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Верде, rggyesaég „мы! nine. Эри‘ , ni'n'cul boldog°

gàg. '—— А’ тНюг м emberi Kennet al. o osßàgnak одним?’

get Га igauagot lsivánò törvényeimïsztńn kifejrendi magàban~

es ahoz i'ogja alkalmazhlni önként mìnñenßselçkedeteitißk

,hor Им’ an cmbcri Nemzetïuìajdonhép'pen az, a’ minekluîaj

don olsossá.gńnak на" szerìnt lcnnie hell : еду akolnak' nyài.

ja; mel!)' пуща‘ eggyesit, ôrìz, 'l ‚boldogl't az :gy Religio

 Sz. Andr. ' .

Hérlek tineke! Alyàmfiaì n' mi Пища}: дёзпвшгёзвшв nevé~

ért, hogy axon еде: mondiàtnkmindnyàjan, és ne legyenek ti

выбить uan'mason: legyelek рай; tökéllelesels non ér

tclembcn , és ilelelben. I. Cor. 1. , 1o. ~

Az Ekklé'siàhnnk megeggyosülèse niìll'ségea, ho y a’ Hor

mùnynak erösse'get, és «arldssá ot adjunk; ós as ruágnak

buldoga'agàt bàtorságos .lmrba he yheztessük. Beaufort,. '

Arr! kel] törekedni -'elesmèrïk a’ Harok,e's a’ Валдай

’n szükuógesnek „так ‚ —- hogy a’ Eomaì Keresztény Katho

liha нет ‚ es idvcsséges Hi! mindenütt az Országban helyre

àllmassèk; — hogy в: .max a’ valódi niv ,'s le'lckbcli egység'

ь' Hazafìak közön megszereztessékg's közöttök a' polgùri egy

¿yesscg ia meggyarapodjek, 1550 entend. l. Ferd, X11.‚ Deer.

n ан.
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'-Ritka tüneme’rg/ a’ Magyar Hazában, [году

egy Hqformatus Fe’rßú szóllítsa jbl Ízite` .son.

’sosíz‘, Мед/е?) a' Nemzeti ‚Идти! Heresztehy'

,.'Iíatholika Hehgíónak ,' Anyaszentegyháznak

.egysege’töl трёп/й!!! Iíereszte’ny Felekezetbelíe

.liet еду b'uzdz’tó L'rásöan, a’ .Nemzeti Мадущ

Her. Hath. Änyaszentegyházzal leendô egyesi’z
. nleńme ; a’ mint ezt a’ .114:15r n es n e lf egyenes

`sz1’1¿û, jèlvílágosodott elmej‘ü szerzöje cseleked

te. .Melly kellemetes, melly bájoló az eles-`

me’rtt tíszta. , ,601405126 lgasságnak viszhangja .’

melly gyönyöÍ-ködtetö , melly boldogító kz'látá- '

вод/щ! _'vzgasztalhatnánk mi Magyarok ma'‚
rgun/iat, ha az Lgasságnak többollyate’n bajno

kz' emelne’k fel szózatjokat , a’ kik а’ щадуаг

elme’keìa’ Heligíoi egg/segr’ szükseêfes Uoltáról;

moralis, e’s politi/fai hasznairól az ‚e’rtelmèszí

zffe’s,‚ a’ felvíla’gositás által meggyözve’n; a’

'Nemzeti magyar ‚юг/10151“: Hellgfíótól» *4NI/a* '

„смею/‚щит! elszaliadtt szz’veket [шип [asf

san aÍlÍloz 'víssxfzaefdasus‘getn'e’.l:, a` Magyarokat,

elhagyott e'des Annyoknalí Íiebele’be'. Uezetne’k

UÍSSZ¢1  lfalamint eàen szz'vszakadva óhaj

мы‘ Religiói eggyesûleísból megbecsúlhetetlen

hasznok' Ízáram'lanának a’ Magyar Панда,

Nemzetre; lign/'ama zâgasság, egység дарю]:

jaínak dicsô emle’kezeteket, а‘ jövendô .Nym

Zëfïek Íláláadatos tísztelete örökíteme’ mig. '

1 ’ `



Ha az emlíeri .e’rtelem minden ügyelleteñr

ben egyedl'ìl csak az ígasság után esenkedili,

’s ha igasságot eggyesz’te’s , egysegr ne'lkül majd

' esuk ke’bzelnisem leÍzet; úgy ей tellyes vagyok

azon e’des remehnyel; hogy maga, az egyse’g

дна: ele'rend'o" Heligíóz igasságoknakforró szomf

ja _fogja zdôvel a’ magyar „став!“ ‚ a’Nem

гей. egyedûligaz magyar Hitben, Anyaszent

egyha'zban, a’ Magyar Hazának ладу javára

eggyesz’teni.  Ez’a’ bz’ztátó reme’ny elte'tetett

az ей kebelemben.’ söt e_’n t«_=2llye.<sen.megr Ua

¿gyok gyózödve a’felöl .’ Ílogy .v'eêgtdre , ha mind

jcìrt ezrede/i ùtán is ; az ege’sz emberí Nemzet',

m.índen а’ vila’gon le’vö етЬегеЁ. a’ töke’lle

/ ' tesseêqnek elfognak рт: ama kellös pontjára ;

me'lly a’ töke’lletes Relzìgíóí egye’rtelmůsefgbe'n

fbg hatarozódní .’ а’ теЦу Helzgíói egye’rtelmû

segg testi; lelki bo'ldogságot fog böven harma

tozni az egeís‘z emberiJVe-nizetre. 'JWie’rt is ne

'reme’nylhetne’m. e’n ‚e'zt .7’ a’ n‘u't a’ tiszta 01:03

ság lehetönek , Íu'va’natpsnak , söt szi'lkse’ езде/я

.Ízirdet, az Istem' kz'j'elente’s реф}; mint ‚ajdan

'megtörte’r'zendöt, иду rajzol elez'nkbe.

' Bìzonnya’ra a’ midôkz ama Íiívánatos egy

¿vyessefg’nek Helzgióíegysegfnek örvendetes napja

' _fogfelderülní az emberi [Vemzet fele'tt, akkor,

akkor le’szen az emberi Nemzet еду akolnak

nyájja . теЦу nyájat, eggyesz’t ‚ ön'z , boldogl’t,

а’ legkelemetesebb eggyesseêgben az еду ídves

'se'ges Relígíó ; Änyaszentegyház .’ l  irtam.

Szt. ,Ańdráson 504117: Nov. '18'22ben.

‘A’ Szerz6¢



. ¿Az emberi értelem természeti mívol'ta. szerínt',

szükségképp’ az igasságra темsми; az emberi;

elmét csak az igafsság elégítheti ki.: Az emberi

szabad akaŕatnak is ,‚l mint munkálódó tehet»

ségnek , csalí az igasság lehet. a’. czéja. Az ér

telemnek tемп, és akaratnak, mint munkáló

116 tehetsëgeknek az igasságra kell törekednieli

mint legföbb czéljokra: az’ értelemnek ugyan

az esméretbeli igasságra, az akaratnak pedigaz/

erkölcsi igasságra; vagy az çrliölcgúi ìgasságok.

' által elérendö erkölcsi tökélletességrè. ‘Иgy de

mind az esm'éretbelif, 11151191'. az'akaratbeli igas

ság nem máskép'p`, hanem egyedül csak az eg'gye

s'ítés, eggyeztetés , az egység által elérhetö; az

értelembeli igasság ugyan a’ külömbféle esmé

reteknek eggyesïítése áltql, ат akaraltbeli‚ igas-h

ság pedig a‘ külömbözölinek eggysége 'általg a’

melly külömbözöknek egységéböl kifejlett/igas

ságot tökélletességnek, erkql‘csi 'tökélletesség-''

.nek nevezzük. ' ‚ .

О11yaп ellenmondhatatlan talpállîtásai ,

fenék gondolatjai e'zek ia’ )'ózan okosságnak ,

bölcselkedésnek ; vala‘r‘nini;` megczáfolhatatlan.

az emberi észnek , êrtelemnek ama’ legfelsöbb.,'

magában állandó .törvén/nye: H о g y a z о k o s

ságnak .mind en munká'l'ó dásaiban

raz. eg y'ségr e k 81,1 törek'e dnie, ’s val a
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mint örökké igaz marad az: hogy egy

sé g nélkůl ninos, nem is lehet igas

551g; tökélleteßségw

Már еще!i a’ Bólcselkedésnek fenék törvén

nyei szerint igy lévén , reményìem; hogy aт:

csak sеnы sem fogja `tagadni a' iózánúl , ’g Её

vetkezöleg gondolkodók наш: hogy a‘ Jesus

Krisztus’ Religiója igasságlégyïen , és pedig egy

ollyau felséges isteni igasság, melly az emllëßl‘i

Nemzetnek testi lelki boldogitására‚ a’ menyek

böl видим alá: ’S pedig ezen .fcltétnelböh i58.1

ЫШáэЬЫ természetesen következik , hogy mi- ‚

Iléki'mk М a g y a r о 1i n a k mindnyájunknak

ezen Jésus R'eligïójának, Anyaszentegyházának

egységf'ben kellessé'k eggyesülnünk, ha csak f

'okosságunlmak legf'öbb , mà'îgában állandó tör- ‘~ .

vénnye (principlum .supremum) az ogy s é g

:börvénnye ellen , véteni nem aвт-111111, ellenke

zésben nem akapunk lenni, 'élni a‘ mi 011о336

gunkal, magunk magùnkkal. Lássuk tehát mi~

képpen: ‚ ' /

. 1.) Az emberi értelemnek, észnek mind

‘visgálódói (theor'etica) mind gyalçorlási (practb

сa) tekxintetbelrl' legföbb, szükségçs, és 116z611

séges c‚zélja az eggyesség, az'egység: min‘thogy

az emberi értelem, ’s akarat minden_ munkál- '

lódásaikban egyebet nem csînálnak‚, 11a-r1em

vagy külömböztetnek, 'vagy a’ lliülömbözöketk

eggyeztetik; igazán szólyàn pedig сsaи eggyesi

ten,ek,.eggyeztetnek. Иgy de az egész Jésus

Religiójának tudomány épületje részszerini; es

méretbèli .részszerìnt pedig~ gyâkorlásbelì, az

az erikölcsiigasságokból áll: tehát az okosság'nak

az egység’ föfö törvémuye' sze‚rint (prinpxpmm

uhìfmìs', unitatis) ezen egés'z Religìól tudof

mányépülétben, (systhematicus comp1exus>az

¿i шайба, de egymással szor'osán .égybekapßSOlNi

/

l .
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‚lr’ëszèî're .nézve, az esmé'retbéli i.gasságokra, a‘

iîittudományra nézve úgy, mint az erkölcsöt

tárgya'zókra ,. a’ Век-имéн)’ Morálra' tekintve az

.eggyesség, az egység lgil‚lyegének meg )Liell'‚

lennie. .Az az: az okos'sá.gnak egysëget рaraп- '

c soló , kívánó fenékftörvénnye szermt.csak еgу

ldhet az igasság, Cs'ak. egy lehet az igaz Heligió''. 4

is, ez рейд; csak az , mellyetminden részeiben,

ágazatjaiban, paranosolatjaibanlévö eggyesség,

egység, ’s ekképp’ maga az igasság dicsöit meg.'_

Illyennek mihden kétségeskedés nélkül , egye

di'il csak az темы kijelentetett вещам, a’

Jésus tiszta вещать, tarthatjuk. Нет de te

hát amaga, a’ tiszta okosságnak .'f6 törvénnye

aт: kivánja nyilván töllünk Magyaroktól, hogy

a’ Jésus csupa tiszta igasságokb'ól álló egy igaz

Relígiójának egységében kelletik eggyesülnünk,.

ha az igqsság szivünkön Геkий‘. Továbbá

2 2.) Az emberi okosságnak egységet Муд

nó törvénnye. szerint., hogy csak egyetlcn еgy

lehet az igaz Religió д' rpellyben minnyájunlmak. .

‘eggyesülnünk ikelletik; ‚nyilvëmságps onnan :

'mer.t egyetlen egy azigaz. Isten, egy az igas

ság; egyetlen egy annak telly'es,, és bizonyos

шаta , hogyan kellessék gondolkoznunk , érez

nünk, cselekednünk mind azon viszonjainkra

(relationes) nézv‚e , mellyekkel tartozunk az

_egy legtökélletesebb , szentebb Valósag az Is

ten , magunk , ’s ember társainkhoz képpest шa

gunkat visетаив. Nem de pedig hogy ez mind

a’ Religió dolgaf.’ valamint tehát egy az igaz 

Isten egyek lehetnek rñ'ind azon tíszta;‚ igas.sá

' gok , a’ mellyek a‘ mi , egy igaz Isten , mag.unk,

’s ember társaink iránt való viszonajinkaç ve»

lünk tudatják: úgy сад!‘ egy lehet az ìgaz Re

ligió is, еgy az i53.z`Апya$2епЬе5yЬá2;‚теПy

ben a’ józanon ъö1с_зе11кес1бёетьеrе1шек eggye@

\
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sülniek szükséges. De hiszen színteQ'képzelnise '

lehet több igaz Religiókat, valamint hogy több

igaz Isteneket feltenni képtelenség: minthogy

azon több Religióikiaz ö belső mivoltokra (es

sentia) nézve , vagy tökélletesen megeggyeznek

nek egymással, vagy ellenkeznqlek; habelsö’

mivoltokra nézve , megeggyeznének egymással ,

úgy csak egy igaz вещам formálnának , ha pe

dig egymással ellenkeznének, akkor, a’ sok kő;

zúl csak egy lehetne, lenne.az igaz Religio.

Mind ezek felett ugyé bár csak egy az em

heti természet is , mellyből a’ Religió származik;

egy a’ kijelentés, mellynek oktatásai által a;

Religiói igasságoknak tökélletes esméretére e1-‚

juthatunk; egy a"Religiónak'szei-zöje, az egy

enqberiségnek ama felséges , imádandó, egyet-

len barátja Jésus; az egy Istennek egy szülött

' Fia! vallyon tehát egy ne légyen e' az ì821z11‘:

ligió is , ’s ennek dicsöséges koronája a’ szere

tet‘? a’ melly vajha a’, mi magyar sziveinket,a'

maga boldogitó egységében egybe kösse , füzze ,

lánczolja!! Annál is inkább .

