habár 

II. Ferencz, IV. Ferdinand, Y. Ferencz, I. Robert, s 
IX. Pius csalatkozott is alattvalóinak esküjén, s ezt 
III. Napoléon, letilthatván, le nem tiltotta,ő maga még 
sem akar csalatkozni; 1851-ben dec. 3-án a köztár-
sasági a lkotmány nem áll t ; 1863-ban nov. 5-én Eu-
rópának alaptörvénye, az 1815-ki békekötés, nem áll; 
de álljon az u j eskü, álljon a jövő kötés, legyen ta-
bula rasa; a mi volt, abból semmi sem érvényes, a mi 
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most határoztat ik, az megtar ta t ik . Ez államcsin 
kívülre, miként az 1851-i volt belülre. Európát e-
mészti a téve ly , Napoléon a szent-atyához áll, s az 
eskü szentségét k iá l t ja ; emészti az é rdek , Napo-
léon az olasz püspökséghez áll, mely szenvedéseiben 
az igazságért az önzéstelenségnek i ly nagy példáját 
adja, s mondja : „jöjjenek össze a fejedelmek önérdek 
nélkül, a közitélet előtt némuljon el minden önzés;" 
Európát emészti a viszálkodás, a lázadás, Napoléon 
az egyházzal szövetkezve mondja: ,vessünk véget a 
viszálkodásnak, fojtsuk el a bizalmatlanságot, csinál-
junk rendet. ' S hogyan? Mit a forradalom, a lázadás, 
az esküszegés tett, „ismerjük el, mi viszszavonhatla-
nul véghezvitetett." A gonosz tett a gonoszságnak 
folytatása; ki viszszatériteni nem akar, a rablást foly-
tat ja ; gonoszság, igazságtalanság ásta alá a társadal-
mi épületet; ki lesz békitve a világ, ha az igazság-
talanság megállapíttatik, ha a jövő boldogságnak a-
lapja az igazságtalanságra lerakatik, s a k k o r : , inju-
stitia lesz regnorum fundamentum, ' miként Salvag-
noli mondá: ,igazsággal kormányozni nem lehet. ' 
Komolyan vegyük-e tehát a trónbeszéd szavait? 

A császár hallgat Romáról. Farini Lajos csudálta 
Romának magasztosságát. írván : „különös természete 
van ezen romai udvarnak, oly elhatározott, hogy sem 
erőszaknak, sem a szerencsének nem enged. Napolé-
ontól kifosztatvaa méltóságnak oly példáját adta ,hogy 
inkább győztesnek látszott semmint győzöttnek." 
Mondá Gruerrazzi 1860-ki jun. 26-án: „Roma csak 
álarcz, ne i jedjünk meg tőle." 2) Az álarcz kőszirt, 
Guerazzi hallgat , Pius Romában uralkodik. Mondá 
Cavour 1860. oct. 11-én: „Hat hónap alatt Romában 
leszünk;" Cavour a santennai sírboltban hallgat, Pius 
Romában uralkodik. — Mondá Ricasoli 1861-ki jul . 
1-én: „Romába megyünk , a kérlelhetlen sors oda visz 
minket ;" mondá 1862-ki jan. 15-én: „Talán midőn 
itt beszélek, sorsunk most érik Romában." Ricasoli 
hallgat, Broglioban czukorrépát érlel, P ius Romában 
uralkodik. — Mondá Ratazzi 1861-ki dec. 4-én: 
„Francziaország átadja Romát;" Ratazzi feleséget 
vett, hallgat, Pius Romában uralkodik. —Mondá III. 
Napoléon 1860-ki mart. 1-én: „a közeli föloldást le-
het remélleni;" 1862 ki jan. 27-én: „Elismertem 
Itáliát, hogy jó tanácsaimmal, s érdektelen törekvé-

') Lo Stato Romano, (Vol. I, p. 9. ed. Firenze, 1850.) 
2) Unità catt. 10. sz. 8 nov. 
3) Atti uff. della Camera 1860 n 108. p. 419. — 1861. 

n. 240. p 915. — Nro. 341. p. 1320. — Nro. 345. p. 1334. —-
Del Senato 1862. n. 158. p.541. 

k) Annuère des deux Mondes. 1860. p. 15. 

seimmel a két ügye t kibékítsem," — s 1863-ki nov. 

5-én hallgat. Hallgat az ártatlan, „Jesus autem tace-

ba t ; " hallgat a furakodó, miként Mazzini, miként Ca-

vour tiz évig ; hallgat a bánkódó; hallgat ki másnak 

igazságát elismeri. Melyik hallgatásnak v e g y ü k a 

nov. 5-ki beszédet ? „Különös természete van ezen 

Romának, mondja a hallgatás, sem erőszaknak, se sze-
rencsének nem enged;" Pius szilárdan áll a szent-szék 
jogai mellett, kárhoztatja a forradalmat, nem ismeri 
el a bevégzett tényt, a császár kibékítése! íiistbe men-
tek, mivel a megrablott birtokos a rablóval csak ak-
kor békülhet ki, ha az elrabolt jószág viszszaadatik, s 
az erőszakért bocsánat kéretik. Pius hallgat, Victor 
is ha l lga t , Napoléon is ha l lga t ; kinek hallgatása a 
győzelem j e l e? 

A gyűlés kimondatott, a nap meg nem határoz-
tatott, a meghívás 18 fejedelemhez elküldetett , a g y ű -
lés elnökségére a szent-iitya fölkéretett. A ker. társa-
dalom nyugalmának megalapításában a keresztény-
ség a ty ja legilletékesebben elnököl. Az ily gyűlés-
nek természetes helye Roma, hol a fejedelmet az alá-
zatosság magasztosítja, másutt lealacsonyítja, hol a 
pápa a fejedelmek jelenléte által magasságban mit 
sem nyer , mivel szellemi hatalmával mindenkinél ma-
gasabb, de Parisban a fejedelem nyer , mivel a feje-
delmek III. Napoléont ott tisztelik meg, honnan 1814-
ben egész családját elűzték. Azonban ha komoly a 
szándék, Európát kibékíteni; ha a kibékítés az igaz-
ság elvén kezdeményeztetik ; ha a szent jogok sem 
érdeknek, melyet gőg keres, sem cselszövénynek, me-
lyet a setét szoba tervez, föl nem áldoztatik, a szent-
a tya kész lesz útra indulni, hova őt az Isten dicsősé-
ge, az egyház jóléte, a lelkek üdvössége hívja. Ha 
annyi bűnök , annyi merények , annyi igazságtalan-
ságok helyébe, melyek Európát a vész torkáig sodor-
ták, egyszer az igazság elfogadtatik, IX. Pius kész a 
meszsze utra. VII. Pius végrendeletet, s a székürese-
désre minden szükséges intézkedéseket megte t t , mi-
dőn 1804-ben Parisba indult, mivel, igy ir Thiers, a 
pápa erősen hitte, hogy az uton meghal. Bonus pastor 
quaerit oves perditas ; IX. P ius volna az, a ki Notre-
Dame boltivei alatt magas lelkének elragadtatásával, 
nagy szivének minden érzelmeivel zengené a Te 
Deum-ot, ha sikerülne neki a fejedelmekkel az isteni 
igazságot Europa alapjaul kimondani , s az államok 
viszonyait egymáshoz ünnepélyes békekötésben se-
cundum justi t iam Dei megállapítani. Elvben tehát 
a szent-szék a congressust mindég elfogadja. Szavunk 
nem tolmács mit határoz a szent-szék; mi csak le-
hozást teszünk. Mit teend IX. Pius az eretnekek, a 
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szakadárok, a hitetlenek, a kitközönyösök között? mit 
teend Abdul-Azis és Victor Emmanuel oldalán ? Hol van 
az elv, melyet a nemzetközi gyűlés fog vallani ? Ez ki nem 
mondatott, csak árnyékban ,,a múltnak megátalkodott vé-
delme végzetszerüleg háborút szülend" „a megmásithatla-
nul véghez vitt tények elismerése," szólamokkal elősuga-
tott . Elismerhetik a fejedelmek Italia királyát, egy pápa sem 
fogja őt elismerni, „a romai udvar sem erőszaknak, sem a sze-
rencsének nem enged." 1859-ben is meghivatott a szentszék, 
jöt t a ,Le Pape et le Congrès' és a pápa nem küldött képvise-
lőt, a congressus elmaradt. Azon röpirat nem vonatott vissza, 
s „A pápa és a Congressus" ma is akadályozza, hogy a pápa ne 
legyen a congressuson, s pápa nélkül a congressus biztos szö-
vetség a gyilkos háborúra, s akkor nem a földi, hanem a meny-
nyei hatalom itél a fejedelmekről és a népekről, s Pius lesz, a ki 
a Magasságbelinek Ítéleteit térden állva fogja fogadni, mond-
ván : „ego autem in Domino gaudebo et exsultabo in Deo 
Jesu meo." Volt 1856-ban congressus, a pápa meg nem 
hivatot t , Walewski , Cavour, Clarendon a jelen nem levő 
pápa kormányát rágalmazták. A hitközönyösség, az eretnek-
ség, a forradalom a szentszék ellen tört. Nemes jellemek vol-
tak ezek, kik távollevőt rágalmaztak? kik fegyvertelen ellen 
fegyvert húztak? —S nem az olasz háborút állapitották-emeg? 
Az 1856-i congressus békekötés alá rejtett hadizenet volt. 
Orloff hallgatott, de azon barátságra, melyről III. Napoléon 
beszélt, szövetséget kötött. Hét évig a szakadárság szövet-
ségben volt a forradalommal Europa földulására A szövetség 
fölbomlott, mit te t t Sándor czár 1859-ben Austriának s II. 
Ferencz nápolyi királynak megmondatik ; de az 1856-nak 
következése Italiára vissza nem vonatik ; a piemonti király 
Bolognából, Anconából, Spoletóból ki nem parancsoltatik; az 
igazságra, a jogra kilátás nem nyittatik ; akarnák bár az örök-
séget biztosítani, IX. Pius ily helyzet mellett Parisba nem 
mehet, ily congressuson nem elnökölhet. A romai udvar is-
meri az érdekek fontosságát, de az érdekek fölött még igaz-
ságot tisztel, az érdeket az igazság szerént, és nem az igaz-
ságot az érdek szerént mérlegeli. Lesz-e az érdek, a mi igaz-
ság, vagy pedig igazság, a mi érdek? Még válasz nincsen, 
Roma vaktában nem indul, Roma mindég tiszta szemmel 
szokott járni. Pius nem a multat, hanem az igazságot és a 
jogot a múltban megátalkodottan védelmezi, az ő u t j a Paris-
ba csak az igazság és a jog lehet, az érdek, a bevégzett 
tény, a forradalom az ő út ját lezárja. 

„Pitt erős szövetséget akarván a forradalom ellen szer-
vezni, igy irt Conzie arrasi érsek Bernis bibornokhoz 1794-
ben, a szövetség fejévé a pápát kivánta, mivel a romai szék 
szilárdságát mindég bámulta. Pitt erősen hiszi, hogy a forra-
dalom ellen fegyveres szövetséget kell alakítani, s mondá 
nekem: én nem kívánom, hogy VI. Pius II. Orbán módjára 
keresztes hadakat indítson; de csak hogy a szövetség köz-
pont ja és lelke legyen. A hatalmaságok bizalmatlankodnak 
egymás irányában, minket az érdekek távol tartanak egy-
mástól, egyedül Roma szólhat részrehajlás és érdek nélkül. 
Ha tehát a pápa egy bullát küldene a hatalmasságokhoz, 
melyben a fejetlenség ellen szövetségre hivná föl a fejedel-
meket, én hiszem, hogy föloldozhatlan szövetséget hozna 

létre." — Erre Bernis 1794-ki jul. 10-ről válaszolt, hogy a 
pápa ily vállalatba nem ereszkedhetik. Pitt fölismerte, 
hogy csak a pápa szólhat érdektelenül, részrehajlás nélkül, 
csak ő kötheti össze a fejedelmeket szövetségbe, kiket a b i -
zalmatlanság, a versengés és az érdek elválaszt, végre, csak 
a pápa elnöksége alatt lehet a forradalmat kiirtani, a világ-
nak békét, rendet, bizalmas nyugalmat adni. Ezen eszme le-
beg a francziák császárjának szeme előt t? Ha igen, IX. Pius 
Parisba megy ; ha nem, nem. 

Pápa nélkül mit teend a congressus ? A bűnnek meré-
nyeit, a bevégzett tényeket fogja törvényszerűség színével 
bemázolni? A mi megromlott, még inkább elrontja. Mily elv 
szerént fognak az érdekek méretni, igazságosak-e ? Szava-
zat tal? A többség fog-e dönteni? Köteles lesz-e ezt elfo-
gadni a kisebb rész ? Ha kiki érdek nélkül jönne, talán az 
ész szava szólana ; de Parisba kiki azért menne, hogy saját 
érdeke mellett szót emeljen. Az érdekek harcza ünnepélyes 
szerepben ! S ha a fejedelmek csak saját érdekeikért ülnének 
a gyűlésben, talán áldozatot is hozhatnának ; de ők népeiket 
fogják képviselni, ezeknek érdekeit védeni kötelesek. S ki és 
mi fogja a leszavazott kisebb részt kényszericeni, ha be-
egyezni nem akar? Háború? Ezt gyűlés nélkül is megte-
hetni. A gyűlés tehát vagy egyetemes zavart, vagy részletes 
szövetséget, s a másik rész ellen irtó háborút szülend. Nem a 
kibékítés, hanem egyetemes kigyuladás a gyűlés eredménye. 
A meglett tény, a nemzetiség elve még zavartabb. A meglett 
tény mondja : maradjon Lengyelország a muszka a la t t , a 
nemzetiség pedig, szakadjon el a muszkától. A meglett tény 
mondja: maradjon Nizza, Málta, Cadix, Irland a mint van; 
a nemzetiség pedig, szakadjon el mindenik fejedelmétől. Lesz 
tehát népvándorlás, nem, koronák fognak vándorolni. Erre 
hivatnak meg a fejedelmek? 1815-ben lehetséges volt az 
egyesség, mivel a congressus a forradalmi elvet kitagadta; 
ma forradalomban egyezzenek meg a fejedelmek? Ez nélkü-
lök és ellenük szokott kitörni, a fejedelmek engedélyét nem 
kéri, nem keresi. Az igy tervezett congressusra a pápa nem 
mehet; pápa nélkül nincs congressus, ha van, nem szül bé-
két, hanem zavart, irtó háborút. „Ficus enim non florebit, et 
non erit germen in vineis, mentietur opus olivae, et arvanon 
afferent cibum." 2) ,,Uva eorum uva fellis, et botri ama-
rissimi." 3) 

Ha a fejedelmek felhatalmazottjai ülnek össze, Pius 
küldhet képviselőt, valljon hogy tanácskozzék ? talán, hogy 
ünnepélyesen tiltakozzék. Akkor várjuk az eseményeket 
egekre szegzett reménynyel, — a keserűség pohara, mely a 
nagy császár szavai szerént csordultig tele van, akkor fog 
végső cseppet kapni, mikor Europa fejedelmeinek megbí-
zottjai a szentszék tiltakozása ellen az okmányokat alá fog-
ják irni, s lesz a végzetnek kezdete. Nyomor a forradalom, 
mikor nyomatikj mily nyomort fog szülni, mikor Europa 
által megkoronáztatik ? 

l ) Cré t ineau-Jol i , L 'Egl ise Romaine en face de la révolution, 1. 
1. 1. — Conserva tore , Vol. I. p. 139—139. 

Habacuc 3 , 17. 
8 ) I)eut . 32, 32. 

— 

' j Habac. 3 , 18. 



3 6 5 n-— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S. N. PATAK, nov. 19-én. A múltnak képeit minden 

emlékeivel föl kell eleveníteni, hogy sziveinkben a kegyelet 
hálás érzete föléledjen ; mert hol egyszer a kegyelet érzete 
kialszik a szivekből a tisztelt tárgyak iránt, ott lassan azok 
emlékei is elpusztulnak, s ha a sziv nem lehel beléjük foly-
tonos életet, az idő enyészetet küld reájok ; igy tűnik el az 
utolsó nyom is, mely a múltnak képeit fölélesztené s a tiszte-
let fényében föntartaná, igazolják ezt a következők : „1236-ik 
évben novemb. 19-én nagyszerű ünnepi készületek tétettek 
Marburgban. Egy sirbolt köré gyülekeztek a német biroda-
lom egyházi és világi méltóságai. Köztük II. Fridrik császár 
birodalmi koronával fején és császári ékeiben, a mainzi, kölni, 
trieri, és brémai érsekek és számos püspökök egyházi disz-
öltözetben, több herczegek, grófok és lovagok ünnepélyi ru-
hában. — A sirbolt fölnyittatott, a koporsó fedele leemelte-
tett, s belőle egyházi szertartások közt egy holtest. arany és 
ezüs szerek segítségével két érsek s egy püspök által, más 
újonnan készültbe áttétetett. A császár pedig arany koronát 
tet t a szép halott fejére. E halott sz. Erzsébet, kit előbbi 
évben IX. Gergely pápa legnagyobb ünnepélyeséggel Perugi-
ában a szentek jegyzékébe igtatott, az egész keresztény vi-
lágnak meghagyván, hogy tiszteletére nov. 19-e mint ünnep 
megülessék. Jelen volt az ünnepélyen az egész fejedelmi 
udvar Wartburgból, az anya herczegnő két fiával, vala-
mint a szentnek két gyermeke is II. Hermann tartomány-
gróf és Sophia leánya. A koporsó vissza helyeztetett a kis 
kápolnába, hol előbb tar tatot t ; de a kegyelet fényes emlé-
ket emeltetett a szentnek tiszteletére nem messze a helytől, s 
ez a fönemlitett nagyszerű basilika, mely közel száz évig 
épült, s Némethon egyik büszkesége, Marburg dicsősége 
vala. S hogy most ily elhagyatva kell lenni e helynek, me-
lyet a tisztelet és dicsőség megszentelt! Ennyi szent emlék, 
annyi közömbösség közepett ! honnan ez elhagyatás ? . . . 
miért oly érzetüresek a szivek, miért nem törnek ki az ér-
demlett tisztelet nyilvánításában? Ha nincs, ki elmondja 
a szegény árvának, hogy neki is volt anyja, jó szerető édes 
anyja, ki fájdalmak közt szülte, s meghalt, csak hogy ő él-
jen ; ha nincs ki elmondaná neki, hogy idegen jótevőnő vir-
rasztott álmatlanul bölcsője fölött, ki vidám arczczal csókolta 
föl könyeit, ha sírt, ki szorgosan ápolta, nevelte: ne várd 
tőle érzelmeinek ömlengését; de emlékeztesd csak reá, s 
fájdalma ki fog törni szeretet- s hála-könyekben! — Olyan a 
a sziv, mélyében föl kell verni érzelmeit, mint fölveri a hul-
lámat a szél a tengeren, hogy fölinduljon. Mondd csak, hogy 
a kődarab önfeláldozó szeretet rom-emléke, s a puszta sziv 
dagadni fog ezer érzet áradatától." ') Marburg lakói a kath. 
hitet elhagyák, s avval elenyészett a kegyelet, mely a szen-
tek emlékét tiszteletben tar t ja , mely lelkesülni tud az önfel-
áldozó szeretet magasztos képein, s a hit, mely hajdan kinyo-
matát a hideg kőben hagyá fönn, a szivekből nyom nélkül 
elenyészett! és azért ne kérdd: miért oly érzet-üresek a szi-
vek, miért nem törnek ki az érdemlett tisztelet nyilvánitásá-

' ) Klezsó József : Tör téne t i r a j zok Magyarországi sz . Erzsébet 
életéből és korából. 

ban? — Föl kell tehát eleveníteni a múltnak képeit minden 
emlékeivel, hogy a szivekben a kegyelet hálás érzete föléb-
redjen. Sz. Erzsébet II. András leánya, a történet bizonysága 
szerént 1207 évben S N. Patakon született; illő ekkép, hogy 
Árpád vérének, s nemzetünk ezen, Marburgban eltemetett 
dicső ivadékának, ott elfeledett emlékét, születése helyén föl-
elevenítsük, s az itt fölébresztett kegyelet hála-érzete által 
némileg kiengeszteljük. E szándék vezette főmagasságu 
özv. herczeg B r e c z e n h e i m Ferdinándnőt, szül. herczeg 
Schvarczenherg Karolinát a s - n - pataki vár jelen birtoko-
sát, midőn e vár egyik ős tornyában épittetett csinos kápol-
nában, sz. Erzsébet tiszteletére oltárt emelt ; e szándékból 
megülék rendes egyházi ünneppel ez évben nov. 19-ét a 
s.- n.- pataki kath. község hivei, midőn a sz. László-társulat 
tagjain kivül mások, még a szomszéd fiók Károly-falusi sváb 
község tagjai is ajtatos járdalatban egyházi énekszó s lobogók 
elővitele mellett az anya-templomban megjelentek, — s bí-
zunk az igy ápolt kegyelet buzgóságában, hogy ezen, nagy-
részben II. András korát megelőző tágas templomot, sz. Er-
zsébet tiszteletére emelt oltár is mi hamarébb ékesiteni 
fogja ! Hogy a t. olvasó e község hü képét szemlélhesse, 
nem szabad elfednünk hiányait sem. Elemi iskolája a legsi-
ralmasabb állapotban vagyon, ez ürügyül szolgál számos kath. 
szülőnek arra, hogy gyermekeiket a helybeli helv. vallású 
tanodába utasítják. Bátory Zsóphia és fia Rákóczy Ferencz, 
kik hajdan S. Pa t ak - s környékének urai voltak, már 1666-ban 
az itt terjedni kezdett protestantismus közt, fölismerték ezen 
kath. községnek kiáltó szükségét, s nemes szivük sugalmát 
követve nagylelkű bőkezűséggel alapiták azon 6 osztályú ta-
nodát, mely 1773-ik évig a jezsuita-atyák vezérlete alatt vi-
rágzott, s e város valamint környéke ifjúságának vallásos, 
nem külömben tudományos neveltetéséről gondoskodott. E 
szerzet megszűntével S. Patak kath. közönsége ismét árva-
ságra jutot t . Megható azon kép, melyben e község 1775-ik 
évben az egri püspökhez fölterjesztett lelkes magyar folya-
modásban, helyzetét rajzolván, sürgetve kérte : hogy a fön-
emlitett alapítvány értelmében, — mely a kath. vallás-alapba 
olvasztatott, — a tanoda vissza állításával, az ifjúság nevel-
tetéséről gondoskodni méltóztassék. Az atya megértette 
gyermekeinek panaszát, s nem késett illető helyen tett eré-
lyes lépéseivel az ohajtott sikert szorgalmazni. Így sikerült 
ismét a 6 osztályú tanodát vissza állítani, mely a Pálosok ke-
zelésére bizatott. Minő sors érte II. József alatt e szerzetet 
is , köztudomásu dolog. A nevezett alapitvány ismét a val-
lás-alapba folyt, s a s.-n.-pataki tanoda elenyészett! — Azon 
ür, mely a rendes tanoda hiányából az if júság nevelésében tá-
madott, siralmas hiányokat szült e község vallásos és polgári 
életében. A hajdani tanoda épülete, évek óta fedél nélkül, 
romokban hever, komolyan feddő vádat emelve iskoláink ke-
zelésének hiányai ellen. Mig a helybeni protest, főtanoda az 
önkormányzat pajzsa alatt hatalmasan fejlődik, tanonczai-
nak száma az ezeret fölül haladja: az alatt a katholikusok, 
egykor virágzó tanodájuk romjaira pirulva és szívfájdalommal 
tekintenek. Innét származott azon folyamodás, molyet a s.-n.-
pataki közönség f. évi aug. 23-án a nm. m. kir. Helytartóta-
nács elébe terjesztett, fölmutatva az itteni kath. ifjúság gon-
dosabb neveltetésének szükségét, mely végre legalább egy 
4 osztályú tanodának szervezéseért esedezett. Minő sikere 



leend e folyamodásnak ? még nem tudjuk ; de az egyház, 
haza és ifjúság érdekében türelmetlenül várjuk. A 

BUKAREST, oct 28 án. A koresztény erkölcs-világ 
területén kedves tüneményekként merülnek föl intézetek, me-
lyeknek tagjai az érdem-pályán való mnnkálásnak azon ne-
mét választják, miszerént elvonultan a világ zajától, szerény 
magánosságban működnek ; nem ismertetve sokaktól, nem 
számitva hirnévre, fáradhatlan kertész gyanánt magokat hin-
tenek, csemetéket nevelnek, munkásán, csendesen ; abban 
lelvén munkájuknak egyetlen jutalmát, hogy a mag kicsírá-
zik, egykor virágot, gyümölcsöt hoz a hazának, az emberi-
ségnek. Az egyház kebelén üditőleg hatnak reánk a társula-
tok, melyeknek hivei szerepeiket nem a közélet verő fényén 
já tszák, életük s működésük a dolgozó szoba árnyékában 
folyik le, hangyaszerü szorgalmuk kévéssé ismertetik meg a 
világgal; de egy czélrai egyesülésük-, egy szellemi életmód 
s szabályok általi összeköttetésükből, akaratuk és tehetségük 
összefűzéséből oly hatalmas szellemi ár képződik, mely a 
keresztény erkölcs s élet legbensőbb elemeit szent czéljuk 
felé hatalmasan ragadja. Az Öntudatra emelkedett, s a ke-
resztény civilisatio jótéteményeiben részesült emberiség min-
denkor tisztelet s hála érzeményeivel tekintett ez intézetekre, 
társulatokra, támadásuk első zsengéjétől kegyelet- s ragasz-
kodással karolta föl azokat, látván a jótékony eredményt, 
látván, hogy ezek lemondva az élet kényelmeinek édes élve-
zetéről. a magasabb tökéletesség ösvényén mindannyi emlék-
pontul szolgálnak, melyek figyelmeztetik a keresztényeket 
szent kötelességeikre; a haladás s szerencsés lét, amiveltség 
s tudomány előmozdítása az égi s földi boldogság eszközei-
nek gazdagítására törekednek. A vonzalom hasonló jelensé-
geivel találkozók most is, különösen az angol apácza-kisasszo-
nyok itteni egyesülete, mely egy évtized előtt csak mint tü -
nékeny álomkép mutatkozik előttünk, s csak távoli czél-
pontja vala a vágyaknak, melyek hozzája köttettek ; most 
pedig mint magasztos tárgy, az oszthatlan tisztelet s szeretet 
hangján üdvözöltetik, s az egyesült két román honnak hitköz-
lönyei kedvező véleménynyel emiitik az oktatás és nevelés 
körüli fáradozásaikat, érdemeiket, reménységgel tekintenek 
jövőjükre ; hiszik, hogy ennyi jóakarat, ily minden szépért, 
nemesért föllángoló lelkek, egykor több helyre elágozva fényt 
és dicsőséget árasztandnak az országra. Jelen sorainkban Is-
ten országának fölépitésébeni működésűk sikerét szándékunk 
csak megemliteni, és az ebbeli munkásságuknak tartozó hálát 
lefizetni. Hisz a jámbor kebleknek azon öntudaton kivül, 
mely a hiven teljesített kötelemmel jár, nem lehet szebb ju-
talmuk azon elismerésnél, melyet nyilvánítunk, ugy irántuk 
való igazságból, mint saját magunk iránti érdekből, hogy má-
sok is buzdittassanak tenni azt, mit nem tenni dísztelenség. 
— Vannak, kik a miveltség megítélésében egyedül az isme-
retet veszik tekintetbe; felejtik, mikép a valódi miveltség az 
ember minden tehetségeinek öszhangzó s czélszerü kiképe-
zésében áll, ugyanazért a felőle hozandó Ítéletben az egész 
embert szükség figyelembe venni, s nem csak ismereteit ille-
tőleg, hanem az izlés, szellemirány, szokások és erkölcsiség 
tekintetéből is; vannak, kik a vallás-oktatást az iskolában 
vagy fölöslegesnek vagy pedig igen mellékes dolognak ve-
szik, valamint e hon papsága is a vallás-oktatással, mint 
hozzá nem-tartozóval az iskolában még csak vesződni sem 

akar. Ezek ellenében a tiszt, apáczák az egyház értelme sze-
rént, vallási szempontból az emberiség kiművelésére, azaz: 
czélja- és jóllétének előmozdítására legbiztosabb eszközül 
ama nevelési módszert tartván, melyhez képest a szellem 
olyképeni kiművelése eszközöltetik, hogy egyszersmind a 
sziv is táplálékot nyerjen, s a nemes érzelmek kifejlesztesse-
nek ; a jámbor élet alapkövének letevése után vezetik be nö-
vendékeiket a szellemi mivelődés csarnokába; és pedig ugy, 
hogy mind az csak oda szolgáljon, mikép szükséges igazsá-
gok és hasznos ismeretek alapos és világos közlése által az 
értelmet fölvilágosítsa, az akaratot jóra hajtsa, s általán az 
embert ideiglenes s örök rendeltetésének elnyerésében ve-
zesse és elősegítse ; s nem arra, hogy fönhéjázó kevélység-
nek, kitűnni vágynak, szivromlás- és elvetemültségnek gaz-
dag tápot nyisson azok részére, kik ezután hiún kapkodnak, 
esengnek. Bölcsen tudván, mely kisértések környezik, mily 
nehézségek nyomják a nőszemélyt élte pályáján , tudván, 
mily gyökeres erényre van szüksége, hogy e kísértéseken s 
bajokon mindenkor diadalmat nyerhessen, s azt is tudván, 
hogy mindennemű növény, minden éghajlat alatt előbb te-
nyészhetik a nap melege nélkül, mint az emberben a rendit-
hetlen erény, igaz hitvallás s isteni félelem nélkül : a keresz-
tény tudományosság, miveltség s mi azokkal együtt jár, a 
legnemesebb erény s jó tettek megfoganositására minden-
napi vallásos példák által törekednek ; egyéb istenes foglal-
kozásaik közt Maria szűz-anyának tiszteletére a majus-havi 
ajtatosságot is megtartják, melyre a terjedelmes város távol 
részeiből is nagy számmal gyülekeznek a hivők, hogy ott Is-
tent sz. fölségéhez méltólag tiszta kedélylyel dicsérjék, és a 
szent beszéd által ajtatos érzelmeikben megerősödjenek, s 
melyen, mig a szent-mise mondatik, Maria oltára előtt négy 
fehér öltönyii, intézetbeli leányka térdel, kik az áldozat be-
mutatásakor kicsiny adományaikat szintén az oltárra teszik, 
miben többi társnéiktól is követtetnek, ekkép, nem csak a hit 
fényét lobogtatván, hanem a szeretet tüzét is ápolván, éleszt-
vén, mi valóban katholikum, mely nem egyedül a hitet, ha-
nem a jótetteket is az igazulás tényezőjének tartja. A Mariá-
hozi ragaszkodás és szeretet megható jelének voltak tanúi 
egy napon az ajtatoskodók. Bizonyos Euphrosina — Fru-
sinka — nevü polgárlányka, a kegyes adományokra késedel-
mes, a kitűzött rend szerént elvégezvén Maria képe előtt 
imádságát a nélkül, hogy valamit áldozatul bemutatna, el-
távozik, de a szeretet s a gyermeki kegyelet szép sugallatá-
tól indíttatva, ismét visszatér a képhez, levonja ujjáról ked-
velt drága gyűrűjét , azt ajánlá föl a szűz anyának, s kérdez-
te tvén: valljon határozott szándéka-e megválni becses jó-
szágától, feleié : mit egyszer az ég királynéjának adtam, azt 
többé vissza nem vehetem.—A tiszt, apáczák az oktatás s ne-
velés által a legártatlanabb s mégis talán a legerősebb ka-
pocscsal lebilincselvén magukhoz a serdülő nemzedéket, ugy a 
korosabbakat is, egyszersmind tápforrásul szolgálnak minden 
vallásúak hitéletének. Midőn egy hajadon kifejtett tehetsé-
geinek öntudatában körültekintve érzi, hogy keresztény 
hivatásanak. a családiasság igényeinek képes ügyesen meg-
felelni, s ez által saját boldogságát is előmozdítani elég 
miveltséggel bir; s vissza gondolva gyermek-éveire, mind-
ezen képességnek , miveltség- s tehetségnek első alapját az 
egykori felejthetlen kedves tanítónőknek, a t. apáczák buzgó 



fáradalmainak kénytelen tulajdonitani ; vagy midőn az egész 
közönség, a tanoda-gyermekek valódi őrangyalait, leghivebb 
barátnőit szemléli bennük ; oh ! akkor a bizodalom kötelékei 
önkényt fűződnek össze körülöttük, mi a hitélet emelésére is 
kedvező hatással van. Elközeledvén ugyanis a napok, me-
lyeket LJdvözitőnk szentséges titkai jelesitettek, s mikor mi 
gondosabb szorgalommal szoktuk tisztogatni szivünket, s az 
erény-fenyitékben magunkat nagyobb igyekezettel gyako-
rolni, a gyermek-sereg is elkészíttetik a mennyei eledelre, 
melylyel őket az anyaszentegyház megerősiti, hogy ne inga-
dozzanak soha semmi veszély között; e kicsinyek pedig elbe-
szélvén családuk körében koruk természetes őszinteségével 
azon tanitást, melyben részesültek, az örömöt, melyet ma-
gukban éreztek, midőn a kenyér szine alatt elrejtett Üdvö-
zitő közelitett hozzájuk, és szivükben lakást vett ; előtüntet-
vén egész valójukban a ragaszkodást, melylyel a szent dol-
gok iránt viseltetnek : oly világosságot gyújtanak, oly nyug-
talanságot keltenek övéik szunyadozó lelkismeretében, me-
lyet azok előbb nem ismertek. Rég feledett igazságok, s so-
káig félreismert kötelességek emlékezete újra fölkeltetik ben-
nük; nem egyszer lehetett észrevenni, mikép a földiekre 
irányzott törekvést, egyedül önhasznuk kielégítését hajhászó 
emberek, a lelki s a természetfölötti élvek és szükségek iránt 
lanyhák, s kik az élő hitet és istenes dolgok iránti szeretetet 
keblükben kihűlni engedek ; magukba-szállás-, bűnbánat- és 
önmegtagadásra indíttattak, a kegyelemtől áthatott keresz-
tény élet szent élvezete után esengtek, a töredelem szentsé-
gében lélek szerénti újjászületésnek forró kivánatától égteks 

(Vége köv.) 

NÁPOLY, sept. A számkivetett nápolyi érsek és bi-
bornok urnák pásztori levele mennykőcsapás volt a szabad-
elvű szakadáros papságra nézve, mely Nápoly városának 
interdictum alá vetett öt templomában egyházilag működve 
sacrilegiumokat követ el. Ök a csapásra fölröíFentek, ,Eman-
cipatore' lapjukban egy nyilatkozatot tettek közzé, irván : 
,.nagy vallásos forradalom fog Italiában nem sokára bevég-
ződni, mivel az evangéliumot kézbe véve és értelmezve vi-
lágosság fog fölvillanni, mely szétszórja a setététséget és a 
visszaéléseket." ,Setétség, visszaélés' az egyházban, világos-
ság, evangelium' a szabadelvű papságnál, — ez Luther 
Márton a wormsi fejedelmi gyűlésen. Ilyen papokat pártol, 
fizet a turini kormány. Az érseknek szigorú eljárását igazolja 
e merészség, s bizonyitja, hogy a főpap ismeri Övéit. Nápoly-
ban s Milanóban a szabadelvű papság protestantismust csi-
nálna, lia a nép nem volna vallásosabb, mint a káptalan nagy-
prépostja. Lombardiában a sveizi protestáns hitküldérek sza-
porodnak, telepednek. Nápolyban imaházakat, tanodákat, ol-
vasó termeket építenek, hanem a népnél viszhangot nem lel-
nek. A nép az ünnepeket nagy pompával tart ja, a száraz 
vallás ellen tiltakozik. Az utczák diszitvék ; bold, szűz Mária, 
s a szentek szobrai, képei az ablakokba, a fülkékbe fölállit-
tatnak. Nincs templom, nincs nyilvános kápolna, hol a bold, 
szűz Mariának menybemenetele fényesen meg nem tartatott 
volna. A templomok telve, zsúfolva vannak, ugy hogy La-
marmora és Afflitto összeesküvést sejtvén a templomokhoz 
katonaságot rendelt. A kath. religionak e nyilt bevallása va-
sárnaponként ismételtetik. A szabadelvű papok fogaikat csi-
korgatják, a népet butaságról vádolják, mivel az ő templomai-

katüresen hagyja A bukott kormány alatt a nápolyi papság, 
ismervén az egyház érdekeit, méltóságos állást foglalt el a kor-
mány irányában ; most sem az usurpatorhoz, sem a reactio-
hoz nem szegődött, igen igen csekély kivétellel, tisztán egy-
házi téren maradott. Követvén főpásztorának példáját, küzd 
a fergeteggel, szónokol, ir, nyilvános fölolvasásokat tart a 
kath. hitről, szóval mit sem hanyagol el, hogy a fenyegető 
vészt elhárítsa. — Miele Antal, egykoron Andrettában ka-
nonok, 1848-ban politikai vétségek miatt számkivettetvén 
1860-ban visszatért Nápolyba, világi ruhában jart , papi vi-
seletet, életet nem mutatott. Ez nyilvános botrány volt, mely 
nyilvános bűnbánatot követelt. Megbetegedvén, a sz. János 
templomának plébánosa hozzá ment s társalgott a beteg bű-
nössel. Bejött egy forradalmár s a plebánust az ajtón ki-
dobta. Éjjel ismét hivatott a plebánus, de már későn ér-
kezett meg. Most a plebánust a törvényszék elé idézték, 
mintha megtagadta volna a bete gtől a szentségeket. Remél-
jük, hogy a törvényszék, mely már oly sokszor a forradal-
márok kívánsága ellen itélt ily esetekben, most is megteszi a 
kötelességét. — A nápolyi érsek, a püspök helyettes, és a 
reggioi másodhelyettes Calabriában törvényszék elé idéztet-
tek, mivel a ,bulla cruciata'-t exequatur nélkül kihirdették. 
Valljon az idézés törvényszerű ? Mily érvénye lehet a szám-
kivetett elleni megidézésnek ? A számkivetés tiltja a meg-
jelenést Nápolyban, a megidézés parancsolja, hogy az érsek 
Nápolyban megjelenjen. És ha megidézték az érseket, minek 
idézik a helyettest, a kinek szava az érsek szavával egy ? 
Idézzék tehát meg a plebánusok at, a hiveket, kik a bulla 
cruciatát alkalmazták, mivel a helyettes sem tett mást — A 
piemonti kormány a kath. egyházat kóbornak tekinti, mivel 
Bolognában elfogatta a sekrestyést, mivel szombaton a 
szokásos kéregetést megtette. Idézik ellene a törvényt, 
mely a koldulást tiltja. Ma-holnap a perzsely-pénzt is 
koldulásnak fogják nevezni, és a sekrestyést a templom-
ban elfogni. — A törvényszékek még is néha kemény-
leczkét adnak a kormány buzgó ügynökeinek. A malignanoi 
törvényszék 50 lira birságra büntetett egy csendőrt, mi-
vel egy cremonai polgárt, ki ajánló levelet vitt a püspökhez, 
elfogott. A kik Angolországba utaznak, nincs szükségük ut i -
levélre; de az olasz polgárnak ha a hazában utazik, utile-
vélre van szüksége. A mit a kormány az idegeneknél kiesz-
közlött, otthon megtagadott. — A poenitentiariának leiratja 
termi gyümölcseit, mivel a papok, kik Passaglia föliratját 
aláirtak, tömegesen visszavonják neveiket, s hódolnak a sz. 
széknek. — Corleone városában a ,delle grazié', Forliban pe-
dig a ,Salvatore' kolostor katonai czélokra lefoglaltatott. Aver-
sában sz. Antal kolostora, Modicában, közel Siracusához sz. 
Ferencz zárdája, Cosenzaban a Clarissák háza legfoglalta-
tott, a szerzetesek világba üzetvék. Már 400-on fölül vannak 
az erőszakosan elfoglalt kolostorok. Atyáskodás a forradal-
mároktól. 

NIMES, septemberben. Alzon, püspökhelyettes az ál-
tala alapitott és igazgatott ,Maison de l'Assomption' nevelő 
intézet nyilvános próbatételei és jutalom-kiosztási ünnepén 
jeles beszédet mondott, mely a keleti egyház viszonyaira vilá-
gosságot vet. Miután Alzon ur több éven át Konstantinápoly-
ban időzött, szava hiteles; azért közölünk belőle néhány tö-
redéket. A beszéd három városról: Konstantinápoly-, Rom' 



Parisról szólt. „Vannak bizonyos helyek, igy szólt Alzon ur, 
melyek a világ figyelmét magukra kötik; bírásuktól sok kér-
dés-megoldása függ. Ily hely Konstantinápoly. Ázsia és Euro-
pa közötti ponton állván, mind a két világrészre hat. A ki ezt 
birja, sok dologban ur. Konstantin ezáltal a romai birodalom 
bukását látszott megakadályozni akarni. Mikor II. Mohamet 
elfoglalta, habár a görögök száma csak néhány ezerre ment, 
tudjuk még is mily csapás volt Európára. Ma a török jósla-
tok is nagy zavarokról beszélnek e városra nézve. Mennyire 
törekszik Muszkaország, hogy e várost hatalmába ejtse A ki 
itt csak néhány hetet töltött, lehetetlen észre nem vennie a 
nagy ellentétet Törökország és Francziaország között. Ná-
lunk a spanyol, a német, a breton népfaj franczia lett ; Tö-
rökországban minden népfaj külön áll. A török meghódította 
ezeket, de egygyé nem olvaszthatta, nem is akarta egygyé 
olvasztani, s a törökfaj és arabs, görög, örmény, bolgár fajok 
között a nagy ür kitöltetlen maradt. A török dölyf megve-
tette a keresztényt, most, mivel erkölcsi ereje elveszett, ezek-
nél van közeli halálának mérge. A törökök a ,divide et impera' 
elvet máig tartják. Azonban ma a népfajokat az egységesülés 
vágya izgatja, központot keresnek, mely körül egygyé ol-
vadjanak, ebből remélnek biztosságot, szabadságot. És va-
lóban, ha kötelék nélkül maradnak a fajok, a török elnyomja 
őket, de ha saját körükben egyesülnek, a törökre nyomást 
fognak gyakorolni. Ezen központ, hová az örmény, és bolgár 
faj vágygyal tekint, Roma. Mialatt az olasz forradalom a leg-
nagyobb merényeket kisértgeti, hogy a pápaságot ledöntse, 
addig a keleti népek bizodalommal húzódtak feléje. Sok elő-
itélet foszlik, sok gyűlölet csillapodik náluk, ők ldengeszte-
lés után sóhajtanak. Talán a titokteljes törvény akadályozza 
őket; hogy a szülés nagy fájdalommal menjen végbe. Én meg-
lepettem azon szellemi mozgalmon, melyet a görög, az ör-
mény, a bolgárfajoknál Roma felé észrevettem Az örmények-
nél ezen mozgalom legnagyobb, ők legmiveltebbek, leggaz-
dagabbak, az ipar, a kereskedés, a pénz az ő kezeikben van, 
szellemi mozgalomra ők legképesebbek. A bolgároknál is 
nyilt a mozgalom az egyesülésre Romával ; a görögöket iz-
ga t ja az ő ős reményeiknek föléledett képe, a patriarcha 
uralkodásának nehéz igája, mely II. Mohamet császár óta 
mindinkább sulyosodik reájuk. Azonban e mozgalomnak 
egyik iránya, a mult időkről örökölt jelen helyzet lerontása, 
szilaj nak mondható, mig a másik, az uj helyzetnek előhozása, 
tudnillik az egyesülés, még határozatlan vágy Most kell e 
vágyat éleszteni, vezérelni, az újjáalakulás szerencsésen 
megtörténik. Ki tudja, mily szolgálatokra rendelte őket az 
isteni gondviselés az egyházban, ha egyszer egyesültek ? 
Igaz, sok az akadály. A görögöknél az ősi büszkeség meg 
van. Mivel Athént és Lacedernoniát bírják ; mivel váracsaik 
vannak, m e l y e t e k neve Argos s Mycenes, mivel halászcsó-
naka'1- net üdvözlik, mivel Pireusba mint sajátjukba 

vel a bölcs Academus kertjeinek vad füvein 
gukat Temistocles , Agesilaus , Socrates, 
s s Pericles utódjainak kiáltják. Sok hiú 

oltak ; de mégis, mig Justiniánnak falai 
tantint várnak, ki a törököt a vadonba 

űzze, a romai birodalmat visszaállítsa. A büszkeség a vallási 
dolgokban sem kisebb. Hasztalan figyelmeztetnénk őket, 
hogy a püspöki fölruházást a sultántól veszik ; hogy a vizit-
áltál akkor letétetnek, mikor nem is álmodják; hogy egy gaz-
dag bankár a vizirt hajlandóvá teheti a patriarcha elűzésére, 
s a gazdag bankár fiának fölruházására a patriarchal székben: 
ők aranyszájú sz. János utódjainak tartják magukat. Ezen 
urak ferman nélkül a szomszéd falunak templomába sem lép-
hetnek, mégis szabadoknak hiszik magukat, mivel a pápától 
elszakadtak. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 4-én. F e k e t e Mihály püspök ő mlga a 

Pozsony vármegyében létező kossuthi templomnak 2000; a 
plebania-ház kijavítására 1000 frtot adományozott; az isko-
la-tanitó és szegény tanulók segélyezésére pedig 1000 frtnyi 
alapitványt tett. 

Renan levelet irt volna a franczia császárhoz, melyben 
előadja, mily czélból irta ő Jézus életét. Kíváncsiak vagyunk 
e nemes czél földerítésére ! 

— A Prot, e g y h á z i lap legutóbbi számában a követ-
kező hirdetést olvassuk : Osterlamm Károlynál kapható : 
Renan Ernő Jézus élete. (! !) 

— A franczia lapok a „Le Journal de Saint-Petersburg" 
ellen erősen állítják, hogy az orosz pópák és ügynökök által 
minden módon terjesztetik az Aunenkoff tábornok által ké-
szített katechismus, melyben a katholikusok ebeknek, agyon-
verendőknek mondattatnak. 

— A porosz katholikusok nagyszerű üvegfestményben 
fejezték ki hódolatukat ő szentsége i ránt : A festmény IX. 
Piust ábrázolja trónján állva egyházi diszöltönyben. A thrón 
felső részén vannak a pápai jelvények. Jobbra e szavak ol-
vashatók : „Satanas expetivit vos, ut cribraret uti triticum ;" 
balra: „Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua." A jel-
vények alatt egy medaillonon Krisztus látható a mint Péter-
nek adja a mennyország kulcsait; körülötte gót betűkkel e 
szavak irvák : Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam; et tibi dabo claves regni coelorum." Igen 
szépen van oldalvást alkalmazva a szeplőtelen sz. Szüz. A 
thrón két oszlopon emelkedik, melynek alján ezen mondat 
áll: „Sicut columna hic stetit Deus " A szentatya tiarát visel 
fején, és balkezében a szeplőtelen fogantatásról szóló 
bullát tart ja. 

— Több német lapban a következő tudósítást lehetett 
olvasni: „A turini barátok jelenleg csudatevő lapdacsokat 
árulnak, melyek azon finomra őrlött kőből készitvék, melyre 
az Isten anyja sz. Benedek előtt szüz tejéből néhány csep-
pet hullatott. A jó atyák azt állítják, hogy ezen lapdacsok 
kitűnően hatnak az anyatejre mind mennyiség- mind minő-
ségre nézve, miért is a piemonti dajkák hosszú sort képeznek 
a kolostor előtt." A hazugság elég szemtelen ugyan, hogy 
okos ember hitelt ne adjon neki, de följegyezzük, hogy lássa 
egykor a későbbi kor is, mily fegyverrel küzdöttek napja-
inkban a katholicismus ellen azok, kik mindég türelmet hor-
danak ajkaikon. 

m e g j e l e n t ; „Elmélkedések az egyházi év vasárnapi 
evangéliumai fölött." Hirscher ker. János után magyaritá Lu-
k á c s é k János. Kiadta G - a r a y Alajos II. kötet. 

A k a s z t ó r a : Ha mi talán nem, u tódunk bizonyára használamlja.. 
rtvárra szintén ezt ü z e n j ü k , va lamint T a r a n y b a is. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

(Fo ly ta t á s . ) 

V. 

Igy semmisiti meg az u j bölcsészet kérlelhetlen 
kr i t ikája a katholicismus nagy tényeit ! 

De mi szükség van Megváltóra, — megváltásra, 
kinyilatkoztatott igazságokra, az igazságok csalhatat-
lan őrzőjére? — Mi mindezeknek czélja? Nemde az 
embert ez igazságok hite, követése által az üdvösség 
utján vezetve, „ l e l k é n e k " örök boldogságot 
szerezni. 

Igen . . . de hát mi az a lé lek? 
Littré a már emiitett „Dictionnaire medical"-

ban igy felel e kérdésre : Lé lek , . . . oly kifejezés, mely 
az élettanban (biologia) boncztanilag tekintve, (ana-
tomice) az agyvelő és gerinczagy működéseinek ösz-
szegét jelöli ; — physiologiai szempontból pedig az 
agyvelői érzékenység működésének összesége." „Az-
ért e szót „ l é l e k , " meg kell tartani az idegrendszer 
tehetségei összegének egészbeni kifejezésére." 1 ) 
(L'ensemble de facultés du système nervaux.) 

E bölcsészek nem is foglalkoznak az emberi lé-

lek tanulmányozásával, — hanem — mint Renan 

mondja : „az igazi bölcsészek nyelvészekké, vegyé-

szek- és physiologokká le t tek; s megszűntek u g y te-
kinteni a lelket, mint positiv tudomány tá rgyát . " 2) 

Ha a „1 é 1 e k " nem egyébb mint az agyban vég-
ződő s összpontosuló idegrendszerünk működéseinek 
összege : természetes, hogy egy, soha el nem enyésző 
erő, vagy lélek nem létezik, — és akkor mire való a 
sirontuli, örök élet? 