5.) Mivel a’ Religiónak, hogy az embeii'

óhajtásait kielégítse, az embernek valódi.belső

nyugodalmat, békességet, ’s boldogságot sze

rezzen, az emberi életet a’ nyomorúságok’, ’s

szenvedések’ közepette is képes legyen. felderí

teni, vidámítani; szükségképpen isteni tekin

‚шел kell épülnie. Ugy de lehet e’' valaki olly“;

vastag tudatlanságban , hogy azt elhitethesse

magával, hogy azt annyi'egymással ellenkezö

kér. Beligiók mind az egy isteni tekinte

'ten épülhetnek, épülnek ? aztwkiki érti ,

hogy ш lehetetlen; képtelenség. Valamint tehát .

csak egy lehet, csak egy az igaz isteni tekin

tet, úgy csak. egy lehet az .ezen épűltt Igaz Re

ligiói is; a” melly nem más, hanem a’ Jézus

\
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выз5щ‚‚, a’ ínellyneh egységében való eggye

sülésünket maga az okosság kivánja. De

' . ц. Az'on vég czél is, (Destinatio) mellyre

az okossággal felruháztatott Való , az ember ren~

deltetett, _nyilván mutatja; hogy nz embernek

csaii .egy lchet dz igaz Religiója „"s hogy mín

den embereknek'egy Beligióban, erkölcsi tár

sasjágbau (Ecclesia) szükség eggyesülniek a'

végre; ho y á` Teremtötöl kiszabott, ’s a’józan'

okosság ‚ altal .elesmérti; végsö czéjokra , a’

virtust nyomban követö ,. koronázó örök boI- 4

dogságra eljuthassanak. Ugyan is:

' .Az embernek, mint okos erkölcsi vzfxlóság-v

nah legföbb, legnemesebb'vég czélja, mellyre

törekeduie kell mindenek felett, nem más, hex-.

nem az erkölcsi tökélletesség, az ezt követö.

örök boldogsággal ‚eggyetembem Ezt .a’ vég

czél’c, .vagy is emberi renueltetésünk czéljai

nak teljét, (fìnis‚ultimus , completus) mint er-'

kölcsi .mivoltáll'oz egyedül illendöt, ’s a’ kije

lentéssel szépe'n eggyezöt, a’. аsт okosság ma

'gaa magának teszi fel. Máŕ valamelly megha

',tározott'czélnak elérése , megvalósitása , (actua,

tio) bizonyos meghatározott eszközöknek(me-.

dia) féltétdek nélln'íl tellyességgel leheìetlenL

Ha tehát vagyon az embernek mint okos. e'rköl

csi valóságnak meghatározott „gжазa, melly

re. mindenek felett törekednie szükséges; úgy

az ember hatalmában kelletik lenni bizonyos.

meghatározott eszközöknek is,‚: mellyek az eîye@

dül való czélnak kivitelére a’ magok nemé en`

egyedül való erövel , egyenlö'hathatossággalbirè

janak. De hát ,mellyek azok az erkölcsi eszkö

zök ,‚ a’ mellyeknek g'.yakorlása által az okòs er

kölcsi valóságban, az emberben az egy vég

czél, a` czélok’ telje az erkölcsi tökélletesség,

’s az ezt jutalmazó boldogság, megvçdósittat
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hatik'ûealisatur.) Нет egyebek , Ьёпеш a.’ Refr

Iìgióì igasságok’ summája, ’s azoknak erkölcsì

életühkben.elömeneteles kifejtései. ,A'vagy is:

a’ma hitbeli igasságok , mellyek az erkölcsi ‘оör

vények’ fundamentominak elesmértetnek; a’

mellyekböl hál‘amlanak ki mìnden visszonaink

nak ,' упaдут!‘п víseletének maximáisinormérté-

ki; a’ mellyeket az egész erkölcgiség’ fökitételei

nekv méltán nevezhetni: a’ hitbeli igasságok tud

'niillik a’ hittudomány’ részéröl: a’ Moral részé-f

_ röl pedig ama tiszta erkölcsi regulák , a’ kegyes

'séget, a‘ szentséget esz'közlö ama maximák, a’

mellyeknek Pontos bétellyesítése képes az er

kölc'si valóságban, az emberben, az erkölcsi tö

kélletességet egyedül, mint {б czélt megvalósí

tani; ’s ennél fogva annak részére a’ ЬоЩогsё:

got is, mint Майнк czéljának végsö részét. ‚

megeszközleni: a’ melly kettönek t. i. a‘ hinu

domàny igasságainak, ’s ker'.' Morálnak egysége

egyszóval Religiónak neveztetik.

Valamínt tëhát az amber-nek, mint okos

erkölcsf valóságnak , csak egy a’ végczélia eb

Ьеп az életben az erkölcsi tökélletességben való

gyarapodás , a‘ másikban is az erkölcsi tökéllre

` tesség , ’s az ezt nyornban korònázó boldoghal

hatatlanság , örök boldogság: úgy ez az egy vég

czél egyedl'íl‘csak едy еsзКö; által megvalósít- .

'ható az egy igaz Rel‚igigó igasságainak elfogadáq

sa, hívése , ’s parancsolatjainak szoros,pontòs

tellyesítése álltal.‚ `Mi tehát igazabb mint az,

hogy az e‚gy , közönséges emberi rendeltetésünk’
tellyesedése végett ,I az едy, közönséges, igaz

Religióban, minémü a’ Jézus Religiója egye- `

' dal1 keuetik eggyesülnünk az egy (так boldog

ságnak el'nyerésére.



De józanúl bölc.selkedvén , csak egy pillan

tatig sem kételkedhetünk az erkölcsi.világban

meg lévö egységröl, minekutánna annak nyil

vánságos jelenségét' veszszük észre mindeniltt,

minde'nha , ebben a’ felséges 'mindenségbem

(Universum) ugyan is: Q

1.) Forditsuk csak fìgyelmetes'ségünket erre

a‘felséges mindenségre: valameddig ebbe ér

telemmél, tapasztalással béhathatunk; nem a’.

leggyönyörködtètöbb .egységre, harmoniára ta

lálunk e’ itten mindenha? annyira pedig: hogy

a’ bámúlástól , az örömtöl szinte elragadtatva,

ezt az egész mindenséget csudá‚ljuk. mint egy

'ìéghetetlen sok egy'mástól külömbözö tárgyak

мы .‚ dolg’oknak , szépen egymással megegyezö

tökélletes egésszét ; egységét.

А’ Természetben ,minden kissebb , nagyobb

teremtmények , termesztmények, (producta) úgy

mint az állatoknak мы, növevények, az ás~

ványoknak kristállyaik , nem de ezen kíil_ömbö

zök’ egységének törvénnyei szerint formálód

tak, és formálódnak тéёР ma is olly’ tökélletes

testekké) a‘ millyeneknek mi azойaти lenni lát

juk ‘.7 és ha szabad a’ természet visgáló tudósok

nak tapasztalásaiban , ’s ezekböl vett'okoskodá

_saikon építeni; nem csak a,’ földön találtató

'minden teremtményeket, termesztményeket;

hanem magát 'az egész mindenséget, a."csilla~

gos égnek roppant alkotrnánnyát, еgу illyen

számtalan egymástól külömbözö égi testekböl ,

holdakból , planétákból , és napokból álló tökél

letes egyséé'nek' lêhet nevezni. ') '

 

àà) Lássd Joh, Шел-9. Bode 'Anleitung zur Конный’!

des gestìrnten Himmelsßerlinnçgz. lap. 547-611.



Bizonnyára мы; az egész' mindenségben, _

természetben mindenha, mindenben, minde-'

nek között ‘ 'm'ég az Qllyanok között is , mellyek

elsö. tekintettel ellenkezésben' Иtнatий‘ lenni

egymással, a’ "végczélra tekintve, legszebb а.’

harmónia; a’ rendszeres egység. De '

Q.) Nem Csali a.' természetben , hanem va~

lamint az emberi lélek munkálódásainak mód.

jaîban; úgjf az állatolíéban is, ezen külömbf'i

zf'âk egységének'törvénnyeit lehet feltalálni.' AZ

emberi elme , minden mesterség által'készülen

dö tárgyakban: építésben,'rajzolásban, 11111zsi

kában ,_ éneklésben ’s tb. mérsék , (proportio)

szép öszveillés, '(symmetria) rend, és harmo#

nia мех-i111 munkálódik: ’s nem éppen ezek

sz'erint építik 'e’ a‘ тaДaraЕ is a’ mágok fész-'

keiket , méhek lépjeiket, hódok házaikat‘? ha az

'embelrek polgári társaságokba állotta'k, nem'

'formàlnak e’ társaságot a’ méhek, hangyák,

.hód0k, orangutangok , ’s más egyéb állatok?

. De hát nem az olioseágnak egységet,.eggyessé~

,get kívánó termés.zeu törvénnye indítótta , теt’

te , oktatta e’ arra' az embereket; hogy a’ тихий~

/szeti vaд. állapoton fenn hagyván, elébb ugyan

kissebb , nagyobb házi, farniliai.,' végre'pedig

polgári társaságokban' eggyesüjenek 'I' békes-‚

séget, barátságot bol'dogságot magoknak 6.z011

ban keressenek‘? Igen is ' . ' . '

' 5.) Az emberi Нешим; az emberiségäe‘li'

eredeti hajnalodásától kezdve szüntelen köv tte

az okosságnak külömbözök egységét parancs '16,

f6 törvénnyét minden‘ ügyelleteiben, cselelìe

deteiben; bátor annak világos esméretével,ndm

dicsekedhetett ' is :..'követte pedig azért , minthogy

 

.Ее‘ Bonnet Terméseet vi'sgáláea’ forditááá't. l. Dar» '
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,ànnalá kôvetésére az 'emberi Lélek :naga. termé'

szetì' tulejdonsága által ösztönöztetet't. Szövetsé

gek , alkuk , frigy kötések‘ szokásban voltak em.

lékezetet fenn. múló idöktöl .fogva az emberek

hözött; ’s pedig mik ezen tételek egyebek , mint

külömbözö emberi személlyek allaratjoknak

eggyeztetése; egysége. ‚ . .

ь.) Bizonnyára ezeredek tanûbizonyságai

val megpecsételtt tapasztalásbeli igasság ez :

Csak eggyesség , egység adhat ál

landóságot , erö t, minden Nemzeti

'Szerzöd ésnelp, polgári alkotm'ány

nak. Egyenetl enség által a’ leg erö

se bb birodalma'k is 1er от1аr1a1ьЕууч

ség' , eggyesség nélkül 'nem csak társasági ,

és polgári; de még házi bátorságot sem telálhab

ni. .A’ hol eggyesség ,. rend , egy'ség níncsen ,

‚оп’ szükséglïéppen zürzavarnak , rendetlenség

nek egyene'tlenségnek kel] lenni. д’) '

Tehát mindenůtt . mindenben , mindenha ,

‘az egész roppant mindenségben; a’ 'се1‘111ё$zе1:-‚

hen; annak , ’s ennelvminden teremt'ménnyeì

_ ben , termesztménnye'iben ‚ az ‚erkölcsi világban

ůgy, mint az ért'elemnek világában , ennek '

'okoskodó, ’s'cselekvö ügyelleteiben, gondolko

vdás, ’s munkállódás módjaib'an': szóval minde

'nütt áll , nyilvánvaló az emberl okosságnak leg

‘föbb törvénnye az E gység. Hát csak a’ Reli

gió. dolgában ne álljon é‘!!! ugyan' elhitetheti е‘

;уa1a111 magával , hogy az o'laosság ‚ az emberneli

legfontosabb ügyében, legföbb, legérdemlöbb

haszontekintetében 'viszszelvonást, egyenetlen‘

séget, szakadást , zl’írzavart végezzen, határoz

zon, ’s úgy szólván decretáljon; midön egyéb

bl'ít mindenütt eggyességet, .egységet határoz,
 

‘) мм ‚ЕМ. мам. Füz. Sz' Andr. Én.
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hirdet, ,parelncsol‘N! A’vagy magának a? `Ве11- 

giónak` nem az e’ a’ tendentiája , hogy a’. kü

lömbkülömbel'let eggyeztesse,. a’ kétségeket e1~

háritsa, az egyenetleneégeket eligazitsa; és az

' eg ye ss63‘ et megdicsöitse? lgen 1s az. ‚d АН.

tehát a’ Jézus Religiójának ellenmondhatatl'an

eggysége , ezen egységének a’ boldogságra egye

dü.l szükséges volta magából az okossághól. Mi

" tartóztathat tehát bennůnket, hogy ezen губ

‚ nyörüséges , boldogitó egységben, egy Religió

ban, ezen egyedx'íl boldogitó Religiónak _egy

erkölcsi társaságában, az едy Anyaszenteg‚yház

'ban ne eggyesüljünk'?l!. .

:5. 5..

А’ mit a’ Religiói egységnek szükségességo»

felöl, az emberi okosság szinte kikiáltó töreke

déssel hirdet; ama minden emberi bölcsesség

nek , tudománynak próba kövîe , ‚az értelembeli

habozásoknak, ’s szivbeli tévelygéselmek meg

,igazítója; jótévò fáklyája , és közönséges szüksége

az _okosságnak  az Isten\imkijelentés is ólly’

nyllván, világosan , olly’

nit, hirdet, parancsQl: hogy annak‘kiáltó szó

.zatjára a’ legmegátalkodottabb h,ite'tlenségnek,

a? legönkényesebb Pl'iilosophismus_nak is s21111

ßég elnémúlni, ’s magát megadni; az er15e46

.keny elmének pedig , ’s a' jóra hajlékony érzé

keny szívnel'ï lehetetlen arra , a’ Religiói boldo

gító egységnek buzgó óhajtására nem fakadni!

") ugya‚n is: _ .

‚_

 
t .

*) Ezcn iráson különösen bsak a' Keresztényehhez

intéztëtik. az ollyan emberekh'ez t.i. a'kih Hrisztus

hoz kivánnak tartozni: és igy az istenì , kijclen

tést tétovázás nélliůl ell‘ogadiák. A’ kik ezt 6115

Нпщш eltagadják, azolxhoz semmi начат. ~

eghatározotta'n ta- ~
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Ё)' 1‚)'Аz Isteni kijelentés , az imâd'andó men

nyei örök’ Bölcsességnek, az emberi Nemzet

boldogítására 0z610zó )'ótévö planumát úgy raj- '

.zolja le elöttünk; mi‘n't a‘ Religiói egységnek

megállapítására' intéztetett felséges plánumat;

mellytöl függjön az egy emberi Nemünk’valódi

örök boldogsága.  Az Atya Isten, a’ maga

еду szülött Fiját szálítja le mennyei dicsöségé-f

böl a’ földre, hogjT Jésus Krisztus, az Attya

.imádandó Bölcsességének eredeti elöképe sze

rint, az általa kijelentett egyetlen еgy igaz Re

ligióban , hitben , Anyaszentegyházban zsidókat ,

pogányokat , minden a’ föld kerekségén találta- '

‚tó okos tei’emtéseket eggyesitsen, fs a'z általa fel

állítandó Tanitóintézet által eggyesítessen, az

erk csi tökélletességnek gyakorlá'sára; ’s az

.ör'ö boldogságnak elnyerésére. - Már az' Ó Te

stamentomban erre a’ сz611‘a szemmel láthatók az

.örök Bölkzsessség‚ isteni gazdálkodásának elöin

'tézetjei, nyilvánságos nyomai. a) Mennyit tett

az imádandó Gondviselés, hogy a’ zsi66 Nem

'zetnél" az еgy ,_igaz , 616 Istenben való hit, em

beri Nemünk’ javára fenntartassék‘?! Hi olly’

'járatlan az 6 Те51aтеr11отi 11‘65о11Ьar1, hògy ezt

ne'‚tudná? Az új Szövetségben, Törvényben,

ama testté lett Ige , a'Megváltó hogyan 116sz6r1

tött be' az emberek közzé‘? világ hdllatjára ki

'áltja: En vagyok az út, és az iga'seág, 6s az

életì; senki Atyámhoz nem megyenlegyéb én

атм'щ. Ь) Erre születtem ,' és arra jöttem e’

.világm д hogy bizonyságot tegyek az igasságról. _

с) (az _egyaégröl).' Továbbá mint feleltt meg.

ezen IstenEmbei" a’ Jésus , isteni .liövetségének ‘l

mit tett 6i056 pállyájának egész. megfutása ideja

alattf.’' minden mennyei szózatjait szelid 01m1
 

02111. 1.1,- 2. b)Ján.14,6, cpan. 18,55'.
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tásait,. .rentleléseit , parancsolatjait , fáradozá

_ sait, hagyoxnánjait od_a_ erányz‚ott'a, hogy а.‘

‚441535o11 ,‚ az еgy 'élö 'Istìennek házi Népe , an

emberi Nemzet közötteddig uralkodott Неп

giói meghasonlás,.;rongáló visz‚szavonás he~

цене, а’ gyönîörl'í. egyeténbésiw a.'.Religi«,îibain,,.

а hltben a’ tokélletes eggyességet', egységet

állitsа. fel. f "‘ _ ' ‚ _

2. Nyissuk fel csak. aina mennyei шаш

sel irattat'ott szent könyvet, mellyben;az'em

‚‚ "J ‘L'

,beri Nemzet isteni megvilágîtójának éle'te., 'm011- '

dásai, oktatásai , parancsa'i , rendeléßei `s.tb..

megirattattak; ’s mellyböl az örök Bölßsßsség

.nek Némünk’ boldogságán munkálkodö (‘3186

ges plánumának rajzképét fe'lfoghastju'kz,‚ ma‘jd

szinte еgу lapra sem találunk ezen tellyes hite

.'lességíí Uj ‚Testame'ntomi törvény könyvben‚,

.mellyen az értelem , ’s szivbeli‚, az aш a’. Reli

.gioi eggyesség, egység általáno/san neiavasol

_telmi’leka egyeklegyünk. a) ‚ ‚

tama, parancsoltatna; ‘s mellyböl ‚ny'ilv'ánse’i

gosan ki ne tetszene az Istenn'ek,‚ ‚’s'a.zVAt‚ya

szerelmetesFijának a’ Jesusnak ,aina meglmtá

rozott akaratja , parancsolatja, ho'gy a’‚R'eligió,

han, a‘ hitben tökélletesen egyetértök, еду ér

Olvassa csak valaki {gaт szívve1,'részrehaj

'.l`ás , és elöítélet nélliůl Urunknak ama f6. papi

imád'ságát, mellyet 'szenvedése ешь; Apostoli

пaк' jelenlét'ében szívének’ tellyességéböl '.fen_n

' szóval el.mondott; ugyan ezen isteni szí'vböl,

.. nem а.’ Religióban, a’ hithen való eggyesség‚,

.egység ferm tartásáért, bocsájtott búzgó fohász.

kodást Года: е’ látni felbûzogni‘? '„Szent'Atyám

(ugy rnorid) tartsd meg бы a’ te .‘nevedben

 

a) báesd Мы. 28 ‚ I8.' Márk 16, 16. Ján. I7 ‚ 1'b-ß 24.

130. lle R* )v .
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(‚1’ te esméretedben) a’ kiket nékem adtál,

hogy eggyek legyenek mind mink ;" a) úgy de_

miben legyenek eggyek‘? miben kellessék ezen

egysógnek állani, megtetszik az imádeág’ folya

matjábol : „Szenteld meg бьеt Uram az igasság.

ban. A’ te beszéded igasság;“ b) ’s pedig Sze- '

relmcs Idvezitönk ezen imádságában nem csak

a’ Tanítványokért könyörgött, hanem azokért

is , a’ kik hinni fognak az ö igéjek , beszédek által

ö benne, oda függesztvén: „hogy .minnyájan

evvyek legyenek , a’ mint Te Atyám én ben
on _

nem', és én te benned“. c) Hát nem a’ Reli

gióba'n , a’ hitben való eàységnek szükséges vol-1,

tá1-о1 kelletik e’ ezen szent szavait Urunknak

érteni? csupa 'haszontalan szószaporítás az

egész Hermeneutica, ha Idvezitönknek ama fel

‚ ' hozott szavait a’ hitben, a’ Religióban való

eggyességröl nem kelletik érteni. Annál is in

kább '

' 5)' Minthogy a’ Religiói egyse’gnek szüksé

gessége nyilvánságos ama Nemzetek nagy Dok..

torának Pálnak az Efesusbeliekhez irtt levelé

böl , mellybenekképpen inti öket az egyesség.

‚ re, a’ Religiói tanitásokban; vélekedésekben

való egységnek megtartására: „kérlek.titeket,

hogyméltán járjatok a’hivatal szerint, mellyel

hivattattok — szorgalmatosak lévén megtartani

a’ léleknek eggyességét a’ békességnek kötelé

ben“ d). Hogy Szent Pál ezen eggyességre intö

. szavaiban , a’ Religióbeli egységnek megtartá~

' sát tárgyazta , kiváltképpen a’következendö ver

‚sekn'ek értelméböl nyilvánvaló , mellyekben az

eggyesség, Religiói egység megt'artásának indí

tó okait is felfejti mondván: hiszen itt’ „сsaи
 

a) мы. 17, 11. b) Ján 17. 17 ,à Jän. 17 no _721.

d) Efeso'ů’, 1_3' ì

2
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egy. test, egy lélek vagytok, a' mint hivatalo

toknak egy reménységében hivattattok“ a).

„Egy az Ur (is)“ egy a’ hit, b)„( tehát csak

egy lehet az igaz Religio)“. „Egy az Isten, és

mindeneknek Attya“. с) Okoskodhatott volna

e’ világosabban Szent Pál, annak megmuta

tására, hogy a’ ker. Religiónak lelke a’ Reli

gióbeli egység.ben áll‘? ’s pedig ez a' nagy A

postol ,' .':f‘läi, a? Jésus Beligiójának lelkét egé

szen felfogta, szinte minden oktatásait, inté- '

seit, parancsolatíait, a’ Heligiói eggyesség , ‚

egység megtartására ösztönözö intéssel, iavas

lássa] végezte. А" többi között üssük fel csak

a’ Korintusbeliekhez irtt elsö levelét, annak el

ső soraiban tüstént, a’ Religiói eggyesség, egy

ség nyilvános parancsára bukkanunk: „Kérlek

titeket Atyámfiai a’ mi Urunk Jesus9 Krisztus’

nevéért. hogy ugyan azon egyet mdndjátok

mindnyájan, és ne legyenek közöttetek szaka

dások; legyetek pedig tökélletesek azon érte

' lemben. és ítéletben; mert megjelentetett né

kemwazoktól, a’ kik Hloäsé, hogy versenkedé- .

sek vannak közöttetek. Ezt mondom_ pedig,

hogy kiki mind közületek azt mondja; En Pá

lé vagyok ugyan; én pedig Apolloé , én pedig

Ctéfásé: én pedig Krisztusé. Megosztatott e’ a“

Krisztus“? d.) Mi lehet nyilvánsáaosabb. mint

az.‚ hogy Szent Pál ezen egész beszédében a’

Beligiói egységnek szükséges voltát határozta

meg.

_ ID. Tudniillik a’ melly Beligiói, erkölcsi

{Társasági tudonm'anyépület egységének talpkö

vét maga Jésus, az örök Bölcsességnek plánu

ma szerint. az emberi Nemzetnek boldogításá

ra letette z annak az egyedül boldogitó eggyes

 

‹ aEles.4,4. africa 4, 5. e) nem, 6.631. com, 10-13. s
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ség, egysóg épületének, a’ Religiói , Ekklé’siai

egység épl'íletének, az imádandó Gondviselés

nek örök végzése szerint fel-kellett építeïödnie.

Valakiket tehát Jésus eme valódi boldogsŕig egy

házának felépítésére meghívott, kiválasztott,

elrcndeltt , meghatalmasított mint Apostolokat ,

Prófétákat , Evangelistákat, Pásztorokat, Do

ktorokat; ' „оk mint az Isteni Gondviselésnelï

eszközei, _az örök Bölcsesség plánumának kivi

telében, mint dere’k, bölcá, mégrettenthetet

len, Sent Lélek'erejével tellyes'Férña1i; értel

meknek mindan erejével, oktatásaìkkal , шт-

seikkel kérésekkel, söt feddödéseikkel is ,csak

azon egyedül való czélra törekedtek szívsza'~

kadva mindenek felett. hogy isteni hívattatások-

пa}; megfelelvén , oktatásaik által mindnyá

jan eljussunk a` hitnek és az Istenfìa esméreté

nek egységére ghogy tökélletes férfiakliá Iegyünk,

11e legyünk többé habozó kisdedek. a) Hogy

rm'nden egyenetlenségeket, Religiói meghason

МН vélekedéseket, lélekvesztö tanításokat, hi‘t

heli külömbözéseket, értelembeli tévelygéseket,

a’ mellyek a’ szíveket megszakasztják a’ szere'-

tetlenségre', lerontsanakg’s mind'ezen Nemün

Ее: emésztö gonoszok 'helyett a’ kellemetes ,bol

dogító eggyosséget, a‘ Religiói tanításokban va

]ó megegyezést, az едy ,ig'mvsíaghoz való szivbeli

szítást , rakaszkodást: a’tökélletes Religiói едy~

séget, az едy Ее153i6i_, erkölcsi társaságban,

Anyaszentegyházban , az egy kölcsönös szeretet

re, való egyéfóradást , a’ megrendíthetetlen bol

dogsaflgnak eme’ еду/еды való kút.forrását az em*

heri Nemzet Кбzйт megeszközöljék. "

Ugyan csak olvashatja e’ szív emelö дyö

nyörködtetés nélkül едy józan lélek az. új Te

 

a) Eres. 4, ‘1-13
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stamentomi törvény könyvben, mind azon fel

séges kifejezéseket., mellyekkel élteh ama едy~

ségnek Bajnoki , hirdetöi , az lstennek kivá

lasztott Férfìai az еgy Jésus morális testének,

az еgy erkölcsi Országnak, idvességes Religió

nak felépítésére! a’ kik рейg az általok olly’

buzgó lélekkel hirdettetett Religiói eggyesség’,

egység’lerontói ellen, még az örök kárhozatnak

átkát is bátran kimondják; a) ’s avval a’ pecsé

'tei; a’ boldogitó egységre reá ütik. '

, _ 5). Tartóztathatja e’ még tehát az igaz sziv

а’ maga buzgó ömledezéseit háláadatosságúl be~

mutatni az 'lmádandó Gond'viselésnek amа fel

se’ges plánumáért, mellyel пешие“ örök bölcses

' vsége szerint élni Nemünknek boldogitására?!

e' “aдy késhetik e’ még az ember, a’ maga bol

dogságának útját elesmérni , urra, térni Í az az:

az egy idvezítö Jésus Religiójában eggyesü'lni‘?!

hiszen láttuk már fellyebb, hogy az igasság lel

künk töreked.ésének‚fö czélja légyen; miért ne

Ölelnénk tehát az egységben, az едy tiszta örök

igasságot‘? vаgy mitso'da‘? elhitetheti e’ tehát

valaki тaйн/‘211, hogy Jésus, ez a’ mi Valódi

Íparátunk, лaду fáradozás, ínség,.1ieserüség,

’ Шдöиéз , Szenvedés ál'tal; csupán csak azért ál

lította fel a’ legtisztább szeretetnek' ama álmél

kodásra méltó alkotfnánját, .hogy ez által az

еgу Istennek mint Atyának ñai Кбzйt, az em

ì‚aei‘i Nemzet között, az egyenet]ensé¿f,{'11e1~iz a‘

yillongásoknak magvait hintse e1 ‘Ё hogy a’ fa

miliai szeretetnek vérbeli lánczait öszveszaggas

да‘? hogy lázulásba..hozza a’ vért, a’ vêr 611611?

hogy az emberi szívet, az értelembeli egyenet

lenségeknek csatapiaczáva tegye? hogy a'Rell

gißtyezt a’mennyei áldomást,Nemünlmek leg

_n_

а)' вы.“ э.
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drágább kincsét , 'az 'indulatosliodásoknali játszó.

laptájává tegye? Nom, ingyen sem! soha sem

ŕigyelmezett csak egy'pillantatig is az , tulajdon

okosságára , "s ennek egységet kivánó fenék tör

vénnyére, soha' sem elmélkedett az öröli Böl-v

csességnek, az emberi Nemzet boldogitásárain,

téztetet felséges plánumán, soha, sem Olvasta

részrehájlás, elfoglaltt elme nélkül, nem ìgaz

szívvel, ’s öszìnteséggel a’ szent irást az , a’ ki

el nem еsпщёrЁ2 hOgy Nemünknek egy legföbb

szüksége a’ Religióban , Апyasяепtеёyьázbар.

valo tökélletes egyetértés; egység. ——

'Mind ezek igy lévérr: mi Magyarokmed,

dig engedjük тёёР magunkat a.’ legföbb haszon»

tekintetünkre nézve az elöitéletektöl vezéreltet

ni? meddig maradunli még örök bol'dogságunk

nak keresés útjára nézve hason felekezetüek ‘Ню.

semminek se kellene ollyasnak lenni a" mi ben

nünket az Isten, ember társunk szeretetétöl

megszakaszthatna , hát némelly ellenvetések , el,

ütések, kifakadásai két elmérgescdett gyarló el

méknek elég hatalmasak lehetnek e’ bennün»

Вес az okos'ság, a’bölcsesség, az isteni kijelen

tés ellenére, a’ Jésus egy Religiójában , Anya»

, szentegyházában (a’ Romai Katholikában) való

eggyesüléstöl viszatartóztatni ‘1!