Igaz ugyan, hogy Pascal szerént : „a lélek hal-
hatatlansága reánk nézve annyira fontos, oly közelről 

érdekel bennünket, hogy csak esztelen ember lehet 
közönyös az e tá rgybaui bizonyosság iránt. Minden 
gondolatunk, tényeink a szerént a mint van, v a g y 
nincsen örök élet — egészen különböző irányban fog-
nak működni, s józanul egy lépést sem tehetünk, mig 
e pontra nézve tisztába nem jöt tünk. 

Littré tehát e pontra nézve ezt állapítja meg: „az 
egyedeknek halál utáni örök életére vonatkozó véle-
mény, — bármilyek legyenek is e t á rgy felől a kö-
zönséges nézetek — nem lényeges része a vallásnak. 
E hit — mely lehetne ugyan igaz, — nem bizonyult 
be olyannak." 

35 

És a tudomány egyetlen egy tényt sem bi r 
fölmutatni, mely a halál utáni életről tanúskodnék," ' ) 

„A rossz, ostoba s könnyelmű ember meghal 
egészen. — A bölcs — halhatatlan ; mert művei az 
çjismerés dicsfényében élnek.2) 

A kereszténység tehát le van rombolva; — a 
megváltás örök emlékjele — a kereszt megingott az 
u j bölcsek kri t ikájának fejszecsapásai alatt, és ma-
gával rántva eltemeté lelkünket, örök é le tünket?! ! 

Azonban e bölcsészek jól tudják , h o g y „az em-
beri természet iszonyodik a végtelen „ s e m m i t ő l , " 
— és maga a hitetlenség, mely ez űr t csinálja, ú j r a 
betölti a végesnek istenitése által. — Az oltárok egy 
pillanatig sem lehetnek istenség, és imádók nélkül ; 
s midőn az igaz Istent onnét letaszítjuk, helyét azon-
nal az „ész-istenasszony foglalja el. — Még a bűn és 
gonoszság vallása is protestál a hitetlenség ellen."3) 

E tudatuk következtében ámbár tagadják egy, 
a világtól külön Istennek létét, s az egész keresz-
ténységet : mindazáltal nem engedik meg, hogy őket 
hitetleneknek tartsuk. — 

Ellenkezőleg egy u j , tiszta vallással óhajt ják 
boldogítani az emberiséget; mielőtt azonban ez uj 
vallást megismertetnék a világgal, — meghatározzák, 
hogy mit értenek általában e szó alatt „religio." — 

*) Littré. art. Arne. id. Dup. 73. 
ZJ Renan. Études id. Plasman által. 

1) Littré. Conservation. Revolut. Positiv. 123. idézve 
Dupanloup 85. 

2) Renan. Livre de Job. préf pag. XC. 
3) Nicolas. Le Protestantisme et le Socialisme 2. k. 
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„A religio minden egyén tehetségeinek belső 
műve." — 

„A religio dolgában, mindenki saját szükséglete 
szerént csinál magának theologiát ." 

„Az emberiség maga csinál önmagának religiót, 
épen u g y , mint Istent." 

„Minden szabadon meghatározott elv jó s erköl-
csös a r r a , ki azt megállapitja mint zsinórmértékét 
é le tének." 1 ) 

„Az a jó s igaz vallás mindenkire nézve, melyet 
hisz, s melyet szeret."2) 

Ez előzmények után bevezetnek bennünket az 
u j vallás nyilt , szabad, minden „nevetséges" titok-
szerűség nélküli szentélyébe. — Az oltáron ott van 
az u j vallás istene : az „emberiség". — 

„A tapasztalás végre kiűzött a világból végle-
gesen minden szabad tényt az emberen kivül ." 

„Nincsen is o'ly szabad lény, mely az emberen 
fölül állana, s melynek a v i lágegyetem anyagi és er-
kölcsi menetére több befolyása volna, mint az em-
bernek." — 

„Az ember . . . „ e g y e d ü l " . . . változtatja meg a 
dolgok folyását, s ő kényszeríti, hogy u g y történje-
nek, a mint nélküle nem történnének." 3) 

Azért; ma már nem ismerünk más eszményt az 
emberiségen kivül, kiben s ki által élünk." 4) 

„Az emberiség az élő Isten, ezt kell imádni." 5) 
„A föltétlen igazság s végtelen ész csak az em-

beriségben nyilatkozik. — Az emberiségtől külön te-
kintve, e „ f ö l t é t l e n " pusztán abstractió : az embe-
riségben tekintve: „realitás." e) 

Az „emberiség" az uj vallás isteni. — Ez a hi t -
ágazati rész. — A morált megirta Horácz : 

„Nunc est bibendum, nunc pede liberó — Pul-
sanda tellus." (Oda XXXI. Ad Sodales.) 

Csak imádói hiányzanak az uj istenségnek, — 
a bölcsek tehát a morálon kezdik a vallás-oktatást, 
s ha egyszer e most idézett morálba valaki jól behat, 
akkor térdre esik az arany bor jú előtt is. 

„Audax omnia perpeti 
Mens humana ruit per vetitum; nefas! 
. . . Coelum ipsum petimus stultitia. (Oda 3. Lib. I.) 

Renan. Études préf. XIII , és Oponion nationale 4. 1. 
1862. id. Dup. által. 

2) Renan. Revue des deux mondes Oct. 1860. p. 795. 
3) Renan. Origine du langage. 240. id. Dup. által' 

Littré. Préface p. 29. id. Plasman 51. 
5) Reean. Lib de penser idézve Dup 56. lap. 
c) Renan Revue d d. mondes 15. jauvier 1860. p. 394 
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I g y lőn a theologiából Anthropologia. 
Innét érthető Littré gúnyos megjegyzése, mely-

lyel Voltairnak eme versét : 
„Si Dieu n' existait pas, il faudrait l ' inventer" 

metaphysikai naivitasnak nevezi (naiveté méta-
physique.) 

Mondhatja Voltaire, hogy: „csak esztelen ember 
álli thatja az t , hogy az óra nem tanúskodik órásról, 
és hogy a világ nem bizonyítja az Isten létét ;" eböl-
csészek megmaradnak a mellett: miszerént az óra ön-
magától jár , és kimondják, hogy nem is vizsgálják 
vagyon-e órás, — hanem egyszerűen el tagadják egy 
ilyen létezését. 

Majd Rousseau, egy előttük szinte nem gyanús 
tekintély áll elő, s a csudákról i g y nyilatkozik : — 
„Tehet-e az Isten csudát?" E kérdés, komolyan téve 
káromlás volna, ha képtelensége ki nem mentené ; s 
a ki e kérdésre tagadólag válaszol, — arra nézve a 
büntetés még megtiszteltetés lenne; és egyenesen az 
őrültek házába kellene bezárni. 

Bölcseink i t t sem késnek a válaszszal: „nem o-
koskodás által hanem a tudományok összegéből ju-
tunk azon meggyőződésre, hogy semmi természetfö-
lötti nincsen; s mindaz mit eddig természetfölötti 
erővel végbevi t t csudáknak hisz a világ . . . nem 
egyébb, mint oly tény, mely még nincsen tudomá-
nyosan megfejtve. A természet a teremtő erővel biró 
mindenható lét, mely az emberben éri el fejlődésének 
legmagasabb fokát, s melynek változhatlan „végzet-
szerű törvényei nem ismernek kivételes esetet, csudát.' 

BufFon ugyan más véleményben van, mert sze-
rénte: „a természet, a „ l é n y e k l é t e z é s e s e g y -
m á s r a k ö v e t k e z é s e m i a t t " a T e r e m t ő által 
m e g á l l a p í t o t t t ö r v é n y e k rendszere. 

Newton azt hiszi, h o g y : „a nap, bolygók s üstö-
kösök nagyszerű berendezése csak egy bölcs és min-
denható lény á l t a l jöhe te t t lé t re ; s ha az állócsillagok 
mind megannyi naprendszernek központjai, mind e 
rendszerek, a miénkhez hasonló bölcseséggel levén 
összeállitva : szükségképen alá vannak vetve egy e-
gyedül i ur parancs-szavának. — 0 az, ki mindent 
igazit , n e m m i n t t e r m é s z e t s z e l l e m hanem 
mint minden dolgok u ra ; kit felsőbbsége miatt kö-
zönségesen „ur Istenuek, Mindenhatónak" nevezünk." 

BufFon, Newton s bárki legyen az , nem tekin-
tély e bölcsészek előtt, kik — mint lát tuk — a leg-
nagyobb bölcsek rendszereit gyermekek és tudatla-
nok részére tárták még föl. 

Igen , de az egyes bölcsek és tudósok szózata 
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mellett az emberiség n a g y része száll sikra hite- s 
reményeért küzdendő; a megtámadt kereszt mellett 
sok millió sziv szeretete lép föl czáfolóul e bölcsek 
ellen, s — a mi reájok nézve is fontos mint Ítészek-
re — a kereszt kétezred éves története félreismer-
hetlenül bizonyítja annak természetfölötti eredetét. 

E történet a bethlehemi jászoltól a Golgotháig, 
a Golgothától a föltámadás és mennybemenetelig, a 
háromszázados véres üldözésektől a mai n a p i g . . . . 
egy nagyszerű dráma, melyből lehetetlen bármelyik 
föl vonást megcsonkítani a nélkül, hogy az egész is-
teni mű egységét és tökélyét meg ne rontsuk. 

Ha Jézus Krisztus nem támadt föl halottaiból, 
ha nem jelent meg apostolainak: mind az mit halála 
után róla mondanak . . . csalás, illusió. — De meg-
engedve e tagadást, mi uton, mily eszközök által hó-
ditá meg e halott az emberiséget? 

Nagy-Sándor, Caesar, Attila, Napoleon milliókat 
hódoltatának meg. — Igen, de hadseregük élén, s 
csak látszólag, mert a meghódítottak az erő vaskar-
jának engedének. — Hata lmuk . . . győzelmeik- és 
életükkel elenyészett. 

Confucius, Zoroaster, Numa, Muhamed — rész-
ben mai napig is befolyással biró polgári s vallásos 
törvényeket állapitának meg. De mind e törvények, 
személyes befolyásuk alatt, midőn a hatalom tető-
pontján állottak — keletkezének, — s gyakran tűz-
zel, vassal erőszakoltattak a népekre. — Hanem mi-
ként lehet megfejteni azon tényt, hogy egy „közön-
séges ember, halála után fogadtat el milliókkal oly 
hit s erkölcsi törvénykönyvet , melyet nem is önmaga 
irt, hogy oly tanok s törvényeknek hóditja meg az 
elméket és sziveket, melyek nagy részben az emberi 
ész határain kivül esnek, s az emberi sziv vágyai-, 
szenvedélyeivel, az egész érzéki emberrel egyenes 
ellentétben állanak ??" 

Es jól jegyezzük meg, nem egy nap, nem egy 
szerencsésen vivott harcz dönté el a nagy kérdést: 
„pogány maradjon-e, vagy keresztény legyen a vi-
l ág ; nem egy emberi élethossz, sőt még az apostolok 
élettartama sem : — hanem háromszázados keresztre 
feszítése a inartyrok millióinak, kik közül harmincz-
két utóda sz. Péternek a római székben ontá vérét; 
háromszázados harcz a hit és pogányság, Jézus és Ju-
piter, Maria és Venus között!! — Háromszázados vér-
ben, kinokban gazdag küzdés!! — Hol van a hit vé-
dő serege, hol a hadvezér? — E vértanuk legnagyobb 
része nem ismeré, nem látta soha a vezért, melynek 
zászlója alatt hősies kitartással szenvedték a legkíno-
sabb halált." 

A küzdők egyik felén császárok, királyok, fő-
papok, élvszomjas nemesség és nép, szóval a félvilág 
áll szemközt egynehány, keleten szétszórva járókelő 
emberrel, kiknek hatalmuk . . . szegénység, . . . fegy-
verük a kereszt; és íme e kereszt előtt az emberiség 
meghaj t ja fejét! 

Mily rendkivüli esemény, mily csuda, mily bá-
mulatos t i tok! — E bölcsészek tagadják a csudákat. 
Lehet-e annál nagyobb csudát csak képzelni is, mi-
dőn a pogányság, mely kevés kivételes bölcseken ki-
vül, állatos szenvedélyei- s érzékeinek hódol t : k i ra -
gadva magát az anyag rabságából, fölemelt fővel ke-
resi az érzékfölötti üdvöt, s a testet érzékisége- s vá-
gyaival a lélek uralma alá hajtva, összes élettényei-
ben angyali tisztaságra törekszik? 

Ez erkölcsi revolutió nagyobbszerü csuda, mint-
hogy csak kevés lélektani s történelmi ismeretekkel 
biró egyén is eltagadhassa; és megvallom, a keresz-
ténység meggyökerezésének, a háramszázados üldö-
zésnek rendkivüli tényei épen oly erős bizonyságot 
képeznek a kereszténység istenisége mellett, mint a 
vakok és némák meggyógyítása stb. 

Krisztust, az emberi nemzet erkölcsi életében 
előidézett eme nagyszerű változás, és megjelenésének 
kétezred éven át civilisatiónkban nyilvánuló befolyása 
oly magasságig emelik, hogy ha földi életében sem-
mi csudát nem mivel vala, e történeti jelenségek ke-
zeskednek istenségéről. 

© 

Distinguálhatja azután Renan a kereszténység 
elterjedésében félreismerhetlenül nyilatkozó isteni 
közreműködés csudáját „a psychologicus csuda" el-
nevezéssel, mely az emberiség ősállapotában a lélek 
tehetségeinek naiv és termékeny működése, mely 
működés a keresztény társadalmi átalakulásnak mind 
e csudáit eredményezte. 

Megfeledkezett Renan a skept ikus , gunyoros 
athenaiakról, kik kinevették sz. Pált, midőn a föltá-
madásról beszélt; — a subtilis romai törvénytudók-
ról, kiknek bölcsészeti eszmékkel való foglalkozásban 
gyakor lo t t elméjük épen nem vala hajlandó oly té-
nyeket hinni el, melyeket önmagok nem tudnak meg-
fej teni? — Már pedig e tények mind nem igen ta-
núskodnak az emberi nemzetnek ősállapotáról és ez 
állapottal együt t j á ró gyermekkor i tudatlanságról. 

Daczára mind-e görög és romai kétkedők és 
bölcseknek, — a „kereszténység — Pascal-ként — 
mint a te rgerár jaözönlé el az egész föld kerekségét." 
(Vége köv.) 

') Etudes d'hist. religieuse. 163. 
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O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Pál tól . 

BOLOGNA., oct. 28-án. Másodszor jővén e városba, 
három napot forditottam, nem hogy a városnak művészeti 
kincseit az ő számos templomaiban, s az , \ cademia delle 
belle Arti' épületben fölkeressem, hanem inkább, hogy a lel-
kes egyházi és világi férfiakkal összejőve, a helyzetet mind-
inkább megismerjem, s nehéz küzdelmeiken, szent czélzatai-
kon, törhetlen buzgalmukon épüljek. A ,Percute pastorem' 
elv itt a legméltánytalanabb módon vétetet t foganatba. 
Viale Prela, négy követség s romai hivatalai után bolognai 
érseknek neveztetvén, a forradalmat 1859-ben alig 15 nap-
pal élte túl. Püspöki helyettese a haldokló érsek és bibornok 
ágyától tömlöczbe vitetett, s miért? Mert a szent-atyát nem 
akarta elárulni, az eskütörésekkel s lélekvásárlásokkal ter-
helt savoyi keresztet az érseki palotának erkélyéről kitűzni, 
s a nagy főmegyei papságot a savoy-i ház iránti hűségre, 
vagyis a szent-atya elleni lázadásra körlevélben serkenteni. 
Mily fájdalmas halála lehetett a nagy egyházi férfiúnak, mi-
dőn helyettesétől halálos ágyon kellett búcsúzni, a helyettes 
a tömlöczbe, az érsek és bibornok a sirba szállandó. Pepoli 
marchesenek első ténye volt ez, a ki most Pétervárott látja, 
hogy a mit ő és esküszegő társai Italiában tettek, azt teszik 
Gortschakoffnak hivatalnokai Lengyelországban, s mégis Pe-
poli kényszerül az ellen Pétervárott tiltakozni, mit neki tet-
szett Bolognában megkezdeni. Az érsek halálát követte a 
helyettesnek halála a tömlöczben; mindkettő hitvalló, egyik 
lelki, másik lelki és testi kínban. A forradalmi kormány az 
épületeket elfoglalta, de a sziveket máig sem hóditotta meg. 
Forradalmi meglepés volt ez a zavart idején, midőn az au-
striai katonaság egy éjen át kivonult, s a pápai katonaság 
még távol volt. Pepolinek a közel piemonti táborból kellett 
egy ezredet hozni, hogy, miként a kamarákban ez év tava-
szán maga mondá: „az engedetleneket tisztes félelemben tart-
hassa." Curletti, Cavournak ágense mindent kivallott. Bolo-
gnában tehát engedetlenek voltak, kiktől a rögtönzött for-
radalmi kormánynak és a Pepoli-palotának félni lehetett és 
kellett. Ezen engedetlenek a pápai kormány iránt voltak en-
gedelmesek, kik között polgári őrséget szervezni, s vele a 
rögtönzött kormányt védelmezni nem lehetett. „Szükségünk 
volt pénzre, igy szólt tovább Pepoli, s a király azonnal 
500,000 Urát saját erszényéből küldött, később Rattazzi há-
rom izre három milliomot utalványozott; ezen segély nélkül 
nem lehetett volna a rokonszenvet irántunk föutartani, s a 
hazafiakba bátorságot önteni." Pénz nyert rokonszenvet, 
pénz sugalt bizalmat, bátorságot ; a hű lelkek ezen vásárlot-
taknak lettek áldozatjai. Anconában több hivet nyert a forra-
dalom, s ki ne emlékeznék az 1848-i anconai éjszakákról, 
midőn minden reggel 10—12 meggyilkoltnak ment hire a vá-
rosban? De Bolognában nem sikerült a toborzás; mit a vá-
ros a ,Giacomo Maggiore' templomnak benső falára örök 
eskü gyanánt 1857-ben Íratott „Pio IX pontiüci et principi 
aeternam obedientiam devoti urbis cives," azt máig is hiven 
tar t ja . Bolognában a követvalasztásra oly gyéren jelennek 
meg, miként másutt; Pepoli 4200 választó között, vetélytárs 
nélkül állva, 400 szavazattal választatott képviselőnek. Sok 
renitens van a félszigeten. Az egyik fut az ujonczozástól, 

ezen renitens elfogatik, s a nápolyi renitensek ellen vadá-
szatra küldetik. A másik nem akar a várostanácsban meg-
jelenni, nehogy puszta jelenlétével árulást kövessen el ; a 
harmadik nem akar hivatalt elfogadni ; a negyedik mint 
nemzetőr nem akar a dobszóra engedelmeskedni, nem akar 
őrt állani, midőn a korona-herczeg Nápolyba utazott , az 
egész bolognai nemzetőrségből 342 jelent meg a pályaudva-
ron. E botrányt büntetéssel kellett jóvátenni, most néhány 
száz nemzetőr a haditörvényszék elé meghívást kapott. A 
negyedik renitens nem akar jun. első vasárnapján a szent-
ségtörő misén megjelenni, a többiek nem akarnak ablakot ki-
világitani, a korona-herczegnek ,éljen'-t kiáltani, stb. Mennyi 
sok renitens ! Pedig mindenik renitens annyi mint briganti, 
az olasz félsziget tele van ily brigantikkal, kiknek lelkisme-
rete visszaborzad fölségárulási bünt elkövetni, s ezen bri-
gantik Bolognának az igazi népét képviselik, teszik. Ezen 
brigantHság — vallásosság, hűség a kath. egyház iránt. Maga 
a forradalmi kormány oda vitte a dolgot, hogy a hűségi 
erény egyszersmind vallási erény legyen, mivel itt az uralkodó 
forradalmi factiohoz szegődni annyit tesz, mint a kath. egy-
háznak irtóháborút üzenni. Az érsek meghalt , a helyettes 
tömlöczben elsinylett, a káptalan helyettes Canzi most szen-
ved a palenzai tömlöczben, — a lelkes plebánusok közül 
négy, többszörös házmotozások után most csendőri zárlat 
alatt van, mindnyájan pedig egész az oltárig, a gyónószékig 
kémekkel üldöztetnek. Ez szavazati kormány, melynek a fegy-
vertelen papságtól félni kell ; a mely papság, ha a nép for-
radalmi volna, erkölcsi erejével mitsem tehetne. Most a pap-
ság semmit sem tesz, mégis fél tőle a kormány, s üldözi ép 
azért, mivel semmit sem tesz, pedig szüksége volna a forra-
dalmi kormánynak, hogy a papság valamit, sőt sokat tegyen, 
midőn annyi a renitens minden kormányzati ösvényen. Sz. 
Petronius városának dicsősége, hogy 512 városi pap között 
csak 6 passaglianus van. Mégis mind kevés, a mi történt, s 
több történhetnék még. De mikor nem mondhatnók az isteni 
törvényre nézve, hogy többet tehettem volna, semmint tettem? 
Nagy vétkük a katholikasoknak mindenütt, ugy Italiában is, 
az inertia. Erre számitott, s erre fog számolni a forradalom 
mindenütt. Pedig miként mindenütt, ugy Italiában is, ha a 
kath. nép lelkesen a síkra szállna, s a forradalomtól adott 
szabadságukat igénybe venné, a forradalmat elvben elölné. 
De nem él vele, nem fordítja haszonra, ugy a mint lehetne. 
Tehát csak a lelkesek képviselik a megfélemletteket. A for-
radalom ugy érti a szabadságot, hogy az Isten és a kath. 
egyház ellen mindent szabad, de a forradalmi dictator 
ellen, legyen bár Garibaldi vagy Victor, semmit sem sza-
bad; hanem szükséges volna a szavat értelmén fogni, és a 
lelkesek nem maradnának kis számmal. A forradalom oko-
sabb, a tömeget a szenvedélyen fogja, elősegiti a korhelysé-
get, nyit kéjházakat, sőt, miként a turini kormány tevé, or-
szágos dijt tüz ki, a ki olcsóbb és szebben népesített kéjházat 
állit elő, azután támaszkodhatik az ifjú tömegre. S mire tá-
maszkodik? Az erkölcstelenségre. A mennyire az erkölcste-
lenség terjed, terjed a forradalom is, szilárdulni látszik a for-
radalmi kormány is. Szemeinkkel láttunk,olvastunk Anconá-
ban kir. bélyeggel ellátott hirdetést, melyben egy leánynak 
szüzessége sorsolásra bocsáttatott. Az évszám, a személy-
leírás, a szem, az arcz, a testalkat le volt irva; ezt az utczán 
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hordozták, ezt a megérkező utasoknak tudtára adták. Mi te-
hát a turini kormány? Uralkodó erkölcstelenség, uralkodó 
istentagadás. Keveset mondtunk, — nincs szó e helyzet ki-
fejezésére. Babylon volt ilyen. Ab una disce omnes civitates. 
Ily kormánynak hivei vannak, az ördögnek is vannak hivei 
elég számmal. Ki ne áldaná a lelkeseket, kik nem ez vagy 
más kormányzati forma nevében, hanem az erkölcsért, a val-
lásért, az Istenért, az emberiség becsületeért a sajtó terén 
síkra szállanak, s miként maguk lelkesednek, ugy társaikat 
is hasonló lelkesedésre buzditani, az Istennek megtartani 
igyekeznek? Ily szempontból kérjük tekinteni az olasz kath. 
sajtónak munkálatát. Számítanak ők az erkölcsös, a vallásos, 
az istenes népre, szólnak az emberrel született szivnemes-
ségre, mely az ember hivattatásának a jóra oly kiirthatlan 
tanúsága, s megismertetik honfiaikkal a siralmas helyzetet. 
Siralmas foglalkodás maga az ily ismertetés, mert hazájának 
sebeit a világ előtt fölnyitja, nemzetének sülyedését a négy 
világtájnak hirdeti. De mikor az angol ministerek hivatalos 
dicséretei, és az összeesküdt factionak lapjai, melyekből a 
kisebb országok, kisebb tartományok, kisebb városok lapjai 
ugy isznak, miként a vándorludak a Tiszából, az erkölcsösitő, 
az erkölcsi rendre törekvő turini kormányt egekig magasz-
talják, s Italiában az erkölcsi rendet megalapitottnak hirde-
tik, az igazság érdeke, a legitimitás becsülete, az egyház, a 
religio, az erkölcs, a szemérem követeli, hogy az ily magasan 
csengő szólamok ellenében szemközt a tények, a helyzetek 
álljanak. Ez a kath. és nem-forradalmi sajtónak egyik tö-
rekvése az olasz félszigeten. Bolognában az ,Eco', a ,Verità', 
a ,Conservatore' ezen föladatot teljesen bevégzi. Kevésnek ta-
lálják még magukat, .pusillus grex' vagyunk, igy szólnak, 
habár az érseki káptalanból négyen, az egyetemtől a hit- és 
jogtani karból hatan, a segedlelkészek közül nyolczan tett-
leg munkálkodnak a sajtóban. Mitsem tesz a kevés szám, a 
tévely, a bün sokat elcsábit, azután a csábítottak egymást 
marják, egymást falják, az a la t ta jók maradnak, szaporodnak, 
s mikor a gonoszok egymást fölfalták, a jók a téren maguk 
maradnak A .Giardinett.o di Maria' 2500 előfizetőt számlál, 
s ezen oldalról legtöbbet remélnek a lelkesek a népre hatni. 
Szűz Mariának kell az elvesztett Krisztus Jézust ismét a 
bűnös világba behozni A párisi ,Rosier de Marie1 már több 
éve ez irányban dolgozik, „omnia cum Maria, omnia per Ma-
riam" jelmondatához hiven, szűz Maria dicséretét heti szám-
ban hirdeti. Madridban is alakult tudományos Academia e 
czélra, hogy közös munkával szűz Mária erényeit, hatalmát, 
könyörületességét, munkákban röpiratokban, dicsbeszédek-
ben s versezetekben hirdesse, s az e czélra irott munkákból, 
legyenek bár mily nyelven irva, könyvtárt állitson. A latin-
faju nemzetek tehát a világ élén állanak, a világ újjáalakítá-
sát az igaz ösvényen megkezdték. Bolognában kath. olvasó-
terem alakult, hol minden olasz kath. újságok találhatók. 
Föladata ezen társulatnak jó és olcsó könyveket a népnek 
megszerezni, a jó könyvek terjesztését előmozditani. Ezen 
társulat még csak kis kezdet, 1100 tagja van, mely hat lirát 
fizet évenként, eddig csak két hivatalnoka s két bérelt szo-
bája van. A sok erkölcstelen iratkák, képek és a hivatalos 
csabitások ellen igy készítenek gátot. A jó Isten van velük, 
szűz Maria pártfogása fölöttük, a szent-atya áldása van raj-
iak , az alázatos szívvel, Istenbe vetett magas reménynyel 

kezdett munka, miként a mustármag, nagyra növend ; ezt 
óhajtjuk imáinkkal, ezt könyörögjük az Istentől a lelkes bo-
lognaiakra. A mit ők most szenvednek, kimondaná, hogy mi 
szenvedni nem fogjuk? Ami tők kezdeményeznek, nem fog-e 
kelleni nekünk kezdeni? Csak az isten menthet meg hasonló 
csapástól, azért az olasz hitrokonaink küzdelmei legyenek 
lelkünknek előkészületei, — még az előkészületre van 
időnk, mikor síkra kell szállani, a tábornak már készen 
kell állani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ÓVÁR (Nógrádvm.) Köztudomásu dolog, hogy az óvári 

templom egyik főrésze rombadőlt. A szentély, melynek a ha-
gyomány szerént hat száz évesnek kellene lenni, ujabbkori 
sekrestyéjével együtt az enyészet martaléka. Pár hónaptól 
az isteni tisztelet a templom hajójában fölállított oltárnál tar-
tatik, mi azt eszközlé, hogy az amúgy is szűk hajóból a nép 
végkép kiszorult, s most egy része nyitott ajtóknál, a külső 
falakat veszi körül vasárnapokon. Ez nem is lehet máskép, 
midőn a veszély fejünk fölött ugy, mint lábunk alatt egya-
ránt nyilvános. Nem is annyira a felső falazatok indultak 
romlásnak önmaguktól, mint inkább az alapok sülyedtek alá 
a mély, vizmosott árkok miatt, melyek a templomot két oldal-
ról környezik, s többé a betöltésre nézve minden fáradságot 
meghiúsítanak. Mintegy két év előtt még csak a repedéseket 
lehetett észrevenni fölül, melyeket gipszszel betapasztattunk. 
Ez az oka, hogy az akkor készitett terv-s költségvetésben 
csak a templom kiigazításáról volt szó, némi hozzáadások-, s 
mellékes kiépitésekkel, melyeket a megújítás tett szüksé-
gessé. Hogy két év múlva, midőn kegyelmes bibornok-ér-
sekünk a herczeg pimás ő eminentiája közbenjárása, vala-
mint a mélt. egyházi előadó urak sürgetése által ő fölségétől 
a javításra szükségelt 6690 frtnyi összeg legkegyelmesebb 
engedélyezése leérkezettt, a templom előrésze ledől, alig hitte 
valaki. Hogy a tér, melyen a templom áll, annyira megszükül, 
elsülyed és bomlik két év alatt, csak sejteni lehetett, midőn 
kivált nagyobb záporok alkalmával ötven mázsás kövekkel 
döngette a lerohanó víztömeg a templom alapjait. Mert meg 
kell jegyezni, hogy a templom két összefutó rémséges árok 
közt áll, melyeknek középfalai, s a torony is alig látszanak 
ki belőlök azóta, ha nagy erőfeszítéssel, részént ültetett, ré-
szént beállított fákkal eleje nem vétetik a pusztitásnak. Mind-
azáltal az összes árkok betöltésére a kis Óvár házai- s mel-
lékepületeivel is kevés lenne, melyek a meredek partokon 
ugy néznek ki, főkép láttávolból, mint mesterségesen rakott 
fecskefészkek. Ki örült jobban mint mi, midőn a legkegyel-
mesebb resolutioról értesülénk? És ki lett jobban reményei-
ben leverve, mint ismét mi, midőn bebizonyult, hogy a tem-
plomnak régi helyén megkezdendő kijavítása, az engedélye-
zett mennyiséggel többé ki nem vihető? és hogy a veszedel-
mes hely több ezer forintnak ráfordítását meg nem engedi, 
ha csak a vallási alapot megkárosítani nem akarjuk. M i t 
c s i n á l j u n k ? Hét száz lélek epedő sóhajtása volt ez. 
És pedig azon hiveké, kik a templomot szivből szeretik, kik 
köznapokra is rendesen látogatják azt, kik azért kitelhető 
áldozatokra is készek. Mit csináljunk ? Ez volt a f. hó 26-és 
27-én itt működő egyházi s világi küldöttség egymáshoz in-
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tézett kérdése. U j t e m p l o m o t k e 11 é p i t e n i. De hol ? 
Csak egy tér kinálkozik erre alkalmas helyiségül, tudni-
illik a plébániaiak előtt elterülő legjobb szántóföldeken; 
megjegyezvén, hogy a templom és plébániaiak eddig 
egy kis íilianyi távolságra vannak egymástól, és az 
előbbi, hosszas esőzésekben alig megközelithető. Valljon 
fölajánlják-e a hivek templomi helyiségül legjobb földjei-
ke t? vagy legjobb földjeiből szükséges mennyiséget, és 
mily kárpolás mellet t? Ez a plebánus és hivek dolga. S va-
lóban, a hivek bekövetkező tagosítás alkalmával eszközlendő 
összetes kárpótlás mellett, mely hét lakost fog illetni, köz-
akarattal fölajánlák a legszebb tért, hogy a templom, plébá-
nia és uj tanoda a helység fölött állandván viraszszanak. Ha 
ezt ugy veszszük föl, mint a tények természetéből folyó szük-
séges következményt, talán mindennapinak találjuk. De ha 
kijelentjük, miszerént Óvár néhány év előtt már plebánia-
lakot épitett, hat év alatt két terjedelmes tanodát, (az egyik 
1858-ban porrá égvén, ide véve a községi házakat is,) ha 
kijelentjük, hogy Óvár már fekvésénél fogva is a legszegé-
nyebb községek közé tartozik, melyek plébániával vannak 
ellátva: meleg érzés foglalja el szivünket, s áldjuk a szegény 
népet, mely üdvössége ügyeiért szép tettekben nyilatkozik. 
Ha a jövőbe tekintünk, s ezzel Óvár helyzetét összehasonlít-
juk talán sehol oly találóan nem igazolja magát ezen isteni 
mondat : „H a f ö l m a g a s z t a l t , a t o m a f ö l d r ő l , m i n -
d e n e k e t m a g a m h o z v o n z o k " midőn nem csak elő-
képzetünkben, de a valóságban is majd itt áll az u j templom, 
s tornyán a fényes kereszt édesen integetve az alant maradt 
lakosokra, hogy ők is f ö l f e l é iparkodjanak. A tájkép igy 
fog átalakulni. Most a plébániaiak küszöbe áll egy vonalon 
a torony keresztjével, a templom levén az egész községben 
legsülyedtebb helyen, minthogy időközben mindenki kiebb 
hurczolkodott. Akkor a templom, plébánia és tanoda alapjai 
lesznek egy térvonalon, s mint legmagasabb, a templom ter-
jeszti ki védárnyékát a község fölé, hogy a körüle sokat fá-
radozott hivek annál mélyebben, de egyszersmind fölmagasz-
taltatva érezzék a Szentlélek hymnusának ezen szavait : 

„Fáradságban nyugalmunk, 
Hévben hüvős árnyékunk, 
Sirásunkban örömünk." 

midőn az ujan épülendő templom íbiszenteltetik s a jámbor 
hivek örömtől áradozva zengik majd : „Jöj j el, jöjjél, kérünk 
jöjj el." Addig pedig mindennapi imádság gyanánt mondjuk 
el : „Jöj j el, jöjj el, kérünk jöjj el 1". S. 

BUKAREST. (Vége.) És ha egy pillantást vetünk az 
itteni nem-egyesült keleti egyház területére, ha ilyenkor 
azon örvendetes tüneményekkel találkozunk, melyek szi-
vünkbe reménységet ébresztenek, miszerént az ezen egyházat-
követők is visszatérendnek az atyai házba, melyből eltávoz-
tak, elfogadják majd az áldásokat, melyek ott föltalálhatók, 
s melyeket ők oly sokáig nélkülöztek ; ezen testvéries egye-
sülés kezdeményezését nem tulajdonithatnók-e némikép az 
angol-apácza-intézetnek is ? Hisz a benyomások, melyeket az 
intézet keresztényies szokásai még a nem-egyesült görög 
szertartású lánykákra is tesznek, oly neműek, oly élénkek, hogy 
ezek későbbi életének irányára is nem kevés befolyást gya-
korolnak. Sokan közülök későbben is sóvárognak azután, mi 
a kath. egyházban föltalálható, ők a mi templomunkban föl-

lelik mind azt, mi a lelket a magasba ragadni képes, föl 
a mindeneknek életet adó buzgóság kifejezését; de különben 
is a tiszt, apáczáknak finomabb érzése, gyengédsége, neme-
sebb conversatioja, azon bizonyos jóakarat, kedélyes szelid 
hangulat, mely mindenki iránt magukviseletét jellemzi, a 
kath. religiot oly fényben mutatja föl, hogy az elvált testvé-
rek ismét vonzódnak, közelednek hozzánk; Isten házában ve-
lünk együttiesen időznek, velünk együtt térdelnek a szent 
helyeken, hol elődeik velünk együtt ugyanazon egy Istent 
imádták. Főleg szombati napokon, mikor Maria tiszteletére 
olvasó-imádság mondatik, a román nők olvasóval kezükben, 
oly számosan jelennek meg, hogy a kisszerű templomot egé-
szen megtöltik ; Isten pedig szent czéljának, mely az embe-
rektŐli imádtatás, és azok üdvének előmozditása, kivitelére 
munkálkodván, ily alkalommal a tévelygők szivébe hintett 
örök igazság magvát malasztjának fénye által csirába, vi-
rágzásba s gyümölcsözésbe hozza ; engedi, hogy az üdvözitő 
hit fáklyája rájok világitólag hasson, s igy egyházának azon 
igazságos óhajtását, bár az egész emberi nem tagjai közé 
soroztatnék, teljesedéshez mindég közelebb viszi. A többi 
közt ez évi húsvét ünnepe alkalmával Bolgárhon Sistóv 
nevü városában 200 család az égi kegyelem sugallatát kö-
vetve megtért, minek hire az intézetbe is eljutott, egyike a 
növendékeknek e városban lakó szeretett szüleire emlékez-
vén, aggodalom, és az ő megtéritésükért már eddig is vé-
gezni szokott de most kettőztetett buzgalommal folytatott 
imádság közt várá az ez érdembeni tudósítást, értesülvén 
pedig kedvezőleg a dolog felől, örömtől elragadtatva sietett 
társnéihoz, arczán és szemeiben a tiszta boldogság érzetét 
tüntetve elő, fölkiáltott : szüleim a kath. egyházba tértek 
vissza, és én is szivvel, lélekkel ezen egyházhoz ragaszko-
dom. Mindnyájan oszták örömét, a görög nem-egyesültek 
pedig sóhajtanak: bár Isten kijelentené a két egyház közül, 
melyik legyen az igazi. Továbbá nem lehet nem tekintenünk 
egyházunkhozi vonzalom jeléül bizonyos Marin György ne-
vezetű előkelő román- és Manoach nevü tehetős hébernek 
ama nagylelkűséget is, melynél fogva ezen férfiak megtekint-
vén a nevelő intézetet s tapasztalván, mikép benne kétszáz 
ötvenkét leány, köztük 186 magyar, ingyen nyer oktatást, 
ezeken kivül százhét, pedig köztük csak huszonhét katholi-
kus, legmérsékeltebb dijért, és nem kevesen dij nélkül ne-
veltetnek különös gondviselés a la t t ; az intézet ily kiváló ér-
demein egész valójukban megindultan, kegyes adományként 
négyszáz cs. aranyat adának át a t. apácza-főnöknek, szüksé-
ges dolgokra forditandókat. Valamint azt is egyedül csak a 
közeledést s egyesülést elősegitő isteni kegyelemnek tulaj-
donithatjuk, miszerént Ruschukban (bolgár város) a katho-
licismus föntartása-, fölemelése körüli eszme, melynek va-
lahai létesülését annyian valamint vágyaik legforrobbikának, 
ugy reményeik legszebbikének tekintik, elvégre egy gazdag 
görög nem-egyesiilt, e helyre csak nem rég kinevezett cs. k. 
ügynök által liozatik foganatba, ki egy katholikus irányú 
leány-növeldének fölállítása- és elrendezésére vállalkozott, és 
annak vezényletével az angol kisasszonyokat megbizni szán-
dékozik, sőt a dolog iránt már lépéseket is tett. Egyházunkra 
nézve még a más vallásúak részéről is ily kedvező nyilatko-
zását a szeretetnek lehetne egyszerűen oda is értelmezni, 
mikép e nemes jótevők ily módon minden más nézet fölé 
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emelkedve, a szenvedő emberiség ápolására czélzó és min-
den földies érdeknélküli tettekben keresik lelki vigasztalásu-
kat, és örömük legszebbikét; de mivel kegyes pártolásuk ál-
tal a kath. egyház áldásaiban óhajtanak másokat részesítve 
látni, mivel könyörületes cselekedeteikkel közanyánknak mi-
nél fényesebb megdicsőitését, áldásának minél nagyobb mér-
tékbeni élvezhetését czélozzák ? e viseletükkel bizonyítják, 
hogy ők is saját boldogságukat ezen egyházban tartják föl-
lelhetőnek. — A mi fölött nem egy jámbor keresztény merült 
gond- és gondolatokba, ez az árvaháznak itteni hiánya. 
Annyi gyermek, főleg leány-gyermek a lenem győzhető aka-
dályok miatt az egyháznak üdvözitő tanaiban és jótétemé-
nyeiben nem részesülhet, soha egy vigasztaló, egy intő szó-
zatát sem hallja a lelki pásztornak, a vallás szent szokásai 
szerént nem nevelkedik, súlyos körülmények közt elmarad, a 
szent gyakorlatoktól, melyek őket a vallás kötelékeivel a 
Mindenhatóhoz fűznék, és igy már kicsinkorukban vallás-
talanokká lesznek. Isten után egyedül a nagyérdemű Szent-
László-Társulat könyöradománya és Magyarország buzgó s 
nemes lelkű főpásztorainak biztató és termékenyítő pártfo-
gása után remélhetni csak e baj orvoslását. 

rongrácz Bódog. 
NIMES. (Folyt.) Vegyük ezen politikai és vallási dölyf-

hez az eleven elmét, a finomságokat kereső észt, s megért-
jük, miként van az, hogy a görögök inkább maradnak az ő 
nyomorult sophisticájuknál, semmint egyesülnének a világos 
hittel az egyházban. A politikai életből kizárva, minden mű-
ködésűk a kereskedésben központosul, hol a lelkismeret a 
nyervágynak hatalma alatt sok tettet nem kárhoztat, a mit 
kárhoztatnia kellene. A nép miveletlen az ő papjaival együtt 
a mi tudós, az rationalisticus, mivel Németország egyetemei-
ről került oda; oh! mindez elvenné a reményt a lehető egye-
sülésről, lia nem látnánk befolyásos embereket dolgozni az 
egyesülésen. A büszkeség, a találékony és nyugtalan ész, a 
hanyatlott jellem, a pénzvágy, a tudatlanság, az erkölcsi 
romlás akadályozzák az egyesülést, mivel a görög püspökök-
nek érdeke kivánja, hogy a jelen helyzet megmaradjon, mely 
nekik annyira kedvez. Azonban a reményre is van indok. 
Először is Törökországnak érdeke parancsolja, hogy szabad 
tért engedjen a kath. hitküldéreknek. Nem szükség mondani 
mennyire fog Muszkaországnak befolyása csökkenni, ha a 
Konstantinápoly és Moldva közötti tartományok oláhok lesz-
nek. A magas Porta napról napra belátja, hogy a kath nép-
néljobb .alattvalója nincsen; és ha a Porta elleni mozgalom 
kitörik, az bizonyosan nem a katholikusok részéről fog tör-
ténni. E miatt a Porta pártolja az örmények patriarcháját az 
egyesülés munkájában, ugy szintén ápolja a bolgárok vissza-
térését Romához Talán meglepetnek, ha emlitem, hogy mi-
kor az apostoli helyettes ur a latinok részére négy év előtt 
Konstantinápolyba megérkezett, Abdul-Medjid háromszor 
küldötte hozzá Kiamil-Beyt, hogy neki a fogadási jegyet 
átadja, és egy székesegyháznak ajándékozását hirül vigye. 
Ha ezen elfogadás meg nem történt, ha a székesegyház föl 
nem épült, nem a török kormánynak a hibája. (Az angol és 
muszka követek megakadályozták, mivel magok számára is 
ilyet követeltek) A görög patriarcha törekszik ugyan a 
szakadást föntartani ; hanem á s o k pénczcsikarás gyűlöle-
tessé tették az uralkodását, a nép szabadulni akar ezen iga 

alól. Nem akar ugyan még katholikus lenni, de inkább nem 
akar ily zsaroló patriarcha alatt szenvedni. Ez ugyan még 
kevés, de ha Roma ezen szellemi mozgalomnak ura lesz, a 
hitnek legdicsőbb vivmányaira készülhetünk. Mit kell tehát 
tenni a Keletnek újjászületésére ? Ez minket, francziákat 
leginkább érdekel. Nekünk magas hivatásunk van Keleten. 
Es ha Roma körül egyesülnek a keleti népfajok, ezt az Is-
ten malasztján kivül franczia nyelvünknek köszönhetjük, mely 
Keleten annyira terjed Mindenki igyekszik a franczia nyelvet 
megtanulni, s daczára a muszka és az angol követek cselszö-
vényeinek, a török kormány az ő hivatalos lapját franczia 
nyelven adja ki. S mit mondjunk szerzeteseink tevékenységé-
ről? A franczia szerzetesek legkedvezőbben fogadtatnak; a 
hol régen olasz nyelv uralkodott, ott ma franczia nyelv 
hirdeti a hitnek igazságait. Nézzük a paulai szent Vincze 
szerzeteseinek néptanodáit, a ker. iskola-testvéreket, a Si-
onleányokat, a bebeki Lazzaristákat, sok ezer gyermek fran-
cziául tanul, és a felnőttek nem szégyelnek a gyermekek kö-
zött ülni, hogy a franczia nyelvtant hallhassák. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folyt.) 

Az 5-ik könyv „az egyház igazgatásáról" szól, mely a-
latt vallásunk sz. szerzője által lelki üdvünkre rendelt azon 
titokteljes cselekvények- és szent működéseknek foganatosí-
tását érti sz , melyek által a résztvevő hivek rendkivüli isteni 
malasztot és az e földön tuli rendeltetésük elérésére szüksé-
ges eszközöket nyerik. És azért e könyv eloszlik 6 fejezetre: 
melyek I. a hittanitás kezeléséről. II. A szentségekről. III. Kü-
lönösen a házasságról. IV. Kegyszerféliekről. V. Az isteni 
tiszteletről. VI. Az egyházi temetkezésről. 

Az első fejezet 1 §-ban azon tételes eszközökről ér te-
kezvén, melyekkel az egyház a hitegység biztosítására él, a 
3-ik pont alatt a katholika hittől eltérő tévállitmányok nyil-
vános és ünnepies félrevetését, mint a romai pápa jogát is 
tárgyalja, és e helyen c) jegyzet alatt a pápai infallibitás 
„mint a régibb kanonisták egyik kedvencz themája"-ról is 
történik emlités. Ugy látszik sz. ur szereti — az 1-ső füzet-
ben is emiitettük — a sokszor nem csekély jelentőségű kér-
déseket röviden absolválni nótákban ; nem akarjuk külömben 
tagadni, hogy e kérdés bővebb fejtegetése inkább a dogma-
tica körébe vág, és fölötte itt tüzetesen vitatkozni nincs is 
szándékunk, de kiirjuk e nótát mint a vélemény-határozat-
lanság kiváló mutatványát. „Annyi bizonyos, hogy az — pá-
pai infallibilitás — nem liitczikk, sőt Walter szerént még e l 
nem döntött doctrinalis kérdés. Ha a romai pápa támasz-
kodva az e g y h á z v é l e m é n y é r e (az egész egyház liit-
depositumára támaszkodhatik, véleményre soha sem) ex ca-
thedra valamely hittételt formuláz, vagy valamely tévállit-
mányt kárhoztat, az ő nyilatkozata, csak az egyháznak nyil-
vánulása, pedig az egyházat, kétségkívül az infallibilitás jel-
lege illeti; ha pedig a pápa meg sem hallgatva az egyházat, 
vagy annak határozottan nyilvánuló k ö z v é l e m é n y e el-
lenére intézkedik, ily esetben felesleges annak infallibilitását 
vitatni, mint ezt Phillips ez esetre is hosszas okoskodással be-
bizonyítani e r ő k ö d i k , miután még a pápai csalhatatlan-
ság leghevesebb ellenei is elismerik, hogy ily esetben sem ta-



gadható meg az engedelem, mig az összes egyház a fönforgó 
kételyt el nem oszlatja; tehát minek egyáltalán föltételezni, 
hogy a pápa nem fog az egyház tudományára támaszkodni, 
bogy nem fog különös óvatossággal eljárni az összes katho-
licismus lényét átrezgő hitkérdések elintézésénél ; ily föltéte-
lezés ép oly kényessé teszi a kérdés megoldását, mint ha az 
államban felvettetnék a kérdés: (a következő, itt ugy látszik 
jóakaratú hasonlatosság roppantul sántit) mi joga a népnek, 
ha a főhatalom szántszándékkal megszegi az alkotmányt, 
vagy túllép az észszabta határokon ? fog-e valamely állami-
tankönyv azon kérdés tüzetes taglalásával foglalkozni, hogy 
szentesithető-e a forradalom? Minek tehát a dolgot tűhegy-
re állítani? nem elég világos azon állítmány, hogy a pápának 
az egyház vállain nyugvó nyilatkozatai, mint az egyházköz-
tanuskodása csalhatatlanságot igényelhetnek ? minek még 
feszegetni annak ellentétjét, csak sajnos kivétel gyanánt lé-
vén képzelhető (voltak e 18 és félszázad lefolyta alatt ily saj-
nos , kivételek fölmutathatok? és ha nem, támaszkodva az 
„ego rogabo pro te ut non deficiat íides tua - ' stb. isteni Ígé-
retre nem méltóbb és illőbb-e még csak a sajnos kivételek 
lehetőségeinek képzelhetésétől is tartózkodni) hogy a pápa 
nem fog támaszkodni az egyházra ; és jutott-e valakinek e-
.szébe IX. Pius pápának az 1854-ben az immaculata concep-
tioról hirdetett dogmát megtámadni, mert az Dei ac nostra 
auctoritate volt kihirdetve." — Szerző nem szereti a dolgo-
kat t ű h e g y r e á l l í t a n i , mi sokszor igen üdvös lehet és 
ildomos ; de ha oly tárgyról van szó, melyre nézve a theolo-
gusok és kanonisták két táborra oszlottak vagy oszlanak (a 
kérdésre tagadólag válaszolók tábora ugy hiszszük, ha mégis 
tábornak és nem egy szétszórt csapat maradványainak mond-
ható inkább — igen csekélyre olvadt le) ha nem is vétetik 
szorosan bonczkés alá, mégis megérdemli, hogy határozottan 
nyilatkozzunk fölötte. íme sz. mindjárt a jövő fejezetben a 
házasság szentségének kiszolgáltatója körül értekezvén, — 
pedig ezen kérdés sincs még eldöntve, és természeténél fog-
va szintén inkább dogmatikus kérdés — határozottan és he-
lyes érvekkel küzd a contrahensek mint kiszolgáltatok mel-
lett, pedig alig hiszem, hogy sz. is ez utóbbi kérdést fonto-
sabbnak, és practicusabb jelentőségűnek tartaná az elsőnél. 
(Eolyt. köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec 8-án. Ő emtja a bibornok herczeg-primás 

a pesti Oltáregyletnek 100 frtot kegyeskedett ajándékozni. 
— H a y n a l d Lajos erdélyi püpök ő exclja a szűköl-

ködőket 400 frttal méltóztatott segélyezni. 
— Pécsett mult hó 22-én nyittatott meg a legényegy-

let. A D a r ó c z y Zsigmond pápai praelatus és püspöki he-
lyettes őmlga által mondott szent mise után püspök ő exclja 
méltóztatott kegyesen buzdító szavakat intézni az üdvös 
egylet tagjaihoz. 

— 0 szentsége a szeplőtelen fogantatás u j officiuma-, 
és miséje iránt brevét bocsátott ki. 

— Jeandel atya a domonkosiak généralisa f. é. aug. 
6-án tette le alapkövét egy u j kolostornak Londonban. Az 
ünnepélyen jelen volt Wiseman bibornok, az angolországi, 
és belgiumi tartomány főnökök és 19 dominicanus. 

— A Bernkantoni prot. lelkészek nem rég tartott gyű-
lésükben fölemlítették a legény-egyletet is, és azok igen üd-
vös, utánzandó intézménynek ismertettek el. 

— Stetltinben a kath. község a katonákon kivül 1500 
lelket számit ; az isteni tiszteletre szánt helyiség pedig alig 
fogadhat be 400-at. Eddig minden könyörgés haszontalan 
volt egy más helyiségért, pedig igen könynyü volna egy régi 
kath. templomot, mely most katonai rakhely, előbbi rendel-
tetésének visszaadni. 

— Schievelbeinban (Pomeran.) missio-állomás van, 
melyre nem rég neveztetett ki plebánus, kinek eltartására 
az aacheni Bonifácz-egylet 400 tallért gyűj t 

— A sz. ferencziek Perugiában káptalant tartottak, 
melyben szokás szerént guardianokat és más elöljárókat vagy 
hivatalnokokat választottak. Alighogy ez megtörtént, a ren-
dőri biztosok körlevelet bocsátottak minden kolostorhoz, 
melyben meghagyatik a szerzeteseknek, hogy mindegyik 
azon kolostorba menjen, melyben volt 1860-ki december 11-e 
előtt, mely napon adatott ki Pepoli által a, szerzetesekre vo-
natkozó határozat. Ezen rendszabály teljes zavarba hozta a 
rendet ; az egyik zárdában ekkép nem volt guardian, a má-
sikban voltak tanulók, de nem voltak lectorok stb. Az illetők 
utilevelen kivül ingyen jegyet kaptak a vaspályára, de föl-
ügyelet alatt szállíttattak mint a gonosztevők. 

— A csehországi püspöki kar egyetemes körlevelet 
bocsátott a hivekhez Renan müve ellen Victor Emanuel pe-
dig a szerzőt a sz. Móricz és Lázár rendnek jelével tisztelte 
meg — Igy halad a galantuomo a Capitolium felé! 

— A lipcsei „Gartenlaube" a protestánsok kiűzetését 
ábrázolván Salzburgból, a többi közt egy ravasz képű kath. 
papot tüntet föl, a mint az egy prot. gyermeket az anya keb-
léről elragad. Ily illustratiohoz illő szöveg van csatolva, 
mely dühös kifakadásokat tartalmaz a kath papság ellen. 

— Mainzből írják, hogy az ottani székesegyház, az ol-
tárokat kivéve, gas-salfog kivilágíttatni. Ugyanott nem rég 
radikalis irányú levelek küldettek többekhez, a többi közt a 
főpásztorhoz is ezen jellemző szavakkal : „Ha meg kapunk 
fölakasztunk." A rendőrségnek sikerült a tetteseket kipu-
hatolni. A levelek fogalmazója a „Mainzer Anzeiger" szer-
kesztője; terjesztőjük pedig Schöppler órás. A vitéz hóhér 
szerkesztő, ki másokat fölakasztással fenyegetett, megszö-
kött, de el fogattatott ; az órás pedig hamis esküvel akart 
magán segíteni. Mily sok hasonló vitéz vanbizonyos táborban l 

— A bajor király 500,000 frk ér tékű üvegfestményt 
ajándékozott a szentatyának. A mü, mely Münchenben nyil-
vános szemléül volt kitéve és a jövedelem szintén a szent-
atya lábaihoz tétetett le, a szeplőtelen fogantatást ábrázolja. 

— A szent-atya a Monte-Marion tevén sétát zeneszó-
nál mulató romaiak mellett ment el, kik észrevevén a szent-
atyát örömkiáltásokba törtek ki. A szent-atyánál nem levén 
több 40 bajocconál (2 frk) ezt az első zenésznek adta, ki le-
borulván a szent-atya előtt azon gyengéd nyilatkozattal ör-
vendeztette meg a pápa-királyt, hogy a pénzt, mely az ő 
tiszteletre méltó képét mutatja, emlékül mellén fogja viselni. 

— Hannoverában a kath. község szivesen emelne tem-
plomot és iskolát; de a tanács csak igen fölcsigázott áron en-
gedné át a szükséges tért, holott az állatkert alakítására in-
gyen engedett át temérdek telket. A hannoverai tanácsnak 
tehát inkább szivén feküsznek a vadállatok, mint a kath. 
lakosok. 

— A sileziai lapok panaszkodnak, hogy az állam mint 
patrónus mindég szűkebb marku lesz kötelezettségeinek tel-
jesítésében oly helyeken, hol a kolostorok és alapítványok 
helyébe lépett. Különösen tanúsítja ezt az iskolák szánandó 
állapotja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁE JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A vallás-itészeti bölcselet Francziaor-
szágban (Vége.) — Olaszországi levelek Palásthy Páltól .— 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A vallás-itészeti bölcselet 
Francziaországban. 

(.Vége.) 

A kereszténység az összes emberi szenvedélyek-
nek üzent harczot, s a harcztért átvivé a sziv legtit-
kosabb rejtekéig, 

Midőn azepikuri bölcseletet: tisztátalankéjencz-
ségnek; a stoicismust: önzés-, kevélység-, hiúságnak 
nevezé, s e két szélsőség között a szeretetet állitá 
föl, — nem az élvek lealacsonyító szeretetét, hanem 
az Isten iránti megtisztult érzelmet, mely a földdel 
érintkezik u g y a n , — hanem vágyaival az ég felé 
száll, hol örök lakását reményl i : — a kereszt győ-
zött milliók sziveiben a régi szenvedélyek ellen. 

Midőn a rabszolgát szabadnak nyilvánitá, a nőt 
férje egyenjogú társává, s a család őrangyalaváeme-
lé, — midőn az összes szerencsétleneknek mondá: 
„jöjjetek hozzám mindnyájan, kik szenvedtek, és én 
megkönnyitlek benneteket: — győzött a kereszt a 
pogány társadalmi rend emberiség-ellenes visszaélései, 
téves előítéletei ellenében, s enyhítő menhelyévé 
lőn a szenvedő sziveknek. 

Győzött a kereszt, midőn a vértanuk vércsöppjei-
vel háromszázadon át öntözve: egyszerre villágval-
lássá lőn, — s a pogányságot megdönté tanitmányá-
val ; egy oly tani tmánynyal , mely a pogányságbani 
bujaságot a szüzesség, . . . a bosszúállást a bántalmak 
megbocsátása, . . . a gazdagságvágyat a szegénység 
szeretete, — a kevélységet, minden embernek Isten 
előtti egyenlősége által helyettesíti. 

És mi által győzött a kereszt? — Mi az általa 
követelt önmegtagadás-, lemondásnak indoka? 

E g y remény!! ! Az örök boldogság reménye ! ! 
A pogányság számtalan isteneivel összeomlik egy re-
mény előtt! 

Es ki adja e reményt , — ki igéri az örök bol-
dogságot ? E g y ismeretlen szegény zsidó, egy ács-
nak fia. 

Kik hirdetik halála után e r e m é n y valósulását? 
Ismeretlen, szegény, tudatlan emberek. 

E tudatlan emberek szavára ezrenként sietnek 
a népek a keresztséghez, — a vértanúi halálba ! ! 

E tények szemléletére Rousseau kénytelen be-
T illani: „hogy a keresztény korszámítás három első 
századának története folytonos csuda;" és Troplong, 
a „Profession de foi du vicaire savoyard" vallástalan 
írója bevall ja: „hogy a kereszténység nem csak az 
általánosan elfogadott, egyetemes é rvényű igazságo-
kat nemesítve és magasztositva lőn nagy haladás az 
emberiségre, — hanem magok a hitetlenekre nézve, 
a szó szoros értelmében, a magasból alászállott szel-
lem." (Influence du Christianisme sur le droit Romain.) 

Ki a katbolicismus történetében olvasni tud s 
akar ; ki átfut ja lelki szemeivel az eretnekségeket, 
szakadásokat, melyek átviharzottak e mustár-magból 
óriási fává nőtt intézvény fölött, — ki számba veszi 
a gyakor i , saját kebelében duló küzdelmeket , az em-
beri szenvedélyeknek igazság elleni örökös harczát, 
az egy folytonositott csuda, az isteni kétezredéves 
közreműködés nélkül nem képes megfogni, megér-
teni, hogy az emberi dolgoknak általános múlandó-
sága daczára — a katbolicismus mai napig fönáll 
nem csak, sőt az evangeliumi mustármag oly óriási 
fává lőn, melynek az egész föld kerekségére szétter-
jedt lombos ágai alatt pihennek meg az életküzdel-
mei között enyhet kereső vándorok milliói; — s hogy 
mig az elszáradt gal lyakat , az eretnekségeket az is-
teni gondviselés, e mindenható kertész az idő vaske-
zével lenyesve az enyészetnek adja át : addig a meg-
ingathatlan, az idő és pokol erejével világ végéig da-
czoló törzs, minden lenyesett száraz gal ly helyet t 
uj, dúsabb hajtást terem. 

Bármily szembeötlőleg, elvitázhatlanul tanús-
kodik is a katholicismus kétezredéves főnállása szer-
zőjének istenségéről, s az isteni közreműködésről, 
mely az egyházat támogatja, őrzi, föntartja a vi lág 
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végéig : — mindez nem tartóztatá vissza a hires fran-
czia critico-historicust Renant, hogy „Vie de Jesus" 
legújabb, hirhedt munkájában, a történelem és józan 
itészet daczára, el tagadja Jézus istenségét. 

A n a g y za j , melyet e munkával ü tö t tek , s a 
mohó vágy, melylyel azt mindenütt, nem tudom már 
hányadik kiadásban — veszik s olvassák: könnyen 
érthető. 

Az embereket mindenütt, de különösen Fran 
cziaországban, a heves vérmérséklet honában — gyöt r i 
a kíváncsiság s u jságvágy, a jelenkor e két nagy 
gyengesége. 

A nyereségvágy, — mely főleg az irodalmi té-
ren, oly ügyesen tudja az emberi gyengeséget saját 
előnyére kizsákmányolni, — kezet fogva a napi saj-
tóval, mely i ly czélra nyil t térrel mindég szivesen 
szolgál, — majd minden évben hoz e g y v a g y más 
irodalmi terméket az ujságvágyóktól hemzsegő köny v-
piaczra, — miután már előbb a napi sajtó a munka 
rendkívülisége- és páratlanságával tele lármazta a 
közönség fülét, fejét. 

Emlékszünk reá mindnyájan, hogy a mult év-
ben mennyire foglalkodtatá egy regény az olvasó 
közönséget. 

Már a betűszedés alkalmával a nyomdából hir-
deték, hogy a nyomdászok könyezve szedik a betű-
ket az emberiség egy része nyomorainak a kis Co-
sette történetében rajzolt setét képéhez. 

A kíváncsiság u g y sem igen erős türelemfonala 
szakadásig ki volt feszítve ; Párisban a rendőrség 
kénytelen volt fegyveresen közbe lépni, hogy ember-
halál ne történjék Hugo Victor „Les Misérables" re-
gényének kiadó hivatalánál. 

A közönség mohó kíváncsisággal nyelte a so-
rokat . . . azután . . . félre tette, s ismét valami ujat 
ohajtott . 

A mi legcsudálatosabb, a társadalmi összes vi-
szonyok a régiek maradtak e nagy hatásúnak kürtölt 
i rányregény után is. 

A katholicismus püspökei maradtak az emberi-
ség szenvedő részének legnagyobb jótévői, s elszám-
lálhatlan tan- s jótékony intézetek alapítása, párto-
lása által az erkölcsi s szellemi haladásnak főfőténye-
zői e regény után is, a nélkül, hogy az abban rajzolt 
püspöknek nagyon is regeszerű je l lemét követnék 
példány gyanánt ; Francziaországban azóta sem tart ja 
egy józan ember is a törvényesen elitélt gályarabot 
becsületes szerencsétlennek, a kis Cosette szenvedéseit 
senki sem tekinti u g y mint a fönálló társadalmi in-
tézvényeknek az emberiség nagyobb részét nyomorra 

kárhoztató kifolyását; — a nyomor közös életrészünk, 
az „ember" nevezettel elválaszhatlanul össze van nőve, 
s attól nem leszünk szabadok, ha Hugo Viktor szét-
osztja is a nyomorultak között ama 400,000 frankot, 
melyet e regényeért , az emberiség nyomorán könyez-
ve tet t zsebre ; — a női szemérem leronthatlan erő 
marad, bármily meghivólag menti s rajzolja is a bu-
kott angyal t Fantineben. 

E g y év sok idő az események folyamában. Ma 
már e regény is az irodalom-történész köréhez s a 
kölcsön-könyvtárakba tartozik. 

A jelen év szintén meghozta adóját az ujságvágy-
és kíváncsiságnak. 

Az előzékeny napi sajtó főleg Franczia-s Német-
országban hónapokkal előbb hirdeté, hogy a szabad 
gondolkodás, történeti itészet nagy mestere Renan, 
áthatolva a kereszténység alapításának legendák al-
kotta homályán, eljutott a valódi Jézusig; s íme a 
képzeleti ábrándoktól megtisztított vallás-alapitóban 
e g y közönséges, tudatlan zsidó embert talált, szülői-
s testvéreinek közepette, ábrándos lélekkel, hanem a 
képzelhető legszűkebb ismeretkörrel, ki aligha birt 
tudatával annak, mi leszen egykor töredékes meséi-
s paraboláiból. 

A közönség alig birta várni a munka megje-
lenését. 

Némelyek regényt vártak, s már előre élvezék 
a bizonyosan el nem maradó botrány-jeleneteket ; — 
mások örültek, hogy végre akadt egy bátor szellem, 
ki e félelmes tekintélyt kellő kicsiségére leszállitja, 
(mert sok ember a jelen korban mindent eltűr, csak 
semmiféle tekintély t nem, természetesen önmagán ki-
vül) ismét mások kárörömmel gondolták: ne neked 
Roma, és kereszténység ! E könyv kimutatja, hogy 
nem vagytok egyébb, mint : kétezred éves hazugság. 

A hivők aggódva reménylék, hogy az államha-
tóság, — melynek többek között az is kötelme, hogy 
az állam uralkodó vallásának követőit ily botrány-
munka megjelenésétől megkimélje, — be fogja til-
tani a könyv megjelenését. 

A könyv megjelent. — Nem tudom, nem volt-e 
az idén is verekedés a „Vie de Jesus" kiadó hivata-
lánál. Még egy pár hétig, hónapig beszéd tá rgya lesz, 
azután, ez is a irodalom-történész papírkosarába jut . 

A munka tartalmára és belbecsére vonatkozólag, 
e lapok olvasói már tisztában vannak a Havi szemle 
s szerkesztői kivonatos közlések és Bonald lehetőleg 
kimeritő pásztori levele által. 

Sokan olvasták, olvassák, és fogják még egy 
darabig olvasni e könyvet . Az egyik , hogy e vagy ama 
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körben kérdhesse szomszédjától jó hangosan : olvasta-e 
már ön a hires „Jézus életét," — s ha véletlenül „nem"-
mel válaszol a kérdezett, — elmondhassa egy lélek-
zetvétellel, mily remek, tudományos, nagy krit ikával 
irott munka, s a nagy hangon emiitett tudomány- s 
kriticának némi halvány sugarát ó benne is sejtse a 
hallgató társaság, — mert van sok oly egyén, ki kész 
kigúnyolni hitét, kegyele t re méltó t á rgyaka t , csak 
eszesnek, elmésnek h igy jék ő t az emberek.— Az ember 
hi jába! mindég olyan után v á g y i k , a m i v e l n e m b i r ü 

A másik, megnyugvást keres hitetlenségét sze-
mére hányó lelkismerete ellen, — s szintén jól esik 
neki oly munkát olvasni, mely minden positiv bitet 
lerombolva, a szemrehányást alapjától fosztja meg ,— 
mert sok ember szivesen csinál illusiókat az örök élet 
rovására is, s kész elhitetni önmagával, hogy a té-
vely az igazság, ha ily módon sajnálatra méltó apa-
thiát szerezhet keblének. 

Kimondhatlanul együgyű s minden vallásos ér-
zet nélküli egyénnek kellene annak lenni, kire káro-
san hatna, vagy ki élvezettel tudná végig olvasni e 
minden mélyebb történelmi s h i t tudományi ismeret 
nélkül összeállított gunyi ra tá t a történelem legnagy-
szerűbb jelenségének. 

Találóan jegyzi meg a bécsi ,Kirchen-Zeitung' 
jeles szerkesztője Wiesinger e munka belbecsére vo-
natkozólag: „Wenn der Teufel hungerig ist, so frisst 
er Fliegen." Ezen régi, drasticus közmondást ju t t a t j a 
eszünkbe a nagy győzelmi zaj, mely Renan „Jézus 
élete" fölött bizonyos oldalról hangzik. — Valóban 
nagyon alásüllyedhetett elleneink harczi ereje , ha 
már ily Renanféle itatópapiros-hősőkkel jönnek a 
sikra," — (Kirchen-Zeitung 32. sz.) kiről helyesen 
nyilatkozott a müncheni kath. tudósok gyülekezete 
e szavakkal: „Renan legújabb könyve, melynek czi-
me „Vie de Jesus," nem csak keresztényietlen, ha-
nem általában minden tudományosság nélküli, folii-
letes és hasonló arányban erkölcstelen munka." 

Daczára ez igazságos megjegyzéseknek a külföldi 
irodalmak versenyezve forditák le e munkát . 

Német nyelven is azonnal megjelent, s mint a 
bécsi Kirchen-Zeitungnak Linzből ir ják : „az isteni 
méltóságtól megfosztott ácsmesternek most élő honfi-
társai igen olcsón á ru l ják kéz alatt a kérdéses köny-
vet. A néppel el akar ják hitetni, hogy Renan «álnév 
és valóságban a párisi érsek irta e könyvet , — s hogy 
a német fordítás egyházi jóváhagyással jöt t ki" stb. 

A hitetlenek tábora, u g y látszik, nagy nyoma-
tékot tulajdonit e munkának, mert minden utat és 
módot fölhasznál annak ajánlása- s terjesztésére. 

Azonban a hivők tábora sem marad tétlenül. — 
Már eddig számos czáfolatok jelentek meg Franczia-
országban. Többek között : „Une prétendue vie de Jé-
sus-Christ, — abbé Loysontól, — „Une vie de N". S. 
Jésus-Christ, réponse au livre de M. Renan," Eugène 

Portréi tól; — „Une échappée sur la vie de Jesus de 

M. Renan, Frédéric des G-rangestól ; — „Examen de 

la vie de Jésus de M. Renan" — Poujoulat tól ; — 

„Léçon prélimináire à M. E. Renan, sur la vie de J é -

sus," abbé Michontól ; végre a különféle, népszerű dol-
gozatai által hires Segur Lacordaire egyházi beszédei-
ből állított össze egy kivonatot „La divinité de N. S. 
Jésus-Christ par le R. P. H. D. Lacordaire" czim a-
latt. — Ezen kivül az összes katholikus sajtó sikra 
szállt a legszentebb katholikus érdekek ily méltatlan 
megsértése ellen. 

Egyébiránt a nagy zajnak, melyet e munkával 
csináltak Francziaországban különösen alig van értelme 
akár annak ujdonsági oldalát, akár tudományosságát 
tekintsük. 

E közlemény idézeteiből kitűnik, hogy Renan 
„Etudes d 'H i s to i r e Religieuse" s egyéb munkáiban 
nyersebben is nyilatkozott Jézus és a kereszténység-
ről; ha eddigi irodalmi működését ismerjük nem 
csak nem ütközünk meg e munka i rányán, sőt azt 
vallástalan tanulmányainak következetes gyümöl -
cséül tekint jük. 

ISTem uj már az, mit Renan e könyvben elmond. 
Husz év előtt megír ták azt Strauss, a ké t Bauer 
s követőik tudományosabban; akkor is elözönlötték 
a jóakara tú emberbarátok a német közönséget Strauss 
munkájának népszerűbb s legnépszerűbb kiadásaival. 
És a kereszt megingatlanul áll millió s millió hivők 
szivének Golgotáján. 

Ez u j bölcsészeti iskola, — a szentkönyvek szö-
vegének elferdítése, hamis értelmezése, Jézus Krisz 
tus csudáinak s a történet által elvitázhatlanul meg-
állapított események egyszerű, indokolatlan eltaga-
dása, v a g y mythos- és legendává változtatása által, 
dicsőitvén Kristusban az embert, de megtagadva az 
Istent, — reményli a kereszténység elleni kétezred-
éves harczot győzelmesen befejezni : ez is mint 
a többi, ez iskola bölcseinél sokkal több ész- s tudo-
mánnyal biró rendszerek alapitói, rendszerükkel 
együ t t — el fog enyészni a kereszt főnállásának 
örök idejében. — És a félelmes gyorsasággal haladó 
idő elhozza a kort, melyben az utódok e bölcsészek-
ről is elmondják sz. Ágostonnal : „azt hi t ték, hogy a 
kereszténység végéhez közeleg: esztelen kevélysé-
gükben elhiteték önmagukkal , hogy lángelméjük 
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segélyével lerombolják a keresztet. E romboló mű-
ködésűk közben, midőn annyi erélylyel dolgoztak a 
hitetlenség meghonositásán : . . . láttam őket egymás-
után meghalni. — És Jézus Krisztus egyháza állva 
maradt , hirdetve a jövő nemzedékeknek a keresz-
ténység hatalmát s örök igazságát. Sirjaik mellett 
elhaladók, imádkozzatok éret tük." 

Andrássy Kálmán. 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Páltól . 

FLORENZ, oct. 30-án. A mennyire lelkesen buzog Bo-
logna, oly álomban nyugszik Toscana. Florenznek gazdag a 
művészeti kincstára, tiszták az utczái, de szegény e város a 
kath. életnek korszaki nyilatkozatjaiban, piszkosak bolt-
szekrényei az erkölcs és a vallás elleni torzképekben. Annyi 
torzképet s a szemtelenséget annyira vive, hogy a szent-atya 
és az államtitkár képe meztelenségben festve tétessék ki a 
bolt-ajtón, ablakon, sehol nem látni. A büszke Florenznek 
remek ecsetje tehát ily torzképekben kopik ? Ez a mai Flo-
renznek művészete a Cosmusok fővárosának művészete he-
lyett ? Az idegenek, kik a Pitti és degli Ufficii palotából ki-
jönnek, látják a mai ecset termékeit. Igy nemesiti a forra-
dalmi csoport, mikor kormányra jut, a nemzetet, hogy még 
ősi dicsőségét is szenyfolttal fedi el. A forradalmi rendszer 
itt legszélesebb uralkodásnak látszik örvendeni. II. Leopold 
rendszere meghozta gyümölcsét, mivel politikai s canoni 
elvei a népben az önélet csiráit elfojtották, e nép, természe-
tétől szelid levén, elnyomatásában szabadságot, nemzeti ki-
fosztásában gazdagságot képzel, s midőn az önerőt leginkább 
kellene kifejteni, a forradalom ellen szünetlenül tiltakozni, a 
helyzettől adott és engedett minden fegyvereket az egyház, 
az erkölcs, a religio védelmére férfiasan forgatni, a papság 
aludni látszik, kivált a fővárosi. Nem passaglianus papság ez, 
nem a turini kormányhoz szegődött ő, ha a sziveket vizsgál-
nók, alig találnánk egy ily papot, — de félénk, mozdulatlan 
papság ez. Nem szed Péterfillért, nem ragadott meg minden 
alkalmat kath. tüntetésre, nem lövel röpiratokat, nem szer-
vez egyleteket, nem gyülekszik egy lobogó alá a tevékeny-
ségre; szólj egyikkel, vállat vonit: szólj másikkal, jámbor 
óhajtást hallasz; szólj a harmadikkal, négyszem között is ret-
teg szólani. Annyi sok tiltakozások menesztettek Italiának 
többi részeiről a turini zsarnokkormány intézkedései ellen; 
mennyi ment Toscanából? Egyetlen egy, rövid, hideg nyi-
latkozat, hogy az aostai megyének nyilatkozatját ezek is 
osztják, de az aostai főpap szavait nem merték után irni. 
Hinné-e valaki, hogy a ,Contemporaneo'egyetlen kath. újság-
nak Florenzben az 1000 előfizetői között, csak 200 toscanai 
van? Hinné valaki, hogy a fővárosi papok között olyanok is 
vannak, kik a szerkesztőség helyét sem tudják , s a lapot, a 
szerkesztőt, alig névről ismerik ? Hinné valaki, hogy San-
Pol-Gandolfo Istvánnak házában, ki Turinból idejött , ház.it, 
nyomdát vett, hogy, miután Florenznek egy kath ujsaga 
sem volt, ő, sardinia-szigeti születésü és világi ember, egy 
kath. újságot a forradalmi uralkodásnak ezen puha földjén 
adjon ki, s a tiltakozás a turini erkölcstelenitési rendszer 

ellen Florenzből is hangozzék, csattogjon, — alig két pap for-
dul meg. Hinné valaki, hogy a papok közül néhányan álnév 
a la t t , idegen lakásra rendelik meg a ,Contemporaneo'-t, s 
szobájukban eldugják, dugva, kézről-kézre adva olvassák ? 
,Nihil mihi et homini illi,' telje3 második kiadásban. Hinné 
valaki, hogy itt Florenznek mai tettleges ura, s urának ko-
rona örökös fia szentelt vizzel fogadtatott a székesegyház-
ban, mikor Nápolyban még a sekrestyés is otthon maradt, 
midőn a forradalomnak ezen siralmas áldozatja a templom-
látogatást megüzente? Hinné valaki, hogy San-Pol mult év 
febr. 5-én megtámadtatván saját lakában, a csendőrök szeme 
alatt vezetett utczai csoport betörése által 10,000 lira kárt 
szenvedett, és ehhez még tömlöczbe vitetett, Florenzből kár-
pótlás nevében csak egy lirát is kapott volna? hogy tömlö-
czében megtiszteltetett volna ? Nem, — a kik kárpótlás czime 
alatt pénzt küldtek, azok nem toscaniaiak voltak; a kik a 
rettenthetlen férfiút a tömlöczben látogatásaikkal, otthon 
névjegyeikkel megtisztelték, azok utazók voltak Florenzben. 
S ki szólt mellette a csendőrségnél ? Senki. Ily viszonyok 
között viszi San-Pol István ur a Contemporaneot. 0 világi 
férfiú, hittani és canoni tudománya elég, ragaszkodása pe-
dig a legitimitáshoz, az egyházhoz példás és határtalan. O 
nős, de gyermekei nincsenek; ő kész mindent föláldozni, ja-
vait, egészségét, életét a szent ügyért. Ide jöt t , hol legna-
gyobb tétlenséget látott ; ide jött, mivel a forradalom gyil-
kot mondott rá, ha Turinból nem távozik. Csak rokonszenvet 
kiván ; talál kétségkívül, hanem Bolognában , Nápolyban, 
Umbriában ; van-e rokonszenv Florenzben ? Senki sem látta 
jelét. Ily módon fölfalnak, és ehhez még gyávaságunk miatt 
megvetnek ellenségeink. ,Nem tüzeskedni' bölcseség a béke 
idején, — gyávaság a háborúban. San-Polnak vigasztalása a 
szent-atya magas kegyessége, ki nem felejtkezett róla, sőt 
akkor kereste föl magas kegyeivel, mikor a legközelebbiek 
bölcseségnek tartották, nem is szólni felőle. San-Pol ujság-
iró, — de mi egy ujságiró ma? Kérdezzétek a forradalmi sajtót. 
S miért nem oly hatalmas a kath. sa j tó? Mivel kisebb-na-
gyobb mértékben ugy áll, miként a Contemporaneo Florenz-
ben. Az ellenség fél tőle, bátorságát tiszteli, szilárdságát di-
cséri, — a barátok serege eloszlik körülötte mint a reggeli 
köd. Ujságiró San-Pol, ki a ,Schmaseheratore'-ben Margotti 
Jakabnak bevezetője volt a napi sajtóba. Margotti, Saper-
gának növendéke, legelőször San-Pol által fogadtatott el a 
napi irodalomban. A .Schmascheratore' megszűnt, daczára 
hogy Victor Emmanuel 1800 lirát fizetett érte, csak hogy az 
eluyomatástól megmentse; született a jL'Armonia', Birago és 
Cavour Gusztáv vezetése alatt, s folytatták a félbehagyott 
Schmascheratorét. San-Pol Turinban megkezdte a kath. saj-
tót, figyelmeztette először a katholikusokat, most vox cla-
mantis Florentiis. — San-Pol ujságiró, — de olyan, a ki az 
1848-i mozgalmakban hazáját veszélyben látta, Sardinia-szi-
getről Turinba költözött, hogy a kétszínű Carlo Albertot 
megmentse a forradalmárok kezeiből, s a nagyravágyó poli-
tikát csak a nyaktörésre biztos röptében megakadályozza. 
Hanem a kétszinü nép romlást hoz a koronára, a kétszinü 
király megrontja saját népét. Carlo Alberto 1821-ben, mint 
Carignani herczeg gyáván elárulta a genuai forradalmárokat, 
1848-ban elárulta az olasz félsziget forradalmárait ; hizelgett 
a forradalomnak, hizelgett a legitimistáknak ; délután aláirta 
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a barátságos sürgönyöket Bécsbe, estve tanácskozott az au-
sf.riai számkivetettekkel: mély meghatással fogadta a turini 
érseket, mikor ez távozott, fügét mutatott u tánna; vágyott 
a vaskoronára, incselkedett a bécsi udvar ellen, de mégis 
tanácsait kérte, rendeletjeit teljesítette, a bécsi udvar által 
bemondott forradalmárokat Piemontból kiűzte; 1848-iki ta -
vaszkor , egy estve az austriai követet fogadta, a milanói 
forradalom ellen tüzet-vasat kiáltott, változhatlan hűséget a 
barátságos szövetséghez égre-földre biztosította, — s négy 
óra múlva azon estve mit tett Carlo Alberto ? Turint el-
hagyta, Ticinot átlépte, Milanóba betört, Peschiera alá sie-
tet t , hogy Groito, Novárán keresztül Turinba, s Turinból 
0 portóba siessen. Ily könnyelmű, ily kétszinü világban San-
Pol röpiratjai viszhangra csak a közös gyászban találtak, 
mikor minden késő volt. — Ujságiró San Pol, — de olyan, 
a ki észrevevén, hogy Cavour a fiatal király házi szenvedé-
lyeit minden vad indulatokra elősegiti, hogy helyette kor-
mányozzon, megkezdte a Smascheratore'-t, hogy a királyt az 
aljas fertőből, hova őt Cavour dobta, kimentse; hogySiccardi 
és Iiosa istentelenek ellen a papságot védelmezze. — Ujság-
iró San-Pol, — de olyan, a ki látván, hogy a fenébe átment 
sebnek tüzes vas kell, irt, s előre hirdetett egy röpiratot: 
„Storia della vita intima e regia del re di Sardegna Victorio 
Emmanuele per Stephano San Pol-Grandolfo di Alghero." A 
hirdetés maga villámcsapás volt, hét nap alatt 14,000 elő-
fizető jelentkezett reá. Rattazzi hizelgett, fenyegetett, végre 
pénzzel kezdett vásárolni. A bérencz lapok halált kiáltottak a 
vakmerő ellen, San-Pol meg nem ijedt, nem engedett; 1856-i 
dec. 24-én estve orgyilkos által a Debarcadero-piaczon meg-
támadtatott. Ki élesitette az orgyilkosnak vasát? máig se 
tudni. A röpirat Belgiumba j u t o t t , Írójának kiadás előtt 
20,500 lírát hozott; a belga könyvkiadótól 40,000 frankért a 
piemonti követ megvette. — Ujságiró San-Pol, — de olyan, 
a ki látván, hogy az olasz forradalom a nép erkölcseinek s 
vallásosságának kiirtása által igyekszik magát a félszigeten 
megszilárdítani, s Romába az utat, miután minden árulás, 
minden esküszegés, minden orgyilkosság, miként Faust i-
Venanzi pere bebizonyította, sikeretlen lett, atheismus által 
egyengeti, késziti : az erkölcs, a religio, az Isten nevében 
kezdte a harczot, s látván, hogy Turin, Bologna, Nápoly bir 
jeles kath. közönséget, mindenét eladván, Florenzbe költö-
zött, hogy itt dolgozzék a lelkes katholikusokkal az ördög-
nek eszközei, a pokolnak gépei ellen. Ezen élet türelem, 
munka, föláldozás, — ezen élet érdem az Isten, s tisztelet a 
kath világ előtt. Eddig Florenzben keveset hatott, — de 
San-Pol tür, a helyzetet könyezve szemléli, könyeinek leg-
keserüebb rohama, midőn a tétlenségre, a hidegségre gon-
dol, mely őtet környezi. — Most nyomatja a ,Quaresimale'-t 
40 böjti beszédet, toldalékul a Contemporaneohoz ; eddig 10 
beszéd jelent meg, hasonlít a Margotti ,Storia dei nostri 
tempi' czimü mühez. A czimek mutatják, hogy tisztán törté-
neti okmány : „1) Unità della morte'; 2) L'ipocrisia sul trono; 
3) A Romai A Roma; 4) II Palazzo Farnese; 5) 11 decalogo 
dei r e ; 6) Napoleone III e l'Italia ; 7) Una Storia; 8) Ca-
vour; 9) II processo Fausti-Venanzi ; 10) II primo articolo 
dello Statuto"; ezen toldalékra külön előfizethetni; ' ) a könyv 
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San-Pol arczképét fogja hozni; eddig 4000 előfizető jö t t . — 
Utolsó kezdeménye San-Polnak, a kath. irók segélyezése, 
dijazása, serkentése. Társulatot tervezett, melynek tag ja i 
évenként 6 lirát fizetnek, mely a kath. fiatal irók munkálat-
jainak kiadására fog fordittatni. Isten segitse a fáradhatat-
lan férfiút jámbor szándékaiban. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. ap. Fölscge f. é. november 19-ről kel t legfelsőbb ha t á ro -

zatával b. H o r e c z k y Ferencz csejthei lelkészt pozsonyi kanonoknak 
méltóztatot t legkegyelmesebben kinevezni . 

PEST, dec. 9-én. Lapunknak 42-ik számában a „Ve-
gyesek" közt egy-két észrevétellel kisértük Szilágyi F. ur a-
zon állítását, hogy Péter soha sem volt Romában. A t. érte-
kező ur jónak látta a prot. egyházi lap 49-ik számában szava 
inkra a következő megjegyzéseket tenni : „E 18 sorból álló 
bölcseségben két valótlanság (vulgo fillentés) és egy rága-
lom van. Első fillentés: En azt nem mondom, hogy mivel 
„Péter Romában nem volt, a romai püspöknek semmi joga 
sincs magát pápa gyanánt viselni." — De hát mi egyéb kö-
vetkezhetik azon állításból, hogy Péter soha sem volt Romá-
ban? Bizonyára ezen esetben csak bitorolná magánaké jogot 
a romai püspök; vagy mutassa meg Sz. ur, mikor ruházta a 
kath. egyház a romai püspökre a primatust? et erit mihi 
magnus Apollo ! — „Második fillentés : A budai népszín-
házát én soha történelmi kútfőül nem használtam, sőt soha 
azon népszínházzal és annak ügyével nem is foglalkoztam 
stb." — Sz. uram, litera scripta manet. — Hát nem Sz. 
ur irta-e a Prot. egyh. lapban, mit mi a „Religio" I. fél-
évi 35-ik számában a „Vegyesek1, közt fölhoztunk, hol ez 
olvasható: Elmondottam (tudnillik Szilágyi ur) egyrészről 
fönebb, de a történelem lapjain annál jóval több van följe-
gyezve, — a mit Szelepcsényi, gróf Széchényi György 
és Kollonics Lipót akkor müveitek, és ugyancsak a történe-
lemből ismerjük, sőt még a b u d a i n é p s z í n h á z b a n is 
a „II. Rákóczy Ferencz fogsága" czimü d r á m á b a n K o l -
l o n i c s s z á j á b ó l hallottuk, e főpapnak az ő és említett 
társai akkori eljárását és irányát jellemző politikai maxi-
máját : „Hungáriám facio captivam, dein catholicam tandem 
germanam." Nem irta ezt Sz. u r ? és valljon nem a budai 
népszínházra hivatkozik mint történelmi kutforrásra, hisz ott 
hallotta e maximát K o l l o n i c s s z á j á b ó l ! — „Végre rá-
galom, mondja Sz ur, a mit a névtelen a prot. tudományos-
ság haladásáról mond. Miután azon ifjú pap (köszönjük a bó-
kot, bizony ma-holnap elmondhatjuk: „Quadraginta annispro-
ximus fui generationi huic; és bizonyos embereket szemelőtt 
tartva hozzá tehetjük : et dixi s e m p e r h i e r r a n t c o r d e ) 
saját egyháza, tehát a kath. tudomány mezején is járatlan 
(mártudnillik mivel nemhiszszük, hogy Péter ne lett volna Ro-
mában !) igen természetes, miszerént a prot. tudományról csak 
egy árva betű fogalma sincs, s igy rágalmazza az európai je-
len műveltség egyik dicső, ha szinte a sötétség madarainak 
szemét sértő fénynyel tündöklő tényezőjét " — Mi azt mon-
dottuk : Különös azon prot. tudományos haladás, mely min-
dég csak a régi valótlanságot tálalja föl, tudnillik a katholi-
cinmmt illetőleg; mint ezt teszi Sz. ur, miclőn újra fölmele-
gíti a prot. tudósok által is elvetett azon állitást, mintha Péter 
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sohasem let t volna Romában. Sz. ur bizonyára nem tudja , 
vagy tudni nem akarja , mi foglaltatik a prot. könyvekben, 
és mint ismételtetik uton útfélen a sok, ezerszer megczáfolt 
valótlanság a kath. h i t rő l , egyházról , annak intézményei-
ről , és igy az ellenünk emelt tudatlansági vád egye-
dül őtet illeti. Hogy ez iránti nagyobb fáradságtól meg-
kiméljük Sz. u r a t , szolgálunk neki néhány idézettel épen 
azon lapnak legujabbi számaiból, melyben azon állitását 
vi tat ta , és ellenünk is fölszólalt. A Prot. egyh. lap 48-ik 
számában egy czikk-sorozat kezdetett meg ezen fölirat tal : 
„Tájékozó nézpontok az egyháztörténelem mezején" mely-
ben ily kifejezések fordulnak elő : „De hát ha még a másik tá-
bor elhunytjai fölkelnének; 2. Fülöp, Alba, szellemrokonaik-
kal az inquisitorokkal előjönnének, h a L o y o l a e s z k ö -
z ö k b e n n e m v á l o g a t ó s g y e r m e k e i szemlét tar ta-
nának az általuk nevelt udvarok s népek fölött, mit szólaná-
nak ezek ? Matamoras s egy-két hitvány társa az evangéliu-
mot merészlik terjeszteni a kiválólag „catholikus rex"-ek 
országában, és nem hogy máglyára dobatnának, hanem mi-
dőn csak 7—8 évi gályarabságra Ítéltetnek is, nem csak az 
egész prot. világ, de „ad majorem (sic) scandalum Dei" 
még a katholikusoknak is ezrei könyörögnek szabadon bo-
csát tatásukért" stb. Olvasta ezt Sz. u r ? és az inquisitio, a fi-
nis sanctificat media, a Matamoras-féle ügy nem fordittatik-
e még mindég az egyház ellen? A 49-ik számban szintén ez 
olvasható: „Egyik helyütt az inquisitio, jezsuiták stb. igye-
keztek minden önálló szabad szellemet elfojtani." Fölhozzuk-e 
a 48-ik számban az 1525-ik lapon foglalt szép jellemzést a 
kath. hitről és Napoleon, Cavour, Passaglia, Colenso, stb. 
törekvéseiről? Elég lesz csak a „Házi kincstár" ez évi 23-ik 
számára hivatkozni, hol a „Luther és a reformatio" czimü 
czikknek mindjárt elején igy szól az i ró: „A tudomány, 
melyet Jézus a földre hozott az emberiség boldogitá-
sára miután külellenségeit legyőzte, saját kebe-
lében talált egy vészes ellenségre. A századok hosszú 
sorain mindinkább eltávozott a keresztyénség a jezusi 
tudomány magasztos szellemétől, áltanok csúsztak be, 
az egyház a betű rabja lett a szellem elejtésével, szóval a 
keresztyén egyház minden volt, csak az nem, melyet Jézus 
a földre hozni aka r t ; s ha feltámadtak volna sírjaikból az a -
postolok s az ős keresztyének ; ha leszállt volna az égből Jé-
zus, ki az Istent lélekben és igazságban tanitá imádandónak, 
jogosan mondhatták volna azt „nem ismerünk t i teket" stb. 
Kell-e ennél nagyobb arczul-csapása a katholicismusnak, 
melyről pedig a régiebb protestánsok is elismerték, hogy le-
hetséges benne és általa üdvözülni. Minek tehát a folytonos 
rágalmazás ? Ily tudományosságról, mely nem akar látni, nem 
okulni, hanem mindég a régi valótlanságot hordja föl, mond-
tuk, hogy különös haladás ! Czáfoljon meg Sz. ur ! Ki tehát 
közülünk a fillentő és rágalmazó ? Ik. 

R O M A , aug. Azon okmány, mely Amboisei Fran-
cisca vallásos tiszteletét niegerősiti , következő: „Decre-
tum Conürmationis cultus ab immemorabili tempore prae-
stiti ancillae Dei Franciscae Ambosiae ducissae ßr i tan 
niae ac monialis carmelitanae beatae muncupatae F ran 
cisca Ambosia Britanniae ducissa ex Ludovico Ambosio 
(d'Amboise) vicecomite de Thouars et Maria de Rieux ex 
illustri Britannica prosapia anno repara tae salutis millesimo 

quadragentesimo vigesimo septimo na ta est. Divinae bene-
dictionis dulcedine praeventa pueritiam et adolescentiam 
virtutum odoré conspersit. Quinto decimo aetatis suae anno 
Petro alteri ex liliis Joannis V. Bri tanniae ducis nupsit. Hic 
uxorÍ3 suae pietatem adiniratus nimio earn amore poseque-
batur. Verum suadente vaferrimo humani generis hoste, adeo 
in gravem incidit de innocentis suae conjugis fide suspicio-
nem, ut quadam die ira abreptus manus violentas in uxorem 
injecerit, eamque sanguine conspersam ac semimortuam re-
liquerit. Mox Franciscae innocentia perspecta facti poeni-
tens veniam ab ea supplex imploravit. Ex eo tempore ita sibi 
invicem pie aemulati sunt, ut de virtute in virtutem quotidie 
proiicerent Francisca autem orationi die noctuque vacabat , 
eique sacris adesse, ac Eucharistico Pane refici in deliciis 
erat, pauperuin amantissima nosocomia invisebat, leproso-
rum maxime miserebatur, quibus domos et valetudinaria p a -
ravit. Interea mortuo Francisco Bri tanniae duce ad i l lumre-
gendmn principatum vi successionis vocatus est Petrus , qui 
cum uxore Francisca in cathedrali Rhodenensi anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo corona ducali 
donati sunt. Tunc Franciscae virtus e solii fastigio tam-
quam lucerna super candelabrum posita collucens mirum 
ubique splendorem diffudit. Siquidem caritatis igne suc-
censa Deum summopere dilexit, proximorum saluti curandae 
omnem impendit operam. Ecclesiae et Religioni fovendae 
plurimum adlaboravit. At mortuo viro ipsa quoque mundo 
penitus mortua est. Nam conspicuis posthabitis nuptiis per-
petuae se continentiae voto obstrinxit, suorumque blanditiis 
et minis, qui eam ab hoc proposito servando exturbare con-
tendebant fortiter restitit. Dein carmelitarum habitum in-
duens singulare religiosae vitae exstitit exemplar, uti prius 
praeclarissimarum virtutum virginibus, matrimonio junctis 
et viduis sectanda exempla reliquerat. Tandem in monasterio 
de Scotiis prope Nannetas degens, cujus regimen Sixti IV. 
Pontificis Maximi jussu susceperat, extremo morbo corre-
pta est. I taque sacramentis refecta sorores circa lectum 
plorantes ad perfectionem assequendam adhortans, preces-
que devote ingeminans animam Deo reddidit die IV. Nov. 
1485. — Quae singula authenticis monumentis Ilde dignis 
comprobare studuit Rsmus D. Antonius Alexander Jaquemet 
Episcopus Nannetensis, simulque reputavit apud Sanctam 
Apostolicam Sedem horum monumentorum opus demon-
strare se posse, a tempore immemorabili, et longe ante dé-
créta Urbani VIII. huic servae Dei tributum fuisse publicum 
ecclesiasticum cultum. Quare eodem instante subscriptus 
Cardinalis sacrorum Rituum Congregationi Praefectus Or-
dinaria hodierna die ad Vaticanum habita sequens dubium 
discutiendum proposuit : an constet de cultu publico ec-
clesiastico ab immemorabili tempore praestitae praedi-
ctae servae Dei seu de casu excepto a decretis sa. m. Ur-
bani Papae V I I I ? Porro Emmi et Rmi patres Cardinales sa-
cris tuendis ritibus praepositi post accuratum omnium exa-
men ac post auditam ore et scripto R. P. D. Andreae F r a t -
tini Sanctae fidei promotoris censuram ad propositum du-
bium affirmative respondendum existimarunt, seu constare 
de casu excepto, die 11. jul. 1863. Facta postmoclum de prae-
missis Smo D N. Pio Papae IX. a subscripto secretario re-
latione Sanctitas Sua s. congregationis sententiam ra tam 
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habens confirmare dignata est cidtum publicum ecclesiasti-
cum ab immemorabili tempore praestitum beatae Franciscae 
Ambosiae Britanniae ducissae. ') Die 16. iisdem mense et 
anno C. Eppus Portuens. et s. Ruíinae Card. Patrizi. Barto-
liui S. R. C. Secret. 

NIMES. (Vége.) A török jóslatok regélik, hogy 
azon szép vidéken egykoron ismét a frankok fognak 
uralkodni. Francziaország az egyháznak első hitküldére. 
Mit kell tehát tennünk? Ha a romai és a szakadár pap-
ságra pillantunk, a nagy távolság által, mely őket elvá-
lasztja, meglepetünk. A szakadár papság a politikai hatalom 
igája alá görnyedve nem más mint a simonia által minden 
nemességből kivetkőztetett eszköz ; ellenben a romai papság, 
folytonos közlekedése által az egység pontjával, méltóságos, 
s nélküle Keleten a papi méltóságnak árnya is elveszett 
volna. A méltatlan papság nem képes küldetésének meg-
felelni ; a népek ezt ösztönszerűleg érzik ; a mit abban 
nyilvánítanak, hogy tanítóik székét ott hagyják. Mit is 
prédikálhat a tudatlan pap? Nekünk tehát hitküldérekre 
van szükségünk Keleten. Adjon Francziaország. A nyel-
vünk iránti rokonszenv mutatja,hogy az isteni gondviselés 
minket szemelt ki az egyesülés nagy müvének létrehozá-
sára. Az ember erőtelen ily miire. A szeplőtelen Fogantatás 
századja mutatja, hogy a nők szélesebb tevékenységi tért 
nyernek az egyház javára. A szeretet-nénék által tet t csu-
dálatos szolgálatok, a Sionleányok, s más egyesületek, az ör-
mény szerzetesnők Hassoun által alapitva, a sok nehézségek 
után létrehozott görög szerzetesnők, mind oda mutatnak, 
hogy Keletnek egyesítésén, mivelésén a nyugoti nagylelkű 
nők is jelentékeny szolgálatot fognak tenni. A tanodák sza-
porodnak, hol szerzetes nőink tanítanak, nevelnek. A Kelet 
már eddig is áldani köteles a romai egyházat. Azonban min-
dez még kevés: gyümölcsözőbb vállalathoz kell fognunk. Hit-
küldéreket és szerzeteseket adni Keletnek csak kezdet, csak 
átmenet ; fődolog, hogy benszülött papságunk legyen ott ; s 
én méltán emlitem, hogy a szentatya egy ily papneveldének 
alapitásával engemet megbízott. En a fővárosban a chalce-
doni zsinat templomának romjain akartam ily házat emelni, 
mintegy szerencsés jóslat gyanánt, mivel azon zsinat leg-
világosabban ismerte el és vallotta a pápa jogait. A görögök, 
és a bolgárok számára a szentatya áldása alatti papnövelde 
volna egy anyahely, honnan kijővén a papok, önmagukat 
tarthatnák fön latin hitküldérek nélkül. Egy más főpont egy 
kath. patriarcha Konstinápolyban. Jeruzsálemben már van, 
miért nem lehetne Mohamednek városában? Sok itt a nehéz-
ség, és hozzá még politikai akadályok is vannak. Azonban, a 
kath patriarcha Konstantinápolyban befolyásunkat nem csak 
nem csökkentené, hanem növelné is Az emberek a méltósá-
got személyekben szeretik látni ; a keleti nép mindenek fö-
lött ilyen." Ezen előadás végén a sok érdemű egyházi férfiú 

' ) Ezen mód a szent téavat ta táshan ,aequipollens< szólam alat t 
i smere tes , mivel az eredményben egyenlő a hosszú perkerese t te l ez 
ügyben. Ezen mód csak a vallásos t iszteletnek tényét bizonyít ja , a h ő -
sies e rények , és a csudák vizsgálásába nem ereszkedik. Ily aequipollens 
módon mondatot t ki a Montefalco Klára vallásos t isztelete; később XIV. 
ü e n e d e k megkezde t te t te a szent téavat ta tás hosszu perét , s csak 1850-
lien végezte te t t be, kimondván IX. P ius , hogy erényei hősiesek voltak; 
most a vizsgálat a csudák valósága körül folyik. 

buzdítást intézett t. cz. hallgatóihoz a keleti ügynek pénz-
adakozássali előmozditására. 