Nem úgy, nem kodves Nemzetem! enged

iünk az okosságnqk , gyözz'ön meg bennünket

az egyességnek elfogadására az örök B_ölcs'es:

ségnek am@ örök végzése , melly szerint mind»

nyájan egy örök boldogságra teremtettünk , melf

'lyet csak az egy Jesus'Religiója. áltel nyerhe»'

шик е1‚ Engedjünk az еgy' kiìelentés Heli,

giói egységet parancsoló szavainak , ’s eggyesüle

jünk Jésusnak amg Religiójában (a‘ Röm, ker.

katholikusokéban) meIly csak maga lehet az

egy igaz; mint hogy, nékünk Magyaroknak'ezen
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Beligiói egyesség pblgári tekintetböl is, mind

világi mind örök boldogságunkra. nézve feletw

szük‘séges,.
A

/p §. '' i

Polgâri öszveszövetkezés, polgárïtársaság

Religió nélkül sem öszve nem, scm fenn nem

állhat.‚ Az emberi Nemzet történeteinek fìgyel

metes visgálása nyilván mutatja, hogy Везде:

töl fûgva , mindeu po'lgári öszveszövetkezések

nél polgári társaságok’ álkattatásoknál a‘ Reli

gio, már ez akár millyen volt is, 'leginkább„

’Qs mindenek felett kimutatta a’ maga jótévö ere.

jét, egybe olvasztó hatalmát‚; Söt a’ Religió tette

az öszveszövetkezésnek elsö fundamentalis tör

vényes czikkelyét. -—- А’ Történeteknek rendje

szemeink’ eleibe terjeszti azon готов igasságot

is , hogy a’ polgári öszveszövetkezésekneli, tёт

saságoknak elsö alkotói , elrendelöi а’ polgári.

`ök, mindenkor a’ Nemzeti megállapittatott

Religiónak súgarlásaitól szereztek szerzéidéselk.

nek, rendele’seiknek, törvénnyeiknek t’ekinte

tet, állandóságot, eröt; hathatosságot. Es hogy

még a’ pólgári öszveszövetkezések, társaságok

Beligiójokhoz lélekhen, szivben erösen ипос

tak , ragaszkodtak, polgáfì javaikban gyarapod

tak, virâgzottak, boldogságot tapasztaltak; а‘

hogy pedig polgári L_ételek’ l’egerösehb támasz'

виз. , az egy Nemzetì Religló ‘n‘ánt elhldegültek,

megszakadtak öszvetartó kötelékei a' társasá

goknak , ’s а,’ polgári társaságok szétbomlottak.

Azomban nékem czélomon kivül van a’pol

gári társaságoknak eredetekrf'íl, szerzödéseik

x51 , szerzeményeikröl, czéljokról itten hoszsza

¿an értekezni; mind ezekröl szót tenni ide nem

tartozik. А’ Religiónali pedig mint a’ bátorsáß'
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gos, nyugalmas , csendes ‚életnek , s_zóval a’ ból-L

dogság kútforrásánali, a’ polgári társaságohra,

tekintve felséges hasznai , дама b'e’folyásal, ma. '

olly nyilvánságosak, hogy azolivól hoszszasan'

szóllani szinte. annyit tenne; mint a‘ 1е5и1á5о~

sabb igasságotfokoskоdások1ial aliarni meg‘nm

mályositani. Allításonrmak` igaz volta fclöi .a’

történetirásnak szaliadatlan Мишa, a‘ mmdem

napi tapasztaláe jót. áll.  ' ''

Leszállok tehát irásomnak tulajdonképpen

való czéljára , ’s azt mondom: hogy a“ poigári

társaságban a’ Religiónali egysége , a` Heliälói

egyértelmüség a’ polgáŕi társaság czéljaina'ii az

ideig, ’s az örökké tartandó boldogságuau leg

valódibb kùtfeje, ezen boldog állapoßoii meg

szerzésének legcsalhatatlanabb тьме. Lás

sulï~ m iképp’: '

1). Hogy igasság az , ‚ы mit fellyebb emmék,

és egy derék Philosophus mond: hogy az okos~

ságnak eg'ységet eggyességet kiváuó természeti .

törvénnye indította, vette, és olitatta arra'az.

embereket, hogy a` vad magánossáâról lemond

vёт, eleintén kissebb , és nagyòbn házl, végre

pedig polgári társaságokba eggyesůljeneh ,

hogy azokban magoknak bátorságot , béhessé

get, és boldogságet keressenek: ùgy lg‚az ma.

rad az is, hogy mind a’ polgári Hormányok,

mind a’ polgári társaságolmali bölcs tagJaiar

ra törekedtek mindenkor leginkább; hogy az

annyira szükséges eggyességet,. egységet mint

a‘polgári társaságok lételeknek, fenn álhatá

войna!‘ talpfalár, magok között is ugyan, de

különösen azon eszközökben örízzéli meg; a"

mellyek a` polgárolmak bátorságot, békességet
állandó és valódi boldogságot;l még pedig a’

síron ‘вы is leginkább képesek szerezni, Ugy

de mind azon eszközök között, mellyek a’ p01
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gan tarsaságoknak, azok mmden taggamak ba- `

ток-5650:, békességet, tartandó allandó boldog

ságot szererezhetnek , a’ mint a’ jôzzm. okosság ,

a’ tapasztalás , а‘ történetirás bizonyitják legfo

ganatosabb , legbizonyosabb, leghathatósabb

erejü eszköz а’ Religió’, és pedig az egy Beli

gio; ez tagadhatatlan.Es éppen az ez iránt való

közönséges meggyözödésböl történt, a’ mint a‘

történetirás eleinkbe terjeszti , hogy majd miri

den Népeknél, Nemzetelmél mind a‘ ‚р015á11

Kormányok , mind a’, polgári társaságoknak

bölcs, ’s jó lélekkel tellyes ‘зaдai, mind külön

véve is, de kölönösen eggyesültt erövel a’ Ее

]lgiól egységnek , mmt a’ polgári eggyesség leg

erösebb támaszszának, ’s a’ polgári Мёд-s21s65о1;

vég czéljainak megvalósitására szolgáló legfoga

natosabb, sikeresebb eszköznek fenn tartásán ,

megörzésén egy szívvel , lélekkel raj'ta voltak,

ki 'az , a’ki ne tudná a’ történetirásból ,' hogy az

egy Religiónak, a’ nemzetinek szentsége melly '

drága kincsek volt minden idöben a’ Nemze_~

teknek, ’s kůlönösen рейg a’ Görögöknek, a'

Romaiaknak hajdan? és miért‘? mivel a’ парasи

talásból megtanulták azt; hogy az egy Religió

legerösebb köteléke a’_ Statusnak, leghatalma

sabb vonzó erövel bir öszvefi'izní a' polgárok'

szíveit, lelkeit a’ köz jónak buzgó szeretetére,

munkállására; legbátorságosabb örje a‘ törvé

nyek tekintetének, legbiztosabb véd angyala.

a’ lelki eggyességnek, polgári bátorságnak ,

csendes, nyugalmas életnek; ’s a’ polgári 1.611‘

saságokban minden boldogságoknak legsike

reselob‚ kútfeje.

g). Ha,. a’ mint az emberi Nemzet книг~

neteinekvisgálása. nyilván bizonyitja , a‘ pol

gári társaságok , а’ Nemzetek , mindenkor , min

den idöben tudván аж: hogy eggyesség által a’
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kicsiny dolgok is nagyra nevekednek, egyenebf

lenség által pedig, a’'legnagyobhak is szé]je{

oszo'lnak, ’s elenyésznek g,. a’ Religiónak egysé

gét, az egy Religióban való eggyességet, mint

a’ közönséges boldogságnak közép pontját szen

НИ mègörizték, fenntartották тег‘; a’ kijelentés

elött is , az ö oktatásqik, példáik által nem

gyözödhetünk e’ meg polgári tekint‚etben 55,

hogy a’ Religiói e‘a'çységeç,‚ a’_ pelgáïl ’u’u‘sasa,'

golmak valódí boldogsága me§5“'luva‘1x1]a,‘I 

5. §.

De lépjür‘lk közelebb a" dologhoz. ~ Én'

nékem csak a’ Jésus Religiójáról 'lészen szóm

'ezentúL Ezen' az emberi Nemzetre áldást bö

ven harmatozó ménnyei Ajándékról vallom én „

hogy ámbátor ez a’ maga czéljait a‘ polgári tár

saságon kivül is megvalosíthatja maga vallóji

ban , híveiben; azonban ha ez egyszer a‘ polgá

ri társaságban bévétetett, a’vagy is, ha vala.

melly polgári társaságnak tagjai közönségesen

a’ Jésus Religiójának hódoltak, ez .az , a‘ melly

azon polgári társaság eggyeségének azontúl

legerösebb 'köteléke lészen; a’ bátorságosQcsem

des nyugalmas életnek szóval a’ boldogságnak Ы

meríthetetlen fórrása; ’s рейд; egy ollyan bol

dogságnak, melly a’ mi jobb ,részünkhöz , a‘

lélekhez tartozik különös en. ПЗУ de hogy va

melly polgári társaság a‘ Jésus Religiója, jóvol~

tának, mind ezen boldogító hasznait böven érez

hesse, szükséges: hogy ennek egysége füzze

' egybe hiveinek , az egy haza polgárjainak szí

vеще: a’'szeretet.köte1e által a’ lïöz bûldogság~

nak elémozdítâsára. ‚

1). Akár melly polgári изд-„$515 aЫюх‘

mondhatja magát boldognak, _ha a‘ târsäsâg fag'
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jainak sziveiket eme jótévö principium foglalja

el; hogy az embernek a’ világ Alkotóját köz

Atyának , ember , polgár társaikat testvéreiknek ,

és így az egész Nemzetet meszsze terjedö fami

' liának, és'öszve tartó egésznek kell nézni. Ugy

de ezen felséges embert, Nemzeteket boldogi

tani szinte egyedül képes principium csak az

egy Jésus közönséges hitének, Religiój¿mak'

földjén teremhet meg. Igenjáratlanоknak,tu

' datlanokuak kellene nékünk lenni a’ lélektudo

mányban (Psychologia) történetirásokban , söt

а‘ mindennapi tapasztalást is e1 kellene hérita

nunk szemeink elöl, ha, ama felhozott talpállí

tásnak (principium) igasságát tagadni kiván

nánk, ’s különösen azt, hogy az af boldogitó

Principium a’ Jésus közönséges hitének földjén

teremhet meg: Minthogy а.‘ históríából, söt a’

mindennapi szemmel látásból bizo'nyos, hogy

Ott a.’ közönsëges ember szeretetnek helye ép

.pen nem lehet, a’ hol a‘ hitben szakadás ural

kodik, Söt a’ tapasz.talásból nyilvánságos , hogy

а’ hol az egy Religió nem egyenesiti a’sziveket,

nem heviti indító okai мы a’lelkeket a’ szere

tеме az egy köz kapcsolatban; ott a’ 1ïözönsé~

ges hidegség, az её'ипаs5a1 .nem gondolás, a‘

szeretetben való elfásolás (indifferentisn1us)fog

lalja el helyét a’ szeretetnek. А’ melly polgá

ri társaságban tehát fclekezetekre szalïadás _

van a’ hitben, ott sz‚akadás van a’ szeretetben

is, bátor miképp eröltessék is ellenkezöt szin

leni az emberek. A’ szerepethen való szakadás

pedig, egymás iránt való idegenkedést, barát

ságtalanságot , törzsönködést, 4(hogy egyéb

szomorúabbakat elhallgassak, mellyekröl emlé

kezik a’ historia) szokott szi'ilni. Mind. ezekre,

tellyes a‘ történetirás a’,tapaszta1ás bizonyító

péld'ákkzßl. Маr pedig a' melly polgári tают
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‚ßâgban ezen roszszak emésztik a’ `köz szívi'iséÄ

get , lelki'iséget , ott a’ Уa16‹1‚i1)о1(1о3sё\8 hon nem ‚

lehet. каштан tehát innen is, Дедy az igaz

Religióban Való ¿Eggyesség, a’ Religiói egy

ség, akármelly polgári társ'aságnak leginkább

boldogító eszköze. ,_

2). Minden Ker. polgári társaságnak ve’g

'czélja , (finis ultimus) vagy egyenesebben 'szól~

ván; minden Ker. polgári ‘абы-sasá; czéljainali

telje (finis completus) a’ világi , az ideìg, ’s az

örökké tartandó boldogság. Valamint valamelly

polgári társaságnak ezen kettös czéljai' közi'il

egyiket 1s Religió , ’s pedig igaz Religió nélkül

elérni nem lehet', sem az idei boldogságot,

mint közelebhröl vaю czélt, (finis proximus)

annál inkább nem a’ végczélt (finis ultimus) az

örök boldogságot. Minthogy a’ Religiónali vi

gaszitalásai nélkl'íl a’ cse'ndes , nyugodalmas élet,

а,‘ boldogság felette hijjános :‚ úgy tagadhatatlan

az ismét a’ történetírásnak , a' tapasztalásnak bi

zonyítása шáл, hogy a’ melly polgári társasáb

пaк tagjait, öszvesen mindnyájokat a' polgá

тоkat, az egy Religiónak jótévö isteni ereje egy

be kapcsol, (Неsы, lelkesít: ott az щей; то,

a’ földi boldogságnak megszerzése is solilsal kön

nyebb, megháboríthatatlanabb az életnek csendè

je , riyugalma, a’lételnek bátorsága bátorsz’igo’l

sabb alapon nyugszik. Az örök boldogságnak

elnyerése pedig,` mind a’ Kereset módjának bi

zonyosságára, mind a`birtoki jusra nézve sokkal‘

bizonyosabb , söt legbátorságosabb. Hiszen

úgy is az еgy Isten alatt , csak az egy igaz Ве

ligió által, mind remélhetö, mind pedig elér

hetö Lételünh' egy Ю czélja az еgy örök bо1

dogság. Ha tehát úgyis mint embexplmek , úgy'

is mint polgáritársaság tagjainak, à’ mint szük- '