MECHELN, aug. A régtől készített lovag-játék tegnap-
előtt szép időben a legfényesebben megtörtént. Kilencz so-
rozat képezte az egész tüntetést. Az első ábrázolta Mecheln 
városát, egy diadal-szekeren volt Hanswick szűznek zászlója, 
környezve 12 leánytól lóháton ugyanannyi erénynek jellege, 
10-ik századi öltözékben, elől négy lovas trombitás lépdelt. 
Ezután jött a szeplőtelen fogantatás szekere környezve an-
gyaloktól lóháton; utánna sz. Péter szekere, környezve bi-
bornokok-s püspököktől, kisérve egy század lovas polgári 
őrséggel; a negyedik sorban szűz Maria szekere környezve 
a kath. nemzetektől, sok leánylovaggal, kik közül kiki egy 
nemzetet képviselt, melyet ruházatjárói lehetett megismerni ; 
az ötödik sor volt szűz Maria menybe-menetelének szekere, 
négy lovag kíséretével, kiket követett az ős-arbalete-i eskü-
lovagok öltözetjében nyolcz lovag ; egy sorozat ábrázolta a 
szűz Anyát hódolatot fogadva a kath. fejedelmektől és kor-
mányoktól; egy másik sorozat szűz Máriát Belgiumnak véd-
asszonyát, mely sorozatnál kilencz zászlótartós vitte a lobogót, 
a kilencz belga tartományt ábrázolva. Az utolsó sorozat a 
haza jólétét tüntette jelképekben. A diadalszekerek, az öltö-
zékek fényben úsztak, s mind történeti hűséggel voltak el-
készítve. A lovagjáték egész délután tartott, aug. 30-án ismét 
uj lovagjáték lesz. Ebből láthatni, hogy a játéknak uralkodó 
eleme vallásos, és katholikus volt. 

LONDON,aug. Most tértem meg Mechelnből, hova, mint 
a Sun-lapnak levelezője küldettem. Különben Francziaország, 
Németország, Italia napi irodalma teljesen volt képviselve, 
s az ujságirók számára adott padok tömve voltak. Angolor-
szágnak jelesei közül Wiseman bibornok, Cornthwaite, be-
werley-i püspök, Manning, Wilberforce és Vallis, a Wecckley-
Register szerkesztője, s Wegg-Prosser, Lambert János ott 
voltak. Sokan a bizottmányokban elnököltek is. — Jeandel, 
a szent Domonkos-szerzetnek romai főnöke, bevégezvén lá-
togatási út já t Angolországban, aug. 6-án Londonban Haver-
stock külvárosban egy u j templomnak, s u j kolostornak alap-
kövét tet te le. A segédszolgálatot Ronard de Card, belga, s 
Nickdols Tamás, angol tartományi főnök atyák végezték. A 
bibornok is jelen volt, ugyszinte Gonin, trinidadi érsek. Ez 
alkalommal 18 domonkos szerzetes volt együtt, mennyi An-
golországban háromszázad óta nem volt. Maning ur szóno-
kolt sz. Domonkosnak három erényéről, a hitről, az igaz t u -
dományról, s a szentolvasórol. Az alapkőre 100 fonts ter l ing 
tétetett le adakozásul az épitésre. — Ugyanazon nap Den-
bigben u j kápolna és elemi iskola nyittatott meg. A jezsuita-
atyák munkálatjainak ez ismét u j áldása, a kik Galles tar-
tományban a hitnek magvait mint elsők hintik. A kápolna 
és iskola Arundell Eduard atyára van bizva, ki Arundell de 
Wardournak testvére Brown shrewsbury-püspök áldotta 
meg a kápolnát, s Jones József jezsuita-atya szónokolt wa-
lesi nyelven. Londonnak nyugati részén Turnham Green és 
Hawell külvárosokban u j templomok épülnek. O Neal, west-
minsteri püspök-helyettes jelentést tett a morthe-hydei kis-
ded-óvodáról, mely már hat éven át a mechelni irgalmas 
szerzetesek vezetése alatt áll Azóta a kisdedek száma 14-ről 
114 re emelkedett, s az adósságból 1000 font sterling tör-
lesztetett. A kisdedek száma növekedvén az épület nagyob-



bitása is szükséges lett, erre 50,000 fr. kell, s már 30,000 fr. 
készen vagyon. — Ha az utasok Folkestonebe érve kath. 
templomot keresnek, ne zavarodjanak meg, ha semmit sem 
lelnek, mivel itt csak egy üres szoba van, melyet kápolnának 
nevezhetnénk. Iskola sincs, és a 70 kath. gyermek anglican 
és más secták tanodáiba járnak. Folkestonet azért emiitjük, 
mivel az utazó könyvekben mint méltó nevezetesség fordul 
elő szent Eanswith, Ethelbert első száz királynak leánya ál-
tal alapitott zárda miatt, mely Angolországban első, és szent 
Pé ter tiszteletére szenteltetett föl A szent szűznek teste 
a 17-ik században fedeztetett föl a plebania-templomban, s 
mivel épségben találtatott, a jámbor anglikánok a szentnek 
fejéről a hajakat ereklye gyanánt vitték. A Nova legenda 
Angliáé sok csudáról szól, mely a szentnek testénél történt, 
a vakok a látást visszakapták, mások többféle betegségekből 
kigyógyultak. — Landgale Károly a kath. szegények iskolá-
inak elnöke figyelmünkbe ajánlja a Victoria-törvény 43-ik 
fejezetjének 25 és 26-ik czikkét, mely rendeli, hogy az ár-
vák gondnoka a gondjára bizott gyermekeket a kormány ál-
tal elismert iskolaba annyi fizetésért behelyezheti, a mennyi 
a dolgozóházban fizettetik, s az iskola elnökének oly vallásu-
nak kell leuni, mily vallásúak a gyermekek. Kell tehát ily 
iskolákat alapitani. A norwoodi apáczák már építik óvodájok 
egyik szárnyát, hogy ezen törvénynek kedvezéseiben részt 
vehessenek.—A liverpooli katholikusok Merseyben népgyű-
lést tartottak uj iskolák ügyében. Gerard Robert ugy találja, 
hogy 1000 font sterlinggel uja t lehet alapitani, már 700 font 
begyült. — A lankashirei szegények nem kevesednek, sőt 
számban növekednek. — A ,Times' hirdette, hogy Oudinot tá-
bornok halálos ágyán is bánatát fejezte ki az 1840-ben általa 
vezényelt romai hadjáratér t . ,Sun' kath. újságban a megholt-
nak öregebb fia méltatlansággal utasi t ja vissza atyjáról ezen 
rágalmat, a ki ezen hadjáratot nem csak meg nem bánta, ha-
nem halála óráján dicsőségének vallotta, s emlékéből vigasz-
talást meritett. 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 11-én O emtja a bibornok herczeg-primás, 

ki jelenleg körünkben tartózkodik, a kisdedovodác terjesztő 
egyletnek 500 frtot méltóztatott ajándékozni. 

— Az I. T-nak szerdai számában olvassuk: Bibornok-ér-
sek és Magyarország heczreg-primása, O eminentiájának ma-
gas meghagyásából a budapesti könyvkereskedések ezennel 
értesittetnek : miszerént Renan „Jézus élete" czimü istente-
len könyvének megszerzése, olvasása, tartása, terjesztése és 
másokkali közlése — bármely nyelven legyen is az kiadva 
— minden keresztény híveknek súlyos bűn terhe alatt tiltva 
van ; ugyanynyira, hogy szoros kötelességünkké tétetett, 
ezentúl oly könyvkereskedőtől, ki elég kereszténytelen lenne, 
ezen istenkáromló könyvet árulni vagy bárkinek is megsze-
rezni, más akárminemü könyvek vevésére vagy megrendelé-
sére nézve is őrizkedni. Kelt O-Budán 1863-ki dec. 4-én. 
B r u n n e r János buda-pesti esperes. 

— A pesti népmissio, különösen a magyar ajkuaknál, 
kiknek nt. K r o t k y József és F r e e s k a Alajos kimerit-
hetlen buzgalommal hirdetik az isteni igazságokat, igen szép 
sikernek örvend. 

— A holsteini ügy igen az előtérbe lépett. Mi ezt csak 
azért emiitjük föl, mivel az illető lelkészek is a kérdés körébe 
vonattatnak. Hamburgból irják ugyanis, hogy a holsteini 
templomokban ezen ügy miatt már botrányos jelenetek me-
rültek föl. Némely lelkész az isteni tisztelet alkalmával ezen 
szavakkal élt : Imádkozzunk a törvényes fejedelemért; ez 
mind a két részre levén magyarázható semmi ellenkezést sem 
szült. Hausen wandsbecki plebanus általában, ,a királyért ' 
akart imádkozni; azonban a község mitsem akart hallani a 
királyról, és fütyülés, lárma közt hagyta oda a templomot. 
Kiel egyik templomában Lüdemann plebanus IX. Kereszté-
lyért szándékozott imádkozni hozzá tevén „ha a szövetség 
őt elismeri. ' I t t a fütyülést és lármát hangos gúnykaczaj kö-
vette, és az egész templom kiürült. — Kinél volt itt legna-
gyobb a pastorális prudentia ? 

— Bajorországban a kamarák rendezni akarván a val-
lásszolgáknak fizetését a kath. papok általában a protestáns 
igehirdetők után tétettek, miért is a kath. papság gyűléseket 
tart , és a királyhoz föliratot intéz. 

— Curiosum gyanánt hozzuk föl a Prot. egyh. lap 48. szá-
mának következő passusát : „Hátha még megtudnák, hogy 
Magyarországon csak ezelőtt 3 évvel is a protestánsok egy-
házi gyűlésein s ünnepélyein cath. főpapi küldöttek, még 
több világiak jelentek meg s őszinte szivből ohajták, mun-
kálák a prot. egyház diadalát; —hogy két protestáns és egy 
kath főpap nyilvánosan összeölelkezett, s egy hétországra 
szóló áldomást ittak egymás és egyházaik jólétéért. Ki hitte 
volna, hogy Esaias jóslata ekként teljesedik? Imé „a farkas 
a báránynyal, a parduez a kecskefiúval fekszik, és az orosz-
lán mint az ökör szalmát eszik." 

— Holsteinban a katholikusoknak eddig nem volt sza-
bad tornyot emelni, sem harangozni. Ez most megváltozott, 
és a kiéli templom tornyot, harangokat kap. A szükséges 
költség adakozás ut ján gyűlt be, mely hez a franczia császárné 
2000 frankkal járul t ; protestánsok is adakoztak e czélra. 

— Königsbergben nem rég hunyt el életének 78-ik évé-
ben V o i g t János egyetemi tanár, ki szerzője volt az e 
czimü munkának : „Hildebrand als Papst Gregor VII. und 
sein Zeitalter, aus den Quellen dargestellt" Weimar 1815 
Védelmezi benne a nagy pápát azon hazugságok ellen, me-
lyekkel azt a felekezeti pártosság elárasztotta. 

— Madagaskarban Radama király meggyilkoltatása 
óta a kath. missionariusok helyzete igen aggasztó. A királyné 
vakon követi Ellis angol missionariusnak tanácsait, miért is 
a kath. missionariusok és irgalmas nénikék a martyrhalálra 
mindenkor készek lehetnek. Mindazáltal csak nem rég 14 je-
zsuita ment Madagaskarba missionariusoknak. 

— London mellett Waterfortban oct. 11-én 300 év óta 
először mondatott sz. mise, de csak egy bérelt teremben, mely 
templomul és egyszersmind iskolául is szolgál. 

— Pittsburgban (Amerika) és környékén 12 lelkész ke-
rült a katonaállitás alá ; községeik azonban összegyűjtötték 
a váltsági dijt (mintegy 8000 for.) és kiváltották lelkészeiket. 

— Gratry áldozár a párisi hittankarhoz erkölcstan ta-
náraul neveztetett ki. 

— Tridentből irják, hogy az egyházi és a korszellem 
közti küzdelem mindinkább napfényre tör. A herczeg-püs-
pöknek föllépése a roveredoi antikath. lap ellen teljesen föl-
ismertette a két tábort A papság a főpásztor részén van, a 
kivétel csekély. Az eddig elszéditett hivők is józanulnak, 
mert látják, hogy nem csak nemzetiségről van szó az anti-
kath. lapokban, hanem a hit lerombolásáról is. 

Ft. S z a b ó Imrének : Hosszabb czikksorozatot már nem ve-
hetvén föl lapunkba a becses dolgozatot u tódunk vette át. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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T A R T A L O M : Lelkipásztorkodási-tárgyalások. X. — 
Olaszországi levelek Palásthy Páltól. — Egyházi tudositá-
sok. — Irodalom (Folyt.) — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási-tárgyaJások. 
x. 

Kagy-Kál ló , augustusban. 

( Ö n b í r á l a t . ) A kevélység régi ellensége az 
emberi nemzetnek, és épen oly idős a nagyravágyás , 
a kevélység ez első szülöttje. Hiszen isteni kinyilat-
koztatás után tudjuk, hogy már a paradicsomban e 
kettő rabolta el az első emberpár nyugalmát és bol-
dogságát a földön, és az égben. És az emberi nem e-
gyetemes történetében hányszor találkozunk, hogy a 
kevély nagyravágyás számtalanszor megzavará a né 
pek nyugalmát , nyomort és Ínséget árasztva minden-
felé. Napjainkban is a kevélység és nagyravágyás 
kettős doemona lolytat ja fondorkodásait, s mindent 
elkövet, hogy ott találjon bemenet- és elfogadásra, 
hol a zavar, és nyomor, mely nyomdoki t követi, nem 
csak egyeseknek szerez ideiglenes, s örök károkat, 
hanem hol egyesnek veszte, egyszersmind ezer meg 
ezer lelkek veszedelme-skárhozatává válik. A k e v é l y 
nagyravágyás tudnillik a paphoz is közeledik, s azon 
igyekszik, hogy őt, és szent küldetését megmérgezze, 
bemételyezze. — Miután e csalárd, alattomos ellen-
nek tulajdona, hogy bevonulása s uralma alatt min-
den zaj, s lárma nélkül jelenik meg, s mert e gonosz 
szellem vajmi jól tud a legártatlanabb angyal ruháiba 
öltözni, azért gyakor ta azoknál is igen könnyen czélt 
ér, kik a jobbakhoz tartoznak, s kiket a v i l á g i s a j o b -
bakhoz szokott sorolni. Lehetünk tiszta életű, lehe-
tünk éber, mértékletes, lehetünk buzgó papok, meg-
lehet mégis, hogy e gonosz ellen mélyen sziveink-
ben fészkel, s ott minden más erény-gyümölcsöt meg-
mérgez, mint a nem látható féreg, mely a legszebb 
gyümölcsöt romlás-, és rothadásba hozza. Azért mi 
papok, sokkal inkább szükségeljük mint mások, hogy 
e gonosz ellenség tolvaj-utjait éber figyelemmel kí-

sérjük, azokat fölismerjük, s előtte minden bejárást 
elzárjunk, vagy ha a gondatlanság már bebocsájtá azt, 
minden áron tartózkodási helyéről számüzzük. S itt 
elég okom volna, hogy magamon kezdjem a g y ó g y i -
tást, s letegyem az irótollat, miután mint tudva van, 
könnyen megeshetik, hogy engem is ez emiitett ellen-
ség serkentet t tevékenységre. De biztosítom tisztelt 
olvasóimat, hogy e tá rgy megvitatását mindeneke-
lőtt öumagamért választám, hogy az a fölötti elmél-
kedés önismeretemre vezessen, mi még is első lépés 
a javulásra. S ha sikerülend, hogy ez önvizsgálatot 
paptársaimban is fölébresztendem, ebbőli érdemem 
eddigi saját bűneim némi lerovására szolgáljon. 

Ha egyébb önvizsgálati módok mellett biztos 
tudomást óhajtunk szerezni, valljon mennyire ura lg 
már fölöt tünk a kevély nagyravágyás, nézetem sze-
rént nincs egyébbre szükség, mint napi szent foglal-
kozásainkat megvizsgálni, vagyis megbírálni, mi ly 
lélek vezérel bennünket azok végzésénél. És hogy 
vizsgálódásunk czélját annál biztosabban körvona-
lozzam, mindjárt kezdetén hozzá teszem, hogy ki va-
g y u n k téve azon közeli kísértésnek, hogy nyilvános 
hivataloskodásunkat, s kötelmeinket sokkal több buz-
galommal végezzük, mint a magány-és személyieket, 
s hogy igy a valódi, s méltánylandó nagyravágyás, 
mely szükség, hogy minden papot lelkesítsen, Isten 
dicsősége- és fönségének előmozdítása utáni vágy — 
omnia ad majorem Dei glóriám — nem egyenlőleg 
ömlik el minden foglalkozásainkon. —Világosabban 
akarok szólani. 

V e g y ü k föl Isten igéjének hirdetését. Magától 
értetik, hogy nem oly papokról szólok, kik a szer-
zett ügyességre támaszkodva, alig tar t ják érdemes-
nek, hogy az előadandó tá rgy fölött fu tó lag is elmél-
kedjenek, hanem legfólebb is túláradó szóbőségükben, 
hogy ne mondjam gyakor ta káros csevegésükben 
bizakodnak; nem szólok azokról, kik előtt a szent be-
szédek tartása csekély dolog, k ik első harangszókor 
veszik kezükbe egyik-másik szerző kész beszédeit, 
s azt keresztül fut ják, nem is elmélkedve annak irá-
nya, s kellő alkalmazása fölött, és csakhogy mielőbb 
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túlessenek e kötelességen, azt híveik előtt jól — rosszul 
elmondják; hanem igen azon papokról szólok, kik szent 
foglalkozásukhoz kellő, és kitelhető szorgalommal 
készülnek, kik a fönakadást, vagy hasztalan ide s 
tova kapkodást lehetőleg kikerülni óhajt ják, kiknek 
legfőbb igyekezetük, hogy szavalatuk-, előadásuk-, 
s beszédeikben stb. a lehető legjobbat, s legczélszerűb-
bet mutassák föl. Igen az i ly papokról szólok, s ké-
rem, kérdezzék meg önmaguktól : valljon az igehir-
detés fönséges tiszte teljesitésében egyedül Isten di-
csősége, s hiveik lelki üdvének eszközlése serkenti-e 
őket, hogy minden erejüket e szent kötelesség telje-
sítésére fordítsák, hogy igy semminémü mellékes 
czélok e szent buzgalomhoz ne csatlakozzanak ? De 
vegyük e tárgyat egészen gyakor la t i oldaláról, s azt 
kérdem: valljon az isteni ige hirdetésének egy más ne-
mében épen oly buzgalmat , és szorgalmat tanusi-
tunk-e a készületben, mintaprédikáczióknál? hanem 
mondom is, tud ják t. sorsosim, hogy a hitoktatást 
értem. Nem képzelem, hogy a szakismerők közül csak 
egy is találkoznék, ki azon ellenvetéssel állana elő, 
hogy a jó katechesishez kevesebb előkészület szüksé-
geltetik, mint egy jó prédikácziohoz, sőt ellenkezőleg 
azt mondom, hogy a hitoktatásokra nézve is a kö-
vetelt rossz hirü képzettség, s negélyzett ügyesség 
igen hátrányos, és csakis a jó hitoktatás érdemének 
tökéletes megvetése-, és lenézésében gyökeredzhetik. 
Nem akarom közelebbről elemezni az okokat, melyek 
folytán sokkal több gond és szorgalom fordittatik a 
prédikácziók készítése-, és elmondására, mint a hit-
oktatásra , hanem csakis egy kérdést koczkáztatok: 
valljon nem a dicsvágy-e legnagyobb részben, mi erre 
határozza az embert, hanem a dicsvágy nem az Isten-
ért, de igen önmagunké r t ? E g y jó katechesissel ter-
mészetesen nem sok diadalt aratunk, nem fényesked-
hetünk, még a szorgalmas, jó, és szépen szóló szónok 
dicsérete minden ajakról viszhangzik. Es e dicséret 
tudomása sok tekintetben szerencsétlenségünk, hiszen 
ez által elvesztettük ju ta lmunkat . 

Ismertem áldozárokat, kiknek a szónoklat, ha 
naponta kétszer vétetett volna is igénybe, sokkal ked-
vesebb volt, mint csak két órai gyóntatás is, és mégis 
u g y kellene lenni, hogy a helyeselhető dicsvágyóra 
nézve a gyóntató szék ellátása sokkal vonzóbb legyen 
mint a szónoki hivatal. Igaz , hogy vajmi ri tkán be-
szélnek , j ó gyónta tó lelkiatyáról," mire, mellékesen 
legyen mondva, nincsen is szükség; csakhogy ily 
dolgokra sok súlyt fektet az ember , mihelyt az ál-
dicsvágynak adott helyt szivében. A mi már a gyónó-
szék ellátását illeti, a vonzalom-, szeretet- és az ellen-

szenvből í télhetjük meg dicsvágyunkat , mely ha Is-
ten dicsőségére vonatkozik, legbővebb táplálékot it-
ten talál, mig ellenben saját dicsőségünk czéljai egé-
szen vigasz nélkül maradnak, miután a világias dics-
vágyra nem igen fog ösztönzőleg hatni, midőn testi, 
és lelki gyötrelmek- és fáradalmaknak magát órák 
hosszáig kitéve tudja. — Az időn kénti kedvetlenség, 
midőn gyónók jelentkeznek; a némelykor i panasz a 
korlátolt idő miatt, midőn sok gyónó van; a haragos 
külső, midőn a gyónószék körül valamely ügyet lenség 
merül föl; a sietség, hogy a gyóntatást mielőbb el-
végezzük ; a nemtetszés jelei, ha még egy szegény 
gyónó jön ha már elhagyánk a gyónószéket, a türel-
metlenség, ha a gyónás-ideje lejárt — mi okozza 
mind ezt? mi méltányosak akarunk lenni , s elhisz-
szük, hogy a nehéz testi és lelki terhek elgondolása 
okozója gyakor ta az i ly kedvetlenségeknek; azonban * 
ne ámítsuk magunkat , s ne véljük, h o g y okaink meg-
állhatok akkor, midőn a test és vér ingerei szónokol-
nak azok mellett; vagy más szavakkal, ne keressünk 
mentséget, hanem vall juk be, hogy zokon esik a fól-
tünhetési alkalom híjával lenni, s ez ólyomsulyként 
megneheziti lelkesedésünk szellemszárnyait; vall juk 
be, hogy ha nagyravágyásunk s öndicsőségünk ki-
elégítését reméllenők, föladatunkat e részben is sok-
kal szivesebben, sokkal örömestebb teljesitenők. 

A dicsérendő papi buzgalomhoz tartozik, ha a 
lelkipásztor szivén hordozza, hogy a templom fénye 
lehető nagy legyen, hogy minden a legkissebbtől a 
legnagyobbig az egyház rendeletei szerént pontosan 
kiállítva legyen , a nyilvános isteni tisztelet lehető 
fény- és pompával tartassék, ha saját erszényünket 
is készek vagyunk megnyi tni inkább, hogy — sem a 
hiányok észrevétessenek, hiszen az i ly gyengéd szor-
goskodás, igazán megvallva, Isten dicsőségét, a hivek 
buzgalmát, s ez által le lkük üdvét mozdítja elő; — 
de ugyan valljuk meg — engedjék meg nekem e ta-
lán gyötrő íolhivást — valljuk meg minden habozás 
nélkül , hasonló készség és buzgalom lelkesit-e ben-
nünket, ha ily szorgalmas rendelkezések közepette, 
például egy nagy ünnepély alkalmával, az egész köz-
ség legszegényebbje lép be hozzánk, s lolkér bennün-
ket, hogy végsőkben lévő anyját azonnal a haldoklók 
szentségeiben részesítsük. „Miért épen most? miért 
nem jöt tetek e lőbb? valóban oly sürgős? i ly alkal-
matlan időben jőni," — ilyetén kérdések és kitöré-
sek lebbennek el ajkunkról, s gyakor ta haragos te-
kintet, és neheztelő hangnyomat kiséri azokat; — mi-
ért e kérdések, mi késlelteti lépteinket, mi tartóztatja 
vissza készségünket, honnan a kedvet lenség? önaka-
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ra tunk még nincs legyőzve; pedig hol Isten akar, és 
hiv, ott el kell némulni önakaratunknak, elég hal-
lanunk, és mennünk kell oly készséggel, mint Sámuel 
a szent sátorba. — E g y szegény lélek üdve, csak 
többet ér minden fény-, és pompánál ! 

Ha a keresztség szentségét kell kiszolgáltatnunk, 
v a g y házasfeleket megáldanunk, az Oltári-szentséget 
osztanunk, v a g y e lhunyt atyánkfiát eltemetnünk: 
melyik áldozár nem lenne erre készen, k i nem telje-
sítené komoly méltósággal e szent ténykedéseket , 
melyeknél a szertartási ünnepélyes szabályok szigorú 
megtartása az egyedül fárasztó, mi azonban az azok 
kai részben járuló haszon mellett, még senki verejté-
kébe nem igen került . De hát mi oka, hogy inkább 
nehezünkre esik némelykor, ha betegeket kell láto-
g a t n u n k ? avagy a testi, és lelki fáradság okozza it t 
is a kedvet lenséget? igaz, ha a beteglátogatásokat 
puszta látogatásokra letörpitni nem akar juk, előké-
születet k ivánnak; igaz, hogy gyakor ta a vigasz, a 
hit legszentebb szavai k e m é n y , terméketlen főidre 
hul lanak; tökéletesen igaz, hogy a papnak beteglá-
togatásoknál gyakor ta nem lehet finnyásnak lennie, 
s merülhetnek föl körülmények, melyek a jó hangu-
latot nagyon lehűtik, és megkeserí t ik; de mit fognak 
mindezen körülmények Isten ítélő széke előtt nyom-
ni, midőn egy halhatatlan lélek üdve-, és megmen-
téséről van szó? És ha minden megmentett- vagy 
megőrzött lélek Isten dicsősége- s magasztalására szol-
gál, tudhat juk, mily dicsvágy-, s nagyravágyás tó l 
kell vezéreltetnünk, ha a gyakor ta fárasztó beteglá-
togatásokról van szó. 

A nyilvános ajtatosság rendezése és megtartása, 
nyilvános foglalkozásaink legnagyobb részét teszik, 
s ki engedne e részben is a szertartásos illem-, és mél-
tóságból? A térdelés vagy állás, a hosszas imázás és 
éneklés ugyan már egynémelynek személyes, vagy 
legalább testi áldozat-, és megerőltetésébe került, mit 
azomban a legrosszabb esetben csak azért is eltűrt, 
mert a külillem megsértése, s a teendők elhanyago-
lása igen könnyen a pap felőli jó véleményt koczkáz-
tatná. Van azonban egy ajtatosság, melynek elvég-
zésekor Istenen kivül senki sem áll tanuként a szol-
gáló áldozárnál ; az egyház által megrendelt imák, a 
breviárium elvégzését értem. Nem kivánandja tőlem 
senki, hogy elősoroljam a sok szertartásos hiányokat, 
melyek e papi imádság elvégzésénél fölmerülnek, és 
elmondjam a tiszteletlenséget egynémely pap részé-
ről, melynek e napokban is előbbi tárgyalásom kap-
csán tanuja valék; elhagyom azt, csakis azt kérdem 
inkább: mi oka, hogy ott oly sok, itt oly kevés, hogy 

ne mondjam semmi ügyelet a méltóság-, és illede-
lemre. Nem az látszik-e, hogy az áldicsvágy-, s becs-
érzetből származó figyelem, mely a nyilvános tény-
kedésnél oly igen is előtérbe nyomul, a magányban 
végzetteknél majd egészen háttérbe szorul, és elenyé-
szik, s fokozatról fokozatra munkálkodásunk és lara-
dalmaink minden érdemét elrabolja. — De e lég— e 
figyelmeztetések azt hiszem elégségesek, hogy a ba j 
fölismertessék, a seb fölfedeztessék. Az alapos, gyö-
keres gyógyításhoz nem hiányzanak az eszközök, s 
az elmondottakat megfontolva hiszszük, hogy nem 
fogunk késedelmeskedni a bevallással, hogy a seb 
gyógyítása, a baj orvoslása elkerülhetlenül szüksé-
ges. V a g y mit érne a fa, ha szépnek látszó gyümöl-
csei mind-mind férgesek lennének ? S ha mi papok 
kiváló isteni oltalom , és gondviselés alatt vagyunk, 
tőlünk egykor Isten csupa jó, és egészséges gyümöl-
csöt követelend. — Emli tém fönebb, hogy a gyógy í -
táshoz nem hiányzanak eszközök, szabad legyen még 
erre nézve egynémely jegyzete t tennem. 

H o g y e gyógyeszközök számosak, és külömbö-
zők azt minden pap tudja; én ennek megszüntetésére 
az önismeret-, öngyőzelem-, ájtatos imázáson stb. kivül 
legfőbb erőt a baj megszüntetésére az elmélkedésben 
találok, s igen jól teend minden áldozár, ha megálla-
pítván napi elmélkedésének czélját, mindég számba 
veszi a nevezett rosszat is, és annak elháritását. Én 
záradékul csak egy elmélkedési tá rgyra óhajtóm je-
lenleg vezetni az olvasó figyelmét, s ez: a pap viszo-
nya a teljes Szentháromsághoz, részént azért, hogy 
a napi elmélkedések szellemével közelebbről megis-
merkedj ünk, részent azért mert hiszem, hogy ebben 
a kevély nagyravágyás s önzés megtámadásai ellen 
hatalmas fegyverre találandunk. 

A pap 1.) Legátus DeiPatr is . Mint Isten küldöt-
tének Isten helyét kell pótolnia, s azért ha azt akar ja , 
hogy e küldetés , a küldő s helyettesi tet t szellemé-
ben történjék szükséges, hogy mindenben az Atya Isten 
akarata szerént és szellemében cselekedjék. Azonban 
épen Isten az Atya, ki e világot alkotá, föntartja, és 
kormányozza azt minden tekintet nélkül arra, vall-
jon ezért az emberektől, kiket világuralomra alkotott, 
hálát és köszönetet aratand-e ; Isten az Atya az, k i 
hasonló szeretettel az emberi szem elől a föld méhébe 
rejtett féregről is gondoskodik, épen u g y mint arról, 
hogy a nap az egész föld fölött világítson, melegítsen, 
s az embereket megörvendeztesse; az Atya Istennek 
szeretete gondoskodik a főidben rejlő magról épen 
ugy, mint a villám és dörgés fönséges méltóságáról; 
sőt még határtalan szeretete azon teremtmények iránt 
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is, kik kábultságukban ellene lázadnak, s fölöttük épen ugy, 
mint a jók fölött, kik irántai hála- és dicsérettel telvék, fölhozza 
napját, hullatja esőjét. Es terjeszszük az elmélkedést a mint 
akarjuk, mindég azon igazságra jutunk, hogy Isten az Atya 
szeretetét, minden elismerés-, hála- és tiszteletre való tekin-
tet nélkül a világ fölött, és a világban érvényre ju t ta t ja ; 
hogy Isten tevékenysége, hasonló szeretet-, és buzgalomma 
ott is teremt és alkot, hová emberi szem nem hathat, s e ti-
tokteljes tevékenység az embereket soha dicséret és hálára-
nem buzdíthatja. — Mint áldozár ez irgalmas, e szerető Atyá-
nak, az Istennek vagy te küldöttje, azért kell ez önzetlen sze-
retetnek téged is, kinek Istennel egy akaraton kell lenned 
minden tevékenységedben lelkesítenie. — Az önzetlen sze-
retet elöli a kevély nagyravágyást. 

A pap 2) Alter Christus. — Afiu Istennek helytartója 
E földre jötte-, itt tartózkodása-, és halálában, hol és mikor 
keresé Krisztus az emberek becsülését, hol és mikor találta 
föl az t? Az askéták sokat beszélnek Krisztus elrejtett életé-
ről, s ha ezt egészen átismernők, látnánk mily megaláztatá-
sokat türe, mily önkéntes áldozatokat mutatott be mennyei 
Atyjának. Minden tette- és szavaiban vezércsillaga mennyei 
Atyjának akarata volt, s ennek teljesítésében nem mérlegeié: 
valljon dicséret, vagy megvetés leend-e osztályrésze? Azokat, 
kiktől leginkább várhatott dicséretet és elismerést, az Írástu-
dókat, papok-, és farizeusokat, leginkább róvta meg viszaélé-
seikért, s tekintet nélkül leplezé le bűneiket, mig a legmegve-
tettebbet szerettei fogadá, szóval, még árnyékát sem talál-
hatjuk föl, mintha Jézus szavai- és tetteiben saját dicsőségét 
kereste volna ; — oly tárgya ez az elmélkedésnek, melyet 
minden fáradság nélkül folytathatunk, miután Jézus szenve-
dése, élete, és halála, ez állitás igazolására számtalan ada-
tokkal szolgál, de mely egyszersmind minden papot tisztán 
és nyomatékkal figyelmeztet, az őnző dicsvágy utalatossá-
gára, s Jézus példájával megt.anit, mennyire kell megvet-
nünk azt 

A pap 3.) Organum Spiritus Sancti. — A Szent-lélek-
nek közlönye, és eszköze. — Ha a Szent-lélek csodálatos 
munkálkodása fölötti elmélkedés, mely az egyház egész élete-, 
és tevékenységében onnan az első pünkösd magasztos nap-
jától egész napjainkig bámulatra, csudálat- és dicséretre ragad 
bennünket, bizonnyára nem kevesbbé csudálatos és meglepő a 
Szent-lélek csendes, enyhitő működése az egyes keresztény 
lélekben. — Ha szemeinkkel láthatnók, hogy a Szent-lélek 
az, ki a lelket ajtatos gondolatokra hangolja, hogy ébreszti 
föl abban a szent vágyakat, mint ápolja a jó, és szent iránti 
érzelmet, s édes, megnyugtató érzetet önt mind ezen jók 
iránt a kebelbe, és e benső megszentelt életet Isten előtt 
mily kedves szavakban tünteti a világ elé, mint vezérli a 
szent gondolatokat és szavakat jóságos tettekre, azt megszáz-
szorozza, s szakadatlanul oda működik, hogy a test, és lélek 
mintegy bemerülve az isteni kegyelembe, mindeneknek sze-
mei előtt erényes életet éljen a menyország legnagyobb örö-
mére; — ha észleljük a Szent-lélek eme csendes, isteni mű-
ködését, s megismerjük, hogy e kegyteljes vezetés- és útmu-
tatásból a mennyei kegyelen senkit, ha csak annak ellene 
nem szegül, ki nem zár, sőt még a nyakas, megvető után is 
elsiet, s majd egy prédikáczió, majd egy könyv, haláleset, 
vagy szerencsétlenség, majd a lelkisméret szózata, s más 

egyébb kiszemelt eszközök által zörget, s befogadásért kö-
nyörög ; lehetséges-e hogy ezek meggondolásánál az-
áldozár kebele a legszentebb, legjámborabb lelkesedésre ne 
gerjedjen, mely megállapodását ama szilárd elhatározásban 
találandja, hogy teljes mérték-, és igazságban eszköze leend 
a Szent-léleknek, az lesz, és az maradand, s hasonlólag a 
Szent-lélekhez, a gondjaira bízottak megszentesitésén mun-
kálkodandik, habár szíves fogadás vagy daezos ellenszegülés 
leend is gondjainak s fáradságának jutalma. 

Ez, és ehhez hasonló elmélkedések s életünknek ezek-
utáni gyakorlati alkalmazása, bizonyára megsemmitendik 
bennünk a lélekölő kevélységet és dicsvágyat, s egész papi 
életünknek ama valódi kenetteljességet kölcsönzendik, mely-
nek folytán szent foglalkozásaink egyikét sem végzendjük 
el a nélkül, hogy az reánk nézve a papi tökkéletesség elé-
rése- és az örök élet elnyerésére lépcsőül szolgálna. — Om-
nia ad majorem Dei glóriám ! T. — 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Páltól . 

TURIN, nov. 6-án. Mennyire feszült, mennyire tart-
hatatlan a helyzet, egyik legvilágosabb bizonyítéka az, hogy 
a legcsekélyebb kérdés is életkérdés, mivel a legkisebb za-
var és fönakadás zátonyra viszi az állam hajóját. A mi I ta-
liáról áll, ugyanazt lehet mondani majd minden egyes euró-
pai államról. A társadalmi erő, megfogyva bár, de még meg 
nem törve, tar t ja föl egyedül az államot; csak a társadalmi 
rendnek ösztöne az, mely az államnak erőt kölcsönöz. A tu-
rini forradalomnak czélzatait a tett párt közlönyei nyitják 
föl. A tengeri hadügyről van szó, a ,Diritto' azonnal mondja: 
„mikor legfőbb életkérdésről (capitale probléma di vita e di 
morte) van szó, a pénzkérdés tekintetbe nem jöhet." A ná-
polyi brigantiságról van szó, ez életkérdés ; a nápolyi király 
eltávolitása életkérdés , Velencze életkérdés ; hát Roma ? Ez 
a legnagyobb életkérdés, minden kérdések kérdése, melyről 
naponként minden lap szól. „Velencze visszafoglalását el-
halaszthatjuk ; de csak ugy, ha Romát birjuk. Hanem ha 
tavaszkor Romát el nem foglaljuk, oly veszélyek fognak kör-
nyezni, melyekhez egy háborút hasonlitani sem lehet." 1 ) Két 
nappal előbb pedig mondá: „Roma nélkül a mi államunknak 
nincs biztossága, nincs állandósága." 2) Tanakodnak tehát, ho-
gyan kerithessék Romát kézre. Eddig az izgatás volt az eszköz. 
Romában a mennyit lehetett pénzen megvásárolni, megvásá-
roltak s általuk mindég tüntetéseket csináltak. Kevés volt a vá-
sárolható, a Fausti-Venanzi perben ez is megsemmisíttetett ; 
most miként a lapok vallják, a kormány a romai nemzeti egy-
letnek a fizetést lölmondta. A vesztegetés tehát három év alatt 
semmi eredményt nem adot t , ma fölhagynak az izgatással. 
Hanem fölhagynak-e a pokoli művel, incselkedéssel ? Nem. 
Europa látja, miként agyarkodik Piémont Roma ellen, s ezen 
közerkölcstelenséget, ezen nemzetközi botrányt türi. Europa 
látja, mily aljas eszközöket alkalmaz Piémont Roma és Ve-
lencze ellen, s nincs ellenmondás, hogy az erkölcsi törvény 
visszalépjen az ő tekintélyébe. Az összeesküvés nyiltan űze-
tik, a lapok tanácskoznak fölötte, s Europa ily állammal er-

' ) Diri t to 306. sz„ 6- nov. 1S63. 
2 ) 304. sz. nov. 
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kölcsi viszonyban, szövetségben van ! — Tegnap szólt a 
francziák császárja a kamarák előtt, az egész Europa fojtott 
lélekzettel várja a szavat ; dicsőség ez Európára, egy Napo-
léonidák ajkain csüngeni, róluk az élet vagy a halál szózatát 
fogadni? Még csak 15 éve, hogy Bonaparte Lajos számki-
vetve volt, Európának Ítélete alatt eltemetve ; s most egész 
Európát rettegésben tartja. I Napoleon a jenai és austerliczi 
csata után nem volt hatalmasabb mint Bonaparte Lajos 
1863-ban. Ez elég rehabilitatio a Napoléonidákra, kiket Eu-
ropa számkivetésbe küldött, kik ellen az 1815 szerződéseket, 
és a st. Alliance-ot csinálta. Ez akarja, hogy Italia legyen, s 
Italia van; ez akarja, hogy a turini kormány a nemzetközi 
botrányokat büntetlenül tehesse, s ezen kormány teszi. Mit 
tesz most ezen kormány? A ,Stampa' és .Diritto' megvallja. 
Az előbbi örül, hogy a kormány a szent-széket hitelétől meg-
fosztotta ; az izgatást, a tüntetést nem tar t ja czélszerünek, 
mivel ebben csak a romai nép szenvedne. Mit ajánl t ehá t? 
Türelmes erkölcsi befolyást a romai népre. Miben álljon ezen 
befolyás, nem mondja, de érthetni e locis communibus. Végre 
egyet ajánl, azon javak és alapítványok lefoglalását, melyek 
a Patrimonium határain kivül fekszenek. Ezen javak és ala-
pítványok némely templomot és bibornokokat illetnek. Örül a 
Stampa, hogy a turini kormány már ilyesmit tett, de, úgy-
mond, tehet még többet; igy fogják a papok maguk átlátni, 
hogy az ő helyzetük tarthatatlan. A ,Diritto' helyesli a 
,Stampa' nézeteit , s a confiscatiohoz még betörést ajánl, 
íme a tanakodás, quomodo perderent justum. Napoléon le-
foglalta a bourbon- és orleansi család birtokait, s Europa 
itélt e politikai rablás fölött ; lefoglalta Piémont a nápolyi 
király, a pármai s modenai berezegek birtokait ; elfoglalta 
a szent-széknek legdúsabb, legjövedelmezőbb tartományait. 
Most még néhány ajtatos alapítvány van, mely a fosztogató-
nak figyelmét kikerülte, erre nyújt ja ki tehát ragadozó kezeit. 
Ez az erkölcsi befolyás. Hanem ez mind kevés. A szent-szé-
ket meg nem döntötte a birtok-lefoglalás, Romában a tem-
plomok ujitása. költséges diszesitése, s más közhasznú épít-
kezések a legnagyobb korszakokban sem vitettek oly nagy 
mérvben mint most ; azon kevés alapítványok elrablása sem 
fogja megdönteni. Lassú befolyás : az erkölcsök rendszeres 
rontása Italiában. Ezt nevezi a Stampa: „a mi erkölcsi befo-
lyásunk lassú, de legbiztosabb rontó ereje." Ez erő, hogy 
Jézus nem Isten, hogy az emberi akaraton fölül és kivül 
más törvény nincs, hogy a szenvedély jogos követelés, hogy 
az erkölcsi törvény a papok koholmánya, hogy a pápa az 
emberiség ellensége, s igy tovább. Az újságok, a röpiratok, a 
népszínházak, a torzképek , a népdalok ezt hangoztatják. 
Ha egységesnek kell Italiának lenni, egységes csak akkor le-
het, ha az Istent megtagadja. Ez lesz az atheusok egyessége. 
Sikerülend-e? Emberi számitásnak nincs helye; mivel az 
Istennek a végzete, de egyszersmind a büntetése is t i tok-
szerü. — A nagy dologhoz adjunk valamit honfitársainkról, 
kik az olasz félszigeten minden hivatás és fölhatalmazás nél-
kül Magyarországot akarják képviselni. Miként a lengyel 
iskolát Cuneoban a kormány föloszlatta, ugy tett a magyar 
iskolával is. Mi volt az indok ? nem mondatik Fölhasználta 
Piémont a lengyeleket ; mikor pedig terhére voltak, elűzte 
őket; fölhasználta a magyar ifjakat, most elcsapta őket. 
Ezek a milanói ,Alleanze'-ban panaszt emeltek, az iskolát véd-

ték. A ,Diritto' Garibaldinak lapja ily leczkét ad a magya-
roknak : ,.Ha Ilelfy (?) ur a szelek ellen harezol, teljék benne 
kedve, nekünk más a dolgunk. Megmondtuk, hogy a házsár-
toskodás, kölcsönös vádaskodás, engesztelhetetlen gyűlölet 
és viszálkodás a kíköltözködötteknek közöttünk sokat ár tot t . 
Helfy hiszi, hogy a botrányos perlekedések, a gúnyos röp-
iratok , a reeriminatiok használnak a magyar ügynek; mi 
hiszszük, hogy maguk a magyarok is máskép gondolkodnak 
Helfy hiszi, hogy a Garibaldi ellen irott levél, s más tények, 
melyeket itt nem említünk, azon határok között maradtak, 
melyek a vendéget külföldön megilletik ; mi azt mondjuk, 
hogy nem. A mit irtunk az emigratio ellen, nem bánjuk meg, 
tudnillik hogy az ő szerencsétlenségük egyedüli okai a vezé-
rek, a kik sokat gondoltak magukra, s legkevesebbet az ő 
nemzetbelieikre, s ezeket zsámolyul használták, hogy raj tuk 
fölemelkedhessenek." Mi sajnáljuk a szerencsétlen elcsá-
bitottakat, kik igy jellemzett vezérek által hazájukból, 
becsületes foglalkozásaiktól aranyvárak Ígéreteivel elvo-
nat tak, s most az utczán, a piaezon ácsorogva koldulnak 
egy fillért az idegenektől. Nemtelen, erkölcstelen ügynek 
szolgáltak a piemonti hadak között; a fölperzselt városok, a 
kiontott polgárvér, a gyilkos zsarnokság, mely Nápolyban 
kegyetlenkedik, magyar nevet, — nem, hanem magyar if ja-
kat is terhel. Most kiszolgáltak, most elbocsáttatnak, hova 
mennek? Igy bűnhődik, a ki elcsábíttatott ; és a csábitó? — 
Az fényes lakásban kényelmesen él 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MAGOCS, (pécsi püsp, megye) dec. 6-án. Az egyedül 

népe javának élő lelkipásztor példányszerü buzgalma, a min-
den jó, igaz, és szent ügyért lelkesülő kegyurak vallásossága 
és a kath. hivők ingatlan hite, egyesitett erővel mily szépen 
örökítik meg emléküket már e földön is, fönnen hirdetik a 
mocsoládi plebania évkönyveinek ez idei nov. 22-e alatt be-
jegyzett lapjai ; ugyanis e napon, mely után oly régtől fogva 
buzgó imádság epedezett a mocsoládiak ajakán, áldá meg 
az egyház magasztos szertartásaival egyház-kerületünk köz-
kedvességü, már Fényes statistikájában is gazdászati szem-
pontból dicséretesen méltányolt, érdemteljes, őszfürtü esperes 
ft. J a n k ó János kárászi plebanus ur, a föndicsért három té-
nyező által Isten nagyobb dicsőségére, és a hivek lelki épü-
lésére emelt kálváriát Mocsoládon, melynek már most történt 
fölállítását, minthogy a végrendeletileg reá hagyományozott 
összeg a 600 ftnyi árt még nem üté meg, legnagyobb részt 
nt. H u j m a n Ferencz pleb. ur önzetlen áldozatkészségének 
köszönjük, ki nem számitva azt, hogy kedvelt.híveit egy, 65 
uj f t jába került kereszttel a mult nyáron megörvendezteté, e 
kálvária létesítéséhez is 221 ftal járulni, és fönnmaradását 100 
ft. tökével biztositani iparkodott; a helyiséget három polgár 
adományozá, kiket a méltóságos uraságok : mélt. S t a n k o-
v á n s z k y Imre, és b. M a j t h é n y i Józsefnő önkényt kár-
pótolni szíveskedtek ; a nép örömmel szállitá helyre az egyea 
statiokat Pécsről, meghozva maga részéről is ekként azt, a 
mit tehetett. — Mi, kik hivatalos elfoglaltságunk miatt az 
ünnepélyben részt nem vehettünk, örömmel olvastuk volna 
e lapokban valamelyik illetékes szemtanú után az ünnepély 

' ) Diritto 304. sz. 4. nov. 1833. 



részletes rajzát, de minthogy azóta 14 nap pergett már le, 
látva azt, hogy a türelem itt rózsákat nem terem, megkísért-
jük főt. szerkesztő ur engedelmével gyenge vonalokban ösz-
szeállitani az ünnepély képét; már csak azért is, mert vidé-
künkről a kath. hitélet mozzanatairól nem igen hoznak becses 
lapjai valamit napfényre, pedig nem lehet mondani, hogy tes-
pedő semmittevés karjain ringatódznék a Hegyhát. Már reg-
geli „Ave Maria" után mi is hallottuk a taraczkok üdvlövéseit, 
melyek hirdették azon napnak jelentőségét, melyet fecit Do-
minus a mocsoládiaknak; a kalvaria fölavatását megelőzte 
6, nehéz damask selyemből egyes adományozók, de leginkább 
a plebánus ur bőkezűsége által készíttetett egyházi zászlók 
inegáldatása, melyeknél a keresztanyai szokásos tisztet tel-
jes kézséggel magukra vállalták a széplelkü Stánkovánszky 
Mária és b. Majthényi Vilma és Sarolta k. a. ő mélságaik, 
kik különben is, vallásosan nemes keblük veleszületett szent 
vonzalmánál fogva az Isten háza földiszitésén fáradozni édes 
kötelmüknek ismerik ; igy Stánkovánszky Maria k. a. mult 
évben egy ritka szorgalommal sajátkezüleg himzett mise-
ruhával, b. Majthényi Vilma és Sarolta k. a. ő méltóságaik 
pedig szintén önkezűleg készített oltárteritők- és oltárván-
kosokkal ajándékozák meg az Ur jegyesét ; nem hallgatva el 
azt sem, hogy a monstrantiának, az évszak szerént majd ter-
mészetes, majd művészileg készült virágokból Ízletesen ösz-
szeállitott koszoruvali földiszitése mindég az ő kezeik müve. 
— A templom-lobogók megáldatása után következett a kal-
variának fölavatása, melyet kerületi esperesünk teljes papi 
segédlet mellett végzett ; lehetetlen itt ki nem emelnem mélt. 
Stánkovánszky Imre urnák vallásos lelkületét, ki nem mér-
legelve az oly igen változó őszi időjárást, előhaladt kora da-
czára Kajdacsról Mocsoládra sietett résztvenni kedvelt job-
bágyainak vallásos öröm fűszerezte ünnepén. A statiok egyen-
kénti fölavatása után a nép szép rendben, lélekemelő énekkel, 
a taraczkok isméti moraja mellett tért vissza csinos egyhá-
zába, hol a sz. mise alatt evangelium után a szószékre lépett 
kedves földink, püspöki székhelyünk legkedveltebb szónokai-
nak egyike, egykori elődünk, P e i n 11 e r József hittanár ur, 
és szokásos jó modorával hallgatói szivéhez, lelkéhez az ünne-
pély méltóságához mérve szólott; különösen, mint hallók, 
kellőleg méltányolta a helyi földesuraságok vallásos haza-
íiuságát is. Hogy szeretett földink szivhez szólott, tanúsítja 
azon szép jellemvonásuk a szomszéd mocsoládiaknak, hogy 
mise végeztével küldöttségileg köszönték meg neki fáradsá-
gát, ki, mint magukat kifejezék, lelküket vendégeié meg. ' ) 
Délután 1 óra tájban végződött a templomi ünnepély ; 
mely után mélt. S t á n k o v á n s z k y Imre üdvözölte a lan-
kadatlan buzgalmu, buzgósága miatt egészségét is sokszor 
koczkáztató plebánus urat, hosszasan fejtegetvén, hogy igen 
csekély az, mit ők tettek ; hogy lelki örömét, vallásos dicső-
ségét találja abban, miként ő is tehetsége szerént közremű-
ködhetett a már kálváriává avatott hely szentté, és nagy-

' ) A szónoklatból á l l j on itt néhány s o r : , ,Boldog leszek, ha 
mai beszédeinbői egy nefelejtset megtartotok ; s e nefelejts ne legyen 
egyébb, mint a szeretet apostolának azon szava : Ugy szeret te Isten e 
világol, hogy egyszülött fiát adná. . . — E nefelejtset ti Mocsolád lel-
kes apái és anyái, vigyétek el szivetekben, e r re tanítsátok gyermekei -
teke t , hogy elmenvén szép kálváriátok előtt ne legyen se öreg se i f jú , 
ki Üdvözítőnk tiszteletére ezt ne rebegné. 

gyá tételében. Ekként végződött azon nap, melyet a mocso-
ládiak örege, apraja sokáig fog emlegetni, kiket a jó ég 
buzgó papjukban igazán megáldott, ki minden erejét, befo-
lyását arra fordítja, hogy ideig és örökké boldoggá tegye 
azokat, kiket az Ur gondjára bizott. — 

BALINKA, nov. 5-én. Az oltárhozi hűség a vallásos 
érzelemtől dobogó kebleknek levén tulajdona, a nyilvánosság 
egyházi lapjain mindenkor méltó helyet foglalnak az egyház 
azon hitbuzgó fiai és leányai, kik nem csupán a sziv rejte-
kében tisztelik a mindenek Urát ; hanem hitük sugallatát 
tettekben is bizonyítani ernyedetlen buzgalommal iparkod-
nak. Ily hitéleti kegyelettől lelkesedő nemes családot van 
szerencsém e lapok által a jelen, s utó-kornak méltóságos 
báró B a j z á t h György ur mélyen tisztelt nejében, született 
Bernrieder Máriában valamint A d e l h a i d , és V a l e r i a 
kisasszonyaiban fölmutatni, kik a nélkül, hogy rangjuk mél-
tóságát megsértve érzenék, az áldozatot irgalmasággal egye-
sítve magán tárczájukból rakják az Ur oltárára, titokban 
ugyan, de a jótett lesugárzó fénye kitör a titok fátyolán, s 
hálásan hirdeti a magasztos szivek áldozat-készségét. — 
Ugyan is meghallván a magas családi tagok, hogy a fehérvári 
egyházmegyébe kebelezett balinkai község szegény, kath. 
kisszerű szentegyháza, melynek Istenen kivül saját népe a 
pártfogója, sok hiányokkal küzd, azonnal készséggel já-
rultak annak fölsegéléséhez, ajándékozván: három pár oltár-
vánkost a hit- remény- és szeretetnek, saját kezeikkel himzett 
jelvényeivel; — két igen csinos u j casulát egész készlettelj 

— egy aranynyal himzett, és egy más szines, selyemből ké-
szült velumot, diszes oltár-teritőt, e napokban drága kel-
méből két karinget. — Nagy részben járultak ő méltóságaik 
a szentegyházban eddig hiányzott, s most veres selyemből 
készült mennyezet kiállításához, nem külömben egy szép 
pluviálénak megszerzéséhez. Megmaradnak ugyan ezen 
szeretet- adományok a hálás szivek emlék-tábláin ; de ha 
ezek is elporlódnak egykor, meg méginkább amaz örök 
igazság könyvében, mely a nagy számadás napján elő fog 
hozatni. Legyen e nemes tett addig is a magosságból megju-
talmazva, legyen buzditó példa jobbjainknak az ily nemes 
hitbuzgó áldozatokra. Az élet alkonyakor annyit érünk, a 
mennyi jót teszünk, s mint egy egyházi bölcs mondja : „az i r -
galmasság üdvözít az irgalmasságért." 

Györdeák László. 
balinkai helyettes lelkész, 

TONG-KING, jan. 1862. Jeantet apostoli vicarius föl-
szólítása következtében történik uraim, — ekkép ir Theurel 
tonkingi segéd-püspök a hitterjesztő egylet tanácsosaihoz, 
— hogy a tonkingi viszonyokról néhány közleményt irok. 
Mint önök előre is tudhatják, e hirek csak szomorúak. Ki 
az anami eseményeket figyelemmel kisérte, ez valóban csak 
azon egy fölött csudálkozhatik , hogy Tong-Kingban még 
vannak missionariusok, kik baleseteikről közölhetnek vala-
mit. Ismeretes önök előtt uraim, Néron- és Venárdnak elfo-
gatása és ki végeztetése; jelenleg két más nyugat-tong-kingi 
missionariusnak elfogattatásáról kénytelenittetem önöket 
értesíteni. Mult évi juniusban Charbonnier a dignei megyé-
ből és a lyoni születésü Mathevon estek az ellenség kezébe. 
Ennek híre igen hamar elterjedt. Mivel azonban az újdonsá-
gok, melyek itt a nyilvános utczákon áruitatnak, többnyire 
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koholtak, kezdetben ezen hirnek nem sok hitelt adtunk. Még 
avval is igyekeztünk magunkat megnyugtatni, hogy hiszen 
azon tartományban, melyben e testvérek működtek, még 
hat bensziilött áldozár van, kik közül egy csak irt volna, lia 
az elfogatás csakugyan megtörtént volna. De mivel e hírek 
mindinkább több valószínűséget nyertek, elhatároztuk ma-
gunkat, a dolgot tisztába hozni. Minek következtében novem-
berhóban egyiket a nénikék közül elküldöttük a szinhelyre; 
ö a mi legbátrabb hírnökünk, ki mindennemű veszélyek közt, 
melyeknek csak említése is borzasztó, el is érkezett testvé-
reinkhez, átadott neliik két levelet, egy kis pénzt, de velük 
nem szólhatott. Egy pogány százados nejénél mint szolgáló 
tartózkodott, és ekkor úrnőjétől hallotta azon körülményeket, 
melyeket itt föl akarok emliteni azon igazításokkal együtt, 
melyeket később a lelkész tet t onnan, hol a missionariusok 
fogva tartatnak. — Testvéreink, kik egy év óta a tenger-
parti helyiségen tartózkodtak, Cua-Bangban többszöri meg-
támadásnak levén kitéve, végre kényszerültek e helyet el-
hagyni, és az „égő hegy" tövénél egy barlangba vonulni. 
Midőn e rejtekhelyre mentek, fölfedeztettek, és azonnal be-
vádoltattak a tartomány főhelyén, Thanh-Hoaban, melynek 
hatósága ekkép minden nehézség nélkül hatalmába kerítette 
a missionariusokat. A vádlónak az illetők jelentékeny jutal-
mat adtak, a király előtt pedig maguknak tulajdonították a 
fölfedezés és elfogás érdemeit. Elfogatásukkor a missionariu-
soknál néhány darab ezüstpénz volt, a mandarinok azokat is 
elvették tőlük. A városba hurczoltatván a nagy mandarin 
lakásában helyheztettek el, mindegyik különös ketreczben 
láncz nélkül, és távol egymástól. Az első két kihallgatás al-
kalmával, nem emlitve a bambusütéseket, melyekből gazda-
gon kijutott nekik, harapófogókkal szaggattattak meg. Ezen 
fogók 15 izben hidegen, 15-ör pedig izzóan alkalmaztatván 
mindegyiknek 30 borzasztó sebet okoztak, de semmi hátrá-
nyos vallomást sem csikarhattak ki. Mathevon ur ugy vi-
selte magát, mintha a mandarin kérdéseit a francziáknalc 
cochinchinai expeditioja iránt nem is értené. Igen jól tudta, 
hogy az Urnák azon szavai : „Non enim vos estis, qui lo-
quimini ' — csak a hitbeli dolgokra vonatkoznak, és azért 
félt, hogy szavai a politikát illetőleg tán nem egyeznének 
meg Charbonnier nyilatkozatával, mi helyzetüket igen sú-
lyosíthatná; s azért az e fölötti nyilatkozatot teljesen erre 
bizta mint elöljárójára. A nénikének a fővárosban való tar-
tózkodása alatt, mely 27 napig tartott, harmadszor is kihall-
gattat tak testvéreink, és ez alkalommal, mivel a mandarin 
nem volt jelen, az ütlegektől is megkiméltettek. Franczia 
nyelven irt vallomásaik a fővárosba küldettek, mivel azon-
ban itt senki sem tudott francziául, a biráknak visszaküldet-
tek azon parancscsal, hogy a foglyok vallomásai chinai 
nyelvbe foglaltassanak, mi dec. 3-án meg is történt. Ugyan-
azon nap egy futár a harmadik kihallgatás resultátumát 
megvitte a ministeriumnak, és remélhető volt, hogy ez le-
szen az utolsó. Ámbár pedig testvéreink csak az expeditio 
iránti kérdések alkalmával kínoztattak fogókkal, az Ítélet, 
ugy látszik még sem szólt lázadásról, hanem egy tiltott val-
lásnak hirdetésére alapíttatott. A nénike egyszer megpillant-
hatta Charbonniert, ki igen halvány volt. Testvéreink az 
őröktől való félelem miatt nem merészeltek nekünk vála-
szolni, ámbár a nénike úrnője által minden Írószert kezükre 

juttatott . Charbonnier egy darabot leszakított a mi levelünk-
ből jeléül, hogy a levelet csakugyan megkapta; továbbá 
kérte az úrnőt, hogy a nénike által hozott pénzt adná az 
őröknek ösztönzésül, hogy a szükséges eledelt ne vonják 
meg tőlük ; a nénikének is meghagyta ált ala, hogy utazzék 
minél előbb haza, és igyekezzék még egyszer visszajönni. 
Mivel az urnő nem tudta, honnan jött legyen az ő szolgálója, 
többel nem bizta meg a missionarius Midőn a nénike negy-
ven napi távollét után hozzánk visszaérkezett, nem sokára 
ismét elküldöttem őt egy kis pénzzel, meghagyván neki , 
hogy ott maradjon, mig testvéreink ki nem végeztetnek. Ma 
épen 38 ik napja, hogy másod izben elment tőlünk. En azt 
gondoltam, hogy a kivégeztetés januarban fog megtörténni, 
de ugy látszik, hogy a király még elhalasztja. Es igy a nyu-
gat-tong-kingi-missio, mely 1858 ban még 10 európai áldo-
zárból állott, most csak négyet bir, és ezek közül is Galy ur 
távol van; ő tudnillik az 1858-ik évet Hong-Kongban töl-
tötte, és azóta nem térhetett vissza. A körülmények szerént 
ítélve a mandarinok ezen hátralevő kis számot is nem sokára 
még jobban megkevesbítik. (Folyt, köv.) Ik. 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Folyt.) 

Mint fönebb említők a 3-ik fejezetben sz. a házasság-
ról értekezik több czimre osztván föl ezen, az egyházjogban 
kétségkívül igen igen fontos tárgyat. „A házasság — igy ir 
a 516. 1. — az Alkotótól az emberi nemnek érzékszellemi 
természetünk méltóságához, és magas rendeltetésünkhez 
mért szaporítására rendelt intézmény, a világ történetében 
mint egy férfinak egy nővel feloldhatlanul egy testté, vagyis 
a legbensőbb s legteljesebb életközösséggé lett szövetke-
zése jelenkezik. Az emberi nem folytonos tökélesbülése 
csak nevelés által , ez pedig egyedül a családi életben, 
vagyis a kölcsönös hajlamok, és bensőképeni odaadás kö-
telékeivel egymáshoz fűzött egyéneknek szorosabb és állandó 
körében elérhető. Miért a teremtő az ember szivében a föl-
áldozó szeretet és legnemesebb érzületek azon nagy kincsét 
lerakta, mely karöltve hatalmas ösztönökkel az embert mint 
eszes lényt képessé teszi ezen állandó és legbensőbb viszony 
keletkeztetésére. A házasság ilyformán alapja a családnak, 
tárháza az emberi nem erkölcsös és szellemi művelődésének, 
alapja a társadalom s államnak ; növeldéje az emberi nem-
nek és Isten birodalmának, a mennyiben a házasfelek az 
alkotóval az emberi nem szaporodására nézve közremű-
ködnek és az ő kegyelméből nyert gyermekeket az isteni 
akarat szerént nevelik. A házasság végre maguk a házasfe-
lekre nézve az egység és egyediség által személyiségük ki-
egészítéséül a kölcsönös szeretet és tiszteleten gyökerező 
legbensőbb életközösség által folytonos nemesbülésre való 
ösztönzésül, és a számtalan megpróbáltatások által gya-
korlati iskolául szolgál az önzéstelen odaadás és viszonos 
megtagadásban való nemes versenyzésre." Nincs mit hozzáad-
nunk e szabatos és kimerítő definitohoz. Sz. a házasságnak 
szentség méltóságára emelését, és jogi oldalát érintvén a 
házasság e három lényeges tudnillik ethikus, vallásbeli és jogi 
mozzanatokra nézve folytatólag helyesen fejtegeti, hogy 
csak mind a három alkatelem összetalálkozásával tartható 
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házasság jogilag keletkezettnek ; és megegyezőleg a szent 
széknek e tárgyra vonatkozó ujabb (1. 1851-ben Nuytz tu-
rini tanár IX. Pius pápa által kárhoztatott állítását) határo-
zataival, hogy : nem képzelhető való és érvényes házasság, 
mely nem volna egyszersmind szentség. 

Az egyház és államhatalom közti viszony a házasságra 
nézve sz. szerént egyházjogilag következő elvekben nyeri leg-
praegnansabb formulázását : 1-ör Miután az egyház jogosítva 
van házassági akadályokat megállapítani, az államhatalom-
nak nem áll jogában az egyházilag megállapított akadályt 
megszüntetni ; 2) miután valamely szentségnek, és igy a há-
zasságnak érvénye fölött is csak az egyház határozhat, az 
államhatalom valamely, az egyház által érvényesnek tartott 
házasságot nem érvénytelenítheti ; vagyis más szavakkal : 
az egyház maga szempontjából a kizáró jogot igényli az ér-
vényességi, vagy u, n. bontó akadályok megállapítására, 
azok alóli fölmentesitésre, és a — házasság érvénye fölötti 
határozásra." — Miután azonban az egyháznak nem minden 
időben és nem mindenütt sikerült ezen (jogos) igényeit teljes 
érvényre juttatni, sz. rövid kis történelmi szemlét tart egész 
az 1855-i austriai concordatum idejéig, melyben az egyház-
jog elveire fektetett uj házassági törvény lőn kidolgozva, 
inely 1856-ban kelt nyílt parancscsal az egész birodalomra 
uézve kihirdettetett. „Hazánkra nézve e házassági törvény, 
mely függelékének jogkötelező jellege iránt még a Lajtán 
tul is vita támadt, az octoberi diploma é3 az országbirói ér-
tekezlet folytán a magyar törvényhozás és törvénykezés 
helyreállíttatván, hatályon kivül léptetettnek tekinthető." 
Azért sz a következő szakaszokban csak azt tart ja leginkább 
szem előtt, mit a közönséges egyházjog a házasság körül 
rendel, és csak itt-ott van tekintettel a fönidézett dolog lé-
nyét illetőleg hazánkra nézve amúgy is nem sok ujat tartal-
mazó házassági törvényre. E szakaszok vagy czimek : I. az 
eljegyzésről; II. a házasságról mint szentségről; III. a há-
zasság-bontó akadályokról; IV. a házassági akadályok meg-
szűnéséről; V. az érvényes házasság jogeredményéről ; VI. a 
házassági viszonynak megszűnéséről, és VII. a vegyes há-
zasságokról. 

A házasságtiltó egyházi akadályok közt a szűzi fogad-
mány különféle nemeit elősorolváu (543. I. 4. pont) sz. nem 
fejti ki bővebben, ezek miben külömböznek egymástól, pedig 
tekintve mind a fogadónak intentioját, mind a következése-
ket sokat külömböznek egymástól. 

A bontó akadályok osztályozásában Phillipset követi, 
ki szerént az akadályok ugy vétetnek föl, a mint a kölcsönös 
beleegyezést vagy lehetlenné, vagy hiányossá, vagy törvény-
telenné teszik. Az első osztályba soroztatnak: a lelki és testi 
képesség hiánya; a másodikba: tévedés, erőszak és félelem, 
feltét hiánya ; a harmadikba : a fenálló házassági kötelék a-
kadálya, a papirend és szerzetes-fogadalom szülte akadály, 
a vérrokonságj a polgár- és egyházjogi rokonság, a sógorság, 
a7. utánzott sógorság és az u. n. köztisztességi akadály, a 
bűntett, a nőrablás, a valláskülömbség, és a szükséges ünne-
pélyességek hiánya. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 14-én. Ő emtja a bibornok herczeg-primás 

rövid itt léte alatt a Lipóttemplom harangját fölszentelni, a 
sz. ferencziek egyházában hajnali misét mondani, a missioi 
beszédet meghallgatni, a hívekhez buzditó szavakat intézni 
és reájok áldást adni méltóztatott. 

— R á n o l d e r János veszprémi püspök ő nmga az 
alföldiek fölsegélésére 2000 mérő, vetésre alkalmas gabonát 
a folyó árnál 50 kral olcsóbb áron ajánlott föl. Miután pedig 
a vetésre való őszi magról más uton történt gondoskodás, 
püspök ő nmlga főnebbi ajánlatának beváltásául 1000 frtot 
küldött a m. k. helytartótanács elnökségéhez az Ínségesek 
javára forditandót. (P. H.) 

— A freiburgi kath. lapnak irják, hogy Badennak egy, 
tulnyomólag prot. városában egy zsidócsaládnak több tagja 
ideglázban meghalálozott ; a betegség végre magát a csa-
ládfőt is megragadta; ki mindenkitől elhagyatva látván ma-
gát, sőt 3 frt. napidijért sem tehetvén szert ápolóra, Frei-
burgból irgalmas nénikét kért küldetni, ki örömmel teljesít-
vén a kérelmet a zsidót fölgyógyulásáig ápolta. 

— Az ismeretes prot. történetiró Hannoverában, dr. 
Onno K 1 o p p , ki a kath. egyház és a történelem kath. sze-
mélyei fölött a mily ritka ép oly dicséretes pártatlansággal 
itél, három leányának a kath. hitben adat oktatást. 

— 0 szentsége késznek nyilatkozott volna a congres-
suson magát képviseltetni, és teljes befolyását föl fogná hasz-
nálni, hogy az igazság és jog ismét érvényre hozattassék 
mindenütt, különösen pedig, hogy a kath. egyház, kivált 
kath, államokban, az őt megillető méltóságba helyeztessék 
vissza. 

Előfizetési fölhívás. 
Midőn négy liosszu év küzdelmei után az „ I d ő k T a n u j a " ötö-

dik évi folyamának küszöbén, a mindkét részről megszilárdult bizalommal 
fordulunk ismét mélyen tisztelt közönségünkliez : csak kevés u j monda-
nivalónk van. — Ezer s néhány előfizetőnek, de sok ezer olvasónak ör-
vend az „ Idők T a n u j a " . Sok ezernyi s minden időben a valódi s állandó 
intelligentiát tevő, tiszteletreméltó közönséghez vagyunk szerencsések 
naponként szólhatni. — De bár hazai állapotainkhoz, tudnillik a kisded 
magyar olvasó közönséghez képest mindég örvendetes jelenség, ha 
napjainkban egy katholikus napi lapnak ezeret (ölűIhaladó számú tett le-
ges pártolója van ; mégis, mint nem sokára csalhatlan számokkal kimu-
ta tva látandja a szives olvasó, a terhes bélyegadó miatt , mely a hir lap-
és postabélyeget együttvéve évenként majdnem hétezer fo r in t ; az alá-
irt szerkesztő nem csak hogy minden jutalom nélkül, hanem még anyagi 
áldozattal is viselte, a mai időben oly sokféle bajjal és súlyos felelősség-
gel járó szerkesztési te rheket , a semmi szünetet nem engedő munkát és 
fáradságot. Ez oknál fogva megtet tük s megtesszük a lépéseket, hogy a 
magyar kath. értelmiség pol. napilapja oly szilárd alapot nyerjen, hogy 
a nehéz viszonyok között a haza és a kath. egyház érdekei körül oly 
választékos tartalmassággal, higgadt magatartással, s a legszigorúbb 
szemet is kielégittő correctséggel folytassa pályáját , amiként azt az 
„ Idők T a n u j a " által becsületes, független s hű következetességgel kép-
viselt iigy méltósága megkívánja. Tisztelt olvasóink buzgóságára bíz-
zuk lapunk szebb jövőjét az ötödik évfolyam kezdetén ! Az „ A r m o n i á " -
nak 25 millió olasz közt 12,000 előfizetője van ; minden t. olvasónk ki-
számithatja, hogy ezen arány szerént mennyit várhatna az „ I d ő k T a -
n ú j a " a hat millió magyartél. Az „Idők T a n u j á r a " előfizethetni egész 
évre 19 frttal, félévre 10 f r t ta l , negyedévre 5 frttal. Hest, dec. 10. 1863. 

V á s á r o s - D o m b ó r a : Fából volt, aranyozva. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a ) Pesten, 1863. 



t \ 
Meg-jelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 Irt. 25 kr. , 
halyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a Kozma Vazul-féle 

njomdai irodában 
(hal-piacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

ő ö . II. Félév. 1863. Pesten, december 19-én. 

TARTALOM: Lelkipásztorkodási-tárgyalások. X. — 
Olaszországi levelek Palásthy Páltól. — Egyházi tudositá-
sok. — Vegyesek. 

L el b ipász t or k od ási -tárgy a I ásob. 
XI. 

IV'agy-Kálló, septe inberben. 

( K e r e s z t - s z ü l ő k , k o m a s á g). Ki nem tud-
ja, hogy a tiz parancsolat fontossága, legtöbbnyire 
azon hátrányok szerént mérlegeltetik, melyek az azo-
kat általhágókat követni szokták ? Ez az alapja pél-
dául, hogy az első és második parancsra keveset fi-
gyelnek, s rendesen csak a hatodik és hetedik paran-
csot tar t ják fontosnak ; a hatodikat a gyalázat , a he-
tediket a rabságtóli félelem miatt. H o g y e mérlege-
zés a mily j og t a l an , épen oly vétkes és elvetendő, 
magától értetik, s valóban egyike a legnagyobb a k a -
dályoknak, melyek a valódi erényes élet fölvirulását 
hátráltat ják. De min ta tizparancs iránti kötelességek-
kel, épen u g y bánnak el egyébb vallásos kötelmek-
kel is, például azokkal, melyek a keresztény kereszt-
szülőket illetik. E tekintetben a könnyelműség, mind-
azok részéről, kik a kereszt-szülőket választják, mind-
azok részéről, k ik azt elfogadják, valóban szembeötlő, 
és e könnyelműség és visszaélés o ly mértékben nö-
vekedett, hogy majd minden he lyüt t föllelhető; és, 
mint látszik, megrovandónak nem is tartat ik. A ke-
resztkomaság minden keresztény s erkölcsi jellegét 
annyira elvesztette, hogy a keresztkomák választá-
sánál gyakor t a a legaljasabb érdekek által vézérel-
tetnek az emberek. Jó l tudom én az t , ha tudnék is 
oly hegymagaslatot , honnan az egész keresztény vi-
lágot beláthatnám, s ha volna szóm, melylyel a mil-
liomoknak kötelmeiket tudtukra adhatnám, s szive-
ikre köthetném, az eredmény kielégítő még sem 
volna; de azért nem hallgatok, nem azért sem, mert 
meglehet, hogy egyik- v a g y másiknak ütött órája, 
melyben megismerje, hogy e tekintetben is mi válik 
lelki üdvére. De kivált tiszttársaimat, — a pásztor-
kodó papságot értem — figyelmeztetem, hogy azok, 
k ik ezt olvasandják, alkalmul vegyék e fontos t á rgy 

átgondolására, s e részbeni kötelmeik tántori thatlan 
teljesítésére, és az illetők általi szigorú megtartására, 
nehogy gondatlanságuk, s e tekintetbeni hanyagsá-
guk , a kötelmeiket elhanyagolóknak mentségül szol-
gáljon. Erre liiv föl sürgetőleg minden lelkipásztort 
a romai katekizmus, midőn így szólt: „Minthogy e 
hivatal majd minden világiakra vonatkozik, köteles-
ségének ismerje a lelkipásztor ezt lelkismeretesen és 
alaposan tárgyalni , hogy a hivek beismerjék, mi az 
voltaképen, a mi e kötelesség pontos betöltéséhez kí-
vánta t ik ;" és a katekizmus e szigorú követelésre any-
nyival inkább följogosítva érzi magát, mert mint 
mondja : „e hivatal az egyházban oly hanyagul ke-
zeltetik, hogy annak már csakis neve maradt föl, és 
annak szentségét az emberek már alig sejtik." E szavak 
r lég határozólag hathatnak a lelkipásztorra, hogy gya -
korta elemezze a kereszt-szüleség lényegét, az abból 
származó kötelezettségeket, a keresztszülőkben megkí-
vántató tulajdonokat; elég okul szolgálandnak, hogy a 
kötelmek teljesítését, valamint a kellő tulajdonokat 
sürgesse, még akkor is, ha ez összeütközés vagy épen 
fölmerülő neheztelések nélkül lehetséges nem lenne. 

Mindenekelőtt meg kell a hívőknek magyarázni , 
hogy a keresztszülői tisztet nem puszta ildomosság-
ból hozta be az egyház, hanem hogy erre nézve sok 
kai mélyebb indokok vezérelték. Hogy a kereszt-
atyák, és anyák alkalmazása, úgymond a romai ka-
tekizmus, teljesen jogos, mindenki beláthatja, ha meg 
gondol ja , hogy a keresztség szellemi ujjá-születés, 
mely által Isten fiaivá születünk. Valamint az ujon-
született gyermeknek tápláló-, és tanítóra van szük-
sége, kinek segélyével neveltessék, oktattassék s a 
jóra vezéreltessék ; épen u g y szükséges, hogy azok 
is, kik a keresztségből u j lelki életet nyernek, más-
nak hűsége-, és eszélyességére bízassanak, kitől a ke-
resztény hit szabályait megtanul ják , s az istenesség 
minden kötelességeiben vezéreltessenek, s igy Krisz-
tusban folytonosan megszilárdulván nevekedjenek, 
mig Isten segélyével tökéletes emberek leendnek. 
Mint az isteni gondviselés minden gye rmek bölcső-
jéhez láthatatlanul őrangyal trendel ,épen ugy a g y e n -
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géden szerető, s gondoskodó édes anya az egyház, 
minden kisded keresztkútjához láthatólag a kereszt-
szülő személyében, rendeli ki angyalát . — A kereszt-
szülő angyali magas méltóságra, a lelkivezér szent 
hivatására van emelve; hivatva van, hogy a reábízott 
gye rmek lelki üdvén munkálkodjék, s igy a lelkipász-
tornak a lelkek vezérletében munkatársa legyen; s épen 
ugy , mint a lelkipásztor, mások iránti mennyei szolgá-
latra hivat ik ,mely hivatás hűsége, betöltése által, szent 
J a k a b szavai szerént, saját lelkét menti meg és üdvözíti. 

Ez eszményi jelentése a keresztszüleségnek ; — 
a kinek nincs akarata ez eszmény-képet valósítani, 
természetesen a keresztszülei méltóságra nem alkal-
matos; és hogy valaki alkalmas legyen, megkíván-
tató legalább az őszinte jóakarat , hogy ez eszményt 
valósítani törekedendik. É s épen abban, hogy a ke-
resztszüleség e jelentését és méltóságát elérni nem is 
akar ják , hanem azt nem is ismerik, sőt azt mondom, 
nem is hiszik, s arról a világnak fogalma sincs, van 
oka annak, miért hogy e méltóság és kötelmek mér-
legezésében ily mélyen alászállottak. — Hogy ez is-
meret-hiányt, és tudatlanságot a kötelmek elhanya-
golása nj^omon követi , az igen természetes. V a g y 
száz keresztszülő közt nincsen-e kilenczvenkilencz, kik 
botorul azt hiszik, hogy teljesiték kötelmeiket, ba a 
keresztkút mellett állottak, s az ujdonszülöttnek név-
napján, v a g y karácsonnapján s ú jévkor stb. néhány 
forintot, vagy egyébb emléket ajándékoztak; mig az 
legtávolabbról sem j u t eszükbe, hogy keresztgyerme-
kük vallás-erkölcsi kiképeztetéséről egy pillanatig is 
gondoskodnának. De hal l juk csak, mit ir szent Dénes 
a keresztszülők kötelmeiről, midőn azoknak nevében 
i gy szól : „ ígérem és fogadom, hogy e gyermeket , 
ha a szent dolgok ismeretének belátására ju t , szor-
galmas intések által oda vezérlendem, hogy az ellensé-
ges érzelmeknek egészen ellene mondjon, s az istenes 
dolgokat megismervén gyakorol ja , mint azt meg-
ígérte." Szent Ágoston pedig igy i r : „Titeket férfiak 
és asszonyok, kik gyermekeke t szent keresztvízre 
tartotok, emlékeztetlek, hogy ismerjétek el, hogy ti 
kezesek lettetek Isten előtt azokért, kiket szent ke-
resztségre vi t te tek." És mire kellessen a lelki gyer-
mekeket oktatni , megjelöli ugyan azon szent-atya, 
midőn a keresztszülők kötelmeit röviden érintvén igy 
szól : „Intsétek gyermekeiteket , hogy szüzességüket, 
t isztaságukat megóvják, az igazságot szeressék, a sze-
retetet megtartsák, s mindenekelőtt a hitvallás- s az 
Ur imádságára tanítsátok, valamint a tiz parancsra, 
és mindarra, mi a keresztény religio alapvonalaihoz 
tartozik." (S. August. Serm. 163. de Temp.) 

Azt fogják talán e kötelezettségre nézve ellen-
vetni, hogy ez mindenek előtt a szülőket illeti, s an-
nak pontos betöltése u g y tűnnék föl, mint beavatko-
zás a házi nevelésbe, vagy épen megsértésnek is vé-
tethetik. Ennek ellenében megjegyzem, hogyha a szü-
lők valóban keresztény szülők, akkor a keresztkomák 
kötelmei, melyek azonban soha meg nem szűnnek, 
igen könnyen lesznek teljesíthetők; de ha a szülők 
lelkismeretlenek, és hanyagok , s fájdalom, hányan 
vannak ilyenek ! kit illet akkor az egész kötelezett-
ség mást, mint a keresztszülőket, kik csakis lelkisme-
retlenség által vonhatják ki magukat az alól. Avagy 
nincsen-e nagy hazaszerte elég oly iskola, hová olyan 
hat éves gyermekek lépnek be, kik sem keresztet 
vetni, sem a miatyánk-ot , üdvözletet s apostoli hit-
vallást elmondani nem t u d j á k ? Talán csak én vagyok 
az egyedüli hitelemző, kinek e szomorú leverő ta-
pasztalás nem egyszrr ju to t t már osztályrészül? És 
kik okai e vallásos, és erkölcsi elvadulásnak, mint a 
lelkismeretlen szülők és keresztszülők? Ne hozza föl 
nekem senki ellenvetésül a hat éves gyermek fiatal-
ságát, miért tudnak hát ily i f jú korukban, fájdalom, 
oly sokszor művészileg káromkodni, és gonoszkodni? 
avagy csak az imádság s keresztény hittan legelső 
elemeinek ismeretére lennének nagyon fiatalok? A 
mi pedig a házi nevelésbei beavatkozást, meg a szü-
lők érzékenységét, meg a szülők megsérthetőségét 
illeti, a becsületes keresztkoma egyszerűleg kinyi-
la tkoztat ja : vagy keresztszülő vagyok, s mint ilyen 
teljesiteni akarom kötelmeimet , vagy nem va-
gyok az. 

De ha meghaltak a szülők, akkor szent, súlyos 
bün alatti kötelezettség, hogy a gyermekeknek gond-
já t viseljék. Ha marad vagyona a gyermeknek, ak-
kor talán mozognak a keresztszülők, a lehető haszon, 
tartás-pénz stb. reményében, de ha szegények a gyer-
mekek, s keresztszülői még egyszer oly gazdagok, a 
kincsvágy és fukarság legtöbbnyire elzárja a szive-
ket, hogy keresztény részvétnek az e lhagyato t t árva 
irányában helyet ne adhassanak. És habár senki sem 
kívánja is a keresztszülőktől,hogy saját rövidségükkel 
áldozzanak keresztgyermekeikért , annyit még is ten-
niök kell, mennyit , Istennek egykor i Ítéletét szeme-
lőtt tartva, tenni képesek. Vagy azt hiszik a kereszt-
szülők, hogy kötelességeik teljesítését illetőleg soha 
számadásra nem vonatnak? Meglehet, némelyek pusz-
tán a keresztszülők hanyagsága folytán vesziték el a 
keresztségben nyer t ár tat lanságukat; és igy kinek ke-
zéből kérendi azt egykor vissza az U r ? Es a gyónta tó 
a tyák ne feledjék, hogy voltak már keresztatyák, kik 
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m a g u k váltak az ártatlanság rablóivá. Természetesen 
mert e kötelezettségek elhanyagolását nem követi a-
zonnal gyalázat , büntetés, villám és dörgés az égből, 
és mert napjainkban e kötelességek elhanyagolása 
általánossá vált, könnyen megnyugta t j ák eltelt lelkis-
méretuket, s e kötelesség-mulasztást nem veszik oly 
nagyba, mint a milyenül azt a szigorú hitszónok, és 
lelkismeretes gyóntató-atya venni fogná; kinél még 
a lelkisméret ki nem aludt, jól fontolóra veendi, vall-
jon a keresztszülő kötelességeit teljesitheti-e v a g y 
nem, s a szerént fogja annak el-, vagy elnemfogadá-
sára magát határozni. A jóakaratnak nincsenek le-
győzhetetlen akadályai. És ha a lelkipásztor nem a-
karja, hogy részes legyen az idegen bűnben, el nem 
mulasztandja, hogy oktatás, intés, s figyelmeztetés 
által lehetőleg gondoskodjék, hogy e kötelezettségek 
az illetők részéről fölismertessenek, és teljesíttessenek. 
És ha megtette a magáét, a többit bízza az érdekel-
tekre, kik ez esetben azt sem hozhatják föl mentsé-
gül , hogy a dolgot nem értették, és nem ismerték. 

Mi továbbá a kereszt-szülők tulajdonait illeti, 
maga a dolog természetéből folyik, hogy a kath. ke-
resztelendőknél csak katholikusok lehetnek a ke-
resztszülők. Valami sajátságos undor, s metsző fájda-
lom fogja el lelkemet, valahányszor a jelenben, ama 
negélyezett hitben-testvérisülésre gondolok, melynek 
folytán nem-katholikusok, kivált a vegyes vallású 
helyeken keresztkomákul oly gyakran meghivatnak 
hiveink által, hogy magukat türelmesek- s kedvese-
kül mutassák be, amaz eszmére fektetvén tettük hord-
erejét : mindnyájan egy Istent hiszünk. De hogy da-
czára e szenvelgett tolerantismusnak tiz katholikus 
hí meg nem-katholikust, mig egy nem-katholikus 
visszaadja a kölcsönt, az általánosan elismert dolog. 
Gyávák- és hízelgőkké törpültek le a katholikusok; 
elveszték az erélyt , e lhagyták a hit- és annak tanitá-
saihozi hű ragaszkodást, s e gyávaság-s ön meg fel ej t-
kezésért nincs ki megróvja őket, s még papok sem 
pirulnak ily keresztségek kiszolgáltatásánál. Igen én 
arra sem látok elég okot, hogy nem-katholikusok, 
mint tanuk szerepeljenek a keresztségnél. Minek e 
tanúskodás? nem egyébb mint puszta bók az, még 
pedig egy szentség kiszolgáltatásánáli bók, melyre 
nézve én egyházamnál sem canont, sem rubr icá tnem 
ismerek. A katholikus válaszszon magának katholikus 
keresztkomákat, s evvel elégedjék meg, minek az i ly 
kétséges, se h ideg se meleg tanúskodás? Igaz, hogy 
napjainkban va jmi nehéz helyzete van a lelkipásztor-
nak, ki e tekintetben is erélyes akar lenni, tudok ese-
tet, mert egy jó bátyám- s hajdani szomszédommal 

történt a Nagykunságban, midőn az egyház rendele-
téhez szigorúan ragaszkodó, s a nem-katholikus ke-
resztszülőket elfogadni nem akaró plebánus megtá-
madás-, föladásnak lőn kitéve, pedig maga a józan ész 
parancsolja, hogy csak olyan kötelezettséget vállal-
junk el, melynek megfelelni tudunk; már pedig kér-
dem, hogy szólhat a katholikus gye rmek nevében, 
hogy ígérhet a gyakor ta rationalista, vagy natura-
lista keresztatya és anya, azon gyermek nevében, ki-
nek hitének kell lenni Istenben, a teljes Szent-három-
ságban ; s ha a szükség beköszönt, valljon hogyte l je -
sitheti kötelességeit, a vallás-erkölcsi nevelést illető-
leg? Azért az egyház rendelvényei között áll: „Sciant 
Parochi, ad hoc munus non admittendos infideles,aut 
quoad fieri poterit haereticos." (Rituale.) A romai 
katekizmus pedig igy szól : „Haex-etici imprimis ab 
hoc munere prohibendi sunt, u t qui in ea cogitatione, 
et cura semper versantur, u t fidei veri tatem menda-
ciis obscurent.'1 (P. 2. cap. 2. quaest. 28.) Nem tagad-
juk , lehet oly körülmény, midőn az utóbbi esetben, 
tudnill ik a sok helyüt t szokásos tanúskodásnál sok-
kal jobb elnézőnek lenni, mint a más vallásfelekeze-
tüeket visszautasítani, s épen azért az e tekintetbeni 
rendelvények is engedékenyek és szelídek, hogy ez 
által nagyobb kellemetlenségek kikerültessenek. 
Ilyen eset lehet például, ha a vegyes házasságban élő 
nő annyira vitte a családot, hogy gyermekei a ka-
tholikus szertartások szerént kereszteltetnek, és ne-
veltetnek, ilyennél a nagyatya, v a g y más házi barát 
és rokon visszautasítása sok viszálkodásra szolgáltat-
hatna okot, vagy épen a gye rmekek kath. nevelteté-
sét veszélyeztetné. I t t van a prudent iapastoral is eszé-
lyes használata. 

Nem lehetnek továbbá keresztszülők: publice 
excommunicati, aut interdicti, aut publice criminosi, 
aut infames, mint azt a romai szertartásos könyv ren-
deli. Nyilvános megvetői a vallásnak, kik egész éven 
által soha templomba nem járnak, kik még húsvéti 
gyónásukat sem végzik, kik köztudomásra ágyasság-
ban élnek, kik ismert botrányos életet folytatnak, 
s még több e rovatba sorozhatok, lehetetlen, hogy 
keresztszüleségre bocsájtassanak, hiszen ez nem lenne 
egyébb, mint a szent dolognak kigúnyolása, és pe-
lengérre tétele. Nem is tudom képzelni, hogy oly bár -
g y ú s rossz akara tú szülők lennének, kik az emberek 
ezen osztályából választanák a keresztkomákat, s 
h o g y léteznének oly arczátlan s vakmerő emberek , 
kik i ly gyászos tulajdonok mellett kereszt-szülei 
méltóságot elvállalni akarnának, mi csakis akkor le-
hetne képzelhető, ha valaki a keresztszüleség minden 
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fogalmát nélkülözi. I ly esetben a hallgatás és engedé-
kenység a lelkipásztor részéről bizonyára nem 
lenne egyébb, mint módositott árulás. És ha például 
a nyilvános ágyas az előkelő osztályhoz tartozik is, 
itt nem a személy-, hanem a tet tre kell figyelni, itt 
nincs helye az önmegadásnak ! — És ha eme jogos 
és szükséges egyházi fegyelmet is elejt jük, akkor, 
fájdalom, az indiíferentismus 'árja elleni gá taknak 
egyik tekintélyesbikét romboltuk le. 

A keresztszülők megbérmáltak, s a hit legfőbb 
titkai,- és czikkelyeiben jár tasak legyenek, hogy tud-
j á k és értsék, hogy mit jelent, s mi érvénye van an-
nak, mit igérniök, s megtar taniok kell. A mi tule-
szélyes napjainkban az e kellék utáni kérdezősködést 
természetesen egészen fölöslegesnek tar t juk, mintha 
a katekizmusban foglalt igazságok mindenkinek test-
és-vérévé váltak volna. De ha azután az ily kereszt-
atya, mint legközelebb e g y hánya-veti „mivelt uracs-
csal" történt, nem tudja elmondani az apostoli hit-
vallást, mi történik a k k o r ? És valljon igaztalan va-
gyok-e, ha azt mondom, h o g y e m i v e l t uracsnak sok? 
hozzá hasonló társai lehetnek ? 

E kevés vonások, és észrevételek is, a kereszt-
szüleség lényegét, és tulajdonait illetőleg, eléggé fön-
nen hirdetik annak szükségét, hogy egyházi beszé-
deink tá rgyául gyakran vegyük föl a katekizmus 
legegyszerűbb tanitásait, és szabályait. Mit használ 
a legszebb, legválogatottabb beszéd, mi t a nagy sza-
vak és föllengző irály, ha a hallgatók a legegysze-
rűbb hit- és erkölcs-szabályokat nem ismer ik? S ha 
jogom- és körömhez tartoznék, én mindenek fölött 
kivált a városokban a katekizmusi beszédeket hoz-
nám be, s a gye rmekek szorgos nevelése mellett, av-
val kezdeném meg az átalakítást. Nem tudom, he-
lyesnek találandják e t. sorsosim amaz általam hasz-
nált gyakorlatot , hogy kivált a miveltebbnek lát-
szani akarók előtt, midőn keresztkomákként szerepel-
nek, mindenekelőtt kötelmeiket, azután a magasztos 
szertartás egyes részeit röviden megmagyarázom, 
s a szertartásos könyv utasítása szerént is, lelkipász-
tori intéssel bocsájtom el. Szem előtt tartva a nagy 
apostolnak Timotheushoz irt szavait: „Praedica ver-
bum, insta opportune et importune, argue, obsecra, 
increpa in omni patientia, et doctrina, erit enim tem-
pus cum sanam doctrinam non sust inebunt , sed 
coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, a^ve-
ritate quidem audi tum avertent, ad fabulas autem 
converitentur." — (II Tim. 4 2—4.) — És nehogy 
ez történjék, nehogy a tudatlansággal mentsék ma-
gukat , tanítsuk őket. T. 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a l á s t h y Pál tól . 