Séges szívünkön Темы‘ az ideig m16, ,s так
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ké tartandó boldogságunkpnem igasságos e’ '

mind ezekre, hogy mind a’. kettöt az egy Reli

giói egyesületben , a’ Jésus’ egyedül igaz Reli

“идти, Anyaszentegyházának egyesületében

óhajtsuk, kivánjuk , és тематик egy szívvel,

lélekhel elnyerni‘.7 l! ‚

6. §.

Már vagy ezen kevës közönséges tekintetü

észx‘evételekböl , vonásokból is kívánatos lehet

ne elöttünk Magyarok elö'tt, az egy Jésus’ igaz

.‚ Religiójában .‚ a’ Nemzeti Ker. Kath. Beligióban,

Anyaszentegyházban való egyesület, köz bol~

dogságunk sikeresebb elémozditása végett. De

minthogy nékünk Magyaroknak , a’ 1\1а8‚yar Нa

za akár minémü vallásbéli felekezeten lévö Ker.

polgárjainak, a’ közönséges t'ekinteteken kivůl,

sok különös szemügyre méltó tekinteteink ,

olïa'ink lehetnek ama kívánatos czélra,'hogy

Nemzeti jovainkat, ideig, örökké tartandó' bol

dogságunkat egy Beligióban, a' Nemzeti Ma

gyar Hitben, Anyaszentegyházban ,keressüln

munkáljuk; a’ következendökben, azon igassŕh '

äoknqk , hasznoknak , indító okoknak f‘elfejtésé

. en годов fogialatoskodni , mellyek minket Мa

gyaròkat a’ Religiói egyesület iránt leginkább

'érdekelhetnekz mellyek mind évtelmeinket meg

gyöz'h'etik, mind akaratjainknak indítô olïúl $zо1

gálhatnak azon kívánatos végre: hogy az egy

Religiói eggyesületben,' a’ Nemzeti Religiónak

„тир alattiparkodjunk nemzeti boldogságunk’

sikeresebb, elémozdításán. :Lássuk tehát azon

minket közelebbröl érdeklö igasságokat, haszon

tekinteteket, indító okokat. . ‚

'1). A’ mi kedvesMagyar Hazánkban a’ Jé

sus iggz Religiója, a’Római Keresztény Пaфо
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like. Religió nemzeti , az az Consitutionalis Re

ligió. Еgy ollyan tudniillik: melly a’ mi Ma

gyar pQJgári Alkotmányunkkal', mindjárt pol

gári társaságunk országos elrendelése,‚ szerzö»

dése alkal'mával, éppen mint polgári Alkotmá

nyunk’ mivolti, (essentialis) egyenlö tekinte

tü, ’s törvényesen kötelezö erejů része, egy~

szerre látott'világot a’ magyar agen. ’S ugyan

azért a’ Bóm. Ker. Kath. Religió , ezen tisztelen

dö mivoltára nézve, és azon f'ontos tekintetböl

is, minthogy Magyar Hazánknak elsö funda

mentalis törvénnyét teszi, nem csak hódúló

tiszteletet érdemel tölünk Magyaroktól személy

válogatás nélkül, hanem különös hozzá 'való

зzйди, ragaszkodást is. Ha minden elöítélet

nélki'il egyenes szívvel, lélekkel, fontolnánli.

.meg a’ Nemzeti Róm. Ker. Kath. Religiótól,

mint Nemzeti Constitntiónk elsö fundamenta

]is törvénnyétöl függö ügyi'lnket,‚ elegendö okovt

talál.hatnánk arra, hogy ezen Nemzeti Religió

nak zászlója alatt eggyesüljünk бsне minden`

kigondolható hasznainknak, boldogságunknak

foganatos'abb keresésére.

2). Altalánoson mindnyájunknak nékünk

Magyaroknak a’ mi Szabadságaink, Kivélltsá’`

gaink , bátorságunk, nyúgalmunk î minden Jo~

тли, boldogságunk, ama legdrágább Nem

zeti Kintsünkön, ai Constitutionkón függ; a’

melly egyenesen a’ Ker. Hómai I‘iathoIika hitre.

mint еgy megrendíthetetlen talpf'alra ép'íttetett,

Magyar Országnak elsö nagy dicsösségü horo

nás Fejétöl Szent István'Királyunktól. Kicsoda

az a’ Magyar , a’ ki annyira járatlan ienne h0n.

nyi történetirásainkban, és ne tudná: hogy

Szent István, magyar hazánknak elsö dicsösé~

ges Királyjawolt az а‘ megmérhetetlen bö1cses~

âêgü ‚ lanliaszthatatlan buzgóságú ,. apostoli ай“
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Vel, lélekkel, Isten, ’s ember szeretettel teilyes

ritka Féí‘fiú , a’ ki lelkének minden erejével, szün
telenvaló fáradozásaival arral .'törekedrât egye

di'i1,.hogy Nemzetét testi lelkiképpen szeren

cséssé, boldoggá tehesse. ’S minö eszközzelélt

e’ Szent, Теней, czéljára? Ama az emberi Nem

zetnek boldogítására Mennyekbö] alá szállott leg

szentebb eszközzel, melly egyedül képes az

egyes embernek úgy, mint az egész emberi

Nemzetnek, polgári .társaságolmak valódibá

“жмём, külsö, loelsö‚ nyugalmat , világi . .’s

örökké tartandó boldogságot' nyujtani. Ezt a’

Mennyeknek legdrágább ajándékát, a’ Róm. Ker.

Kathßeligiót., melly Szllstván' Királyunk bol

dog idöliorában, az emberi Nemzet nagyobb

' része lelkének szelíden parantsolt, ezt az idves

s'éges Heligiót választotta elsö Szent K'irályunk

pogány Nemzetének megszelídítésére. Ezt rеп

delte ama' Nemzeti köteiékül, melly az egész

magyar Nemzetet az egyenlö Nemzeti érzésre,

moralis, éspolitika erkölcsöknek«gyakorlására

a’ hazai Szeretetnek rózsás láncza által, a’ haza

jovának, e’ ‘Лáд, ’s örök boldogságnak mun

kállására öszvekapcsolja, egybeforraszsza. Ezt

a’ Róm. Kath. Religiót rendelte szeglet kövéůl

ama világ szerte csudált C_onstitutiónak, melly

nek legragyogóbb vonása a’ 'Magyar Nemzet

arany szabadsága; melly nemzeti szabadságnak

{ели állása 2 a’ Nemzet által batorságos bírâsa ,'~

azon szeglet könek, a’ Bóm. Ker. Kath. Religió

пa}: megrendíthetetlenségétöl жgём, mellyre az

építtetett, ’s mellynek köszöni elsö eredetét.,

lételét, ’s egyéb Hirályaink alatt, szinte a’ je

len idökig Sark törvények által történt megerö

síttetését. ‚Kicsoda az a’ Magyar , a’ ki mind

ezeket ne.tudná, ’s tiszta igassá'goknak el nem

esmérné‘? ki az, a’ki ne tudná ma, hogy ama
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‚tisztelendö Anya, a’ nemzeti Religiú, melly

megszámlálhatatlan, javakat, hasznokat, minö

tartós boldogságot harmatozott böven ,/hajdan

a’ Beligiói eggyesületben élö Magyar Nemzetre.'

századokról .századokra '? ‚

_ ' 5). De mi szükség nékem ittenhoszszasan

elészámlálni mind azon Nemzeti jovainkat, mel

lyek ama’ Nem'zetiReligióból, а’ Kathlîeligigî

' nak mennyei áldomásokat böven harnlatozó for

rásából szakadatlanúl, szinte hat száz eszten

' \ dökig áradîaka’Religióiegyességben élö nemes

Magyar Nemzetre, mi szükség Eldödeink bо1

dogsága ezen ki apaszthatatlan kútfejéröl böveb

ben szót tenni ‘I hiszen Magyar Országnak Kro

nikái úgy is szinte minden lapon ezekrölböven
Is'zóllanak.. De éppen nem szándékom ama sze

rentsétlen, boldogtalan Religiói szakadást is

lioszszasan érenteni, a’ melly valamint egész

Europát vérbe, lángba borította, úgy nemzeti

Religiónkat is feldulván. a’ boldogítú eggyesség

nek minden Magyarokat egybe fi'izö lánczát széj

jelszaggatván, Országunkba, sz'íveinkbe , az egye

netlenségnek gonoszt szülö magvát hintette szer

te széjjel. Nemzetünlmek hoszszan tartó szeren

csétlenségére, az eggyesség helyett egyenetlen

séget, az igasság helyett ред}; a’ Ш dologban,

a’ lelkiben tévelygést, a’ rend .helyetl'. rendet

len zůrzavart; szóval bizodalmatlanságot, sze~.

retetlenséget, gyülölséget, egymás iránt való

útálatot plántált bé a’ Magyaroknak szíveikhe.

Ki ismét az a’ Magyar, a’ ki HQnnyì történet

írásainkból ne tudná, ne es‚merné szamtalan

seregét ama poìitikai ., ’s morális roszszaknak,

mellyek a’ Reformátzióból szivárogtak nemzeti

Testünkbe‘? vajha .szíveink, s'ebeink, annyi

boldogtalan Századok után még ma is ne vérze

nének!
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ih). De jelen van azon pillantat, mellyben

min‘'den sebjeinkre a’ Religiói lïívánatos ' eggye

sûlésben hathatós írt találhatunk fel! feljutott

man az emberi Nemzet lagalább Europában a’

culturának ama kellös pontjára, a’ hol a’ józan

okosságnak, a’ Kijelentésnek, Religióbeli eggyes~

séget, egységet parancsoló törvényeit elesméri,

eme boldogító eggyességnek nagy szükségét,

hasznát érzi, általlatja; ’s éppen innen 116151

liezik: hogy a’ mar régenten is tartatni szokott

Religiói öszveszöve'tkezést tárgyazó tanácskozá

sok ujonnan megindíttattak, *) söt a’ német

Tartományokban (Badeni Fejedelemségben‘,

Burkus Országban, Darmstadti , Lippai Her

ezegségekben ’s t. b.) a’ Religiói Eggyesiïlések

nagy részt mar végre .is hajtattak. Tehát_csak

mi Magyarok állanánk e’ meg a’ 'felvilágosodás

пaк olly alacsonylépcsöjén, hogy az okosság,

а’ kijelentés eggységet kívánó törvénnyének.

' igasságos voltát‘ e1 ne esmérnénk? a‘Religiói egye

si'iletnek hazánkra nézve felette nagy hasznât

‘által ne értenénk? a’vagy é'ppen lehetetlennek

fogjuk e’ tartani közöttünk a’ Bcligiói eggyesi'i

Iést‘? hiszen nagyobb gátok csak nem választa

nak el bennünket effymástól, mint haidan a’

pogányokat a’ Zsidóktól, ezek pedig, )'óllehet a’

legfelsöbb Religiói megfogásokban is ellenke

zésben ‚voltak egymással, még is meily szépen

eggyesůltek a’.Jesu_s Religiójában; tudiuli pe

d'ig azt is a’ történetírásból, hogy haidan több

Beligióbeli felekezetek, Donatisták , Novatiánu

ц’) lliyen Beligiói öszveszövetkeztetëst tárgyazò tanńcs

hozásoh történteh: Molán Pred. Lexbnicz,és Bossuet

Püspöì‘. hözött 1691. végzödtek 17m.ben pedig a"'

lioronás Fcjedelmehnek helyben hagyásaval. ’S ha

ir' [Politika а’ tanńnskozásokba nem avatta V'Ol.n_i

magrit , uut nem lehetett volna azoktól várm ! 7’

' sok,

v
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30k, Melecianusok,M'aroniták a’ Bómai Kath. A

nyaszentegyházzal ismét öszveeggyesi'iltek. Mind

' ezek Те] ett mi Magyarok a’ Hittudományra nézve

olly’ közel állunk egymáshoz , hogy némelly Ъ6

jvebb felvilágosítások, értelmesítések után, szinte

еgy lépésünk kívántatik csak a’ megeggyesülésre.

Azonban fontoljuk meg jól aztis; ha a’ Nemzeti

'Beligiótól , a’Róm. Ker. Kath. Anyaszentegyház~

пaк anyai kebelétöl‘. való шер/‘111151s bátor annyi

,a‚kadályokkah ellenvetésekkel volt is öszveköt- .

ve, Nemzetünk szerenC'sétlenségére megtörtént

'még is: hogyan lehetne ma lehetetlen azon köz

Anyánknak szive szerelméhez viszszatérni, melly

nek annyi _keserüséget okozott a.’ tôle való e1

pártolás l '

5). М1 Magyarok a’ hazára, annak iovaira, _

'1162 ügyünkre , szabadságainkra nézve mindnyá

jan egy nagy nemes Familiának tagiai vagyunk.

Mi Magyarok egyenlöképpen részesůlünk javai

.ban az egy szép hazának, mellyeket részünkre

a’ mi nagy dicsösségü Eleink szereztek. Miért

ne lépnénk viszsza ama' tisztelendö Anyánk

nak, a’ Nemzeti Ańyaszentegyháznak karjaikö

zé, melly idvességes oktatásaival táplált'a, bolë'

dogította a’ mi üstökös Eldödeinket cz életben,

’s végre öket az örök halhatatlanságba bévezér

lette Mi Magyarok едy Királynak, Korona

nak leghívebb alattvalói! miért ne eggyesülnénk

eme Királyi 'Diadema fegragyogóbb kincsében,

' a’ Röm. Ker. Kath. Beligióban! hét eme felséges

’Királyi ékesség eredetiképpen nem a‘ Röm. Kath.

Beligió által sanctionáltatott e’ szemeink elött

olly szentté. a’ millyennek azt. tekintették a'

mi Eleink, és még ma is tiszteliük mi az Uno

kák‘? Mi Magyarok, едy szép hazának fiai . еду

polgári társaságnak tagjai lévén, egy polgári

Alkotmánynak'íédelme alatt élvén, mért В;

s 5

‘L
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eggyesůlnénk azon Nemzetißeligióban , melly- '

re építtetett egész polgári Alkotmányunk, melly

boldogítója volt dicsö Eleinknek, dìcsösége Hi~

rályunknak, legfényesebb ékessége Koronánk~

nak; ébresztöje a’ nemzeti csínosodásnak, вsш-

Кбяе a' culturában való gyarapodásnak , a.’

ветвей lélek kifejlésének hatalmas. eszközlöje;

melly'jótérö béfolyással bírt a’ va1ódidicsöség~

nek mind. azon nemeire, mellyekkel minden

Nemzetek' felett kitetszhetöképpen ragyogván a’

derék Magyar Nemzet: hajdan világ szerte, а,’

esinosultt ,Nemz‚etek elött hírt,‚ nevet, tisztelef

tet szer'zett' magának. _

I asságos tehát, szükséges , és felette hasz~

nos , îogy valamint egy Király , egy Constitu#

tió , еду baza, egy törvénytest, едy nemzeti lé

lek eggyesít bennünket Magyarokat, úgy еду

Beligió , a’ nemzeti Röm. Ker. Kath. Religió ,‚ a’

mint a’ Magyar hazának boldog idejében volt,

eggyesítse szíveinket,lelkeinket testi, lelki bol

dogságtmkra. . '

7. §.

A’ Beligiói eggyesülés kedves Magyar ha

zânkban csudake’ppen meggyarapítaná: a) a’

'nemzeti lêleknek élesztését. Ь) А’ Közjónak buz

góbb szer'ete'tét, lelkesebb elémo'zdítását. c) A"

mindenféle , ’s kůlönösen a’ _vall'ási erkölcsicul

turában, nemze‘ti littera'tiirá'ban 'való gyarapo

däst. d) A’ llony lángolóbb'szeretetét. e) A’

hazafiusàgnak'nemesebb kifejlését. Hogy egye

''beket mostan elhallgassak.' ,mellyéket еgy Nem~

zete virágzását ,_ boldogságât szívén hordozó {дaт

_ hazafinmkkönnyíí elgondolni, de sainos érez

ni , látni, tapasztalni.‚ Ig.en jâratlanoknak kel

lene‘ nékünk lenni a’ történetekben, kivált e'

\
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honnyiakkan. Söt a’ bölcsességnek, ’s a’ min~ '

.dennapi tapasztalásnak szomorú, deigaz okta

tásait. is fe’re kellene hárítani szemeink l:e151 , ha

ama tiszta igasságoknak hasznait honnyunkra

nézve kétségbe akarnánk hozni.

a) A’ történetírásnak szakadatlan rendje

'nyilván , világosan tanítja, bizonyítja, hog.y a’ '

Religióban va-ló egyértelmůségnek melly fon-ä

tos , melly hathatós'béf'olyása volt légyen,min

den idöben minden , de kivált a’csinosúltt Nem

zeteknél a’ nemzeti lélek’ éle'sztésére. Ki nem

tudja , hogy a’ Vallásban, a’ nemzeti Vallásban

való egyetértés volt az a’hatalmas rúgó, melly

a’ Görög, a’ Római Nemzeti lelket szinte csuda

dolgoknak végbevitelére tüzesitette fel ‘l ’S val

lyon, hogy más egyéb Nemzeteknek 16116r“;

teit ne említsem, (mellyekböl pedig, szâlmtalan.

példákat hozhatnék állításomnak vitatására) nem

a’B eligióban a’ nemzeti Bómai dKatholika Be

ligióhan való egyértelmůség volt e’ haidan az,

a’ melly a’ Magyar Nemzet lelkét a’ Görögök a’

Rómaiak példájára hasonlóképpen csuda dol

домa élesztette , ébreszt'ette , .lângoltatta a’ ha

zának boldogabb ideiben ‘.7! De ha a’ ,történet

irás, söt maga a’ 'tapasztalás másutt is , hon is

nyilván bizonyítják a’ Religiói egyértelmi'iség

nek csuda tévö erejét a’ Nemzeti léleknek éb-'

resztésére a’ patriotismusban , a’ lángoló hony

szeretetben, a’ közönséges nemzeti boldogsâg

nak mnnkállásában: ugyan azon két világítók,

a’ történetírás, ’s különösen honnyi története

ink, a’ tapasztalás szomorú vonásokban, . siral

mas leirâsokban terjesztik eleinkbe, hogy a’

‚Nemzeteknél, ’s nálunk Magyaroknál is, a’Re

ligiói egyértelmi'iségnek.felbomlása , mikem en

дадите , szaggatta részekre, a’ nemzeti lélek

nek addig virágzott egyarányozatját is.-A` Ile-

. ' _ 5 O
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ligióiszakadásból жён-шпон, szívárgott felekef?

zetekre való elhidegi'ilés , miképpen hi'itötte, lan.

kasztotta meg magát a’ részekre szaggaltatott

nemzeti lelket is , söt miképpen oltotta el annak

maid csak pislogó 4szikréijat is. Tudniillik: meg

»

'szaggatv'án ‚a’ Religiói egységnek ama öszve szí

tó erej'ét, melly eddig igen is hatalmas volt a'

szíveket, a’ lelkeket eggyesíteni a’ szeretetben

égni .‚ Jángolni mind azért,. a’ mi valódi пер,

nagy, és dicsöséges. u

A’ ki a’4 tizenhatodik, tizenhetedik száza-í

doknak szornorú történeteit a’ honnyiakat úgy,

mint más egyéb Birodalmakét fìgyelmetesen

` általolvasa, visgálja, az gy'özödhetik meg ama

jótévö igasságról: h'ogy minden inditmányok'

közííl egyedül a’ Religiói egyértelmüségnek leg

‚hathatósabb befolyása vagyon valamelly Nem- _ '

,zetnél, a’ nemzeti léleknek élesztésére.  ’S

ugyan ezért nékünk dicsöségre termett Magya

roknak a’ nemzeti lélek élesztése, bövebb kifejl

lése végett, (a’ melly föképpen a’ hitbeli 935’

értelmüségen nyugszik ,) szйкs_65% az еgy , nem

щей Bom’. Ker. Kath. hitben eggyesülnünk.

b) Eppen nem kellene nékünk az embert

esmernünk , söt nem csak a’ historiât , de 'még

a’ tapasztalást, a’mindennapi szemmel látást is

fére kellene tennünk, ha elakarnánk magunk-'

Кa’! hitetnî: hogy a’ köz jónak buzgóbb szere- . '‚

из“, lelkesebb munkállá'sa', az egy haza pol

gáriainak szíve'diben , akaratjaikban, a’ Religiói

külömbsëg' mellett is egy forma hathatoságban

fenn állhat; meglehet. -Ezen áïlitás majd csak
нет lehetetlenséget fo'glal magában, emberì

természetünket fontosabban általv'isgálván, ’s

tekintvén egyszer’smind azon principiumokat,

mellyek szerint, ’s azon alsóbb , felsöbb neve

löi intéz'eteket, mellyekben a’ külömbözö Re-'
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ligióú polgároknak történik kif‘ormáltatasok ,

neveltetések. (Erre bizonyságúl szolgálhat az

egész tizennyolczadik század’ történetirása , ta

pasztalása különösen). A’ köz jó buzgóbb sze

retésének., legkisebb mùnkállésának egyforma,

egyen'lö hathatósága, csak a’ megeggyezett ,

egyforma gondolkodás módból, ‚ hajlandóság

ból , ’s akaratból folyhatik ki. ПЗУ de a‘ hol

egyértelmüség nintsen a’ hitben _, ott egyenlö ‚

egyforma gondolkodás módot, egy nemes’bb

czélra törekedö hajlandóságot, eggyesitett akara

tot fel tenui , várni , éppen nem lehet: tehát a’

hol szakadás uralkodik a’ hitben , ott a’ köz jó

buzgóbb szeretésének, lelkesebb munkáilasának

egyforma hathatósága nem lehet, nem állhat.

De hogyań is állhatna'.’ hiszen a’ történetirás

ny‘ilván tanitja, a’ tapasztalás pedig bizonyitja:

hogy az emberi Nem; ’s így Nemzetünk szeren

csétlenségének is valamint a’ Beligióban való

meghasonlás a’ fö oka, úgy ennek a' meghason

lásnak szívet, a’ szivtöl eltaszító erövel biró.

тегa aтa nagy gonosz melly a’ szakadás ál

tal nemzeti testünkbe oltatván, nem csak kö

zönségesen az еgy hazának' ñai , polgárjai kö

zött, hanem szinte az Atyafiak, söt a’ ‘Теr, és

a’ Vér között is kimutatja a’ maga kártékony

erejét. A’ Religiói külömbség mellett, a’ mint

láthatjuk, еgy közönséges hidegség tölti el az

egy haza polgárjainak' szíveiket egymás iránt;

nem szeretik, ’s nem szenvedhetik egymást.

Már a’ hol illyetén egymás iránt való hidegség,

szeretetlenség, söt gyülölség is uralkodik.; val~

jon lehetséges e' ottan az egybekapcsoltt erövel

való közre dolgozás? és így a' másképp' egy ha

zának ollyatén fiai , és Bolgárjai között, a’ kik.

külömbözö Vallásuak, s ennél fogva. egymás

iránt hidegek., szeretet nélkül valók, yi'ilölkö
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_ dök lehet e', állhat e’ a’ köz jó buzgóbb szere~

tésének, lelkesebb munkállásának egyenlö',

egyforma hathatósága? feleljen meg a’historia,

a’ tapasztalás , ’s a’ mindennapi hallás , ’s szem

mel látás . ’s ha mind ezek helyesen tagadólag

válaszolnak, nem következik e’ tehát mind ezek~

re, hogy a’ magyar köz jó buzgóbb szereteté

sének lelkesehb 'lmunkállásának jobbvoltáért

szůkséges légyen nálunk Magyaroknál a’ Reli-.

giói eggyesület ‘11 _

с) A’ Religióbeli eggyesl'ílés kedves magyar

hazánkban' a’ mindenféle, ’s különösen a’ val

lási, e'rkölcsi сыпи-51111111, nemzeti litteraturá

han való gyarapodást legczélerányosabban esz

közölhetné meg. Mert a’ Religiói egység mel

lett a’ legczéleranyosablo‚ regulák, szabások,

törvények szerint elintézett egyforma, egyenlö

tanító, ’s egyéb mindennémü Országos, a’

mindenféle tudományok osztáljaiban , ágazatjai

ban való culturát tárgyazó tudományos Inté

zetjeink lehetnének, ’s volnának; mellyekben

az egészet nézö köz czélhoz képpest., a’ vilagos‚

értelmü, nemes szivíì, jól megválasztatott Ta

nítóknak, Oktatóknak s'zives, lelkes törekedé-'

seket, a’ mindenfe’le culturában való gyarapo

das, virágzás koronázná meg. ,- Melly gyö

nyörüség volna egyebek között egy Nemzetét

igazán szeretö Magyarnak, ama nemzeti 1611г

lének palládiumát,' a’ nemzeti nyelvet az ollya

tén czélerányos derék nemzeti Intézetjeink va- '

_ lamelly osztáljának nemes törekedései által k1

fejtve , mivelve viragoztatva látni , közönségesen

minden magyar ajakokon zengve hallani!! ’s

pedig most a’ Vallas külömbsége mellett hon

nyunkban szomorúságunkra nem szenved e’ ma

ga a’ nyelv is különöztetést ‘1 — —
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Különösen pedig a’ Religiói egygyesület

által magyar hazánkban a’ vallási, és erkölcsi

cultura meggyarapodna. Minthogy az egy Re

ligiónak lelkétöl vezéreltetett egy egész Nemzet

is kitett dicsö czéljának megvalósitására, ugyan

azon egy rendü {s legnagyobb bölcsességgel meg

választott eszközökkel szokott élni; é 'élhet is

legbátorságosabban , a'nélkűl; hogy valamel- '

lyik Felekezetnek ellenmondásaitól tarthatna,

vagy valamellyik rész az egészben а.’ jó tanács

nak felhozásától viszsza rettenhetne. ——- Mert

mindnyájan egy Religiótól lelkesíttetvén, ’S in

nen egyenlő principiumoktól vezéreltetvén,

legkönnyebben megeggyesűlhetnek, ’s eggye

sülnek is mind arra , a’ mi valódi nemes, nagy ,

és dicsöséges. Nem külömben az egy Religió-‚

beli Elöljárok is , az egy vallási, ’s erkölcsi cul

turának elémozditására a’ legfoganatosabb esz

közöket választhatnák , ’s választanák meg, ’s'

ezen bölcsességgel, eggyezö akarattal megválaszt

tott eszközöknek az alkalmaztatások', legczélerá

nyosabban történhetne, és történne meg. Ek

képpen pedig a’ megvilágosodott értelmü, a'

legnemesebb szivü Vallás , ’s erkölcs Tanítóknak

szíves , lelkes törekedéseikre a‘ vallási "s erkölcsi

culturának a’ Nemzetben nem lehetne nem gya

rapodnia. Nem világos e’ tehát ismét, hogy a’

mindenféle igaz culturában, ’s különösen a.’