MILANO, nov. 8-án. Utazásom utolsó pontjára érkez-
vén, néhány sorban kell említenem a kath. lelkeseknek mun-
kálkodását az irodalomban, különösen a napi sajtóban. A 
szomorú viszonyok oda szorítottak, hogy a szellemi munka, 
az irás s olvasás a napi sajtóban folyjék le. Ez az eszmék 
széles csatornája, melyen az igazság és a tévely az ő terhes 
hajóit a világ négy részeire szétküldi. Akarjuk bár vagy nem, 
a helyzetet el kell fogadnunk, a viszonyokhoz alkalmazkodni 
kényszeríttetünk, a napi sajtót, mint fegyvert fegyver ellen, 
meg kel) ragadnunk, s e téren oly elszántsággal harczol-
nunk, miként elődeink harczoltak az örök becsű foliansok-
ban. Nekünk a vékony és a rövid fegyver jutott osztály-
részül; s csak az számit az életben, csak az nyom a szellemi 
világ eme börzepiaczán, a ki e vékony fegyvert ügyesen 
forgatja, a ki legtöbb pártliivet szerzett ily pattogó fegyver-
zetű táborához. A mely érdeknek nincs szilárdan megalapí-
tott közlönye, az érdekvilágban figyelemre sem vétetik. Ez a 
nagy suffrage universelle, melyhez azoknak is kell folya-
modniok, a kik azt elvben elvetik. Az emberiségnek egyes 
törtjei naponta szavaznak, midőn érdekeikért nap nap mel-
lett a nyilt lapokban szónokolnak. A lapnak tekintélye az ő 
előfizetőinek a száma. Mindenki párthívnek vétetik, a ki a 
lapot hordatja. A pénz, melylyel adóz, szavazatnak tekinte-
tik. Legyen bár az ügy legszentebb, legyen az érdek legjo-
gosabb : ha lapja nincs, ha lapjának előfizetői ezerekre nem 
mennek, azon ügy, azon érdek vagy semmit, vagy igen ke-
veset fog nyomni a mérlegben. Allamáraink az érdekek kie-
légítésében fáradoznak ; az államélet sok helyütt többé nem 
jog vagy igazság, hanem az érdekek kielégítése. A mely ér-
dek legjobban szorítja az államárt, a mely ügynek kiáltó 
szava őt naponta fenyegeti, ő ennek szolgál, s a mennyiben 
ennek szolgált, az ellenkező érdeket háttérbe szorította. Itt a 
veszély kath. érdekeinkre, ha a napi sajtót javunkra ki nem 
fejlesztjük, ha a pénzünkkel más érdekű sajtót elősegitünk. 
Nem szóval, mely ajkakról hangzik, hanem szavazattal, mely 
a pénzadóban rejlik, harczolunk saját ügyünk ellen. Tekin-
tetbe sem akarjuk venni, mennyit ronthat a gonosz lapnak 
olvasása a legtisztább elmén is. Egyházi történetünk szo-
morú példákat emlit e nemben. A legborzasztóbb eretnekek 
fejei ily olvasásban vesztették el hitüket. Mikor tehát a már 
birt szent hit elvesztetik ; mit szóljunk a mai világ rengeteg 
tévelyeiről, midőn az igaz nézeteket, ítéleteket csak készí-
teni kell? Emlékezünk, miként vélekedtünk a romai kérdés-
ről 1860-ban. Ha nincs hatalmas kath. sajtó, a mely e kér-
dést a napi tévelyek ellen mindég saját színében föltünteti, 
látnánk-e oly tisztán, miként ma? Es a hol vannak, kik a pá-
paságról és a világi fejedelemségről ma is a forradalommal 
gondolkoznak, nemde ezek kath. sajtót nem olvastak, erre 
nem fizettek? Es a kik föleszméltek, a kik tévelyeiktől meg-
szabadultak, nem egyedül a kath. sajtónak köszönhetik-e 
ezen szerencsés visszalépést? Az olasz katholikusok fölis-
merték a napi sajtónak horderejét, s lelkesen léptek e zajos 
sorompóba és küzdenek. Városonként vannak lapjaik, melyek 
körül hivek gyülekeznek. Es mivel szavuk bátor, határozott, 
mivel a lapnak kezelője ügyes és fáradhatatlan, ehhez pedig 
olvasóik száma magas, az uralkodó forradalom vezéreit ret-



tegésben tartják. Minden uralkodó pártnak gyengeségi bi-
zonyítványa az üldözés, melylyel magát föntar t ja . Az olasz 
forradalom a legkegyetlenebb üldözést rendszerezte a kath. 
saj tó ellen; bizonyságot ad önmagáról, hogy ő a félszigeten 
gyenge. A vélemények ily zugásában, a kitől nem félnek, azt 
kiabálni szabadon engedik. Nincsenek megelégedve a kath. 
sajtónak vezérei az olasz néppel, s tudjuk, hogy soha sem 
lesznek megelégedve. Mikor te t tünk az Istenért és az ő or-
szágáért annyit, miként tehetnénk, vagy tenni köteleztet-
nénk ? A kath. lelkismeretnek van titkos sugallata, hogy az 
ő ügye örökös, hogy az Isten országáért maga az Isten har-
czol, innen a tétlenség, innen a tevékenységnek a fogyatko-
zása. Az ügy diadalt aratand, erről biztosak lehetünk, de mi 
elnyomathatunk, mi századokig kínoztathatunk tét lenségün-
kért, az Isten országának részletes fölforgattatásáért , elté-
vedt kortársainkért, utódjaink nyomoraiért számot adva az 
Is ten e lő t t , magunknak pedig gyászos síriratot készítve, 
hogy az Isten országát, melyet elődeink kezeinkbe oly di-
csőségben átadtak, mi megvédeni nem tudtuk, mivel tétle-
nek vagy hanyagok maradtunk. Sokra ment a forradalom az 
olasz félszigeten, és hogy mindeddig meg nem szilárdulhatott, 
hogy naponta a bukástól retteg, sokban a kath. sajtónak tu-
lajdonitható. A néptömegnek természetes mozdulatlansága, 
minden újí tás iránti bizalmatlansága, nagy akadály a forra-
dalomra, de ettől a forradalmárok nem félnek, mivel ezen 
mozdulatlanságra számítottak, e mellett mindent tehetnek, a 
kath. sajtó az, mely ellenük tet t leg fölkel, s u t jokat állja, 
mely Péterfillért szed, s a kath. érzelmeket elnyomattatásá-
ban is ébren tar t ja , a győzelemre előkésziti. „A paolottik, a 
jezsuiták, a bourbonisták, a separatisták összeesküsznek, igy 
ir az ,11 Diritto', gyűjtenek pénzt, nyomatnak újságokat , ke-
zükben tar t ják a nevelést, a magas hivatalokat, uralkodnak 
a tartományokban, előkésziti ï a lázadást. Gondoljatok erre. 
Ez oly ellenség, mely megbocsátani nem tud. Most még mér-
sékeltek, mivel a déli tartományban százezer katona van; 
vonjátok ki e hadsereget, látni fogjátok az eredvényt." Ezen 
szavak az olasz kath. sajtónak érdemeit leginkább bizonyít-
ják. Romában kevés a munkásság, mivel nincs ellenség, a 
nép egészen pápai. Hanem magasabb tevékenységnek kellene 
tüzelni a kath. világ buzgalmát mindenütt a sajtó terén. Az 
,Osservatore' jeles lap, a romai népnek kedves lapja, minden 
kávéházban 10—15 példány van belőle. Vezérczikkei alapo-
sak, igazgatója a bolognai Econak volt vezetője, a ki három 
évi fogságát önkényes számkivetéssel fölcserélte, tudós, mi-
velt férf i ; hanem annyi a korkérdés, oly tömkeleg a tévely, 
annyi az esemény, oly ügyesen szövetik a hazugság, hogy ha 
négy ily lapot kapnánk Romából, minő az Osservatore, 
egészen helyén találnók a dolgot. Szeretünk mi Romából a 
korkérdésekre is irányt kapni. Különös az az örök város, 
nagy a büereje, tiszta a látása, ügyes a tapintata, őt száza-
dok, sőt ezredek oktatták Hagyománya szakadatlan, nézetei, 
Ítéletei szilárdak, — e levegőbe belépni annyit tesz, mint eme 
bűerő előtt meghajolni, s magát neki átadni. A romai élet-
iigyesség ma is oly eleven, miként az Augustusok korában, 
miként VII. Gergely s III Incze napjaiban. Ismerik a ve-
szélyt, mely Európát fenyegeti, bevallják, hogy ideiglenesen 
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a francziák császárjának kegyétől függnek, hanem ninc3 előt-
tük eltitkolva a helyzet kényszere is, mely III. Napoléon csá-
szárságát, családjának jövőjét Romához köti. Nagy a hála 
Romában a császár iránt, nagyobb a hála a franczia nemzet 
iránt, legnagyobb a kath. világ iránt, mely mult év óta oly 
lelkesedéssel, oly egyértelmüleg nyilatkozott. A Vaticán 
könyvtárának balszárnyán van egy terem, hol a toursi érseki 
tartomány által IX. Piusnak ajándékozott imazsámoly áll, e 
teremnek minden szekrényei telve vannak fényesen bekötött 
hódolati föliratokkal, melyek a kath. világból e három év 
alatt érkeztek. Ez a kath világ szavazatja , mely egyszer 
adatva a napi sajtóban naponként visszhangzik, s a helyzet 
követeli , hogy visszhangozzék, mivel a forradalom rövid 
megállapodásában minket altatni, a jelen rabláshoz szok-
tatni akar, hogy a végső rablást kisebb lárma között meg-
tehesse. — A Correspondance de Rome' heti lap, befolyása 
az olasz népre semmi, a külföldre is kicsiny, melynek közlö-
nyül szolgál. Előfizetőinek száma is csekély. A ,Civiltà cat-
tolica' hatalmas lap, 12,000 példányban nyomatik, szól az 
egész vi lágr a , a világ minden szigeteire. De olvasója a mi-
velt osztály, ma pedig a néptömeg tesz legtöbbet, ez a Civil-
ta t nem olvassa, mivel nem is érti. Az olasz nép, sőt a ka th . 
világ örömmel látná, megelégedéssel fogadná, ha Romából 
több lapot kapna. Nem üz a szent-szék utczai politikát, neki 
lapra önmagára nézve szüksége nincs, judicia ejus justif icata 
in semetipsa; hanem a világnak, a gyengéknek, a tévelytől 
környezetteknek, a tévely ellen, a forradalmi rém ellen küz-
dőknek van szükségük romai lapra. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, dec. 7-kén. A pozsonyi Oltáregylet lefolyt 

évi működéséről számot adni a magyar kath. közönség előtt 
csak is azon okból ta r t juk illőnek, hogy e buzgó egylet ne-
mes czélját jótékonyságának ismertetésével némiképen elő-
mozdítsuk. Rövidek akarván lenni jelenleg csupán évi tudo-
sitványunkra szoritkozunk. Kiosztott ez évben a pozsonyi 
Oltáregylet 34 miseruhát, 5 pluviale-t, 14 oltárvánkost, 5 
velum-ot, 1 bursát, 2 ciborium-köpenyt, 2 magánstolát, 8 ol-
tárteritőt, 20 albát, 12 papikaringet, 23 humerale-t, 34 ab-
stersorium-ot, ugyanannyi palla-t és purificatorium ot, 1 
mennyezetet négy rúdra, 1 missale-t, 1 pár ezüstözött szép 
gyertyatartót , 1 oltárlámpát, és egy 6 ' mag. és 3V2 ' széles-
ségű oltárké pet, olajban festve Majsch Imre ak. festésztől 
—• Az ezen készletekkel megajándékozott egyházak nevei e 
következők: Nyitra-Sárfő, Vág-sz. Kereszt, Hidegkút, Jász-
falu, Pila, Kápolna, Sz. Mihályfa, Kormossó, Limbach, Turo-
luka, Sasvár, Nagy-Abony, Vaj ka, Károlyfalva, Szomolán, 
Sz. Miklós- és a t . irgalmasok temploma Pozsonyban, Dévén-
Ujfalu, Kiliti, Dénesd, Tót-Gurab, Bikszárd, Nagy-Sáró, Bu-
kócz, Püspöki , mindaz eszt. érseki megyében; Gásd, Rád vesz-
prémi, Barbács, Nemesvölgye, Páma győri, — Nemes-Koszto-
lán, beszterczei, — Rózsa-Lehott rozsnyói-, és Szikszó a kas-
sai püspöki megyékben; összesen 33. — A bevétel, mely az 
1004 tagnak járulékai- és a 176 jótevőnek alamizsnáiból 
állott, 1415 frt. 17 krt t e t t ; levonva ebből a készletekre kia-
dott. 1411 frt. és 79 krt. marad jövő évre 3 ft. 38 kr. — Ez 
ugyan kevés, és üresnek mondható az egyletnek pénztára, 



de az mitsein tesz; majd ismét betölti Az, kiért kimerittetett. 
Annál is inkább helyezhetjük e bizalmunkat az isteni gond-
viselésbe, mivel a helybeli tagok buzgósága ki nem apadt, 
a vidéken pedig a íiókegyletek lassankénti szaporodásával 
a jótékonyságnak emeltyűje is többszöröztetik. — Továbbá 
jelentjük, hogy mltsgos gróf Z i e h y-F e r r a r i s B ó d o g n é 
szül. Reichenbaeh-Leszonitz Emilia grófnő, miután negyed-
fél éven át az egylet bizottmányában elnökölt, állandó lakása 
áttétele miatt Pozsonyból Oroszvárra, e kitűnő buzgósággal 
és tapintattal viselt hivataláról az egyleti bizottmány nov. 
16-án tartott ülésében mindnyájunk bánatára lemondott. He-
lyének elfoglalására választás folytán báró W a l t e r s k i r -
c h e n Györgyné szül. Fries Ida grófnő ő excellentiája föl-
kéretett, ki is az érintett tisztséget ő eminetiájának helyben 
hagyásával kegyesen elfogadni méltóztatott. — Isten áldá-
sába, és a hivők mindinkább terjedő rokonszenvébe és sze-
retetébe ajánljuk e buzgó egyletet ! 

LISABON, nov. 12-én. A patriarcha és érsek körlevele 
nem nyerte meg a kormány piacetjét. Más püspökök okosab-
ban cselekedtek, hogy ezen piacet nélkül küldötték szét kör-
leveleiket a rossz könyvek ellen. A protestánsok magasan 
hordják fejüket, az ő körleveleik nem vettetnek alá a piacet-
nek, s ugy látszik, mintha már az anglicán egyház birná Por-
tugallt. mivel a lisabonni és estremadurai kerület a londoni 
érsektől függ. A mikor szó van, hogy Portugall protestáns 
lesz, a miniszterek tagadják a veszélyt. Lehet, hogy nincs 
veszély; de a veszélyt eltitkolni, már magában a legnagyobb 
veszély, mivel megfoszt a tehetségtől, hogy a veszélytől sza-
baduljunk. Örülünk tehát, midőn a püspökök hatalmasan és 
nyiltan fölszólalnak, midőn a kormány minket elaltatni igyek-
szik. A coimbrai püspök valószínűleg lemond püspöki székéről-
A kormány oly titoknokot erőszakol a püspök nyakára, ki 
ennek bizalmát nem birja, a kit pedig a püspök akar, azt ki 
nem nevezi a kormány. A mult századnak püspökei a békes-
ség kedveért engedték, hogy a neveidei és püspöki udvari 
papokat a kormány nevezze. De-Lemos József püspök ur te -
hát Romába folyamodott, hogy püspöki székéről lemondhas-
son. E jeles püspök egy bizonyíték arra, mennyit várhat az 
egyház a szabadelvű kormánytól. A portugalli nép még csak 
rózsavizes forradalomban fürdött, mivel vallásos ; de az an-
gol protestánsok és a szabadkőmivesi páholyok eddig is so-
kat tettek, hogy a bekövetkező forradalom vérrel mossa le 
a portugalli népet. Oct. 26-án, Aragában földmivelési kiálli-
tás volt, melyet a z érsek-prímás vallásos szertartással nyi-
tott meg. A királyi herczeg keresztelési ünnepe már megtar-
ta to t t ; volt kivilágitás, katonai szemle; a herczeg Portugall-
ban eddig szokatlan nevet kapott, tudnillik Károly ; talán az 
olasz Károly-Albert emlékezetére ? 

PARIS, nov. 16-án. Midőn a kispapból lett hitetlen 
Renan megtámadja a kereszténységet: egy zsidóból lett, 
keresztény hosszú béketűréssel vizsgálta az assyriusok kő-
iratait ; s valóban Oppert Jánosnak vizsgálatai a szögirások 
értelmezésében fontos adatokat nyújtanak a szentírási tények 
helyességére. Oppert urnák az assyri iratokra fordított fá-
radsága, és azokban nyert eredményei elismertettek a párisi 
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Academia által, mivel a császár által kitett 20,000 franknyi 
jutalmat minden osztály szavazatja Oppertnek ítélte. Egy 
levita tehát tagadja a Megváltó istenségét ; egy héber gyer-
mekből lett keresztény siet tudományos adatokat nyújtani 
a kereszténységnek; azt minden jó lelkű elitéli, ezt az Aca-
demiának mind az öt osztálya 20,000 franknyi jutalommal 
megtiszteli. Mult században Voltaire gúnyolódott Sancherib 
költséges asztaláról, Egy tómban nyert győzedelmeiről, s Je-
rusalem falai alatt kapott vereségéről. A szentírási tényt 
Herodotus bizonyította ; de Voltaire l lerodotust is ügyetlen 
történésznek nyilatkoztatta. Es ime, a londoni muzeum sar-
gonid-iratja megerősíti a szentírási adatot, mivel irja : „San-
cherib Egyptomnak ura, Ezechiast Jerusalem falai közé zárta, 
mint a madarat a kalitba." Tehát Egyptomnak ura nem ve-
hette be Jerusalemet, hanem ostrommal bekerítve sokáig 
tartotta; s midőn a kőirat mondja „Egyptomnak ura", mondta 
volna, Jerusalemnek is ura, ha Sancherib Jerusalemet beve-
hette volna (Histoire générale, par Darras, T. III. p. 49-51 ) 
Manasses történetében a szentiró röviden szól, hazafiúi fáj-
dalma nem engedte a nemzeti gyalázatról sokat irni : és ime az 
Assarhaddon prismája a szentirónak hallgatását kipótolja, 
(i. h. 94-95. lapon.) Más szögiratok megerősítik Judithnak 
történetét, Nabuchodonozornak Néchao egyptomi királyon 
vett diadalait, s Judaeába tet t betöréseit. — Ezechielnek 
látványai sok gúnyra adtak alkalmat a bölcsészeknek. A me-
sés állatok az értelmezők elméjét is elegendően kinozták. 
Menjenek a mai észlérek a Louvre-ba, tekintsék meg a kü-
lön teremben fölállitott szárnyas bikákat ; ezek nem régen a 
babyloni kiásatásokból hozattak, Ezechiel állatjaihoz hason-
lítanak. Assyria négy óriás állatban jelvényezte az ő birodal-
mának állandóságát, erejét, tevékenységét, s elméjét. Vegyük 
kézbe a prophétát, s lépjünk a ninivitai terembe, halljuk a 
prophetát, s tekintsük az állatokat. Az állatszobor feje em-
beri, középteste bika, farka oroszlányé, s ehhez még szárnyai 
is vannak. Az egész művészi fölfogást muta t : a fej méltósá-
gos és nyugodt tekintetet nyújt, a hatalomnak sajátságát ; 
fölül cidarist visel, az assyri koronát, melyen alul lefelé hosz-
szu hajazat ömlik le, fölfelé pedig négy szarv, a méltóságnak 
jelvénye emelkedik. Ez emberi fej az állat egész zömén ural-
kodik ; ime a propheta szavai : „et aspectus eorum similitudo 
hominis in eis." Az állatok lábai bika-lábak, s egyenesek : 
„pedes eorum, pedes recti, et planta pedis vituli." Lehetet-
lennek látszott az egyenes lábat a bikakörömmel összeegyez-
tetni, ugyszinte a mondatot: „unumquodque eorum ante fa-
ciem suam gradiebatur." Hanem az egyenes lábak mellett a 
mellen függ egy harmadik, s meghajlott láb, melynek hajlása 
az ökör hátulsó lábainak hajlását viseli, ép azon pillanatban, 
mikor az ökör lép. Hogy pedig az állatok járását jelvényezze 
a faragó, öt lábat kényszerült adni a szobornak, hogy az 
egyenes lábakban a földnek birtokát, a meghajlottakban pe-
dig a járást, s a járásban a birodalom szélességét jelvényezze. 
Az oroszlány fark, és a fölfelé emelkedő szárny nehézséget 
nem nyújt, hanem Ezechiel állatjának sajátságait kifejezi : 
„Similitudo vultus eorum facies hominis, et faciès leonis a 
dextris ipsorum quatuor, facies autem bovis a sinistris ipso-
rum quatuor, facies aquilae desuper ipsorum quatuor, et pen-
nae eorum extensae desuper. Egyetlen különbség van a 
propheta állatjai és ezek között, melyek Assyriából hozattak, 
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hogy a szobornak csak egyik szárnya emelkedik az égfelé böző, átültették, ép azt tették, mintha a narancsfát Irlandba 
„extensae", a másik pedig nyugodtan simul a testnek dere- átültetnénk, vagy fehér medvét Jamaikában nevelnénk. Van 
kához, a prophéta pedig még két szárnyról beszél, mely a nekünk kényelmes ruhánk, mivel testünkhez van szabva ; s 
testet fedezte ,,duae tegebant corpora eorum."— Ezen álla- m i ezen ruhát egy más természetű népre akartuk húzni, sőt 
tok valószínűleg a királyi palota bejárását diszesitették. 01- a z t akarjuk, hogy ezen balsorsu nép fizesse meg a ruhát, 
vasta-e a szobrász Ezechielt, nem tudni, de megmutatta, melyet reá erőszakoltunk, akár hordja, akár nem. Bár melyik 
hogy az ily állatok fogalma közönséges volt Keleten. Dar- oldalról tekintjük a dolgot, a jelen helyzetben zavar-, egyen-
rasnak érdeme, a tudósokat ezen állatokra figyelmeztetni. — lőtlenség- s igazságtalanságon kivül nem találunk mást, s 
Másik bizonyitékot találunk Oppertnek tanulmányozásaiban nincs remény, hogy valaki módot találjon ezen bajnak or-
Nabuchodonozor őrültségére Oppertur figyelmeztet egy szo- voslására — Cullen dublini érsek körlevelet menesztett hivei-
borra, mely ezen király megaláztatását jelvényezi. Ki alázta bez, melyben fölszólitja, hogy hálát adjanak az Istennek a bő 
meg ezen hatalmas királyt, ha nem az Isten ? A szobrász nem aratásért, ajánlja a Péterfillért, az imádságot az egyházért, 
fejezte ki a megaláztatás módját, de a főtényt megörökítette. Lengyelországért, az egyetemes békeért. Lengyelországra 
Ehez járulnak még a szögiratok, melyeknek egyike Daniel sza- nézve méltán mondja az irlandi főpásztor: „A szakadár-
vaival majd nem azonos. íme Dániel szavai : „Ego Nabucho- muszkák ép oly kegyetlenül bánnak a kath. lengyelekkel, 
donozor laudo et magnifico et glorifico regem coeli ;" a szög- miként 200 év előtt Cromwell puritán csordái a mi kath. 
iratok egyike pedig : „Én áldlak, uram, a ki kezeidnek te- őseinkkel. Látván, mi Lengyelországban történik, mi hálát 
remtménye vagyok, emeld föl a te országodat " — Ez esetle- adhatunk az Istennek, hogy minket a polgárháborútól meg-
gességnek mondathatnék; de különös, hogy a szentírásnak szabadított. Szenvedtünk éhséget, döghalált, de menten ma-
szavait, annyi száz éveken át annyi esetlegesség mindég bi- radtunk Mazzini és Cavour titkos társulataitól, a kik szabad-
zonyitja. A szobrok között van egy, mely egy fiatal fiút áb- ságot hirdetnek, s legundokabb zsarnokok." Ez az irlandi nyug-
rázol, midőn az az oroszlánynyal játszik. Nem Daniel ez az talan fejek ellen is van irva, kik esztelen forradalomba akar-
oroszlány barlangban? Igy megy tovább és tovább az eset- nák sodorni a nemzetet. Igy akarnák ezek a n é p e t a kath. pap-
legességek sora, sok egyes szentírási ténynek bebizonyítására, ság vezetéséből kiragadni, melynek tulajdonit ható, hogy a 

LONDON, nov. 13-án. Érdekes tudni, miként ítélnek helyzet n y o m o r a i békés eszközök által lehetőleg orvosoltatnak, 
maguk az angolok azon barbár méltatlanságról, mely csak itt A kiköltözés ez évben is nagy volt. Liverpool csak egyik pont, 
lehetséges, melynek áldozatja Irland. Az egyesült down- hol hajóra szállnak, itt csak 12,000 hagyta el hazáját, 
connor-dromore-i megyének ötödik gyűlése Belfastban tar- Amerikában most a munkabér magas, ez vonzza a szegény 
tátott. A megye az irlandi anglicán népségnek negyedrészét irlandiakat. A skótok 1861-től megszűntek Amerikába ki-
teszi, jövedelme pedig a megyei papságnak az egész anglicán vándorolni. Ezt számításból teszik. 58,520 kivándorló közül 
irland jövedelmének tizenkettedik része. I t t van Dufferin 14,075 ment Australiába, s egy sem ment New-yorkba. — 
püspök, a ki a libanoni mészárlások idejében syriai angol Cullen érsek oct. 28-án egy népgyűlésen elnökölt, mely a 
biztos volt, s a druzok barátsága által nagy érdemet szerzett szent Brigittáról nevezett ápoldának javára tartatott . Mondá 
Ezen Dufferin ur, még három parlamenti taggal családi kör- az érsek: „Dublinban 1732-ben volt 40,000 katholikus, és 
ben mosogatta az anglicanismus szennyes ruháit. Első szólt 80,090 protestáns; ma van 196,000 katholikus és 50,000 
Davison, panaszolván az igazságtalanságot, hogy hármas protestáns. Emlité azt is, kogy a kormány minden hét gyer-
megyéjük az irlandi anglicanok negyed részét foglalja ma- mek közül négyet kényszeritett a prot. iskolára." — Az uj 
gában, mégis az irlandi angol-egyháznak jövedelméből csak anglican érsek Dublinban nem Stanley, hanem Trench tanár, 
a tizenkettedik részt kapja. Utána szólt Cairns Húgo, s indit- és esperest a west-minsteri apátságból. — A liverpooli köz-
ványozta: 1) megkérni a parlamentet, hogy anélkül, hogy a ség 300 font sterlinget rendelt a tömlöcz kath. káplánjának 
többi angolegyházak jövedelmeiből Irlandban csak valamit is évi fizetésül. Most Nugent János viszi a tisztkedést. Néme-
elvenne, ezen megyének jövedelmeit fölemelje aránylag a töb- lyek a községtanácsból' kevesebb évi dijra szavaztak, mivel, 
bihez. 2) a parlament azon egyházak javadalmaiból, hol kevés úgymond, a kath. papnak nincs felesége, nincs gyermeke; de 
a teendő, évenként bizonyos összeget az egyházi biztosok által a többség azt válaszolta, hogy a hivataloknál nem a feleség, 
a pénztár számára lefoglaljon, a kik ezen pénzt azon plebánu- nem a gyermek, hanem a hivatalnok szolgálatja fizettetik, 
sok között elosztanák, kiknek több hiveik vannak, semmint Oct 29-én tétetett le az alapkő Morris püspökhelyettes ur 
font sterlingjük, A ,Times' ezt igen üdvös ösztönnek találja által Hanwellben. A templom egy megtért nőnek kertjében 
az angol papok buzgalmának fölserkentésére, mivel ha a ple- épül, a mely helyiséget a nő ajándékozta. Palotta Vincze a 
bánus tudja, hogy hiveinek számával jövedelme is csökkenni helyi plébános. Goodwin Tamás anglicán pap sz. Terésianap-
fog, minden erejét meg fogja fesziteni, hogy a hivek számát ján megtért. 

szaporitsa (papiron.) Ez propter esum, sed non propter Je- TONG-KING. (Folyt.) Mult october vége felé azon falu, 
sum; az ily plebánus kereskedelmi ügynök, de nem az Isten melyben Jeantet ur tartózkodott, három napig volt körül-
szolgája; a kormány eljárása pedig egészen chinai, a hol az véve. Mindjárt az első napon 6 növendék fogattatott el más 
orvos évi fizetéséből annyit vészit, mennyit az ur beteg. 12 kereszténynyel, kik mindnyájan renditlenül tanúságot 
Azonban a Times megvallja, hogy az angol egyház Irland- tettek a keresztény hitről; egy üregben volt elrejtve a püs-
ban nagy anomalia. Neki nincs tere, nincs ideje Irlandban. pök c s e k é l y h o l m i j e , és ha e g y kévéssé tovább ástak volna, 
Mikor az államférfiak, igy szól az újság, az angol protestan- magát a püspököt is fölfedezik. A z o n éjjel szere ncsésen meg-
tismust Irlandba, hol a népnek természete egészen külön- menekült. Azóta üldöztetve egy csoport farkastól, melynek 



nagy része előbbi nyájához tartozott, veszélyből veszélybe 
jut, és ki tudja , mikor lesz vége ezen kisértésnek. September 
végefelé és october elején 17 napig magam is egy földalatti 
üregben kénytelenittettem lappangni, hol minden pillanatban 
a megfulladástól lehetet t tartani. A király mindegyiknek, ki 
egy európait elfogna, az előbbeni pénzbeli jutalmakon kivül 
még méltóságokat, hivatal t is igért, és pedig tábornoki ran-
got, ha az elfogó katona volna, vagy adószedői hivatalt, — 
mi a nagy kerületekben itt második méltóság, — ha az illető 
egyszerű polgár volna. Lehet-e tehát csudálni, ha oly nagy 
mohósággal tar tanak reánk vadászatot, hogy a legmélyebb 
üreg sem nyújthat már biztosságot ? Hermosilla, kelet-tong-
kingi apostoli helyettes, Achoa közép-tong-kingi apostoli 
helyettes, és egy dominicanus, kinek spanyol nevét elfele-
dém, de kit az anamitiak Vinh-nek neveznek, mivel a szára-
zon már nem találhattak menedéket, a tengeren keresték azt. 
Csónakba ültek tehát, és lefelé mentek a folyamon, mely a 
kerület fővárosánál, Hai-Doung-nál folyik el. Megérkezvén a 
város alá, a keresztüljárás el volt zárva. Nem tudván elha-
tározni, mit tevők legyenek, a folyón ide-oda tévelyegtek, a 
Gondviselésre bizván sorsuk elhatározását ; elfogattattak és 
kivégeztettek; legalább igy irta nekem egy tong-kingi ben-
szülött áldozár dec. 27-ről. A Közép-Tong-Kingben 1859 óta 
kivégzett belföldi missionariusok száma 28-ra rug. Nyugat-
Tong-Kingban 22 volt, és 9-en még a börtönben sinlődnek. 
Midőn a többször emiitett nénike egy izben úrnőjét Thanh-
Hoába kisérte a mandarin palotájába, Nam atyát egészen ki-
merülten pillantotta meg őrök között. Ez volt utolsó utja. 
Egy évnél tovább tartott fogság után kivégeztetett egy ke-
resztény orvossal együtt. Egy másik anamitai, Bau nevü ál-
dozár unokatestvérénél fogat ta tot t el. Ez utóbbi az áldozár-
ral a városba hurczoltatván, a mandarin faggatásaitól félve 
eleinte tagadta, hogy ő keresztény. Később azonban beszél-
vén az áldozárral, igen megbánta hűtlenséget, és hitéről a 
hatósághoz intézett iratban tett vallomást kinyilatkoztatván, 
hogy ő épen nem szándékozik lemondani hitéről, sőt inkább 
kész azért meghalni. Ezért a mandarin oly erővel feszittette 
őt a kinpadra, hogy a vállak egymástól elváltak; ezután 150 
botot méretett reá, visszadobatta a tömlöczbe, hol 7 nap 
múlva mégis halt. Nov. 18-án Bau atya is kivégeztetett ; feje 
csak a 17-ik csapásra vált el végképen törzsétől. Kih atya 
hasonló halálra Í tél tetet t ; fe je három' napig nyilvános szem-
léül kitétetett , azután a vizbe dobattatott. A 9 benszülött 
áldozár közül, kik a tömlöczben sinlenek, egyik , ki már 
megvakult és Ju -nak neveztetik, nem sokára kivégeztetik, 
egy másik, Tuk nevü 75 éves, szintén el van már itélve, és 
pedig éh-halálra. Azonban a jobb lelkűek nyúj tanak neki a 
ketreczbe némi eledelt; mi is, mig csak eljuthatunk kalitká-
jához, nem engedjük őt éhen halni. Három év alatt 10 áldo-
zár halt meg betegágyon ; ha ezeket azon 22-hez adjuk, kik 
már kivégeztettek, valamint a börtönben sinlő 9-et, igy41-et 
vesztettünk el mindössze, tehát többet mint papjainknak fe-
lét. A katechetákkal pedig és növendékkel a börtönök a szó 
teljes értelmében tömve vannak, minthogy azok száma, kik 
számüzettetnek, ismét azonnal pótoltatik. 1861 -ki September 

elején Chin nevü ca teche ta , kit 1859-ben elbocsátottunk, 
mivel igen nagy játékos volt, Nam-Dinhben lefejeztetvén a 
hitért martyrhalál t szenvedett Más négy, kik közül egyik 
Diem nevet viselt, és kit Charrier nevelt, szabad elszánásból, 
mi itt ritka eset, jelentet te magát a mandarinnál, midőn 
már nem hitték, hogy menhelyet találhatnának az üldözés 
ellen. Mind a négyen lefejeztettek. Két év előtt Diemnek 
testvére Ilao, elefántok által t iportatot t szét. Egy másik Hop 
nevezetű katecheta, ki különben igen korlátoit tehetségű 
volt, a Szent-léleknek tagadhat lan sugal lata mellett oly meg-
ragadó ékesszólással beszélt szent h i tünkről , hogy a son-
tayi mandarinok hét izben hosszabb ideig • hallgatták be-
szédét. Ez szeréntük többet látszott megérdemleni egyszerű 
számkivetésnél, s azért halálra Í té l te te t t , mely Ítélet ra j ta 
1861-ki novemberben végre is haj ta tot t . A nénikék közül 
10-en szintén kiszemeltettek Jézus sz. hitének bevallására 
és Istennek legyen hála, ők bebizonyították, hogy a kereszt-
nek voltak tanítványai. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec 18-án A lipotvárosi templom nagy ha-

rangja 55 és fél mázsás ; öntettek S t o f f e r Márton és Anna 
hitvesek ; a haranglábbal együtt mintegy 6000 fr tba került. 
A harangon az Immaculata képe, ő szentségének, ő fölségé-
nek és ő eminentiájának nevei diszlenek. — Harangról levén 
szó a t, lelkipásztoroknak ismételve figyelmébe ajánljuk a 
harangoknak Poszdech József pesti fuvógyárnok által fölta-
talált fölszerelési u j módját, mely által a harangok szűkebb 
helyen is kellő ingásba hozathatok. Az ily fölszerelés legú-
jabban igen kitűnő sikerrel alkalmaztatott Bécsben is az 
Augustinusok templomában. (Lakása van Pesten, Therézvá-
ros, gyárutcza 7 sz.) 

— A sz. Ferencz-renclnek az Üdvözítőről czimzett tar-
tománya Gyöngyösön dec. 8-án tar tot t káptalanjában provin-
ciliasul a közkedvességü Z a c h a r Chrysostom atyát, eper-
jesi volt rendházfőnököt választotta meg. 

— Folyó hó 5-én a nyitrai ft. káptalan egy szeretett 
tagját veszté el. Ugyanis ftisz. T u r t s á n y i József apát s 
trencséni főesperes, hoszszasb gyöngélkedés után, a haldok-
lók szentségeivel ellátva, életének 78. évében az örökké való-
ságba költözött. Áldás poraira ! 

— Robonyi Géza székesfehérvári könyvkerereskedő 
előfizetést hirdet ily czimü munkára : Hit és erkölcstani nagy 
böjti beszédek „a tékozló fiúról." I r ta P e l l e t Ödön áldo-
zár, hittudor, tanár. A 10 ívre terjedő műnek előfizetési ára 
1 fr. o. é. 

—• „Az alapjából ujonan épült pesti kegyes tanitórendi 
királyi nagygymnasium fölszentelésének emléke" föliratú 
füzet az u j épület rajzán kivül magában foglalja mindazon 
beszédeket, éneket, versezeteket, melyek azon ünnepély eme-
lésére mondattak, szereztettek. 

— Velenczének összes plebanusai küldöttség által ra j-
zolták a bibornok-patriarcha előtt azon szomorú pusztítást, 
melyet Renan müve a hivők közt visz véghez, és kérék a fő-
pásztort, eszközölné ki a világi hatóság közreműködését is 
ezen aggasztó baj megszüntetésére. A főpásztor megindulva 
hallotta papjainak e kötelességhü előterjesztését, és megí-
gérte, hogy miuden tekintélyét, hatalmát fölhasználandja a 
kormány ohajtot t föllépésének kieszközlésére, késznek nyi-
latkozván egész ő Fölségeig vinni az illető kérelmet, ha a 
kormánynál netán sikeretlenül történnék a közbenjárás. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a . ) Pesten, 1863. 
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TARTALOM : A többségi vagyis parlamentaris elv u-
ralma a vallás-ügyben. — Olaszországi levelek Palásthy Pál-
tól.. — Egyházi tudósítások. — Irodalom (Folyt.) — Ve-
gyesek. 

A többségi vagyis parlamentaris elv 
uralma a vallás-ügyben. 

„ A r d u a res est ve tus t i s novitatein d a r e . " (Plinius.) 

A mit már Cicero mondott, hogy tudnillik bár-
mely állam biztosabban védetik vallás mint lánczerő-
ditések által (de natura Deorum), ugyanazt vallja ma 
is mindenki, kinek a positiv keresztény vallásról he-
lyes fogalma van, s ki fényes nappal szándékosan 
vakoskodni nem akar. 

Ugyanazért az állam lelke s legszentebb ügye a 
vallás; és ez az államtól méltányosságot, igazságot 
igényelhet, követelhet. 

A népsouverenitas már-már petrificált elve foly-
tán a val lásügyekben is állami szempontból döntőleg 
határoz a többségi e lv , a mindenható Parlamen-
tarismus. 

Széles e világon nincs semmi, minek fény- és 
árnyoldala , minek, mint Janusnak, kettős arcza ne 
volna; s talán nem alaptalan az aggodalom, hogy a 
parlamentek, a laicus, profanus többség uralma alig 
lesz valaha méltányos és igazságos a koronként föl-
merülő vallási kérdések és érdekek irányában. 

Gondolkozzunk e legszentebb ügyről; ne legyünk 
csak gépies lemásolói a franczia maculaturának. 

Nincs vészesebb, mint általánosságban valamely 
elvet fölállítani, azt vas következetességgel par force 
mindenben köröm szakadtáig sürgetni — politikai te-
kintetben. Nincs szabály kivétel nélkül. 

Ám, legyen tiszta politikai ügyekben alkotmá-
nyos parlamentaris kormányzat , a többségi elv sze-
rencsés és szerencsétlen at tr ibútumai kíséretében; eh-
hez semmi köze sincs az egyháznak. Négy évvel ez-
előtt mondá az angol felső házban Derby lord és mi-
nister: Szükségesnek vé 'em komolyan kijelenteni vé-

leményemet , miszerént állandó rázkódtatásaival va-
lóban veszedelmes a parlamentaris rendszer; fölér-e 
a haszon a temérdek költséggel, melyben egy parla-
ment, egy nemzetgyűlés az országnak ke rü l? nem 
rendes eredménye-e a szabadságnak s alkotmányos 
liberalismusnak a türelmetlenség, igazságtalanság, sőt 
ostracismus és a guillotine ? ezt megfontolni az ál-
lam dolga. 

Azonban valamint az Ur mondá Mózesnek, mi-
dőn neki az égő csipke-bokorban megjelent : „Nekö-
zeledjél ide: oldd le a sarut lábaidról, mert a hely, 
melyen állsz, szent föld" (Mózses II. k. 3,5); szintúgy 
áll i thatni: E m b e r ! oldd le uralkodási viszketeged sa-
ruit, avatatlan kézzel ne n y ú l j a vallás ügyéhez, mer t 
szent dolog ez, melytől a profánus ész és kéz — alá-
zatosságának szerény érzetében — távol maradjon. 

Habár e sallangós divatos phrázisok rabjává vált 
türelmes (?) időkben ant idi luvianismusnak, közép-
kori ábrándnak tetszenék is: — részletesebben szól-
va — Magyarhonban, illetőleg Austriában biztosabb 
a kath. egyház ügye, ha az a parlament küzdhomok-
já ra nem vonatik, s e helyett csak a fejedelem intéz-
kedik épen ugy , valamint például alkotmányos the-
oria szerént is ministereit szabadon választja. 

Nincs tágabb, szélesebb tér a gondolatok, esz-
mék, vélemények világánál, melyben könnyen meg-
férhetünk egymás mellett, ha a keresztény felebaráti 
szeretet örökfenségü parancsa szerént v a l ó b a n il-
domosak és türelmesek tudunk lenni. Tisztelet min-
den szerény, őszinte véleménynek ; győzzön a mi jobb. 

Határozzon Austr iában, s különösen Mária or-
szágában, korunkban a kath. egyházi ügyekre nézve, a 
mennyiben az állam köréhez tartoznak, az egyház 
szellemében s az egyházzal egyetértve, egyes-egye-
dül a fejedelem. Mert 

1) Vegyes vallási elemekből álló országgyűlé-
sen különben az egyházi ügyekről könnyen határoz-
na akatholicus, vagy plane atheus többség. Napja-
inkban kivált minden szentnek bemocskitása és lea-
lázása főlvilágosodásnak és lel kismereti szabadságnak 
kürtöltet ik, sőt fő elv, hogy az államnak mint olyan-
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nak nincs semmi vallása, „l 'état est athée." Van ellen-
ben vallása, vallásossága fölséges fejedelmünknek, 
sőt e vallásosság az osztrák-ház tagjai erénykoszorú-
jának főbb ékét képezi. Sokkal több garantiát n y ú j t 
e tekintetben a fejedelem positiv vallásossága, mint 
a parlamentek ábrándos deismusa, naturalisruusa, 
v a g y vallásellenes indiíferentismusa. 

2) A művel tebb osztály, mely rendesen a par-
lamentekben szerepel, fájdalom ! többnyire románok-
ból szedi vallását, legtöbben követik Sue vallását, ki 
egy ik művében mondja: valamennyi becsületes em-
bereknek egy vallásuk van, s ez a sziv és becsület 
vallása; és az egyedül igaz, egyedül jó vallás, a po-
sitiv vallás irányában u g y vannak mint a genfi Be-
noite Ameaux szellemű émancipait franczia hölgy, ki 
mondja : Que voulez vous, que je d i s? J e n'aime pas 
plaisirs innocens. Vallási tekintetben sok, igen sok 
parlamentaris szónoknak evangéliumát az ominosus 
„Epistolae obscurorum vi rorum" képezik; i rr i tum faci-
unt mandatum Dei propter traditonem suam (Máté 
15, 6) azaz propter democratiae sophismata; est cor 
eorum obcoecatum (Márk. 6, 52); in sapientia carnali 
conversantur in hoc mundo (II. Korinth. 1 ,12); loquen-
tes quasi hominibus piacentes, non Deo , qui pro-
ba t corda (I. Thess. 2, 4); inanis gloriae cupidi (Gal. 
5, 26). Sőt a vallás hivatásszerű szakértő védői vagy 
hiában szólnak, v a g y nolunt conari contra ictum 
fluvii (Jézus Sirák fia 4, 32), vagyis a hatalmas köz-
vélemény, az előre is bizonyos többség ellen. Argu-
mentum pessimi túrba. Más a philosophia penitus 
exhausta, más a philosophia obiter libata. Jól mondja 
Schott Ar thur : 

„Gerad die Gelehrten 
Sind olt die Verkehrten." 

Kivált vallási tekintetből nagyon ide vág, a mit 
a spanyol Arron Coecil mond a spanyol cortes- vagyis 
par lamentről , illetőleg annak liberálisairól: „Ge-
schwätz, das Alles übertönt, und nach und nach aus 
den (einfachsten) Ideen einen gordischen Knoten 
macht. . . . Leute, die immer den Ochsen hinter den 
Pf lug spannen," (H. p. Blätter 49 . kötet 10. füzet 
833. lap), A mit egy számkivetett a politikai pályá-
ról állit, áll az a parlamenti küzdtérről is: „Itt gyá-
vák a hősöknek, rövidlátók a bölcseknek, dicsvágyók 
(túlzók) a hazafiaknak szerepét játszák ; Aristidest 
száműznek, mert igazságos, Cicerót, mert a republi-
cát megmenté, és Cassandrát őrültnek hirdetik, mert 
igazat szól." S tegyük hozzá: vallásról Ítélnek, mely-
nek igazi mivoltát vagy nem tanulmányozták, vagy 
melynek épen nyi l t ellenségei. 

3) A parlament által magyarázott , a lkotmányo-
san garantirozott egyház- s vallásszabadság — chi-
maera. 1848 előtt Magyarhonban törvényszerűen a 
kath. vallás volt az uralkodó, de e czimet, mely a 
Constitutio romjain holt betűben volt irva — u g y 
látszik, — csak azért viselte, hogy x-ajta akár ország-
gyűlésen akár azon kivül mindenki uralkodhassék, 
úgymond Szenczy. S az alkotmányos Belgiumban 
mivé lőn az egj 'ház szabadsága?! (Lásd I.* Tan. 
1862. aug. 13.) Ott a katholikusok, kik 1830-ban a 
liberálisokkal szövetkeztek, teljesen megíosztvák a 
törvényszerű szabadságtól és egyenlőségtől, melynek 
létrehozásán sok áldozat árán fáradoztak. A belga ka-
tholicismus számára nincs alkotmány, nincs alkotmá-
nyos j o g ; a belga parlament a mult évben határozta, 
hogy a temetkezés civil tény, melyhez az egyháznak, 
a vallásnak semmi köze. 

4) Hol feszeleg, tombol, a democraticus túlzó 
szabadelvüség inkább mint a parlamentaris küzdté-
ren, egy hajszáltól függvén a jó- vagy rosznak dia-
dala? És valljon, mi az a modern demooraticus szabad-
elvüség? „Jelenleg" u g y mond báró Grerlach, (Salzb. 
Kirchenblatt 1862 43. sz.) „csak két pár t létezik, a 
jónak és gonosznak a párt ja. Emez a liberalismus, a 
forradalmi párt, mely csábitó név alá rejtve a század 
szellemének, irányának, szenvedélyeinek hizeleg. A 
liberalismus czélja a katholicismus lerombolása. A li-
beralismus nem veti meg a forradalmárokkal (Proud-
hon Quinettel) való fraternizálást, nem vetette meg 
1857-ben májusban Brüssel ben a cravallokat, de Krisz 
tust és az ő egyházát megveti." Quae societas luci ad 
tenebras? quae conventio Christi ad Belial? (II. Ko-
rinth. 6, 15). 

5) Miután honunkban több vallás van, az ország-
gyűlési többség könnyen merő akatholikusokból 
alakulhat, s a kath. egyházon oly sérelmek ejthetnek, 
melyeken azután századok sem segi thetnek, kivált 
miután a szabadelvüség nimbusa és a népszerűség 
bálványozása könnyen a kath. honatyákat is, a val-
lással szemben elvakitja, s a demagogicus liberalis-
mus , s szenvedélyes tulságoskodás eszközeivé al-
jasi t ja . 

6) A vallásügyek lelkismeretes s megnyugta tó 
tárgyalásához alapos theologiai tudomány is kíván-
tatik. S habár Wolmárnak Calvinhoz intézett mon-
data szerént: a theologia a tudományok királynéja, 
hányadik democraticus honatya az, ki a theologiát 
mint az ő üdvüzitő bölcsészetével ellenkezőt (?) ko-
moly tanulmanyozásra mél ta tná? Ritka fejedelem 
ugyan theologus, de ott a vallásosság elég biztosíték, 
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hogy a theologicus védokok, illetőleg az egyház szel-
leme és tekintélye háttérbe nem szorulandnak. 

7) Alkotmányos elv a vallásszabadság, azaz, 
hogy mindenkinek vallása hábori t lanulmaradjon. Ez 
a mondottak szerént nehezebben valósitható, ha az 
országgyűlés különböző vallású tagjai ez ügyben en 
detail határoznak ; könnyebben válik pedig az ige 
testté, ha e tekintetben a többség elvéből csak-nem 
elháritlanul folyó parlamentaris önkény megszűnik. 
Egészen más egy, általánosságban koncz gyanánt oda 
vetett elv, más annak részletes keresztülvitele nem a 
törvényczikk betűjén, hanem a practicus életben, va-
lamint más egy országgyűlés szelleme, más az általa 
mondott szóvirág, más az általa decretált törvények 
holt betűje. Az irlandi nép rég sirva elmélkedik és 
bizonyos arról, h o g y kivált vallási tekintetben soha 
sem nyer orvoslást az angol parlamenttől. (Id. Tan. 
1860. II. f. 169. sz.) 

8) Legújabban, a mennyiben ő Fölsége a ma-
gyarországi protestáns ügyeke t nyiltparancs által 
rendezni jónak látta, a „prot. egy. lap" vitatta, hogy 
e részben a törvényhozási j o g közös a fejedelem és 
(protestáns) egyház (illetőleg ennek zsinatja) között; 
s ez mint szabadelvű önvédelem sok részről megtap-
soltatok. De a jelen sorokban sem mondatik más mint 
az, hogy az országgyűlésnek mint illetéktelennek mel-
lőzésével — a kath. egyház ügyei t a magyar kath. 
egyházzal egyetér tve — intézze a fejedelem. 

9) A többségi elv kivált vallásügyben kiáltó 
igazságtalanságnak kútforrása. Schweizben Zwingli 
idejében a református kantonok különösen Zürich és 
Bern a kath. kantonoktól fenyegetődzve követelték, 
hogy mindenkinek szabad vallásgyakorlatot enged-
jenek; u g y a n e r e f . kantonok pedig az ottani katholi-
kusoknak a kath. vallás gyakorlatát megtagadták! 
(Wetzer és W. Ii. Lexicon XI. 1322.) I ly consequens 
a többség elvéből folyó uralom. Maga Zwingli az ál-
tal, hogy minden egyházi hatalmat az államra által-
ruházott, vagyis az egyházat a többség problemati-
cus határozatának alávetette, a keresztény egyházat 
nem reformálta, hanem fölforgatta. 

10) 1526-ik évben Speyerben az országgyűlésen 
a többség által hozatnak határozatok, melyek a pro-
testánsoknak kedveztek, és ezek — quasi rebus bene 
peractis — megnyugodtak. Azonban 1529-ben szin-
tén Speyerben és hasonlókép az országgyűlésen né-
mely fontos határozatok — a kath. érdek igazságos 
megszivlelésével — hozatnak, és Luther követői ezek 
ellen protestáltak mondván: oly ügyekben, melyek 
a hitet i l le t ik , lehetetlen a többségnek határozási 

jogot adni, és e jogát elismerni és tisztelni. (K. Lexi-
con VIII. 829. 830. lap.) Tehát az élet már sokszor 
utalt a r ra , mit e sorok szerény irója helyesnek és 
igazságosnak itél. 

11) Lássunk még e g y ide tartozó történelmi 
tényt. Poroszhon, mely általában alkotmányos és kü-
lömben szabadelvű ország (mert a mostani ministe-
riuma jóformán csak sporadicus kivétel) mindenkor 
és szántszándékkal és bölcsen az országgyűlési alkot-
mányos competentiától elvonta a vallási ügyeket , s 
ez által békességnek örvend. A badeni herczegség 
pedig, mely nem rég nye r t alkotmányos jogokat , u j 
aeráját azzal kezdé, hogy az egyházi fölség-jogokat 
fejedelmétől elvonta, s azokat az alkotmányos küzd-
térre zsákmányul oda vetette. (H. p. Blätter 1860. 
9. füzet.) És valljon melyik ország örvend vallási te-
kintetben több békének? 

12) „Vox populi vox Dei!" A hongyülés szava 
az ország szava is! E phrasis „vox populi vox Dei" 
csak merő puszta phrasis, melyhez méltán csatolható 
a másik már fönebb is érintett phrasis: „Argumen-
tum pessimi túrba." Fölötte ri tkán történik kivált, 
vallás-ügyekben, hogy a parlament szava egy legyen 
a nép szavával. I l lustráljuk e tételt csak egyetlen egy 
következő történelmi ténynyel . 1842-ben honunkban 
a vegyes házasságok dolgában a tulliberalis szónokok 
és többségi határozatok a közvéleményhez u g y állot-
tak, mint egy az ezerhez. (Lásd Molnár, Újszövetség. 
Pesten 1843. 41. lap.) 

13) A majoritási kormányzat a valódi szabadság 
fogalmát kizárja. Higgadtság és mérséklet helyet t 
épen e hongyülés az, hol egyházi ügyek tárgyalása 
alkalmából az egyház és clerus ellen csaknem szaka-
datlan támadások intéztetnek, melyek sok ember szi-
vében aláássák a vallásosságot, s igy a társadalomtól 
azon elemet elrabolják, m e l y az ő fönmaradására szük-
séges. A majoritási kormányzat kovásza a szabadel-
vüség, a bálványozott democratia; ez pedig — in ul-
tima analysi, mint Veuillot mondja — üres oltárt, 
lealázott trónt, és becstelen szerelmet óhajt. (Roma 
és Lor. I. k.) 