. vallási, és erkölcsi culturában való gyarapodás

tekintetéböl is hasznos , söt szükséges volna ma

gyar- hazánkban az egy Religióban való eggye

sűlés. Továbbá ‚ _

d) Kedves magyar hazánkban a’ Religióbeli

eggyesület általa’ haza, a’ hony szeretete is lán

golóbbá válna. Ugyan is: ismét a’ történet

irás nyilvánvaló tanúbizonyságot tészen nékünk

arról, hogy azoknál 'a’ Nemzeteknél legdicsőbb ‚

t
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jeleit lehetett a.’ legforróbb hazai szeretetnek látt

ni, tapasztalni; mellyeket az egynemzeti Reli

gió , g' Religiói egyértelműség füzött öszve mind

nyájoknak,, mint egy Anya , a’ naza , fiaiknak

viszszonos szeretetekre , 'a’ honnan magának a’

köz Anyának, a’ honynak , szeretése is sikeres

táplálékot nyert. - A' Görögök a’ Romaiak

nem a’ legdicsöségesebb példáit mutathatják e'

elé, a’ legforróbb hazai szeretetnek? ’s hogy

egyéb Európai Nemzeteket elhallgassak, nálunk

Magyaroknál egész a’ Religiói szakadás szeren- .

csétlen pillantatjáig, nem lángolgbb , forróbb

volt e’ a' haza szeretete , mint a’ szakadás után ,

’s az olta 'I -‚- olvassuk csak történetirásainkat

íigyelmetesen, ’s a’ jelen idöre ha tetszik ta

pintsunk; csak „малые, —- azonnal szemeink

előtt lesznek a’ bizonyitások; a’ próbák.

‚ Különösen a’ mindennapi tapasztalás nyil

váu bizonyítja, hogy a’ Religióbeli külömbség

' mellett a‘ földieink, az egy hazának fiai,§ lakosai

iránt (a' miben pedig főképpen helyheztetödik

a’ hazai szeretet) nem lehet egyenlő energiáju a’

szeretet; Mert tagadhatatlan az , hogy a’ hol

nincsen egy közönséges hit, ott nem lehet a’

szeretet is közönséges`; minthogy a' hol az egy

Religio nem kapcsolja egybe a’ szíveket a’ sze

retet lánczában , ott Enség (egoismus) az ¿ö ter

mészeti mivolta szerint szakadásokat sze

rez а,’ szeretet édes kötelékében, szerfelett

nagy kárával a’ szeretet közönségességének. Ha

ki kételkedne állításomnak igassága felöl , tessék

nékie csak minden polgári állapotokat szeme

sen által visgálni , azonnal nyilván tapasztalánd

ja: hogy mennél több tárgyakra való nézve'eg

gyesülnek lelkeik egy haza polgárjainak, annál

t'äkélletesebb azoknak az egymás iránt, és így

a’ haza iránt vonzó szeretetek is. Ellenben,
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mennél inkább elütnek egymástól a’ föben )'Àró

'tárgyak iránt észbeli megfogásaikban, (соцве

ptus) mennél kevesehbet harmoniálnarlì.‚ lelkeik 'a'

hitbeli, ’s erkölcsi igasságokra tekintve, annál

h'idegebb az egymás iránt tart'ozó szeretetek, ’s ,

igfy a’ hazai szeretetek is hültebb. A.’ 4tapälsztg

láson épülttigasság marad tehát az; hogy a’

Religi ób eli egyértelmüség nélkül

a’ fels öbb ra ng'ú';'"'a" lángolóbhhòn

nyi sze ret et mindenko'r [Нюánсы

Egyébiránt: csak önnön szíveinkre kelletik _fi

'gyelmeznůnk еgy kevéssé, ’s azonnal nem lé

szen szükségünk hoszszas rajzolatjâra. a’ вен-

giói kůlömbséghöl зяби-таюtt idegenkedéseink

n'ek, mellyek minket a’ másképp’ az едy ha.

zának ,. egy szülött földnek , egy megyének , sôt

az egy háznak fiait, дешевея: ,‚ ’s pedig a'

tudósokat szinvte идy, mint a’ tudatlanokatmeg

szakasztanak a’ köz szeretetlenségre.  Már ha

a’ Religiói'külömlîaség ekképpen rongálja , hi

degíti az egy baza polgárjainak egymás iránt

ищет szeretetçket, ‚hihetjük e", hogy ugyan

azon Religiói külömbség a’hony szeretetét egyéb

tekintetekben is ne tágitaná ,.hüttené 'l ‘.7 Ha eb

lgen kételkedne valaki, én azt ismét a’ históriá~

ra , a' tapasztalásra, ’s' ön szivének titkos kama

' rájába utasitom. Találhat. ezekbén meggyözö

' désére elegendö példákat, tanúságokat. Sem

mi kétségünk sem lehet t.ehát az iránt , hogy va

lamint az egyértelmůség , csomója a’ közönsêges

szeretetnek , úgy a’ Helígiói egy'értelmüség, а‘

hit, ’s az erkölcsi tárgyak ix-_ánt az egy érzelem

hgtisztább kútfeje a’ legforróbb hazai szeretet»

nek.

. е) És magának a’ hazaf'iûságnak is, melly

а‘ 16r15оl6 haza szeretetböl , mint kútfejéböl

szokott kiforrniközönségesen. Mert mit is ért



1

v_( ¿l2 у‘;

hetůnk egyebet a’. hazafiuság nevezetje ala/Lt?

mint egy buzgó állandó szives igyekezetet ; mel

lyel Nemzetünknek hazánknak valóságos bо1

dogságát, valóságos és állandó szerencséjét e164

mozditani, fenntartani, és öregbítcni iparko

dunk; ellenben ' pedig; egész tehetségünkböl min»

d'en veázedelmet hazánlgtól , 'ро!Ё'ёп’16.1‘s311111161

eìh‘áritani igyekszünk. ПЗУ de újjolag a’ histo»

ria,. és a’ tapasztalás nem aт bizonyitják е"? hogy

a'ma, szives indúlat, Nemzete , hazája boldògsá

gát elémozdítani hathátósabb, nagyobb ener

giájú szokott len'ni annáll' а’ Nemzetnél, melly'

еgy Constitutìó alatt élvén, ollyatén egy kö

zönséges Religìónak oktatásai által lelkesíttetik

ama .felséges czélra , a’ nemzeti boldogság’ mun

kállásá'ra, melly eredetiképpen a’ Nemzeti Con~.

stitutióba van szöve, fonva; ’s melly csudeelkélt»'

pen emeli a’ lelket a’ polgárokban a’ hazafiú~‘_

ság dicsö шамáнa; és akképpen erösíti a’ hü

séget , a’ miképpen a‘ hitbeli külömbség lenyom

ja amazt a’ gyülölségnek terhével , emezt pedig

gyengíti az irígységnek sugallásaival. Мёд‘ vagy

ezen,igasság öитвы, inditó okúl szolgálhat

nékünk Magyaroknak arra, hogy a”fоrróhb ha

zai szeretetnek ’s hazafìúságnak eszközlése , ki. '

fejlése vége’tt'a’ Religiói egyértelmi'iségre igye

kezzůnk, lepJünk. ' _

На. a’ józan okosság, a’ történetírás, a’ ta

pastalás nyilván tanítják jótévö erejét azon igas-'

sáдней‘, hogy az egyetértés gyönyörů, felséges,

és boldogító mimìenben; miért ‚ne esmérnénk

el igasságnak aт is: hogy még is gyönyöri'ibb,

felségesebb, és boldogítóbb az egyepértés a’ Re

ligióban , melly a’ legfelségesebb „мы: képes '

megszerezni a’ polgári társaságnak; a‘ polgárok

nak egyetemben úgy, mint külön véve.
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. És ezek így lévén: mi tartóztathat még ben

nůnket Magyarokat a’ Religiói egyességre való

lépéstöl‘? holmî gyermçkkori eléitéletek‘? Вéр

zelt akadályok‘? némelly megfogaiíainkban egy

mástól elütéseink‘? hát mire való az ész, a’ 111

jelentés, az értelmesités, a’ felvilágosítás‘? nem

arra való е‘ hogy minden bal ítéleteket legyöz

vén ,‚ minden akadályokat elölünk elhárítván ,

¿z egymásh'oz való közelítést közöttůnk meg

könnyítsék‘? és az eggyességetmegeszközöljék?

a’vagy a’gyermekkori eléitéleteinknek olly erös'

hatalmok lehet e’ kifejlett emberkori életünkön,

mint némelly ábrándozók hírdetik? Lám a’ ро

' gányok hajdan eggyesültek a’ Zsidókkal ugyan

azon Jésus Religiójában, csak miMagyarok ne

eggyesülhetnénk polgár társainkkal , hazánkfìai

vál, Atyánkñaival, véreinkkel'! Két rendkivůl

való , indúlatos , idegen föld szülte Férfìak gyar

ló remberi tanításaiknak, olly ellentállhatatlan

ereje lehet è’ elméinkèn, szíveinken, hogy. azok

пaк dicsö Eleinktöl legszentebb öròkségůl reánk

maradott legdrágább kincsünket, a’ nemzeti Re

ligiót , nemzetijovainkat továbbra is feláldozhat

juk‘? Ki hivta .azon Еé1 idegeneket. közinkbe

egyenetlenséget, яйцaх/aн, boldogtalanságot

szerezni‘? vért ontatni? megmutatták e’ a’ Vi

lágnak isteni hívattatásokat? isteni Követsége

het? Imé a’ НйН’бЮЁеЬпеЕ s'zámtalanoknak 1e

hullott a’ fedél szemeikröl, sok derék Férfiak,

Protestans tudó'sok felvonták a’ kárpitot melly

eddig fedezte a’ csudaképeket, *) ~ az ì511s56

_ .

‚, ‚
) L asd : Erasmust: Ep. L. 18. a . 585.  E . L. во. .

72. - Dr. Plank Gesch. del?. ëntstehungp des Lutelrl).

_Lchrbe “Ши- L. c.'B. 4. sen. 30'—В. ‚‚ вы. 853.

m der ot’e.
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legforróbb тамады a' Religiói eggyesůlet

Megrémíttetvén pedig az emberi Nетташе!‘ ш

dósabb, és nemesebb szivů része ama. rettene

tes Orkántól, a’ minden szenteket feldúló , fOr

gató philosophismustól , melly a‘ Reformatio 01

te. kezdett terjedni az emberek között, mellyböl

а‘ hitetlenség, ’s a’ féketlenség egyenesen kelet

keztek, és melly a’ Reformatió kezdetétöl fogva

hol kissebb, ~hol nagyobb erövel dühödik a’

Nemzeteken, polgári társaságokon, magok a’

lelkesebb, emberszeretö Protestáns tudósok is

égig magasztalják a.’ Róm. Ker. Kath. Religiónak

felséges voltát, a’ Katholika hittudomány alkot

mányt, mint isteni fundamentomon épi'ilttet vé

delmezik, a’ Kath. Anyaszentegyházzal az egye

sülést мышцы,' söt Holbergek, ’s Ha1lerek~

ként példáúl hitek sorsosinak magok mennek

e161. Hát a’ Philosophusokról mit mondjak?

Szinte еду sereget számlálhatnék elé minden

Nemzetbéliekböl, ’s pedig a‘ legmegátalkodot

tabb Pirhonistákat említhetném, kik a’ sírnak

partján eszekre, ’s nem más vallásra ,' hanem a’,

Kath. hitre, Anyaszentegyházba, az' .idvesség

eme legbátorságosabb menedék-helyére tértek‚f’)

 

") Olvasd: a’ Tkeodůleatvéit. Leìbnicz. Synth. theol.

-Marheìnecke. Sylt. des Hatholicìsmus. B. Il. Un

tersuchung der moralischen und politischen Ten

denz der R. Kath. Religion. ’stb.

") lllyenek voltak: Büñ‘ön, kì sok környůlállóknak 10

lenlétèben ‘едете gyónását, kiket a’ Beligiónalt'

. követésére példásan serkentett. Моды": egy Ga

ucinus Barátiának'karìaì között l7ö8-ban. _La

arpe , a’ ki „штаммы“ minçlent 111115621“)

zott valamit éltében a'Hath. hit ellen tett.+ 1803.

‚ Basámbes de S. Genies. + 1783. Marquis d’ Argens.

`Monklár ’etb. Maga a' hitetlenek Patriárcháia

Voltaire elsö halálos beteg ágyában papot Щит‘,
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Ezt'cselekedték a’ nevezetesebb Franczia Liber

tinusok is, a’ kik minekutánna szédelo‘éseikböl
kijózanodtak, .nem más Religiói felexîiezetbe ,

hanem a’ Boni. Kath. hitre, Anyaszentegyhâz

ba tértek,¿követvën belsö meggyözödéseket.