14) A tudomány a parlamentekben most gőgös 
fényénél — az egyházi téren is — lángot szór, hová 
világosságot és békességet kellene vinni. A legszen-
tebb ügyben könnyű mesterséggel fölczifráztatik e g y 
sophisma bölcselmi és a lkotmányos phrasisokkal, he-
rostratei dicsőséggel. Austriában, daczára, hogy az 
kath. állam sőt elvitázhatlanul a kath. államok súly-
pontja, az alig meghajnalodot t alkotmányosság Mühl-
feld által el keresztény telenedett és egyházellenes ál-
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l a m o t i g é n y e l ! (Salzb. K . b l a t t 1 8 6 2 . a u g . 21 . ) A v a l -
lás i r án t h a t á r o z ó d e m o c r a t á k r ó l b á t r a n e l m o n d h a t o d , 
m i t sz. Á g o s t o n F a b r i c i u s - és Ca t i l iná ro l m o n d o t t : 
N e k e r e s d , m e l y i k k ö z ü l ö k j o b b , h a n e m m e l y i k ke-
v e s b b é rosz. ( K . L e x . I. 5 4 8 . ) 

1 5 ) Min t F lo re t i cou r t , a j e l e s és l e l k i s m é r e t e s 
p u b l i c i s t a (K. L e x . XII . 1 2 4 1 ) m o n d j a , minden k a t h . 
o r szágban , ho l m o d e r n a l k o t m á n y van , ta lán s o h a s e m 
u r a l k o d n a k a k a t h o l i k u s o k , h a n e m csak az a k a t h o -
l i k u s o k , v a g y l e g a l á b b is o l y a n o k , k i k m i n d e n k a t h . 
va l lás , m i n d e n k a t h . morá l n é l k ü l v a n n a k . A k a t h o -
l i k u s s o k k a l s z e r é n y e b b , a l áza tosabb és h i v ő b b ( g l ä u -
b i g ) , h o g y s e m i l y u t o n a v i l á g k o r m á n y z a t b a n része-
sü ln i a k a r n a , de m i több , az eszközöket , m e l y e k e 
t é r e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k , a l i g l ehe t a k a t e c h i s m u s s a l 
m e g e g y e z t e t n i . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e a z , h o g y a 
b u z g ó k a t h o l i k n s az a l k o t m á n y o s v i l ág k o r m á n y z a t 
p á l y á j á t h i t e t l en k a t h o l i k u s n a k v a g y p a n t h e i s t á k n a k 
e n g e d i á l ta l . S va l l jon m é l t á n y o s a k , igazságosak le-
h e t n e k az i l y e n e k a k á r a k a t h . a k á r b á r m e l y pos i t iv 
k e r e s z t é n y va l lás é r d e k e i i r á n y á b a n ? Va l l á s i ü g y b e n 
a j e l e n k o r vészes i r á n y á t t e k i n t v e az o r s z á g g y ű l é s i 
t ö b b s é g h a t a l m a a l e l k i s m é r e t b i l incse , az ö k ö l j o g 
u r a l m a , a t ö b b s é g a k a r a t á n a k z sa rnoksága . (Lásd Re-
l ig io 1 8 6 3 . sept . 2. 146 . lap . ) 

U g y a n a z é r t b i z tosabb a m a g y a r k a t h . e g y h á z 
j ö v ő j e , ha e t e k i n t e t b e n csak a f e j e d e l e m h a t á r o z a n d 
az e g y h á z sze l l emében s az e g y h á z z a l e g y e t é r t v e . 
( V é g e k ö v . ) 

O l a s z o r s z á g i l e v e l e k 
P a 1 á s t h y Páltól . 

MILANO (Vege j Nápolyban a kath. sajtó leglelke-
sebben kelt föl, de legkegyetlenebb módon meg is semmisit-
tetett. A kir. ügyész, a bérencz törvényszékek meg nem öl-
hették a tiz kath. lapot, mivel a vezetők a forradalom által 
adott törvénynek körén belül maradtak. A kormánynak az 
utczai csoportot, e dühös hyennát kellett a kath. lapok nyom-
dái ellen uszitani. Ez tönkre tette a jó sajtót Nápolyban, egy 
estvén a kath. lapok sajtógépei összetörve, betűi szétszórva, 
papír ja összetépve az utczán hevert. Szervezett a nápolyi 
kormányzó fizetett tüntetést a piemonti királynak, szervez 
e napokban is; szervezett ő tüntetést a kath. sajtó ellen is. 
Sírjából többször föltámadott e sajtó, más és más nevet vett 
föl, ismét az a sors érte. Igy ment a csatlakozási szavazat 
is, gyilkot a mellre szegezve ; igy áll Nápolyban egyedül a 
democrata sajtó. Minghettinek eddig, a hivatalos újságon 
kivül nem sikerült Nápolyban mérsékelt párti lapot megala-
pítani; ott csak garibaldi-lap vagyon. E miatt az éjszaki 
olasz kath. lapoknak lagtöbb előfizetőjük a déli tartomány-
ból van; miután saját lapjuk nincs, olvassák a felső tarto-
mányok lapjait. Kivált a florenzi ,Contemporaneo' egészen 
nápolyi pénzen él. Leghevesebb levén az akath. lapok ellen 

az elkeseredett nápolyiaknak leginkább tetszik. Az ,Eco' és 
,Armonia' nekik gyenge, ők élet-halálra harczolnak, nekik 
heves hang kell, ezt San-Pol lapjában föltalálják. Az egyet-
len két hetes lap ,Scienza e fede' él még Nápolyban, mely 
egészen hittani és bölcseimi, a forradalmi osztálynak dühét, 
mint ártalmatlan lap kikerülte. Nagy a szabadság Nápolyban, 
de csak a gonoszság élvezi azt, a jó számkivetve és meg-
gyilkolva van. Lenne bár Nápolyban oly csendes a helyzet, 
miként Florenzben, hol egyetlen egy garibaldi- vagy passa-
glia lap sem tudott megalapulni, a nápolyi katholikusok az 
első szerepet vinnék a félszigeten ; de lelkesedésüknek inai 
meg vannak szegve. Nápolyban egyedül Garibaldi uralko-
dik. A püspökök közül a huszadik rész sem maradt meg, a 
helyettesek egymást követik a tömlöczbe, a plebánusok rit-
kulnak, mivel irántuk a forradalmi kormány nem viseltetik 
oly kímélettel, mint a világiak iránt, kiket hivatalban hagy, 
a nélkül hogy hűségi esküt követelne tőlük. Számtalan Ná-
polyban a hivatalnok, ki nem esküdött hűséget, ki szolgálat-
ban van, kinek az elűzött király és hazájának függetlensége 
iránti tántorithatlan hűségét eltűri a turini minister ; de j a j 
a plebánusnak, a ki ilyen, az Ischia szigetére vagy az Elmo, 
s Oro váracsnak földalatti tömlöczeibe záratik. A forradalom 
egyedül a kath. papnak nem kegyelmez. — Florenzről szó-
lottunk ; Bolognát ismertettük ; Genuában mi magunk hitelt 
nem talál tunk, a szerkesztőségi hivatalból egy vásárolt 
számmal a Stendardó-ból távoztunk. Útlevelünket, papi 
igazoló okmányunkat fölmutattuk, ez nem használt semmit, 
velünk beszédbe senki sem ereszkedett. Egészen igazolt bi-
zalmatlanság , s távol valánk a megsértetés érzelmétől. A 
kath. sajtónak féríiai ezerféle kémkedésnek vannak kitéve, 
a forradalom küldönczöket küld a kath. lapnak hivatalába, 
ki a legbuzgóbb katholikusnak tetteti magát, hogy kicsalván 
némely vallomásokat, őket föladhassa. A kath. sajtónak fér-
fiai ezer szemmel birjanak, hogy magukat az ily alatto-
mos színlelőktől megőrizhessék. Nem indultunk föl, sőt nyu-
godt mosolylyal távoztunk a Stendardónak szerkesztési hi-
vatalából a sz. Katalin-lejtőről, kivánva nekik oly barátot 
látogatóul, miként mi valánk. — Turinban? Itt a sajtó-sza-
badság még leginkább megtartatik. Megtörtént nem egyszer, 
hogy Bolognában s Nápolyban azon számot lefoglalták, 
mely Turinban, Milanóban szabadon járt ; s az Eco, vagy 
Contemporaneo elnyomatott, mivel valamelyik turini lapnak 
czikkét változatlanul közölte. Itt a kath. sajtó három lapban, 
melyek közül mindenik naponta megjelenik, van képviselve: 
Armonia, Piemonte s Unità cattolica. Margotti Jakab az 
Armonia szerkesztőségétől elállott, s maga családi birtokkal 
rendelkezvén, könnyen indíthatott uj lapot. A meghasonlás 
tehát, mely az Armonia tulajdon-joga fölött perbe ment át, 
a kath. ügynek csak használt. Felix culpa ; a melyen először 
megdöbbentünk, most szinte örülünk. Miért lépett ki Margotti, 
részént már meg volt mondva, a többiben pedig egészen szemé-
lyes ügy, hírlapi tudósítások közé tehát nem tartozik ; a szent-
atya, megtudván Margottinak szándékát egy uj lap alapítá-
sára, az eddig szerzett érdemeit megdicsérte, kitartásra a jó 
harezban serkentette. Az Armonia kevesebb előfizetővel fog 
dicsekedni, de mégis megálland; s ha az Unitá-nak 14,000 
előfizetője lesz, miként volt az Armoniának, diadalt fog 
aratni. Az eddig érkezett előfizetők számából a legjobb si-
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kert jósolhatni. Margottinak egyedüli ereje a tettek össze-
állítása. Megáldotta az Isten őt ritka emlékező tehetséggel; 
keveset olvashat, mivel a lapot ő állitja ki, de a mit olvas, 
azt el nem feledi, a pectus bibliorum theca az ajtatos reggeli 
elmélkedés é3 szent-mise után azonnal önti az adatokat. Van 
válogatott könyvtára, mely tisztán a szerkesztésre alkalmas, 
majd nem egészen röpiratok-, s a napi kérdésekről szóló köny-
vekből áll. Hozzá járul a folyóiratok gyűjteménye, a 15 éves 
ügyesség, a megszokott irály-könnyüség, a fölemelkedett lé-
lek, mely biztos levén saját meggyőződésének igazságáról, a 
legélesebb gunyorban is szólhat, darabokra apritván ellenfelét. 
Az elme-készültséghez járul még a lángoló buzgalom az egy-
házért, törhetlen .engedelmesség a püspök és a pápa, kimé-
let a személy iránt, mig csak határozottan rossz útra nem 
té r ; mindez Margotti Jakabot mint első készültségü sajtó-
vezért jellemezik. Nem fél a vitától, sőt szereti, keresi ; s a 
vitát, mikor csak lehet, ellenfelének szavaival viszi Unal-
mas mai nap a hideg, a komoly vita ; egy ösztön maradt meg 
a jellemromok között, s ez a következetességi ösztön, mely-
nek ha ellenmondást önmagában fölmutatsz, legyen bár vas-
homloku Russell, vagy késő korú troubadour Palmerston, a 
szúrást érzi. A tettek korszakában élünk, midőn a szenvedé-
lyektől korbácsolt akarat nem hallgat az ész szavára ; okos-
kodni kell tehát a tettekből, a múltkori tetteket a maival 
összehasonlítván, az adott nyilatkozatokat, mint történeti 
tényt, a mai szavakhoz illesztvén , hogy a gonoszság saját 
fullánkjával, mint a skorpio, keresztül döfessék. Egészen 
az eszmék, a fogalmak első izeire jutot tunk, a szavak 
értelmét elvesztettük, Richelieu nem értené többé Bo-
naparte Lajost, sem Pitt, Burke Thouvenelt s Walewsz-
kit ; a szavak első érteményezésétől kell kezdenünk min-
detub, a tetteket tettekhez illesztenünk , hogy a nagy foga-
lomzavarban csak valamit megérthessünk, s másokkal 
megértethessünk. Midőn a komoly okoskodás Ízetlenné lett, 
a darabos, a zordon okoskodás, ex facto ad factum foglalta 
el a mezőt. Ez, ugy véljük Margotti Jakabnak a nézete, ez 
az ő vezér czikkeinek a szelleme. A napokban őt rendkívüli 
kitüntetés várja. A romai papság, kezdve a szent-atyától, ki 
az aláirást 50 scudival kezdte, a bibornokok, a plebánusok, 
a pápai udvari személyzet, a szerzetes rendek romai főnökei 
Margotti Jakab érdemeit a napi sajtóban emlékpénzzel fogják 
örökíteni. ,Clerus Ecclesiae Romanae Jacobo Margotti', föl-
irással, a religio és a társadalom föloszhatlan szövetségét, a 
társadalomnak a religio általi fölemeltetését, megszentelését 
előtüntető ábrábán fog állani ez emlékpénz, melynek első 
aranypéldánya Margottinak fog ünnepélyesen átadatni. Ritka 
kitüntetés egy egyszerű papra, midőn a magistra omnium 
ecclesiarum által ily módon megtiszteltetik. De egyszersmind 
a napi sajtó nagy horderejének bevallása napjainkban. Mit 
te t t Margott i? Egy tartományt sem hóditott vissza, de az 
igazságot, a jogot védte, a katholikusok szavazatját Péter -
fillérben szedte, a katholikusok érzelmeit ébren tartotta. Nem 
is kiván az igazság mást, mint hitvallást, határozott védel-
met, szilárd ragaszkodást, s — ellenmondást a tévelynek. Ezt 
az Armonia megtette, ezt Margotti ritka kitartással teljesí-
tette. Örülünk az ő kitüntetésének, üdvözöljük az ő örömeit; 
benne, azon megtisztelésben, melyet neki a romai papság 
nyújt , azok is vigasztalást találnak, kik, habár nem hasonló 

ügyességgel, nem párvonalos eredménynyel, hanem lelkük 
minden buzgalmával a Gondviseléstől szabott kis körben a 
napi sajtóval az igazságnak, a jognak, a méltatlanul és hála-
datlanul megtámadt kath. ügynek szolgálatot tettek. Divi-
siones gratiarum sunt, idem autem Dominus. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. k. ap. Fölsége dec. 6-ról kell legfelsőbb határozafával M o -

v á k József verseczi lelkészt, esperest és iskolaigazgatót „ s . E u s t a c h i ! 
de C s u l h " cz. prépostsággal méltóztatot t legkegyelmesebben fö l ruházn i . 

O es. k. ap. Fölsége dec. 6 - ró l kelt legfelsőbb ha tároza tával 
P a p p János nagy-váradi g. sz. kanonokot az egyház és iskola körül i 
érdemeinek el ismerésein, a Pe rencz- Jőzse f - rend kis keresz t jéve l l e g -
kegyelmesebben földiszitni mél tóztatot t . 

NAGY-VÁRAD, dec. 9-én. Tegnap, Máriának, a meg-
váltó Isten anyjának szeplőtelen fogantatása dicső ünnepén 
a világ egyház fényes diadal-napot ünnepelt ; az ég és föld 
királynéjának megdicsőitése fölött örvendezett s az angyalok 
kara mennyben dicséneket zengedezett ; és mi szent fia vé-
rével megváltott hivei nem örvendeztünk volna? de igen a 
mi szivörömünk édesebb volt a világ minden öröménél; lát-
tuk őt, a legboldogabb szeplőtelen szűz anyát lelki szemeink-
kel a menyboltozatán égi lénytől környezve, lábai alatt he-
vert a nap és hold, s koronája ékéül fényes csillagok szol-
gáltak. Valamint mindenütt, ugy a mi ős szentségü városunk-
ban is minden kath. egyházban fényes isteni tisztelet tarta-
tott, e sorok irója a várad-olaszi szent Orsolya zárda-szüzek 
kisded szerény templomában volt részese a lelki örömnek, 
mely édes, mennyeileg édes könyekben tört ki ; reggeli 6 óra-
kor a szokott hajnali szent-mise tartatott a zárda-szüzek gyö-
nyörű, lelketemelő éneke mellett, Eltér Ferencz által szer-
zett magyar szent-mise énekeket bámulatos szabatossággal 
és meglepő öszhangzattal énekelték minden zenekiséret nél-
kül. Később 9 órakor sz. beszéddel vette kezdetét az ün-
nepélyes isteni tisztelet, melyet ngos és főt. N o g á l l János 
apát és kanonok ur szokott szivreható modorában tartott , 

' ) H a l l v á n a magyar szent-misét az apáczák kara által éneke l -
tetni , fö lmerül t elmémben : mily nevezetes a váradi m a g y a r Orso-
lya-szüzek zárdája már csak azér t is, mer t az egész birodalomban, sőt 
az egész vi lág-egyházban egyet len egy tisztán magyar apácza-zárda , 
mely 1791-ben S z e u c z y István apát és kanonok által alapít tatván 
azóta mindég magyar a jkú s nemzetiségű nőke t ve t t föl tagjaiul ; és 
mily magasztos alakban tűnik ki a magyar nemzeti jellem e gyenge nők-
ben is ! Az a minden körü lmények közöt t tartós, ár tat lan vig kedély, 
nyugodt e légül tség, és mindenbeni megnyugvás mindenik arczárói l eo l -
vasható ; a zárdai élet képzelt komorsága e lő t tük ismeretlen, ők mindent 
szívbeli örömmel végeznek ; ha imádkoznak, lelkük túlvilági örömben 
olvadoz; ha fárasz tó napi foglalkozásukat végzik — mer t 4 vagy 500 l e -
ánykát 6 osztályba fölosztva tanítanak — ismét övendenek, inert J ézus 
a kisdedek ba rá t j a , az ő mennyei vőlegényük örömét találja bennük; ők 
szenvedve is örvendenek s feledve sajá t bajaikat s fá jdalmaikat máso-
kat vigasztalnak, rész tvevő könyeke t e legyí tenek a szenvedő, síró k ö -
nyeí közé, ők a betegség fájdalmait édesen enyhitő türelemmel s z e n v e -
dik, s azér t mindenkor oly zavartalan jó kedélyüek. Néhány évek előtt 
egy angol amerikai püspök megyéje rendezésére hazánkban segélypcnzt 
kéregetve u tazgato t t , Váradon is megje len t , s a többi intézetek közöt t 
az Orsolya-szüzeket is meglá togat ta , s nem tudta kifejezni e legendő-
kép meglepetését látva s tapasztalva a magyar zá rda - szüzek sa já tságos 
szívbeli jó kedélyét , nyugodt e légül tségét s mindent örömmel t ű r ő ne-
mes le lküle té t , s azt nyi lváni tá , hogy Európá t nagy részt beutazá , a 
zá rdáka t többnyire meglá toga tá , de még ilyen szívbeli örömtől áradozó 
és nyugodt megelegedéstől deri'.lt zá rda - szüz-a rczoka t nem látot t . ' 
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vezér-eszmét vévén az ,Énekek Énekéből': „mint a liliom a 
tövisek között, olyan Ő a többi nők között" ezt Mariára al-
kalmazva elragadó képekben fejtegette a szeplőtelen tiszta 
sziv, és valódi szentség kellékeit; a tiszta szivben fakadnak 
az erény szende ibolyái, a szentség üdvét illatozó rózsái; az 
ártatlan gyermek mily hamar megérti az Istenrőli beszédet, 
mily édesdeden táplálkozik a hit tejével, de nem ugy a go-
noszságban megrögzött megvénhedt bűnös, ennek menydörgő 
ajkakkal kell hirdetni az igét; vannak, úgymond, szülők, kik 
még arról pana szolkodnak, hogy gyermekeik már élő szen-
tekké neveltetnek; — hát nem szent az egyház? és mi mind-
nyájan nem szentségre vagyunk-e hivatva, a meny-
országot nem szentek lakják? mi nem akarnánk a meny-
nek örökösei lenni ? ki legboldogabb már e földön ? a ki 
az Istenhez leghasonlóbb, már pedig az Isten legfőbb 
szentség" ily megegyőző s megható sz. beszéd meghat-
hatja a legridegebb lelket is. Ez épületes beszéd végeztével 
ngos és főt. K o z á c s e k József apát és kanonok ur fényes 
egyházi segédlettel tartá az ünnepélyes szent-misét, mi alatt 
ismét a zárda-szüzek ének- és zenekara latin-szent-misét éne-
kelt teljes öszhangzattal, minek végeztével édes lelki öröm-
mel eltelve tértünk haza s szivünkig meghatva fölsohajtánk: 

„ 0 mily magasztos az Egyház 

Minden intézményeiben, 
Szentelt dicsőséget keres 

Hivei örök üdvében" 
ROMA, oct. 18-án. La Tour d'Auvergne Londonba té-

tetett át, helyét Sartiges kapta császári urának kegyelmé-
ből. Az újságok nagy horderőt fognak tulajdonitani a fran-
czia diplomatia ezen áthelyezésének, az olasz forradalmi la-
pok reményt meriteni, a népnek kiáltani, hogy Parisból ked-
vező szellő jön. La Tour kevés időt töltött Romában, mind-
össze alig volt itt egy hónapig, előre haladt kora, vérmes 
testalkata vértorlódásokat, ezek pedig dühös görcs-rohamo-
kat szültek, ugy hogy romai követségének minden idejét sza-
badságon töltötte. Egyetlen levelet, mely horderővel birna, 
nem váltott a szent-atya kormányával, mert a romai kérdés 
nyugodott, s ma is nyugszik. Sartiges, engedelmes szolgája 
urának, Thouvenel és Druyn de L'buys parancsait hiven és 
erélyesen tolmácsolta Turinban ; mikor Roma városának meg-
tagadásával volt megbizva, turini működésének fénypontját 
érte el. Pasolini, a gyerkőcz-minister, örökre fog emlékezni 
Sartiges urnák ügyes és rögtönözött ellenvetéseire. Habár 
semmi jel sincs, mintha a francziák császárja valamit kez-
dene, vagy pedig kezdett ösvényétől eltérne a romai késdésre 
nézve, — oh ezen kérdés magasabb a solferinoi hősnél, ő 
ebben tehetetlen, ha csak saját trónját földönteni nem akarja, 
— a forradalmi lapok vizsgálják a szeleket, a csillagokat, a 
madarak röpüléseit, csevegéseit, rendszerént jókat jósolnak 
a hiszékeny olvasó népnek. Különösen kedvelt tárgyuk az olasz 
forradalmi lapoknak, a franczia és a pápai kormány közötti súr-
lódásokat kigondolni, nagyitani, közeli szakadásokat kiabálni. 
A képzelődő tehetség, kivált ha rögeszme kinozza az elmét, 
aranyvárakat lát. Igy volt mult hónapban, s ma is tart a kó-
szahiresztelés, a saccoi eseményről. A ki arra van kárhoz-
tatva, hogy a forradalmi lapok nyomorúságait naponta ol-
vassa, azonnal átlátja a gyűlöletes izgatást, az irányrágal-
mat a szent-szék ellen, a százszor megczáfolt tények, állitá-

sok újbóli fölelevenitését, csakhogy a franczia kormányt ha-
ragra gerjeszszék a romai kormány ellen. Mikor a Mémorial 
Diplomatique közzétette, hogy a saccoi esemény jelentékte-
len félreértés s Montebello és Merode a dolgot legbarátsá-
gosabban elintézték, ugy hogy a két kormány közötti barát-
ságos viszony hajszálnyit sem szenvedett; a forradalmi lapok 
ajkaikat harapták. Azonban a zsidó ,Nazionale' mintha nem 
tudná mindazt, a mit kiki tud, rájön a tárgyra, ha valljon a sac-
coi esély barátságosan intéztetett-e el? Nem csak feszült 
viszonyt hirdet a két kormány között, hanem hosszú letenyé-
ben szól azon megvetések-, ingerlések-, sértésekről, melye-
ket a franczia parancsnok Romában kényszerül a pápai kor-
mánytól szakadatlanul tűrni. Ebből lehozást tesz : „hogy a 
franczia kormány átlátta, miszerént lehetetlen a hadaknak 
tovább becsülettel Romában maradni, s azon van, hogy ille-
delmes ürügygyei fedezze a hadak kivonását Romából." Csa-
logassa magát, s olvasóit, ha neki tetszik; ebben csak azon 
emésztő haragját tanusitja, melylyel a franczia őrséget ül-
dözi Romában. Kivánják az őrség elvonulását, Ígérnek bizton-
ságot. Ha nem szándékoznak Roma varosát vaderővel meg-
támadni, mit árt nekik a franczia őrség Romában? Ez a szent-
szék ügye a franczia kormánynyal. Ők pedig nyugtalankod-
nak, mint a lánczra kötött dühös eb a lánczot, vagyis az őr-
séget rágják, mivel az isteni gondviselés ezen őrséget küldte, 
hogy a forradalom csordáit sz. Péter örökségének határain 
lekösse. Nem tetszik nekik, hogy a romai és párisi udvar jó 
egyetértésben van, akarnának súrlódásokat, tehát a legki-
sebb esélyeket összekeresik, s a franczia becsületnek meg-
sértését kiáltják. Egy fájdalom égeti őket, hogy a három ó-
ven át hirdetett kivonulás után „a gyökeres intézkedések 
csak jámbor ohajok állapotjában vannak." Ezen várt intéz-
kedések már 15 éves jámbor ohajok; s kemény homloknak 
kell lenni, mely a várakozás megcsalatásainak annyi ütései 
után még mindég tud várni. Ezt hős erény gyanánt tisztei-
nők, ha a várakozás a gonoszságnak számítása, ingerkedése 
nem volna. Mit ki nem gondolt már a forradalom ezen 15 
éves ohajok érteményezésére ? Legújabban a Nazione szép 
magyarázatot ad „Napoléon császár túr, vár ja , hogy a 
pápai udvar a merészségnek, és a franczia kormány elleni 
sérelmeknek poharát megtöltse, hogy igy legyen indoka oly 
határozathoz fogni, melyet a franczia nemzet becsülete köve-
tel." Különös gyengéd gondoskodás ez a franczia nemzet be-
csületének megőrzésében! Csak hogy a franczia nemzet maga 
itél, hol van becsülete megsértve ; s hol a sértett becsületet 
védni kell, idegen segitségre nem szorul; a segély tolako-
dása, és a sérelmek fölfedezése a valódi sérelem, s ha olyan-
tól nem jönne mindez, akit tekintetre sem méltatunk, a fran-
czia kormány Turinba másféle sürgönyöket küldene. Más 
emberek azok, a kik a franczia nemzet becsületét sértegetik, 
a franczia lobogót sárral dobálják. Romában az Angyalvár 
fokán lobog a franczia zászló, senki sem bántja ; egyedül a 
comitato nazionale név alatt itt lappangó piemonti kémek 
csikorgatják fogaikat ellene, készek minden pillanatban azt 
a Tiberisbe dobni. A francziák császárja megmondta, hogy 
Roma városát semmi áron át nem adja, a franczia nemzet a 
kamarákban ezen császári biztositást egyhangúlag üdvözölte; 
nem ingerli-e a turini kamara a franczia nemzetet, midőn 
tudván, mit akar a franczia nemzet, folytonosan izgat, Ro-
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mába izgatókat küld, forradalmat szít, s újságai által hirdeti, 
hogy a franczia őrség Romában kiütött forradalmat fegy-
verrel el nem nyomná, hogy tétlenül maradna? Nem a ro-
mai, hanem a turini kormány embereitől jönnek a sértegeté-
sek a franczia nemzet s az ő kormánya ellen. Garibaldinak 
szónoklatai Palermóban, Marsarában, a követek a kamará-
ban, az ujságlapok szakadatlan sértéseket, gúnyokat, inger-
léseket küldenek Parisba. Végre, nem említve a tehetetlen 
sürgölést, hogy a franczia őrséget Italiának királya űzze ki 
Romából, elég sértése a franczia becsületnek, hogy meri re-
mélem, mintha Francziaország a pápaságot átadná azoknak 
kezeibe, kik ezt kiirtani akarják; mintha Francziaország saját 
szuronyaival tépné össze oly pápának fején a koronát, a ki 
a köz társasági franczia nemzetet képes volt maga iránt lel-
kesedésre gyulasztani ; mintha Francziaország saját kezével 
szakítaná le a pápák fejéről azon fejedelmi koronát, melynek 
védelmében oly büszke volt mindég, hogy azt most egy bi-
torlónak fejére tehesse. Ily érzelmek, czélzatok föltolása a 
franczia nemzetre ezen nemzetnek legérzékenyebb sértései, s 
a forradalmi tehetetlenségnek Roma ellen kitört frenesise. 
S ha a franczia nemzet kötelesnek fogja magát ítélni az Ita-
liában szenvedett sértéseket megbőszülni, a franczia sasok 
Turin é3 Nápoly felé fognak szárnycsattogva repülni. 

TONG-KING. (Vége.) A mi a többi keresztényeket 
illeti, meg kell vallani, hogy, emberileg szólva, az ő helyze-
tük kétségbeejtő. Mult augustusban egy királyi rendelet je-
lent meg, melynél fogva a keresztények, a bölcsőben fekvő 
gyermektől egész az aggastyánokig, tüzetesen megszámlá-
landók, javaik elkobozandók, és a pogány falvakba minden-
felé elszórandók. Ezen parancsolat teljesitése azzal kezdő-
dött, hogy a legkitűnőbb és legismeretesb hitujonezok befo-
gattattak, mint rpár ez 1859-ben is történt. A missionkhoz 
tartozó ninh-binhi kerületben ezen választottak számára té-
res foghely készittetett, hol éjjel-nappal bilincsekben tar ta t -
nak, és a mandarinok kijelentették, hogy ha a hazát bármi 
veszély érné, ezen tanya a foglyokkal együtt tiiz martalékja 
leend. Kettő ezen foglyok közül már lefejeztetett; egy har-
madik Bay orvos, mivel vonakodott a keresztet lábaival ta-
posni, egy gödörbe dobatott, melynek nyílása fölött kő-ive-
zet készittetett. Nem tudom, hány napig volt a földalatti 
üregben, mig egy uj mandarin őt kihúzatta azon oknál fogva, 
mivel ezen büntetés törvényellenes. Kétségkívül pallós által 
fog nem sokára kivégeztetni ezen nagylelkű hitvalló is. Egy 
ifjú mint fogadott fia van mellette, ki a hitbátorságban ver-
senyez atyjával, és minden szenvedéseiben osztozik. A thanh-
hoai kerületben oly szigorú fölügyelet alatt vannak az elő-
kelő keresztények, hogy lehetetlen bármikép segitségükre 
lenni. A király naponként egy adag, egy centime értékű 
rizst nyújtat nekik ; vagyis : mivel akár politikából, akár ba-
bonaságból vérüket nem akarja ontatni, a szerencsétleneket 
éh-halálnak adja át. Az a hír terjed, hogy a nam-dinhi ke-
rületben ezen előkelő keresztények már mind meghaltak. 
Azonban ezen hír valóságáról nem állhatok jót, minthogy 
biztos adataim még hiányoznak ; de az bizonyos, hogy a 
hung-yeni kerületben az ily hitujonezok közül 5-en már le-
fejeztettek , és januar 24-től a mandarinok megtiltották a 
a többinek élelmet adni. Minekutánna az előkelő kereszté-
nyek börtönbe vettettek, a köznépet rohanták meg. A közsé-

gek pogány elöljárói fölszólittattak, hogy mindazon keresz-
tényeket, kik hatóságuk alá tartoznak, föladják; minek kö-
vetkeztében a családfők elfogattattak, és távol eső pogány 
falvakba küldettettek. Később az asszonyok férjeikhez, a 
gyermekek szülőikhez vezettettek. Némely tartományokban 
a keresztények, férfiak, asszonyok, gyermekek egy, ágakkal 
bekeritett helyre tereitettek, melyet nem szabad elhagyniok, 
és naponként igen csekély rizsadagot kapnak. A hung-yeni 
kerületben a 4—5 éves gyermekek ép ugy viselik már nya-
kukon a kalodát, mint a felnőttek ; és a mandarinok annyira 
viszik kegyetlenségüket, hogy oly helyek elöljáróinak, hol 
ezen szerencsétlenek közül legtöbben halnak el. jutalmat 
adnak. A tbanh-hoai, hung-yeni 03 hai-duongi kerületekben 
egész keresztény faluk végkép eltűntek a föld szinéről. Még 
a rossz keresztényeket is, kik husz-harmincz év óta már nem 
is közlekedtek velünk, hasonló sors érte. Ha némelyek az 
első üldözés elől meg is menekülhettek, most már semmi me-
nedékhely sem áll előttük nyitva. A kerületi főnökök rende-
letei mindazokat, kik keresztényekét befogadnak, kemény 
büntetéssel és pénzbirsággal fenyegetik . A ki valamely ide-
gen faluban napi bérért akar dolgozni, először köteles magát 
a helység elöljárójánál jelenteni, ki reá parancsol, hogy a 
keresztet lábbal tapossa, ha valaki vonakodik ezt tenni, ke-
reszténynek tekintetik, és a mandarinhoz vezettetik vagy 
legalább a faluból kiutasittatik. Alig öt napja , hogy két 
leányka, egyik 13, a másik 16 éves, egy pogány tanya előtt 
ment el, mely mintegy két mértföldnyire esik azon helytől, 
hol jelenleg tartózkodom. A leánykák némely naplopóktól 
föltartóztattak és kérdeztettek, valljon keresztények-e? 
Igenlő válaszuk után keresztjelet csináltak a földre a meg-
támadok és parancsolták, hogy t ipor janak reá. Ok azonban 
vonakodtak ezt tenni. Erre azt mondák nekik : Adjátok ide 
ruhátokat és menjetek, mert a dolognak rossz vége lehetne. 
Azonban a leánykák ruháiktól sem akartak megválni, és igy 
egész estig a pogányok kezei közt maradtak. Mivel mégis 
erőszakoskodástól tartottak, ruháik nagyobb részét a becste-
lenek kezében hagyták, és ugy tértek vissza.— Végre egy tit-
kos rendelet bocsáttatott k i , melynek tartalma azonban 
előttünk igen ismeretes. A rendelet a kereszté nyek teljes ki-
irtására czéloz, és ha a francziákkali háború rossz fordula-
tot venne, a még fönmaradtak mind legyilkoltatnak A ki-
rály az által igazolja ezen kegyetlen rendelkezést, hogy ő a 
keresztényeket többé nem tartja népéhez tartozóknak. Köny-
nyen elgondolhatják uraim, hogy szivünk tele van gonddal 
és fájdalommal az anamitai egyház jövője iránt, mely még 
kevéssel ezelőtt oly virágzó volt, most pedig majd nem meg 
van semmisítve ; mi lehet még számunkra hátra, mint bot-
iités, fogók és pallós ! Minekelőtte bezárnám jelen tudósítá-
somat mostani helyzetünkről, ide mellékelem jegyzékét a 
szentségek kiszolgáltatásának 1858-, 59- és 60-ik évekről; 
talán ez az utolsó tudósítás, melyet szerencsém van önöknek 
küldeni: A keresztség szentsége halálos órában föladatott 
8939 pogány gyermeknek, 103 kiváltott gyermeknek, felnőtt 
megkereszteltetett 231 ; keresztény szülők gyermekei keresz-
teltettek 1012 ; megbérmáltatott 101 ; gyermek-gyónás volt 
4653; felnőtteké 117,520; áldozás volt 89,942 ; első áldozó 
1199; haldokló áldozott 1514; utolsó kenet föladatott 3005-
nek ; házasság köttetett 969. Ik. 
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IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Foly t ) 

A 7-ik és utolsó czimben bőven és kimeritőlee ér-o 
tekezik szerző a vegyes házasságokról általában és név-
szerént Magyarországban. Azon kérdésre, valljon érvényes, 
vagy csak törvényes-e a házasság, mely Magyarországban 
az akatholikus lelkipásztor előtt köttetik akkor is, midőn a 
vőlegény katholikus, vagy midőn az akatholikus vőlegény 
téritvényileg magát lekötelezi a mindkét nemen levő gyer-
mekek katholikus neveltetésére, sz. (631 lap e) csak annyi-
ban felel, a mennyiben Porubszky ellenében, ki (müve 306. §. 
25 jegyz.) a pápai utasitásból, főleg annak a magyar Clerus 
részéről való magyarázásából, az austriai házassági törvény-
ből és az 1844 évi 3-ik törvény-czikkből, és pedig nézetünk 
szerént egészen alaposan azt következteti, hogy ily házas-
ságok érvénye és polgári törvényszerűsége legalább is igen 
kétes — fölhozza, hogy a közhatóságok még az austriai há-
zassági törvény uralma alatt is másként fogták föl az ügyet. 

Szerző, ki egyetemünkön a Statistika rendes tanára, a 
vegyes házasságokra nézve azon figyelemre méltó adatot 
közli 626 lap. c) jegyzetben hogy „nem lesz egy könnyen ál-
lam, melyben a vegyes házasságok oly jelentékeny számmal 
kerülnének elő, mint a magyar korona alatti tartományok-
ban ; ugyanis statistikai kimutatások fonalán a magyar bi-
rodalomban, vagyis Magyar-Horváth-Tótország és Erdély-
honban s a katonai őrvidéken 1852-ben 2842.; 1853-ban 
2657; 1854-ben 2664; 1855-ben 3291 ; 1856-ban 2933; 1857-
ben 2802 vegyes házasság köttetett, és átlag az összes aus-
triai birodalomban létre jönni szokott vegyes házasságoknak 
épen négy ötödrésze a magyar tartományokra esik, és mig 
az örökös tartományokban csak 143-186 esketésre jő egy 
vegyes természetű, a magyar korona alattiakban már minden 
34-50-ik esketés külömböző hitvallású keresztényeket köt 
egybe. 

Az ötödik könyv 4-ik fejezete a kegyszerféliekről, 5-ik 
fej. az isteni tiszteletről, és a) a szent személyeket, b) sz. idő-
ket, és c) sz. helyeket megillető tiszteletről; végre e könyv 
6 ik és utolsó fejezete az egyházi temetkezésről értekezik. 
A mit itt a temetőhelyek körüli tulajdonjogról, az akatho-
likusoknak kath. temetőben való eltemettetéséről mond sz., 
sokban kívánatos, és igaz hogy „egyáltalan ez ama kényes 
tér, melyen a kath. papságnak a n é l k ü l , h o g y t i s z t a 
k a t h o l i k u s á l l á s p o n t j á t s z e m e l ő l t é v e s z s z e , 
azon kell lenni, hogy minden kedélyzaklatás nélkül a feleke-
zet-külömbség szülte érdekkülönbség határozott kifejezést 
nyerjen, és helyes tapintat mellett, kímélettel párosult erély-
lyel a katholicismus igényei mindinkább teljes érvényre ju t -
tassanak; csakhogy mint ezt a közelmúltban történt és nyil-
vánosságra hozott példák eléggé mutatják, sokszor a leghe-
lyesebb tapintat és a legnagyobb kímélet mellett sem sikerül 
sajnos jeleneteket megakadályoztatni akkor, ha a tiszta ka-
tholikus szempont szem elől nem tévesztetik. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
PEST, dec. 22-én. A nm. pécsi püspök körlevelet bo-

csátott megyebeli papságához Renan müve ellen, melyet 
egyházi tilalommal sújtván, egyszersmind meghagyja övéi-
nek, hogy hittanitás tárgyául a templomokban és az iskolá-
ban Jézus istenségét vegyék föl, de a tanítás inkább a hí-
veknek ez üdvözitő hitben való megerősítésére, mint a vé-
szes munka megismertetésére irányuljon. 

— Nyitrán f hó 8-án nyittatott meg ft. C z e i z e l 
Gábor tanár mint igazgató által a „Maria gyermekei" czimü 
jámbor társulat. 

— Varsóban már a papokat is megtámadja az orosz 
rendőrség. Berg tábornok súlyos adót vetett ki a kath. pap-
ságra. — Immaculata ünnepén a harangok kivételkép a nap 
fönsége miatt meghuzattattak, és az ének is orgonával ki-
sértetett, de azután ismét beállott a gyász. 

— A grácz megyei papság 1855-ben alapitott be-
teg sorsosainak ápolására jótékony egyletet, mely azóta 
23,565 frtnyi alapítványnak örvend ; 26 áldozár teljes ellá-
tást nyert ; a 9 megholtnak tisztességes eltakarittatásáról 
is az egylet gondoskodott. 

— A törvényjavaslat, melyet Pisanelli miniszter az 
olasz parlament elé terjesztend az egyházi javak elkobzása 
iránt, kimondja a szerzetes testületek, mindennemű congre-
gatiok megszüntetését, kivévén azokat, melyek betegápo-
lással foglálkoznak, vagy melyeknek léte szerződésileg van 
biztosítva. Megszüntettetnek továbbá a társas káptalanok 
mind, kivévén melyekhez hazatörténelmi emlék van kötve ; 
eltörültetnek az apátságok és oly javadalmak, melyekhez nincs 
lelkipásztorkodás csatolva ; valamint a tisztán egyházi örö-
kös alapitványok is stb. 

— Ilire j á r t , hogy Berlinben nuntiatura létesül, és 
msgr. Berardi volna nuntiusnak kiszemelve. Most ez oda 
módosittatik, hogy nem sokára bevégeztetnek az értekezle-
tek egy Berlinben alapitandó püspöki szék iránt. 

— A monte-cassinoi kolostor is a megszüntetés veszé-
lyében forog, minthogy apátja megbánván elhamarkodott 
hódolati lépését, a szent-atyától bocsánatot 'kért és nyert. A 
megtérésért most igy büntettetik a piemonti kormány által. 

Kegyes adomány: 
O szentségének „ a fini szere te t részvétével és kegyele tes h ó d o -

l a t á v a l " egy káplán a váczi megyéből — — — — 1 fr . o. é. 

Előfizetési fölhívás. 
„ M a g y a r V é d h a n g o k " Krisz tus és a keresz ténység me l -

lett Renan és a renanis ták ellen. I ly cziin alatt fogunk a jövő év elején 
magyar egyházi és világi tekinté lyeink, sőt Ő Szentsége bécsi n a g y -
követének is ha tározot t óhaj tása folytán, egy diszes kötetet közrebo-
csátani , mely a Francz ia - s Olaszországban megjelent s a szánandó R e -
nan könyvét czáfoló legjelesb munkák tömött s gondos k ivonatá t , úgy-
szintén némely magyar eredeti velős é rveze teke t s korunk e szomorú 
je lenségére vonatkozó számos je l lemvonást fog gondos egybeáll í tásban 
tartalmazni. Megelőzendi a gyűj teményt alul ir tnak bevezetése, a j án lás -
képen intézve hazánk egy ik , emberi , hazafiúi s vallásos e r ények - és 
érdemekkel tündöklő s kivétel nélkül országosan tisztelt mágnásához. 
Kétféle lesz a k i a d á s ; egy bár szép, de nem velinkiadás 1 f r t jáva l , s 
velinpapiron 1 ft. 50 kr jáva l . — A nyomatandó példányok száma körii l i 
magunk tá jékozhatása véget t t isztelettel ké rünk föl minden ka thol ikus t 
a minél számosabb megrendelés lehető gyors megtéte le- és s ze rkesz tő -
ségünknél való bejelentésére. Lonkay Antal. 

A karácsonyi ünnepek miatt lapunk csak jövő 
szerdán fog megjelenni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a ) Pesten, 1863. 
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TARTALOM: A többségi vagyis parlamentaris elv u-
ralma a vallás-ügyben. — Ő szentségének apostoli irata a 
„szeplőtelen fogantatás" ofíiciumát illetőleg. — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom (Vége.) — Vegyesek. 

A többségi vagyis parlamentaris elv 
uralma a vallás-ügyben. 

(Vége.) 

I ly i ránya igazságos eljárást bizalommal vár-
ha t j a minden katholikus a kath. osztrák háznak ha-
gyományszerü pietásától; különben is a kilencz mil-
lió magyar katholikusnak 1848-ban keletkezett pe-
titiója országgyűlés nélkül nagyobbrészt viszhangra 
talált a fölséges trónnál; ha a fejedelem vallási ügy-
ben méltányosságot, kegyele te t , igazságot sértene, 
sérteni készülne, könnyebb egy vallásos fejedelmet 
mint a parlamentet capacitálni; a concordatum is — 
bár mit mondjon a kapczáskodás — a fejedelem val-
lásos pietásáról kezeskedik; más vallás iránt sem is-
mervén külön elvet, igazságos s kegyeletes lesz saját 
egyháza iránt, valamint II. Fr igyes protestáns porosz 
király, noha voltaireianus, a szerencsétlen Sileziában 
ösztönszerűleg a protestantismusnak volt védője és 
oltalmazója. Egyes ember könnyebben lesz igazsá-
gos, mint a corporátiók a vallás dolgában ; igy Rá-
kóczy Zsigmond erdélyi fejedelem a medgyesi gyű -
lésben 1607-ben engedni kényszerült a dühös többség 
igazságtalan határozatának, de mint egyes ember 
protestáns létére a jezsuiták ártatlanságát nyilvános 
oklevéllel tanusitotta. (Religio 1861. I. f. 20. szám.) 
Még egyet . A jezsuiták, mint bármely más kath. szer-
zetes rend, ha nem is lényegesen, az egyház organismu-
sához tartoznak; az egyház helyesli e szerzetes rendet, 
s e körülmény maga a jó katholikusnak elég türel-
mességi argumentum annál inkább, mert az egyház, 
ha szükséges, ha elégséges ok van, eltörülhet s elis törül 
bá rmely szerzetet. És kath. fejedelmünk szívesen 
lát ja e rend tagjait birodalmi székvárosában és más-
utt; mig nálunk a culminatióját az országgyűlésen 
érő álliberalismus a legközelebbi alkotmányszerű 
interregnumban már az egyháznál is okosabb akart 

lenni. S ha kérdenők mié r t ? meztelenségében a va-
lóságos ok abban rejlik, mert Sue, Dumas et com-
pagnie regényeikben e szerzetről jót nem mondanak. 
Talán soha sem lesz a val lásügyben — álliberalis 
napjainkban — valamely országgyűlés igazságosabb 
mint egymaga fölséges fejedelmünk ; az álliberalis-
mus még mindenütt ellenségesen lépett föl a kath. 
egyház ellen, és hihetőleg az ily eljárás az i ly liberalis-
mus lényegéhez tartozik. (Religio 1862. I. f. 40. sz.) 

Az itt fejtegetett eszme ellen lehet ellenvetés a-
kár h á n y ; alapos-e vagy n e m ? az már más kérdés. 
E g y pogány bölcs szerént, nincs az a vélemény, melyre 
nézve akár „pro" akár „contra" bármennyi okok vagy 
ellenokok fölhozhatok nem volnának. Duperron, 1618-
ban elhalt franczia bibornok-érsek, még mint ifj'u ki-
rályi udvaroncz, III. Henrik királytól fölszólittatva 
ebéd alatt jelesen értekezett az Isten létéről, hozzá 
tevén, hogy kész — ha kivántatik — az ellenkezőt 
is bebizonyítani! (K. Lexicon III. 340.) 

Lássuk, mik lehetnek állitásunk ellenokai? 
Legfőbb ellenvetés talán az, hogy hát az abso-

lutismusnak, ezen, a 19-ik század által rég elitélt 
szörnynek kezébe szolgáltassanak át az egyházi ügyek? 
De figyelmet érdemel, hogy van ennél keservesebb 
absolutismus is, tudnillik a parlamentaris absolutis-
mus a számok fatalismusában, a többség önkényében. 
Szépen földeríti a fejedelmi és parlamenti kormány-
zatot vagy — ha épen tetszik — absolutismust a 
franczia történelemből merített , Weber Democritusá-
ban föltalálható következő, nagyon is élethű adoma: 
1794 körül egy nyilvános párisi épületre irá valaki: 
„lei Charles IX. a tiré sur le peuple avec une cara-
bine," és egy más valaki későbben az alá i r ta : „et la 
convention le 13. Vend, avec des canons." A parla-

mentaris igazság magában nem egyéb, mint többsé-
gek által, melyek annyiszor voltak igazságtalanok 

gyakorol t absolutismus. Lajos Fülöp idejében 18 éven 
át hasztalan kértek a franczia katholikusok az egy-
ház számára nagyobb s mél tányos szabadságot a par-
lamenttől. Sőt bármit enged is valamely parlament 
az egyhá/nak, azt csak kényszerülve, fogcsikargatva 
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teszi, és legelső későbbi alkalommal visszavonja. Az 
egyház semminémü parlamentnek mitsem köszönhet, 
kivéve, a mennyiben a rosszból is jó t szokott az isteni 
gondviselés eredményeztetni. (Religio 1853. február) 
Az absolutismus gyermeke a középkornak, melyre 
nézve a tudós Herder egy izben sóhajtva nyilatko-
zott : „Bár a középkorban születtem volna." Cantu 
Caesar mint történész magasztalja a történelem fon-
tosságát ép ugy, mint, a parlamentaris rendszervédői 
e rendszert magasztalják; de ugyanazon Cantu Cae-
sar maga is kétkedik a történelem tanulmányozása 
ki tűnő nagy hasznán, mivel soha semmiféle tény nem 
ismételtetik ugyanazon viszonyok és körülmények 
között. Hasonlókép méltán kételkedhetni, mindenre 
alkalmas-e a parlamentaris rendszer? Nihil sub sole 
perfeetum, Az 1645-ben elhunyt Hugo G-rotius ké-
te lkede t t , melioratio (javitás) volt-e a reformatio? 
(Ii . Lex. IV. 808.) Szintén kérdés: G-rotius is tudomá-
nyával mit javi tot t , mit használt? Szintúgy, ha őszin-
ték aka runk lenni, bátran kérdhet jük egymástól: 
Mennyivel jobb a parlamentaris rendszer az absolu-
t ismusnál? Nem-e űz undok játékot amott a libera-
lismus? Mása hitbuzgók liberalismusa, például Tauler 
Jánosé , Wesel Jánosé, Rotterodami Erasmusé vagy 
Espence Claudiusé, avagy ujabb időkből Hirscher Já-
nosé; és más a demagogicus liberalismus mint iker-
testvére a forradalmi radicalismusnak. A tudomány 
keresztény alázatosság nélkül, a mint Courayer Péter 
példája is tanitja, legjobb esetben is többet árt mint 
használ. 

Mintha hallanók: minden müveit embertől osz-
tatlan tetszéssel fölkarolvák a constitutionalis állam-
intézvények! Ne monopolizáljuk annyira a műveltsé-
get. Hát az már nem müveit ember, ki — vallási te-
kintetben — szerényen i ly intézmények életrevaló 
ságán kételkedik ? Sok müveit ember és velük talán 
a történelem is pálczát tör általában az alkotmányos 
rendszer fölött, sőt a nép is felőle mi tsem akar tudni, 
mert kenyér helyett követ ad neki. Nem csak ez, ha-
nem a nép legfölebb socialisticussá válik a divatos 
liberalismus által és pedig a liberális kabátosok ro-
vására. „Az európai államok te t t leg elszakadtak a 
keresztény hittől ; szomorú de nagy igaszság." ( R e -
ligio 1863. I. f. 1. szám.) 

Ellenvettet ik: az egyház sanyarú sorsban volt 
egy XIV. Lajos, VIII. Henrik, Erzsébeth, II. József, 
IV. Ferdinand absolutismusa alatt. De e fejedelmek 
oly férfiak tanácsával éltek, kik hasonlók a Parla-
mentarismus coriphaeusaihoz; továbbá VIII. Henrik 
érzékeny sebet ejtett az egyházon, de Isten létét nem 

tagadta, mint a franczia rém-uralmi convent. A J o -
sephinismus napjainkban inkább parlamentek u t ján 
fog, ha fog, halottaiból föltámadni, különben is II. 
József Lanjuinais apostata tanácsával élt, az elkob-
zott szerzetesi j avakat más egyházi czélok fedezésére 
rendelte, és halála óráján minden rendeleteit vissza-
vonta. „Az absolutismus egy N.-Iíárolyban, sz. La-
josban, sz. Istvánban legkivánatosb. A par lamentek 
többnyire csak Robespierreket hoznak." (Religio 
1853. Február . ) 

Továbbá ellenvettethetnék: Honunkban már 
most a nemzettest valamennyi osztályai és vallásai 
a kölcsönös jogtisztelet alapjáni egyesülés szüksé-
gességét belátják, s igy minden vallás igazságot re-
mélhet többségi, parlamentaris uton is. Ámde más 
a phrasis, más az élet; Gőthe megfordí tot t szavaival 
inkább mondhatnók : 

Grün ist die Theorie, g r a u des Lebens Baum. 
Ismét ellenokul állhat. A mennyiben az egyházi 

érdekekre nézve nem találkozik a magyar parlament-
ben Montalembert, nevelje az egyház saját fiait. 

Hátha ezek elfordulnak az igaz t udomány tó l ? 
s inkább elvakittatni engedik magukat a scepticus 
eszmék álcsilláma s a philosophicus vakmerőség mé-
regtaj téka ál ta l? hasonlók levén a szegén y falusi em-
berhez, kinek semmi áron sem kell az orvos, mert, 
— mint mondja —„az orvos csak urnák és zsidónak 
való." Mala herba citius ereseit. Montalembert is a 
parlamentben az ő remek szónoklatával többnyire 
kevesbbé tetszett , mint Victor H u g ó liberalismusa; 
tizenöt terjedelmes szónoklatot tartott Montalembert 
a parlamentben az egyház-szabadság mel le t t , és a 
szabadság igéje e rendszer mellett mégsem testesült. 
(Religio 1853. Február.) 

A liberalismus szótárából meríthető talán a kö-
vetkező ellenvetés is. A szabadelv üség, mely minden-
hez a lkotmányos hozzászólási jogot követe], oly va-
lami, mi folyvást u j hódításokat tesz, s „minek ked-
veért még az eszközök igazságtalanságát is kimen-
teni szokás." (Pol. Ujdons. 1860. II. f. 47. szám. 
735 lap.) 

Epen azért, mert a liberalismus az igazságtalan-
ságtól sem irtózik, czélszerü, hogy a mi legszentebb, 
a vallás hatáskörén fölül legyen. I l y elvek mellett 
egy parlamenti többség állhat Vanini és Renan-féle 
emberekből is. Mirabeau pénzt zsarolt a királynétól, 
s a nye r t pénzösszegekhez arányositá parlamenti szó-
noklatait. Iuie egy democraticus hős! (Iv.Lexicon IX. 
268 lap.) A király, midőn maga igaztalanul cseleke-
de t t , könnyebben jobb útra tér, mig a parlament 
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szabadelvű végzéseihez körömszakadtáig, sőt üldözés 
mellett ragaszkodik. A párisi parlament 1761-ben 
határozatilag kárhoztatta a jezsuitákat, és Brestben 
egy jezsuita, Parisban egy világi pap fölakasztatott.,, 
mivel a parlamenti határozat ellenére a jezsuitákat-
védelmezni bátorkodtak. 

Igen , de századunkban a korszellem csakis a 
szabadságért s igazságért küzd, lelkesül, s azért az 
egyház is a parlament utján szabadságot s igazsá-
got remélhet. 

Remélhet? democraticus interpretatio szerént, 
mire példa a turini parlament, s a parlamenti sic volo 
sic jubeo-szerü önkény vasnyomása alatt szívesen 
görnyedező turini kormány. „Libertás et alia spe-
ciosa nomina praetexuntur ; nec quisquam alienum 
sibi servitium et dominationem concupivit, u t non 
eadem ista vocabuia usurparet." (Tacitus Libro IV. 
nro 73) Nagyobb inconsequentia alig űzetik valahol, 
mint a szabadság igéjével a politika e terén. Ide vág 
egy történelmi nyilatkozat, tudnillik a tudós Grlarea-
nusé f-j- 1563) az akkori hitujitókról : „habent ver-
bum Dei in ore et satanam in corde," (K.Lexicon 
IV. 783.) 

Mivel tehát sok gyászos tapasztalás szerénthon-
gyülésekben a többségi elv vak esetlegessége miatt 
könnyen erőt vesz a forradalmi áradat, ez pedig min-
dég a kath. egyház ellen irányoztatik ; miután, noha 
az egyház üldözése mindég többet ártott az ál lamnak 
mint az egyháznak, a democraták, mint például 
Hausser heidelburgi tanár (H. p. Blätter 50. kötet 3. 
fűzet 195 lap) nyiltan vall ják, hogy a modern al-
kotmányosság vagyis a Parlamentarismus szükség-
képen (?) ellensége a kath. egyháznak ; miután a vé-
lemény, hogy az álliberalismus a valódi alkotmá-
nyosság beálltával mindinkább el fog erőtlenedni, 
( i d ő k Tanuja 1860 II. f. 299 szám.) az élet által meg-
czáfolt Optimismus; miután — egyebeketmellőzve — 
absurd dolog, hogy katholikus ügyhez akatholikus-
nak — kivált többség-határozati alakban, köze s joga 
legyen; lelkismeretes kötelme volna honunkban min-
den komolyan gondolkozó egyházi és világi ka tho-
likusnak ocla törekedni, miszerént legelső lehető al-
kalommal országgyülésileg törvény hozassék, mely 
szerént az egyházi ügyekben, a mennyiben azok igaz-
ságosan az állam hatásköréhez tartoznak, egyedül 
vallásos fejedelmünk határozzon az egyház szelle-
mében, az egyházzal, ennek fejével, illetőleg nemzeti 
tar tományi egyházi zsinatokkal egyetér tve ; oda tö-
rekedni, nehogy az országgyűlési, vármegyei v a g y 
városi demagógia féktelensége uralkodhassék a val-

lási kérdések szent terén. E törekvés nehézségekkel 
fog találkozni, de fortiter certandum pro veritate; és 
— Kaunitz herczeg szerént — sokba nem bocsátko-
zunk, mert nehéznek látszik, sokkal több dolog pedig 
csak azért nehéz, mert nem merünk bele bocsát-
kozni. Ad magna non perveni tur nisi per magnós 
labores. 

Nem is oly absolitisticus e törekvés, minőnek első 
tekintetre látszik. A liberalismus theoriája szerónt a fe-
jedelem a végrehajtó hatalom kezelője, s ezt korlát-
lanul gyakorol ja ugy , hogy felelős ministereinek ta-
nácsával él. Szint igy gyakorolhatná a fejedelem az 
állam nevében s val lásügyekben a méltányos hatal-
mat ugy , hogy az egyház fejével egyetértsen, az il-
lető egyháznagyok avagy egyházi particularis zsi-
natok tanácsával éljen. 

Természetesen minden uton módon meg kell a 
fejedelmet arról győzni, hogy a kath. egyház ezred-
éves jogigényeivel az állam ellenében egy , jogi lag 
létező s teljes autonómiát méltán igénylő szervezet 
és testület; hogy minden emberi politika fölött áll; 
jogai Istentől vannak, melyeket nem nyeri a hatal-
masoktól , hanem ezektől csak azok tiszteletben 
tartását követeli ; hogy megfér minden kormányfor-
mákkal s állam-szerkezetekkel, ha ezek Istent hisz-
nek , s a természeti jog- és igazságnak hódolnak: 
(Pesti Hirnök 1862. sept. 13); hogy az Isten i ránt i 
és lelkismereti kötelmeknek császári tekintélynél is 
fönségesb kutforrásuk vagyon; hogy a kath. egyház 
nem az állam által létezik, s az államhatalmat nem 
ismerheti jogainak forrásául ; hogy az egyházi hata-
lom független a világi hatalomtól; az oltár a trónok-
nak nélkülözhetetlen; h o g y a caesaropapisticus rend-
szer absurd képtelenség; (H. p. Blätter 1860. april 1. 
6771 8. lap); hogy in collisione officiorum oportet 
Deo magis obedire quam hominibus (Ap. csel. 5, 29.) 
S valljon egy vallásos fejedelmet, ki s kinek fölsé-
ges eldődei sokszor adták az egyházi iránti hűségük 
tanujeleit, mint egyes embert, vagy egy, a divatos 
szabadelvüséggel coquettirózó egész parlamentet 
könnyebb-e mind ezekről meggyőzni, s eme igazsá-
gok tiszteletére b i rn i? 

Mindamellett, ha a par lamentet alig illeti is a 
souverenitas a vallásügyekben, minden, akár parla-
menti akár fejedelmi politikának vallásosnak kell 
lenni, mert a mely poli t ika, miként legújabban a 
szajnai és a turini elvál a vallástól, elvál az egyszers-
mind a sarkalatos egyházi elvektől is. (Religio 1861. 
II. f. 5. szám.) 

52* 
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Elmondottuk mind azt, mit e részben érzünk : a 
t á rgy bizonyára fontos s méltó, hogy az avatottab-
bak is hozzá szóljanak. 

Hiszszük, hogy valamint „Magyarhon könnyeb-
ben boldogul Austriával mint a né lkül : " ugy , a ma-
g y a r kath. egyház könnyebben boldogul egyedül 
kath. igazságos és vallásos fejedelmével mint a par-
lamentaris honatyákkal ; reméljük, hogy a küzdelem, 
m e l y az egyházra g y a k r a n nehezedik, akár kül -akár 
bel-ellenségekkel mindenkor az egyház diadalával 
fog végződni; szeretjük mindenek előtt az Istent és 
annak igazságát (Máté 6, 33) azután a hazát ; de le-
gyen ez is igazságos és méltányos minden, főkép pe-
dig a legszentebb, az emberinél fensőbb eredetű lelkis-
niereti jogos érdekek iránt. 

In necessariis unitas, in dubiis libertás, in omni-
b u s v e r i t a s e t Charitas. Navralill Ede. 

Ő Szentségének apostoli irata a „szeplőtelen fogantatás" 
ofliciumát illetőleg. 

PIUS PP. IX. 
Ad perpetuam rei memóriám. 

Quod jam pridem ab hac Apostolica Sede communia 
íidelium vota precesque postulaverant, quodque ad augen-
dam in terris Beatissimae Grenitricis Dei glóriám maxime 
pertinebat, id Nos tandem, divino adflaute Spiritu, praesti-
timus quum sexto Idus decembris anni miilesimi octingen-
tesimi quinquagesimi quarti in Patriarchali basilica Nostra 
Vaticana frequentissima adstante S. R. E Cardinalium, et 
Sacrorum Antistitum corona, pronunciavimus, declaravimus 
ac definivimus doctrinam, quae tenet Beatissimam Virginem 
Mariam in primo instanti suae Conceptionis fuisse singulari 
Dei omnipotentis gratia, et privilegio intuitu meritorum Jesu 
Christi Redemptoris humani generis, ab omni originális cul-
pae labe praeservatam, esse a Deo revelatam, atque idcirco ab 
omnibus fidelibus íirmiter, constanterque credendam. Difficile 
porro dictu est quanto exinde gaudio perfusi fuerint universi 
Catholici Orbis Antistites cum Clero suo, nec non Prin-
cipes viri, ceterique cujuscumque ordinis fideles, quippe qui 
inílammato studio ducti honore debito prosequendi immacu-
latam Virginem Grenitricem Dei Mariam majorum exempla 
aemulati, idipsum novissima hac aetate iteratis precibus ab 
hac Sancta Sede imploraverant. Nos quidem vix dum ad uni-
versae Ecclesiae regimen, meritis licet imparibus, evecti fu-
imus, id praecipue curavimus ut secundum Ecclesiae 
vota ea perageremus, quae ad augendum Deiparae Virgi-
nis cultum pertinerent, utque excellentissimae illius dotes et 
collata divinitus privilégia, atque ornamenta íidelium oculis 
clarius nitescerent; qua de causa novum ecclesiasticum Of-
ficium, novamque Missam approbavimus, ut solemnius cele-
braretur festum Beatissimae Virginis sine labe originali con-
ceptae ; atque ita arcano Dei consilio non intermissis hujus-
modi curis via quodammodo sterni visa est ad solemne eden-
dum decretum, quod de immaculato Deiparae conceptu me-
morata die atque anno pronunciavimus. Verumtamen quo-

niam necessarium esse novimus ut cum lege credendi lex 
conveniat supplicandi, idcirco eo curas Nostras convertimus, 
ut novum conderetur Officium cum nova Missa tam in Vi-
gilia, ubi concessa est, quam in festő Immaculatae Concep-
tionis, quibus singula haec ex ordine recolantur, et faustis-
simi eventus series futuris in posterum aetatibus innotescat. 
Jamvero quum hujusmodi opus ad optatum exitum perdu-
ctum sit memoratum Officium, Missamque respondentem de 
consilio peculiaris Congregationis Sacrorum Rituum ad id 
apposite per Nos deputatae Auctoritate Nostra Apostolica 
approbandam existimavimus. Itaque ejusdem Congregationis 
consilio, certa scientia, ac matúra deliberatione Nostra idem 
officium, Missamque Officio respondentem, nec non pro lo-
cis, ubi est concessa, Missam pro Vigília Immaculatae Con-
ceptionis Auctoritate Nostra Apostolica per praesentes lite-
ras probamus, eademque Auctoritate praecipimus, ut hoc 
unice Officium et Missam quicumque de Clero saeculari, et 
regulari, non exclusis Monialibus, ad Horas Canonicas per-
solvendas quocumque titulo tenentur, adsumere debeant, 
Romae quidem, atque ubi fieri commode possit, hoc 
ipso anno verteilte, alibi vero sequenti anno MDCCCLXIV 
sub poena Divini Officii onus minime adimplendi. Ne 
quis vero reputet peculiari quocumque titulo etiam 
speciatim designando hujusmodi generali praescriptione 
minime comprehendi, Auctoritate Nostra Apostolica abole-
mus, et proscribimus quodcumque aliud Officium, et quam-
cumque aliam Missam de Immaculata Conceptione, etiam si 
sint ritus a Romano diversi, ac licet singulari privilegio con-
cessa fuerint, etiam cuicumque ordini regulari, ac jubemus, 
ut in novis editionibus Breviarii et Missalis hoc unice appo-
natur Officium in corpore Breviarii, et Missa imprimatur in 
corpore Missalis die VIII Decembris ; in appendice vero Mis-
salis Missa de Vigilia adjiciatur pro locis, ubi ex Apostolica 
concessione vigilia celebratur. Et quoniam nonnullae regu-
larium familiae ritum servant a Romano diversum, volumus 
ut ipsae quantocius exhibere teneantur Congregationi Sacro-
rum Rituum pro opportuno examine et revisione additiones 
aut variationes proprio ritui respondentes. Haec volumus, ju-
bemus, mandamus, contrariis speciali licet, atque individua 
mentione dignis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Pis-
catoris, die XXV Septembris MDCCCLXIIl , Pontificatus 
Nostri Anno Decimoctavo 

N. Card. Paracciani Clarelli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec 28-án. A három évi szerkesztésnek zárla-

tánál igen kellemesen hatott reám hazánk több főpásztoráuak 
csekélységemhez kegyesen intézett irata, melyben a szer-
kesztéstől való vissza lépésem fölötti sajnálatukat és eddigi 
működésem iránti kegyes elismerésüket méltóztattak kife-
jezni. A főpásztorok e nagylelkűségében osztakoztak mások 
is, kik közül többen a nyilvánosság elébe szánt leveleket 
küldöttek be, melyeknek azonban közlését tiltja a szerény-
ség elve, mely szerkesztői működésem végén sem téveszthető 
szem elől. Es igy becses emlékül tartván meg azokat a vesz-
prémi, pécsi, nyitrai, győri, váczi t. cz főpásztorok levelével 
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együtt, mind saját megnyugtatásomra, mind feledhetlen ked-
ves munkatársaim némi jutalmául csak a magyar egyház bi-
boros főpapjának iktatom ide következőleg hangzó kegyes 
levelét: „Nr. 4882. Admodum Reverende ac Clarissime Do-
mine Professor ! Resignationem redac<ionis pagellarum 
„Religio" quam A. R. Dominatio Vestra litteris dd. 27-ae 
currentis exaratis in manus meas fecit, dolenter licet, acce-
pto. Dolenter inquam, fateri etenim debeo, A. R. Dominatio-
nem vestram in redactione ita versatam fuisse, ut communi 
exspectationi usquequaque satisfecerit. Interim cum causas 
habere debeat, ex quibus resignationem faciendam es3e pu-
tav i t : acquiescere debeo. Acquiesco ex eo etiam, quod nihil 
dubitem, quin Eadem pagellas has laboré suo porro quoque 
non tam succollatura, quam potius ornatura sit. Nec enim 
fieri potest, ut se penitus retrahat ab illis, quibus per trien-
nium tantam curam, tanta fatigia, tanta studia impendit In-
terim dum A. R. Dominationi Vestrae a redactione rece-
denti pro illustri utilissimaque, quam Ecclesiae praestitit, 
opera non meo tantum, verum totius Ecclesiae hungaricae 
nomine intimas gratias paterna cum complacentia referrem, 
Eandemque de jugi mea propensione, considerationeque ul-
tro securam redderem: piae memoriae commendatus perse-
vero Strigonii die 30-a Novembris 1863. A. R. Dominationi 
Vestrae addictus J o a n n e s Card. Aeppus. — Igénytelen 
áldozár nemesb jutalmat, szebb elismerést nem arathat bár-
mily fáradságos munkájáért, mintha illetékes ajkakról ily he-
lyeslés hangzik le bevégzett munkálkodására; és kedves mun-
katársaim is lá that ják, hogy hiven használtam föl becses 
szellemi működésűket az egyház javára; oszszák meg tehát 
velem a dicsőséget, melyet az egyház-irodalmi pályán álta-
luk vívtam ki, és fogadják a legőszintébb baráti kézszorítást 
buzgalmukért ; a t. cz. olvasó közönség pedig forró köszöne-
tet hiányaim kegyes átnézéseért, a lapnak örvendetes pár 
tolásáért. A lehető legnagyobb örömömre szolgált az is, hogy 
a hódolatteljesen fönczimzett főpásztorok mind a biztositéki 
Összeget továbbra is meghagyni, mind pedig az utódomnak 
megválasztására nézve magas megnyugvásukat méltóz-
tattak kijelenteni, és igy egyházi tekintetben teljesen föl-
mentettnek tekinthetem magamat minden felelősség alól. Is-
ten áldása legyen mindnyájunkon ! Pollák János, szerk. 

SZERED, dec. 10-én. Lehet-e egy családatyának na-
gyobb öröme, mint midőn látja, hogy reményteljes gyerme-
kei a testvéries szeretet szent kötelékét egymás közt fön-
tartva, a szivükbe vetett igaz vallás magvát abban megőr-
zik és annak — szomorú napjainkban is — tizszeres gyü-
mölcsét napfényre hozzák? De lehet-e egyszersmind ugyan-
azon atyának Isten és az emberek előtt nagyobb érdeme, 
mint midőn szeretettjeit saját példájával buzditva az erény ös-
vényén vezeti ? — Ilyen családatya minden lelkész a reája bi-
zott, Jézus Krisztus drága szent vérével megváltott hiveinek. 
Valóban, a kinek szivében a vallásosság csak egy szikrája ho-
nol, ürömmel kénytelen szemlélni azon nép áhítatát, melyet az 
istenigondviselésbuzgó és példás lelkész3zel megajándékozott. 
Ily buzgó és épen azért közszeretetben álló lelkészszel Sze-
red mezővárosa is dicsekedhetik nt. N a g y Istvánban, ki, 
mint a kath. egyház hü szolgája, minden gondját és törekvé-
sét oda irányozza, hogy hiveit az egy igaz hitben megerő-
sítse, isteni tiszteletre föllelkesítse, és igy a romai kath. 

anyaszentegyház hü fiaivá és az örökké tartandó boldogság 
részeseivé tehesse. Nem akarván ezen jeles férfiú ismert sze-
rénységét több oldalú érdemeinek elősorolásával sérteni, 
számtalan érdemei közül csak némelyeket emlitek föl. Ő az, 
ki a „Mária társulat" két részre oszlott tagjai egybeolvasztá-
sát létrehozá ; ugy, hogy azok, a kik több éven át némi em-
beri gyarlóság-okozta szempontokból a földmivesek s más 
— szerintük — alsóbb osztályú testvéreiktől elkülönítve 
végzék szokott ajtatosságukat : jelenleg már a gazdagabb a 
szegénynyel, a polgár a földmivelővel a szent olvasót kezében 
tartva — egy sziv egy lélekkel leborul Üdvözítője és az ő 
sz. anyja lábainál. — 0 az, ki az ifjúság javát szivén hor-
dozva addig fáradozott, mig végre kieszközlé, hogy Szered 
városa is egy helyett már most két osztályú népiskolával di-
csekedhetik. — 0 az, ki, hogy hiveit — azon hibás s nap-
jainkban igen-igen lábra kapott állítástól, mely szerént a bú-
csúkkal összekötött szent helyekre való járás nem egyébb ha-
szontalan idővesztegetésnél — megőrizze, azokat ugyan erre 
nem csupán szóval buzdítja, hanem országunk Védasszonya 
iránti fiúi szeretettől indittatva többnyire személyesen is ve-
zeti. Igy például öröm volt látni a jó pásztort, midőn ez idén 
September vége felé majdnem 500 főt fölülhaladó nyájat, két 
nyitra-püspök-megyei papnövendék, nem külömben egy, 17 
polgárból képzett zenekartól körülvéve „Mária Völgyébe" 
(Marien-Thal) vezetó, hogy ott a kegyelmet osztogató b. sz. 
Szűz képe előtt leborulva, szivét a bünmocskától megtisz-
títva megújított szívvel és lélekkel övéihez visszatérhessen. 
D e , hogy t. olvasóm a fönebb emiitett szeredi plebanus 
buzgóságáról meggyőződjél, lépj be Istennek szeredi házába; 
és akkor bizonnyára ez lesz első gondolatod „Vere hanc do-
mum decet sanctitudo" ! Mert az ő fáradozása következtében 
most igen csinosan befestett és megaranyozott főoltár r a -
gyogása ; a sz. olvasó társulata által b sz. Mária tiszteletére 
szentelt oltárnak gyönyörű földiszitése ; nem külömben a 
kézművesek által megszerzett, majdnem kizárólag 4—8 ru-
das nagy értékű zászlóinak szabályszerű elrendezése, szóval 
az egész templom csinossága magára vonja minden belépő 
hívőnek figyelmét — Hogy mily hatást eszközöl egy buzgó 
lelkész az ő hiveinél, azt különösen Szereden is láthatni. Az 
ajtatos nép legnagyobb része ugyanis naponként megjelenik 
a templomban, Istennek a vett jókért hálát adandó és uj ke-
gyelmet kérendő. A szent-mise bevégzése után a hivők egész 
serege siet a templommal szemközt álló városi ispota előtt 
fölállított kereszthez, hol térdre borulva imádja fölfeszitett 
Üdvözítőjét, napfénynél világosabb tanújelét adva élő hité-
nek, mely szivében honol, s mely hasonló cselekedetek által 
keblükhői, mint virágból az illatár, arádozik ki. Miért is Is-
ten áldása lebegjen különösen a föndicsért plebánus fölött, ki 
fáradozást nem ismerve az erény igaz ösvényén vezeti hi-
veit ; de lebegjen egyszersmind ez utóbbiak fölöttis — szün-
telenül oltalmazva bennök az egy igaz hitet, mely egyedül 
képes az embert ideiglenesen és örökre boldogítani. E. J-

ROMA, dec. 5-én. A szent-atya a déli szövetségesek 
elnökének kérelmére, hogy magas közbejárásával lépjen a 
két harcz felek közé, s csináljon békét, nem tehetvén mind-
azt, mit a kérelmező akart, és a szent-atya szive ohajtott 
volna, irt még is a newyorki érsekhez, hogy minden befolyá-
sát arra használja föl, miszerént a testvérölő háború minél 
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hamarább véget érjen. A párisi prot. lap ,Temps' különcz öt-
letnek találja Jefferson David elnöknek ezen lépését. Mi kü-
lönös van benne ? Akarják tehát hogy a háború örökre tart-
son? Francziaország közbe akart lépni, de magánosan nem 
mervén, tanácsaival az angol kormánynál, mely a két fél 
végső kimerülését kivánja, viszhangra nem talált, tétlenül 
maradni kényszerült. Hogyan kell tehát a kérdést megoldani ? 
Sem az Éjszak nem enged Délnek, sem a Dél Éjszaknak, külső 
hatalmasság szavára pedig egyik fél sem akar hajtani. A 
nemzetek egyenjogúak, tövényszéket nem fogadnak el, mi-
vel egymástól függetlenek. Erkölcsi törvény nincs, mely en-
gedelmességet nyerne; a fejetlenség és az önzés emészti a 
népeket. Azonban van fejedelem, ki atya is egyszersmind, 
ki előtt meghajolva sem fejedelem, sem nemzet nem aljaso-
dik el, mivel az isteni tekintély előtt hajol meg, s ez a pápa. 
A ki még csak hisz a Megváltó istenségébe, e fejedelmet, mint 
legfőbb papot, az isteni és szellemi rendnek képviselőjét fogja 
tekinteni, és benne az egész kereszténység közös atyját. Sok 
protestáns a legnagyobb tisztelettel szól a pápáról. Az ame-
ricai nép béke után vágyódik. S ki lehetne érdektelenebb bi-
rája a viszálynak, semmint a pápa ? Neki egyedüli érdeke, az 
örök igazság. — Ez különös gondolat. Igaz, de korszakunk sok 
különös dolgokat látott már. Jefferson David, midőn a szent-
atyához fordult, a legnépszerűbb tárgyat pendítette meg. S mi-
ért ne fogadhatná el Lincoln a pápa Ítéletét, miután hároméven 
át meggyőződhetett róla, hogy a délszakiakat le nem győzi? 
Az emberiség nem kiált-e már a gyilkos vérontás ellen? 

TJGENTO, nov. 17-én. Tudósítanom kell önt, hogy káp-
talani s általános helyettesünk oct. 16-án éjjeli 2 órakor elfo-
gattatott s töndöczbe hurczoltatott. 0 méltósága lelki zavaro-
dás nélkül fogadta a bebörtönöztetésnek hivatalos tudósítá-
sát ; s azon egy óra alatt, mely neki engedtetett, a megye-
kormányzatra és az elutazásra nézve a szükségeseket meg-
tevén, térdre borult s imádkozva várta be a távozás pillanat-
ját. Allio csendőr-százados két karabélyos között vezette a 
helyettes urat a város végéig, hol a kocsi állott, s Gallipoli 
felé parancsoltatott. Útközben mások is befogattak, s azalatt 
a helyettes ur a hűvös éjjeleu katonaság között volt, mely 
körül-belül 100 főre tehető. Igy viszik a fegyvertelen em-
bert. Grallipoliba érkezvén délután 2 órakor, azonnal a va-
racsnak egyik pinczeszobájába vezettetett, mely setét és ned-
ves. Ma már az emeleten van, ép azon szobák egyikében, hol 
a közkatonák szoktak elzáratni. 0 méltósága nyugodt, bátor 
lélek, magát az Isten akaratjának átadva. Ezen váracsban 
fogva tartatik báró Sauli Anastáz, Griannelli András, Spon-
siello Cera András, Talamo Benedek, papok, plebánusok. Ő 
méltósága már a leccei törvényszék által Ítéltetett, s ártat-
lannak találtatott; reméljük, hogy most is ugy lesz. Felel 
egyszerűen, bölcsen, szilárdan, mivel az Istenbe bizik. Pone 
me juxta te, et cujusvis manus pugnet contra me. 

COMO, nov. 2l-én. Az itteni ,Corriere di Lario' nm. 
Valerio Lőrincznek lapja, írja : „egy éve már, hogy a protes-
tánsok kezdtek prédikálni a kath. hit ellen, most már estvén-
ként nagy számú nép tódul a prot. imaházba, hogy hallja az 
Isten igéjét." De hozzá teszi a lap, mintha megfelejtkeznék 
a dicsért sveiczi protestánsokról: „A mi a nemzetet nagygyá 
teszi, az az egység. Bár mi meghasonlitja az ugyanazon ország 
fiait egymás között, az haza elleni bűn. És mily nagyobb sze-

rencsétlenség érheti Italiát, midőn minden elmének, minden 
akaratnak Öszhangzani kell, mint a vallásos szakadás? Hi-
szitek talán, hogy csekély munkába kerül az olasz nép szivé-
ből kiszakítani azon elveket, melyeket az anyatejjel szivott? 
Ha ezt tennétek, polgárháborút fogtok gyújtani, az atyát a 
fiak, a fiakat a szülők ellen fegyverbe szólítani. Hála Isten-
nek, a mai idő nem kedvez a vallásos szakadásoknak, szaba-
dítsuk meg először a hazát, azután hozzá kezdhetünk az in-
tézmények javításához." Valerio Lőrincz tehát hazafiusági 
bűnnek tart ja megtámadni a kath. hitet, de bűnnek nem 
tart ja megtámadni a kath. hitnek főtanitóját. Minek engedi 
tehát Valerio Lőrincz, hogy a sveiczi protestánsok szabadon 
gúnyolhassák a kath. h i te t? Neki hatalmában van ezt meg-
akadályozni, ő kormányzó. 

BRISTOL, dec. 9-én. Emlékezhetünk még azon lármára, 
melyet az ujságlapok mult augustus hónapban boldogult Faber 
atya ellen tettek, hogy az ifjú Harrisont, ki 18 éves volt, némi 
ürügy alatt kath. templomba csalta, s.rögtön megkeresztelte. 
Faber atya meghalt, a lapok a halottat ismét rágalmazták. 
A ,Bombay Catholic Examiner'oct. 10-ről egy levelet közölt 
Harrisonnak testvérétől, melyben a testvér mondja, hogy 
Harrison, atyjának tudtával megkereszteltetése előtt többször 
ment Faberhez, többször a kath. templomba, s hogy erre al-
kalmat a megtértnek barátjai adtak, kik neki jó könyve-
ket olvasásra kölcsönöztek, melyekből a kath. hitnek igaz-
ságáról meggyőződött, s habár tudta, mennyit fog veszí-
teni e földön, még is könyörgött a keresztségért. Faber 
ez alkalommal látta először Harrison urat, kinek halasz-
tást javasolt, és csak a kérőnek állhatatos könyörgé-
seire, miután látta hogy a kérőben erős a meggyőződés, és 
tiszta a hitágazatok ismerete, végre megkeresztelte. Elbeszéli 
a megtértnek testvére azt is, hogy megtudván az atya, mit 
tett fiatalabb fia, félt, nehogy a fiu e miatt az oxfordi egye-
temen bírt jövedelmes burzáját elveszítse, fiát egy anglicán 
családhoz adta, hogy igy a kath. befolyáson kivül levén, u j 
hitét megtagadja, burzáját megtarthassa. „Testvéremet, igy 
ir az öregebb fiu, minden módon igyekeztünk föltett szán-
dékában megingatni ; én magam tudom, mennyit tettem e 
czélra, az atya a hónapi pénzt megtagadta ; de testvérem 
nem hajlott. Az oratorianusoknál megkereszteltetett, ezektől 
egy évre 37 font sterling burzát kapott; ebből kellett neki 
minden szükségeit fedezni, ki ez előtt többet kapott egy hó-
napra. A mi az oxfordi burza elvesztését illeti, ez csak az 
angolok vallásos türelmetlensége, kik ily vesztéssel büntetik 
azt, a ki Wolsey bibornoknak, a burza alapitványozójának hi-
tére mer térni. Ennek már két éve, hogy megtörtént. H a az 
én öcsém fiatalsági meggondatlanságból te t te volna e lépést, 
a két évnek sanyaruságai, oly korban, midőn az élet örömeit 
leginkább kívánjuk, meggondolásra bírták volna. Azonban 
minél inkább halad uj hitének ismeretében, annál jobban ra-
gaszkodik hozzá, s megtérését életének legboldogabb órájá-
nak vallja." — Claydonban, Suffolk grófságban van egy Ig-
nácz nevű anglicán pap, a ki puseysmusáról ismeretes. Eget 
földet összelármáz, hogy az anglicánok élete után leselked-
nek, az utczán piszkolják, kővel dobálják, bottal verik. Pa-
naszos levelei a ,Standard'-ban jelentek meg, melyhez a szer-
kesztőség azt a száraz vigasztalást csatolja, hogy Ignácz ur 
folyamodjék a csendőrséghez, és nem a szerkesztőséghez. — 
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Ignácz ur tehát romanisál, miként az anglicánok mondani 
szokták ; ugy tesz az oxfordi püspök is, csak hogy őt oly vas-
tagon nem bántalmazzák. Nov. 12-ről a szokott három évre 
szóló körlevelében mondja papjainak, hogy az ő hivatalos 
értelmezése a szent-irásról hitelesebb a dissidensek nem-hiva-
talos értelmezéseinél ; továbbá czélzást tevén Colenso püs-
pökre, a ki romanisálás helyett straussisál, hogy már ango-
lok módjára szóljunk, mondja: „az egyház hamarább létezett, 
semmint a szent-irás, az egyház a szentírásnak őre, tanu-
sága és tekintélye, s mely értelmet tulajdonit az egyház a 
szent-irásnak, azt tartoznak a hivek elfogadni." Ezen püspök 
a megtért négy Wilberforceoknak testvére ; kár hogy ezen 
tanait végső következésig nem viszi, s magán alkalmazásba 
nem hozza, mivel régen megszűnt volna oxfordi püspök lenni 
— Londonnak Bethnal-Green nevü részében sok gyermek 
meghalt, kiknek betegségét az angol orvosok a vér mérge-
sedésének nevezik, s az egészségtelen levegőnek, melyben 
azok élnek, tulajdonítják. Emlékszem, hogy midőn Cavour 
ezen városrészt megnézte, fölkiáltott : „ilyesmi sehol sincs 
Italiábán, azonban nem sokára lesz." 

LONDON, nov. 18-án. Az angol állam-egyház, miután 
a puseitáktól megrendittetett, és a sok dissidensektől abba 
hagyatott , a fölbirtok- és hierarchián kivül nem birván más 
támaszt, megvallja,hogy a szabad értelmezési elv mellett szük-
ség van kisegitő tekintélyre, mely hivatalosan s ellentmon-
dás nélkül meghatározza, mily értelme van a szentirási mon-
datnak. Ezen protestansellenies elv megdöbbenthet sok lelket, 
s alkalmul szolgálhat a kath. egyházhoz való visszatérésre Az 
államegyház legjelesebb tudósai össze akarnak ülni, hogy a 
kérdéses résznek értelmét meghatározzák a szentírásban. Ezen 
kisérletet az alsó ház elnökének köszönhetni Az elnök kér-
dést te t t több tudós püspöknél, s a yorki érsek tervet készi-
tett a szentirási helyek érteményezésére, melylyel mindenki 
megelégedhetik. Ezen tervet az államegyház primása he-
lyeselte. Igy történt, hogy a szentirási érteményezésre a 
szükséges egylet megalakult, melynek tagjai a yorki érseken 
kivül a londoni, a lichfieldi, a landaffi, a glocesteri, a bristoli 
püspökök, Lyttleton lord, az alsó ház elnöke, Walpole, Ja-
cobson s Jeremiás tudorok. Coock, lincolni pap fogja a mun-
kálatot nyomatni, s a nehézségeket föloldani a yorki érsek 
a cambridgei s oxfordi egyetem tanár testülete fogja. A 
munkálat nyolcz osztály által fog kiállitatni. Mozsesnek köny-
vét tárgyul kapta Brovne Harold; a történeti könyveket 
Rawlinson pap ; a költészeti könyveket Coock ; a nagy pro-
phetákat Mac Caul; a 12 kis prophetákat a st-davidi püspök, 
az evangeliomokat és az Apostolok Cselekedeteit Mansel 
tanár; sz. Pál leveleit Elicott püspök, s Jeremias tudor, a 
végét pedig a dublini érsek fogja átvizsgálni, s az ismert ne-
hézségeket szem előtt tar tva az értelmet javasolni, melyről 
azután a tudósok teljes gyűlése határoz. Katholikusok ezek? 
Nem, mivel a kath. egyház által őrzött és nyújtott értelmet 
megvetik, s magok keresnek ujat. De protestansok-e? 
Nem, mivel a szabadvizsgálati és értelmezési elvet elvetik, s 
az általok adott értelemben a további szabad vizsgálatot 
megakasztják. De midőn mind a két elv ellen kisérletet tesz-
nek, a kath. egyház elvéről bizonyságot nyújtanak, bevallván 
hogy a szabad vizsgálati elv a szentírás minden értelmé-
nek megrontására vezet. 

IRODALOM. 
„EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE." (Vége.) 

Végre a hatodik és utolsó könyvben szerző az egyház-
nak befolyását az emberiség világi életére taglalja, neveze-
tesen a közjogi, magányjogi, társadalmi és nemzetgazdászati 
viszonyokra. Az egyháznak — úgymond — a közjogi életre 
való befolyása különösen a nemzetközi viszonyokban leg-
szembetűnőbben tükrödzik vissza. Krisztus urunk szétküld-
vén tanítványait, szent igéinek lelkesült hirnökeit, hogy a 
világ minden népeit oktassák, és a mennyei Atyától nyert 
uralmat a világ összes népei fölött az egyházra ruházván, az 
elszigetelt nemzetek közt a kölcsönös ellenségeskedést, és 
nyers erőszakoskodást kizáró testvérülés eszméje minő gyor-
sabban terjedt, mely eszme a romai birodalom romjain föl-
emelkedett keresztény országokra nézve leginkább a Nagy-
Károly személyében megujult császári méltóságban leié meg-
testesitését, ezen intézményben mint némileg választott bi-
róságban alkalmas eszköz kínálkozván a keresztény nemze-
tek közti jogrend föntartására. Midőn pedig a nyugati csá-
szárság nem vala többé képes ebbeli hivatásának megfelelni, 
helyébe az apostoli szék lépett mint gyúpontja az európai 
népéletnek. Romában a keresztény államcsaládba való fölvé-
tel, a keresztényekké lett országok királysággá, az önállókká 
vált népek szövetségei államokká való létele szorgalmazta-
tot t ; a keresztény fejedelmek a pápa által diszczimekkel 
ékittettek, a pápák közbevetésük, és választott biróságképeni 
közbenjárásuk által számos nemzetközi viszályok elintézésé-
hez, tanácsuk és intelmeik által nem egy hadjárat elhárításá-
hoz, az öldöklő fegyverek megtiltása által a hadviselés sze-
liditéséhez nem csekély mértékben járultak, mindezeknek 
folytán az egyház tetemes befolyást vett a nemzetközi vi-
szonyok nemesbítésére." Sz, tovább fűzvén e tárgyat az egy-
háznak nem csekély befolyását az államélet tökéletesbitésére 
fejtegeti ; igy a többi közt különösen azon elv által, hogy az 
államhatalom vivői is a világtúli legfőbb bírónak felelősek, 
és a melyet az egyház mindenkor koronázás alkalmával a fe-
jedelmek keblébe beültetni igyekezett; — és ha valahol — 
úgymond c) jegyz. 679 1. — ugy jelesen hazánkban szembe-
szökőleg tűnik föl azon mélyen bemetsző hatása a keresztény 
vallásnak és egyháznak, melyet a koronázott fejedelem iránt 
a népben keltetni szokott kegyeletes hódolat által az összes 
közjogi élet szilárd megállapítására szokott gyakorolni. A 
magyar szent koronából az ország főpapja által fölkenetett 
apostoli fejedelmünk fejére átsugárzó magas fény leg-és leg-
főbb tényezője ama ritka vallásos pietásnak, ama törhetleu 
hűségnek és ragaszkodásnak, melylyel a magyar nép vala-
mint apostoli fejedelme, ugy édes hazájának drága ős intéz-
ményei iránt e népfaj ritka szivósságával viseltetik. 

A továbbiakban sz. taglalja még az egyháznak és a ka-
nonjognak befolyását a magánjogi viszonyokra ; jelesen: az 
egyének személyállapotjára ; a vagyonjog körüli elméletre ; 
nem különben a végintézkedési és örökösödési jogra nézve. 
Továbbá a társadalmi és nemzetgazdászati viszonyokra. 
Végre az utolsó fejezet még vég § ban a fogadalom és eskü 
lénye, kellékei, érvénye, ez utóbbi ünnepélyei és foganatja, 
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és az egyháznak az időszámítás modorára való befolyása tár- visszaadatnék a kolostor, mely a különszövetségi háborúban 
gyaltatnak A müvet egy kimeritő tárgymutató betűrendben megszüntettetett. A tanács a kérelmezőt tagadó válaszszal 
fejezi be. A XXII. és 710 lapra terjedő, a kitűzött czélt szem utasította el. . , . . 
,„,, , , , , , , „ , , , , j — A veronai es vicenzai püspökök a zenehangszerek 

elótt tartvan, eleg bó munka, melynek - ismetelve mond- h a g z n a , a t á t a z i s t e n i s z o l g á i a t alatt betiltották. 
juk — nem tüzetes es a resztetekre is kiterjedő bírálatát, _ Frankfurtból irják : A város könyvtárnoka dr. B ö h -
hanem rövid ismertetését adtuk, az itt-ott fölmerülő, és rész- m e r meghalt ; egyike volt ő Németország legnemesebb fi-
ben talán általunk is helyesen kijelölt hiányai mellett is min- ainak, ki hosszú életén át minden erejét a haza ügyének 
dég méltó maradand a pártolásra, egyházjogi irodalmunkban s zentelte, és az ujabb történelmi tudományosságnak valódi 

. , , . . . , ,, , , • , ,.., ,, , reformatora vala. „Könyveim, mondá még kevéssel halála 
minden esetre hiányt potol, es mi nem csak tokeletesen meg d ő t t e g y i k k a t h . barátjának, könyveim tanúskodnak róla, 
vagyunk győződve arról, hogy szerzőnek „sikerült joghall- i 1 0 g y a k a t h . századok iránt különös szeretettel viseltettem, 
gatóinak vezérfonalként használható kézikönyvvel kedves- hogy a pápaság apologetájának nevezhetem magamat, és 
kedni, és az egyházjogtudományt velük ugy megkedveltetni, soha sem protestáltam egyházatok ellen." 
mint annak elsajátítását megkönnyebbíteni" — hanem (mi ~ A szeplőtelen fogantatás tiszteletére épült templom 

, , , , . ., , , , , , , , .. .. Aachenban alkalmasint jövő majushóban fog megnyittatni, szerente varakozasait túlszárnyalna) hogy e szereny koron ™ i . - • • on • • i r i * . J . J &J j holyo evi jun. 2ü-an a 1(0 lábnyi magas toronynak falazata 
kívül is figyelemre fog méltattatni. Lbhmr. m a r bevégeztetett, és reá még a Miller lovag által München-

í r ü VÜCJÜ17 ® rczből öntendő szobra a szeplőtelenül fogantatott szüz-
i f i " i l F i Ä F i l l » nek fog állíttatni. Az épités, melynek gyors bevégzése körül 

PFST lec 29 én Ő e t" b'b l -h ' ' ' ? 6 n érdeme van Lau nevezetű jezsuita fráternek, ed-
e napokban' tet t le ismét úrbéri papírokban l l J w T t T a l J tallérba.kerül1 ; azonb an az önkény tes adományok 
irgalmas nénék esztergami intézetének javára. í ^ ö T l l ' 1 f ' é n T fölekesites meg 

- Esztergomban a papnövendékek karácson estvéjét ' ^ L à f o k î z e r é n t Jefferson Davis, a déli államok el-
Jézus istensegebe való szilárd hitüknek ünnepe yes beval- „i r..,i - t „ i i « u - > • i 
i- - i -uAi \ • u-i i . i • , , , nöke folkerte a papat, lenne kozbeniaro a verengzesek meg-
lasaval ültek meg Az e vegbol rendezett szonoklat, előadast s z ü n t e t é s é r e . A ^zent-atya igen örvendett a bizalomnak, és 
o emtja ,3 díszes,tette magas jelenletevel Karacsony unne- b i z t o g i t á e l n ö k ö t h £ m $ t ó a i e szent föladatát teljes 
pen pedig maga a langbuzgalmu bibornok apologetizal egy k é s z s é l o l d a n d j a ' J g m i h e l y t az éjszaki államok elnöke 
ora hos szan t a r tó beszedb«m Jézus wten. folsege mellett. L i n c o l f i s k i k é r i í közös atyának e közbenjárását. 
„ , . , S V /V • ' ,01 a —Folyó hó 3-án fogadta ő szentsége az anamiti kül-
pest Oltár-egylet magasztos czeljamak előmozdítására 40 o. d ö t t s é k j f a t h . t a j a i t k f k a z o t t a n i katholiktxsoknak ked-
e. frtot kegyeskedett szentelni, mely kegyes adomanyert az v e z őhelyzetéveldicsekedtek. (?) A szent-atya örömét fejezte ki 
egylet igazgatosaga ezennel a tarsulat legmelyebb halaiat i • , - • * , , , 
kifejezni édes kötelességének ismeri. (Beküld ) 7 J e f ° ! 0 t t ' »menyet xs az iránt, hogy a szomszéd tar-J

 n » • .. „, % , , , . / . . . , tomanyokban is meg fog az uldozes szűnni. 
- G y ö n püspök o mlga alapos es erelyes körlevelet £ A cincinnatii székes-egyházban mult octoberhó 

menesztett a megyebeli papsághoz Renan müve ellen, es föl- ^ - n bérmáltatott meg az éjszak-amerikai tábornok Stanley 
tárva a műnek leder föluletesseget, a hitoktatókat arra inti, D á v i d k ; ft m u ] t é v b e ° t é r t

 J
 a k a t h h i f r e _ 

hogy a Jézus isteni szemelyere es a megva tas fönseges _ ő s z e n t s é a R o ,nagnában. Markák-és Umbriában 
munkajara vonatkozo tanokat buzgón fejtegessek híveik előtt ü r ü l t ü ö k i s | é k e k r e f 0 ° a s z t o r o k a t nevezett ki ; hirlik 

- Buffaloban a szép székesegyházon kivul barnulandó h o | p £ J n t i k o r m á n y f o g a d j a e l ő k e t . 
a trappistáknak Gethseman nevű kolostora. Ez a világon leg- _ / A londoni épen'most m t g j e lent Directory szerént 
nagyobb zardak egyike, 300 szerzetesnek van benne lakasa, A n g o l o r s z á g b a n v a n ^1267 kath. pap, 907 templom és ká-
jelenleg mar 60 lakja a ket templommal biro kolostort £ 5 6 f é* f i m n ő k o l o s t o r . S c o t i a 178 áldozárt számlál, 

! . - T T t u í ° f t a s ° k «e ren t a kath egyház ott örven- ' 1 8 1 t e m p l o m o t és kápolnát, 14 nőzárdát. Jelenleg van 22 
detes jövőnek nezhet elebe. A jezsuitáknak van 60 iskolájuk k a t h 4 6 b a r o n e ^ a z a l s ó h á z b a n 3 3 k a t h . t a g

b 

JUUU tanitvanynyal ; van 3 tanito-kepezdejuk, melyben 40 
tanitó és 150 tanitónő képeztetik. A gaziri nyomdában egy K e g y e s adomány: 
év alatt 49,000 arabs könyv nyomattatott, és többnyire gyer- , , , , T • -, . .. J 
mekek alkalmaztattak a munkához. Legújabban ismét 5000 . M c l t o s a S o s M a r k I S n a c z ' v a l a s z t o t t d u l c z i n o ' P"sPok ' 
görög egyesült a kath. egyházzal. p n 5 m ' "«gyprépost : 

r i , • i l , - f pi 1 , Az a f r ika i missiora 5J5 f r t . a. é. - Oalvinnak naza ( j e n i b e n nem r e g az irgalmas ne- . „ r . 
nikék birtokába jutott. Az a r a e n k a . m.ss .ora 25 f r t . a. é . 

- Hamelnban (Hannovera) 1682-től fogva kath mis- A ™ G^rmekség-társulatának 25 frt. a. é. 
siói lelkész-állomás van. 1802-ben a kath. lelkész a protes- s z ' s " ° ' e" i e" ' a" 
tansok által e lüzet tetet t ; harmincz év óta azonban i smét tar- Összesen: 100 frt. a. é. 
tátik isteni szolgálat . A község 2 5 0 le lket számit, az iskolát A nagyváradi lat. szert, egyházmegyéből a következő ke-
21 gyermek látogatja. Az i s teni szolgálat e g y fé lreeső ház- gyes adományok küldettek: a Londonban építendő katholikus 
nak teremében tartatik, mi az ottani protestánsoknak alkal- templomra 11 f. — kr. 
mat ad azon gyanusitásra., mintha a katholikusok isteni szol- A SZ. Gyermekségi-társulatnak 16 f. 30 kr. 
gálatán valami v é t k e s történnék, mivel kerülni látszanak a A szent sir őreinek 15 f. 30 kr. 
napvilágot. Már csak ezen szempontból is szükséges volna, A török birodalomban létező kath. keresztények fölsegé-
h o g y a kathol ikusok számára templom emel te thetnék , mire lésére 28 f. 10. kr. 
l ega lább 6 0 0 0 tallér szükségeltet ik . Afrikai missiokra 10 f. 80 kr. 

- A luzerni kanton tanácsához a rathauseni zárda fő- a T r a p p i s t á k n a k Belg iumban ( F o r g e s ) épí tendő temploma- és ko-
nöknője kérelmet intézett az iránt, hogy a Bernhardináknak I o s t o r á r a 2 0 f . 5 0 k r . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9. sz. a.) Pesten, 1863. 
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