De' nèïń ''s'ok '116z0111 van nékem a’ Külföld

hoz ,‚ annál kevesebb a’ Philosophusokhoz. Hoz'

zátok szóllok kedves polgár társaim, Reforma

tus Magyar hazaŕiak! fontoljátok meg azonigaz`

hasznokat , dicsöséget, szerencsét, boldogsá

got, mellyek a’ Rellgiói. egyesûlésböl háramla

пa1: kedves rńagyar hazánkra, mindnyájunk

ra , Ti reátok is. A’vagy' mind ezeknek komoly

megfontolása nem bírhatna elegendö erövel meg

mozdítani szíveiteke't a' megeggyesülés áltaI bol-r

dogîtani hazátokat, magatoka't ‘I Nézzétek еgy a’

mi Királyunk , egy a’ hazánk , еgy а‘ Constitu

tiónk, mellynek a’ Róm. Kath. Hit a’ támasz

oszlopa. Еgу nálunk a’ törvénytest, egyformák

szabadságaink, „gуги-тáм bírhatjuk, ’s bírjuk

a’ hazának méltóságos hivataljait, tisztségeit,

еgу a‘ Kormányrendünk, a’nyilvánvaló tanács'

kozásainknak helye, az Orszâg ,‘ ’s Vármegye Кyй

lése еду, a’vérnek lánczai ,' az atyafiságnak еде:

kötelékei, еду nagy nemes Familiának 11120116

`Ьеп kapçsolnak egybe bennünket; mindenegyl

nálunk, csak a’ Religió többféle. Csak az az

egy többféle, a’minek az egység csomóját a‘kö

zönséges szeretet kötelében kellene `megkötnie ,

minek a’ nemzeti eggyességre, az egységre ke1`

Iene feltennie a’ boldogság koronáját, csak az,b

а’ Religió többféle.

 

de Chatelet Dámának pedig halálns ágyában a’

gyónáat felette aiánlntta. — Ezt tette M'elánchton

ilédes Annyával n’ végsökben.

\
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., ' A'h kedves Hazámñai., szeretett Reformatug
i Atyámŕiai ! .annyi ñgyelemre méltó tek.imetek

bírjan’ak valahára titeket a’ Religiói eggyesi'ilet

re! Ugy mutassátok ki magatokat,' mint egy

felderi'iltt elméjü.„minden eléitéletelïet meghа~

ladtt Férŕiakhoz illik. Hirdes'sétek'szóval a’.Re

ligiói eggyességnek felséges hasznait; annak szükó

ségét af boldogsâgra. Mint а’ Beligiói egység

nek bajnoki, felekezeteiteknek példáúl ragyog

'jatok elöl az eggyesülésre! reformálódjatok a

'\2оr1 eredeti kútföre , mellyböl eredeteiteket vet

tétek! eggyesi'iljetek a’ nemzeti Anyaszentegy

111zz31,_ melly reátok annyi Századok ólta szív

szakadva várakozik tártkebelével; melly'kész

benneteket anyai szívéhez szerelemmel viszsza

csatolni, ’s veletek testi, lelki jovait megoszta

ni, csak hogy a’ ti boldo'gúlástoka't a’ Magyar,

honyban; ’s az hazáét bennetek örömmel szem

lélhesse!

Akker, akkor az eggyesség után, a’ Reli

giói egyértelmüség után lészen derek nemes

magyar Nemzetünk еgy akolnak r13161113ц теПу

nyájat örízni, boldogítani , idvezíteni kéPes csak

. az egy idvességes hit, '.a’ Jésus tiszta hite tud

niillik, melly nem más mint a.’ Rómafi Keresz'

tény Katholica Religió, теПy .mellett csak egy

igaz Anyaszentegyház ' а’ _Róm'ai' KeresztényKa

tholika Anyaszentegyház állhat meg. ‚ . д

'i ‚ ‚ 8°§'' -

Jelen írásom a’ Jésus Beligiója körůl, 1111111

egy közêp pont körü] , a’ mellyben szükséges '

volna testi lelki boldogságun’k’ elnyerése végett

egyesülnünk; úgy forgott. 'En ant 'hiszem erös

meggyözödésem után, hog'y valamint a’ Jésus

tiszta Religiója maga egyedůl csak и} igaz Ro~
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ligió , minden egyéb vallások között :. úgy csak

ez maga lehet az egyedül idvezítö Reliäió is. ‘

Ebben gondolom velem egyéb vallásbe i feleke

zetű Keresztények is megeggyeznek.- Ugy‚ de

midön'az a’ kérdés forog fenn ', mellyik légyen

tehát annyi vallások között. a’ Jésus tiszta val

lása? mellyik Keresztény felekezetnél van meg

a” maga épségében a’ Jésus tiszta Relígiója?

ezen kérdésre adott feleleteikben a’ Ker. feleke

zetek meghasonlanak egymás között. Mindegyik

azt mondja , hogy az ö felekezeténél vagyon a’

Jésus tiszta 'vallásatvagy a’. m1 annyit tesz:

hogy az ö felekezetének Vallása a’ Jésus tiszta

VaÍlása.- Valamit csak mondani, állítani nem

elég. A’ puszta állításnak а” mi criticus idő ko

rurädkban ki adna hitelt‘? Szükséges tehát meg

is mutatni, a’ mit állítunk, ’s pedig' fundamen- '

tómos , erős próbákkal.

Tehát én tellyes meggyőzödésem után azt

állítom: hogy a’ Római Keresztény Katholik'a

Religió a’ Jésus tiszta vallása. Ez az egyenesen,

mellyet Jésus tanított, az Apostolok hirdettek,

’s a’ Római Közönséges Keresztény Anyaszent

egyház mindenkor tartott; és változhatatlanúl

tart ma IS.

Tudjuk ugyan is hogy szerelmes Idvezítönk.

igen is szorgalmatos volt az. iránt , rajta volt ' '

azon mindenképpen, hogy az általa táníttatott

Religió , a’ maga épségében , tisztaságában fenn

maradjon mindenkoron. Mit cselekedett tehát

e’ végre? egy tanító intézetet állított fel az A~'

postolokban ,i Evangelistákban , Pásztorokban ,

 

. ") Ha‘valàkì ezen tárgyról bővebb vílágosításokat lm

vánna, annak aìánlom a’ Lehet e ? van e’ e ye

dül idvezítő Ekhlésía? tett.kérdésre adott дн

maa fe; leteket. Menyek ltecensió formában nyomat
титан Pesten Trattnernál 1823-ben. ч '



  

f‘( 1‘8 )4

итоrовую, тaшшььaп, kiknek а‘ maga, ál~

\ tal tanittatott szent Religiót, a’legszentebb Cre.

ditum'gyanánt általadná, azon nyilvánvaló.- 75

kemény parancsolattal: hogy aт szenti'il, sért- `

ЬеъеЫепШ megörizzék 3.’ maga tisztas'âgáhan:

aн hiŕdessëk , prédìkálják szerte széjiel a’ ifilá

on minden Népeknek , Némzeteknek az idves

ségekré. Hogy az ö tudománny'ának tiszta egy

ségét .szorgalmatosak légyenek megörízni hivat‘

\ tatásoknçk; egy reménységében, hogy'föbbé az

'emberek, 'a.' csalfa. tanitásnak szelétöl szét ne

'hordoz’cassanali; hanem valamint еgу ai Úr, еду

az_ Isgen; úgy egy legyen a.' hit is. _- .

' Ugy de honnét lehetünk'bizonyosak , hogy

. ama tanító in'tézet,' élö oskola, mell'yet maga

'' .lé.Slis .állìtott fel , vallása tisztasâgának fallu-tan-'

' tására, Jésus Religióját a’ maga tisztaságában

fer,x‚n-tarthatta, f_enn is' iartotta . Ama igéretböl,

inellyet Jé_sus~Aposto1inak , 's Apostoliban , az'

Aposto.lok szakadatlan Швей. követöìknek , a'

világ végezetéig leendöknek mindnyájoknak tен

eme szavaiban: Imê én veletek vagyok minden

idcßben ègési a‘ világ végezetéig, a) 's ìsmét:

„En fogom kérni az Atyát, és más шва.из: fog

шашек adni , hogy maradjon veletek mind örök

kön, az ìgasságnalâ 1e1két,. ki mellettetek fog

maradni , és bennetek lenni _; nem hagylakben

Í netçket árvákon“ b) melly szép , hatalmas iste-.

ni igérettételek ezek! ’s mélly egyenes '_értelmë'i

han, a’maga idvességes Vallásg általa felállítta

‚ tott tanító intézetének, melïynek magát fejévé,

‚vezérévé tette , az Atyának lelkét, a’ PSzent lel„

Ее: igéri , n'em csàk вине!‘ .igéri pedig, melly

halandó emberekböl állott; hanem mind ,an

a) Mèt. 18, 20. ' b) Ип- 14, 16-18’ >
' nali,
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пaк. a’ melly af töle felállíttatott tanító inté

zettöl fogva, szakádatlanúl tartaind mind örökf

kön egész a’ világ végezetéig , mind annak igéri ‚

hogy “Не leend, mind annaki éri , hogy a;

ìgasságnak , az Attyának lelkét , a’ zent Lelket Ъ

ё? 1619:! azt 011)T âllandónak, redithetetlennek,

megne'x'n csalhatónak hirdette , mellyen semrni-‚

hémů hatalom , ‚а‘ pokolnak kgpui'sem veende

nek eröt.  Már az illyetén isteni`nyi1ván§â

gos igéretekböl nem következik e" egyenesen,

Водy az Istennek különös gondja volt minden- .

koron , most is van, ’s mind örökké lészen ar» .

rá ‚ hogy a’ Jésustól a’ maga vallásának ‚‚fènntar

tâsára felállittatott tanitô intézet, af tannításbazvx

' ng tévçlyeg'hessen, ne tévelyegjgri.

Jésus шёл , а: Apostolok is видимых

ug'yan a,’ földröl , мощью; gondoskodtak ökis

ollyátén Férñ'akrôl , a’ kik helyeket kipôtolnák

в.’ Jésustól felállítfcgtott tanì'tó in'tézetben ; a’ kik

. álml a’ hivek a’ ‘Еsдa _tudománybaln oktattas

sanakg'a’ tévelygéstöl megöriztessenek, a‘ hit

nek eggyességében mególtalmaztàssanak. A’ kik

az Aposioloktól által adott' Jésus hitének cre

ditumát legszorgalmatosabban megörizték.

Евы Pep ez щетки гепдеие’сеъъ tanitó

întézet; ,e' à’ Jê's'us idejéîtöl fp'gìŕà.' ìdöszakról;

idöszakrd a"jelerívaló pilla‘ntatig,’ míńden légi

kisgpbb megszqkçdáß pélkůl fenn áll , р: ,lìórnai

кат.' мадонна Апyавдетеёуьёиъап. Egyik

.hor a` másiknak mindenkor 'âltçgl _gdm ',Íêsug

nah ama tisma Vailláßát, ,n'gve‘l'1jybegn _iç‘l.vezítc'ênk

_olly .hathatósgn `».jápjo‘t‚ta. , .p_arau1d<§$<jl,t'a'megöri2"

ni az eggyessêget a’bé'kègég kgßql'ében. -Ã- ЕМ;

'a' legszentségesqbb D e p о s i't u g1 о}; , jnindëů

idökori tanitó inté'zetje a’ ,Kaphqlikg ,Anyaszpnf

„думала , щйдйеддгёёёцёдйцсвё;1133’ ¿1135i

` -.' . ‚ _ ь \
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ze a’ фaёaйзиаsáёáьaп. Ezen ыььеи D e'p 0i

k îtum r a' nêzve , minden idökori tanító inté

zetnek a’ volt a’ _változhatatlan principiuma, a.'

mi ma is: hogy abban tellyességgél semmit vál

tqztatni nem. szabad , abban mindennek a’ ma

ga eredeti tisztaságában megkell Öriztetni, a’

legsúllyosab'b átok alatt. A’ ki pedig á’ Jésus

tudománnyában сsaи egy vonást is ‚дышaт

bátorkodott, azonnal nem csak 'ellentál'lást ta

pasztalt a’Világnak minden részeiben lévö egy

hitü hivektöl, hanem ha. megátalkodott, mint

мешей, az Anyaszentegyháznak kebeléböl ki#

tiltatott; ‚a’ mint mind ezeket az egyházi 1611.6

netirások böven elöadják. ' '

Ef szeririt a‘ 16s115161 гыáпшaюы tanins in

tézet, nem csak tanítója, hanem tanúja, is az

ö tudománnyának, és pedig idökorrúl, idö

Кон-a; minthogy szakadatlanúl kezdettöl fogva

egész a’ mi idönkig, egyik kot a’ másikn'ak tisz

tán által adta a’Jésustól taníttaton tudományt,

erröl egyik kor, a’ másiknak tett tanúbi'zonyî

ságot. Már ennyi egymással szépen eggyezô

tanúknak következöleg, józanúl gondolkodván

tellyességgel a‘ tellyes hi'telességet megnem и}

gadhatjuk; ha csak a’ világnak minden törte

netirásait, történt dolgait, csupa mesékneknem

akarjuk tartaiii, ’s másokkal is. tartatni.

Tzigadhatataln tehát, hogy'Jésus az ö 111119

mánnyának fenntartására nem az irást rendelte ‚

‘minthogy sem'maga nem.irtt, sem az irá's iráiit '

parancsolatot nem adott, hanem a’ tamtó 1.n- .

tézetet. Ez a’tanitó in'lzézet,‚ melly Jésus 1111516

.töl Коста; fenn áll á’ világon , mellynek tartan

dósâgat maga Krisztu's megigérte, mellyetna.’

Jésus vézérel mindenekben'; mint annak Fe]e ,

‘mellyel vele van az .igasságnak.1e‘1ke,ja’ Szent
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Lélek Úr Isten, korrúl korra a’ mi ídőnkiv egé

szen tisztán fenntartotta, megörzötte a’ îlésus

tanítását. Tagadhatatlan azomban az is, hogy

ezen tanitó intézet csak a’ Római Katholika.,

Anyaszentegyházban `vo1t meg mindenkor, és

van ma is szakadatlanúl; ’s innen nyilván kö

vetkezik: hogy tehát a’ Jésus tiszta tudomén-r

nya ,vallása , csak a’ Romai Ker. Kath. Anya

szentegyházban volt meg mindenkor a’ maga.

tisztaságában , ’s ott van meg mainapon is. A’

miböl végre világos: hogy a’ Római Keresztény

Katholika Hit .а’ Jésus tiszta vallása. az igaz

„egyedül idvezítö hit, a’ mellyben tehát amúgy

is mint nemzetiReligiónkbaneggyesűlnünk kel

letik nékünk Magyaroknak a” boldogságra.
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